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ELOSZO. 

Ez a könyv azokat a régi magyar verses emlékeket 
tartalmazza, melyek a mohácsi vészt megelőző időkből 
maradtak reánk. Tulajdonképpen tehát a Eégi Magyar 
Költők Tára I. kötetének második kiadása, de egyúttal 
olyan kiadás, melyet méltán lehet önálló műnek mondani. 
A két munka ugyanis mind forma, mind tartalom tekin
tetében különbözik egymástól. A SziLÁDY-féle gyűjtemény 
átírva közölte a régi szövesgeket; itt minden az eredeti 
helyesírás szerint, betűről b^űre azon mód van nyomtatva, 
a hogy az illető forrásokban található, mindössze annyi 
eltéréssel, hogy a két- és egypontos, két és egyvonásos 
y-ok csupasz y-nal vannak közölve, a rövidítések föl van
nak oldva, a folyóbeszédszerűen írt versek •— egy 
emlék kivételével — szakokra és vers-sorokra oszla
nak. Egyszóval: a kiadó rajta volt, hogy a szövegek lehe
tőleg híven kerüljenek az olvasók kezébe, törléseikkel és 
a hozzájuk járuló középkori toldásokkal együtt, melyeknek 
a kutatás alkalomadtán hasznát láthatja. A kéziratokban 
előforduló törlések [] közé vannak rekesztve, a toldások 
apró betűkkel vannak szedve; a hiányokat a szokásos 
pontozás jelzi; pótlásoktól, kiegészítésektől () a fő szöveg
ben tartózkodtunk. , 

A E. M. K. T. 1877. évi I. kötete chronologikus sorrend
ben akarta közölni az.emlékeket. Bizonyos azonban, hogy 
ezt a sorrendet manapság még nem lehet megállapítani; a 
szerkesztő tehát tanácsosabbnak látta, ha a szövegek sor
rendjét illetőleg a forrásoknak chronologicus egymásután
jához és belső sorrendjéhez alkalmazkodik; s ettől az 
elvtől csupán annyiban tért el, a mennyiben a közölt mű-
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veknek különböző helyekről való változatait közvetlen 
egymás után iktatta, hogy a kutatóknak ne kelljen őket 
több helyen keresgélniük. 

Különösen meg kell emlékezni a két gyűjtemény tar
talmi eltéréseiről. Az új kötetben van néhány emlék, mely 
a régiből hiányzott; de viszont el is maradt egy-kettő, 
mely amott mint középkori verses dolgozat szerepelt. El
maradt jelesül a Pannónia megvételéről szóló ének, a Kis 
Károly megöléséről szóló fragmentum, a Pesti gyerekek 
utczai éneke, a Szent Jobbkézről szóló töredék, a Qui habi
tat in adjutorio Domini kezdetű zsoltár forditása, a CzechC 
Ave maris stella-j&, az ÉrdyC-böl közölt Sz. Katalin
imádság, több rendbeli versiculns és az a csizió, melyet 
Szilády a Peer-codextől különválasztott kéziratból bocsá
tott közkézre. . . . 

1. A Pannóniai énekről ma már mindenki tudja, hogy 
CsÁTHi DEMETEE munkája és a XVI. század rímes krónikái 
közé tartozik. (Vö. SZÉOHY KÁKOLY, Irodalomtört. Közlemé
nyek, 1892. PiNTíiE, Irodalomtört. II., 70—72.) Csaknem 
bizonyos azonban, hogy CSÁTHI nem pusztán a krónikákat 
követte, hanem, mint SZILÁDY gondolja, ismert valami 
régibb szerkezetet vagy töredékeket is, melyekből egyet-
mást megmentett (RMKT. I. k. 247—248.) AEANY JÁNOS 
szerint az ének, a mint ránk maradt, tudákos átdolgozás, 
de az átdolgozott régibb elbeszélés mind tartalma, mind 
verses alakja szerint a népköltésnek volt terméke (A ma
gyar nemzeti versidomról. Kecskemét, i856. 8. l.) és 
CSÁTHI ebből a versezetből kölcsönözhette a következő 
szójátékokat': 

Kelem földén a Dunán élkelének, 
Az Cseken ők csekének, 
Az Tetemben e\-Mtetének. 
Érden sokat ők értenek. 
Százhalomnál raegszállának. 

Ezek az «alliteratióki) ugyanis lényegesen különböznek 
azoktól a tudálékos etymologiáktól, melyeknek egy példája 
(Deus—Dézs) Csáthinál is olvasható, és a naiv irodalom
nak jellemző nyilatkozásai közül valók. A Pannóniai Ének 
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írójáról bizonyos, hogy a nemzeti krónikák nyomán jár t ; 
elbeszélésének tartalma, mint már SZILÁDY megállapította 
(id. h. 229—231.), nyomról nyomra megegyez ama régi 
mű előadásával, melyet a Képes Krónika szövege tartott 
fenn teljesebben (vö. Marci Chronicon. Pest, 1867. 
XIX—XXII. 1.); de egyes kifejezései is merőben a deák 
krónikára ütnek: ám a szójátékokat deákul ki sem lehet 
fejezni, azoknak teljességgel más forrásból kellett származ
niuk: a naiv énekmondóknak vagy a népnek szájáról. 
Csáthi olvashatta, vagy hallhatta ezeket a sorokat és min
den valószínűség szerint ő toldotta meg az elsőt az a 
Dunán magyarázattal, a harmadikat pedig az első, negye
dik és ötödik rend tanúsága szerint is oda nem való Az 
névelővel. 

A «Pannóniai ének» ennyiben tartoznék a középkori 
verses emlékekhez. Az irodalmi közvélemény AEANY JÁNOS 
után a hypothesist szereti a következő sorokra is kiterjeszteni: 

Fííldedet attad fejér lován, 
És /ívedet aranyas féken — 

mivel a bennök levő alliteratio népi eredetre mutat; de 
nem lehetetlen, hogy a két rímpár CsÁTHinak véletlen, 
önkéntelen alkotása. 

2. A Kis Károly megöléséről szóló fragmentumot 
szintén hypothesisek kötelékei csatolják a középkorhoz. 

KovACHicH MÁETON GvöKGTnek Scriptores rerum hun-
garicarum minores ez. munkájában (Buda, 1798. tom. I. 
pag. 332—338.) van egy rész, melynek czíme: Adnotatio-
nes Joannis Listii Episcopi Vesprimiensis in Exemplari 
Bonfinü, quod ei Joannes Sambucus dono misit Anno 
Í568. iO. Junii. E részben, a 335. lapon a következő pár 
sor olvasható: Bonfmius, Dec. III. Lib. i. De caede Caroli 
parvi. Manus Listii: 

«Balas ewld meg a' Kyrált, 
Neked adom Ghimes Váráth». 

Haec sine Dubio Listius ex Vulgi Cantilena. 
Az irodalomtörténet a töredéket azon az alapon, hogy 

bizonyára valamely népballadából való, a nép viszont azon 
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melegében szokta az eseményeket dalba foglalni: kételke
dés nélkül a középkori emlékek közé sorozta és mint az 
Anjouk idejének hagyatékát tárgyalja (TOLDY, A magy. 
nemz. irod. tört. Pest 1851. I. 147. 1. SZILÁDY, E . M . K. 
T. I. 275.1.); holott a fragmentum eredete és természete való
ságban teljességgel bizonytalan. Látnivaló: a két sort 
meglehetősen későn jegyezték fel; egyáltalán nincsen iga
zolva, hogy LisTius a nép szájáról hallotta őket; s még 
kevésbbé, hogy épen valamely népballadához tartoztak és 
nem valamely krónikás elbeszélésből vannak kiszakítva. 

Érdekes, hogy a töredékben foglalt felszólításnak több 
változata kering az irodalomban. Egyet BUDAI FERBNCZ 
említ: a Azt mondják, hogy Erzsébet királyné ezekkel a 
szókkal biztatta őt (t. i. Forgách Balázst) a királyhoz való 
vágásra: Vágd, vágd Forgách: Tied leszen Gimes és 
Gács! de nehéz feltenni, hogy akkor Erzsébet csak ilyen 
rövid vers csinálásra is időt talált volna.» (Polg. Lex. II. 
rész, Pest, 1866. 16. 1.) Egy másik változat, melyről TOLDY 
(A magy. költ. tört. II. kiad., Pest, 1867. 81. 1.) azt jegyzi 
meg, hogy «tán XV. századi variáns», így szól: 

Vágd csak fiam, vágd Forgács ! 
Tied leszen Gimes és Gács. , 

(Vö. DÖBBENTEI, Eégi m. nyelvemlékek, II. köt. Budán, 
1840. 364. 1.) Vagy, mint IMRE SÁNDORnál olvasható: 
«Vágd fiam, vágd Forgács! Tiéd leszen Gimes és Gács». 
(Irodalomtört. Debreczen, 1870. 51—52. 1.) Egy harmadik 
verset JÓKAI MÓK idéz történelmi munkájában: 

Vágjad fiam, vágjad Forgács, 
Tied leszen Fülek és Gács. 

Végre PoKORNY GUSZTÁV közlése szerint (Vasárnapi 
Újság, i86i. évf. 40. sz. Fö. TÓTH BÉLA, Szájrul szájra. 
Budapest, 1895. 18. l.) Gács környékén «a nép ajkán 
most is él» ez a variáns: ; 

Vágd, Forgács, vágd. 
Tied Gimes és Gács, 
S onnan a hová látsz. 
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Valószíaü, hogy ezek a változatok egytől egyig BUDAI 
FERBNCZ hatása alatt keletkeztek és terjedtek el az iroda
lomban és a közönségben. Hogy honnét merítette Budai 
a maga relatióját, nem tudjuk; annyi bizonyos, hogy a 
történelmi valóság szempontjából mind a Budai-, mind a 
Listius-féle változat megállja a sarat, a mennyiben For-
gách Balázs valóban az 1386-iki véres tett után nyerte 
vissza Ghimes várát, melyet családja Csák Máté korában 
elvesztett volt, és ö nyerte adományul Gács várát és ura
dalmát ; — ez a hitelesség azonban magában még koránt
sem bizonyítja, hogy a vers csakis egykorúaktól származ
hatott. 

3. A pesti gyermekek utczai éneke. SZÉKELT ESTVÁN 
írja (Chronica ez vilagnac yeles dolgairól, Craccoba niom-
tatot. M. D. LIX. észt. pag. 216.), hogy Mátyás megválasz
tásán «mind az egész ország Ion nag' őrömben, kinec 
választása korán meg á giermekekis ala fel iaruan az 
vczan azt kialtiac vala. 

Mathiast mostan ualasztotta mind ez ország kiralskgra, 
Mert ezt atta isten nekőnk meniorszagbol oltalmunkra, 
Azért mies iialasztottuc mint istennec aiandekat, 
Kiből isten diczirtessec, es öröke mongiuc Ámen. 

Az éneket ezen az alapon habozás nélkül középkori 
népdalaink közé sorozta az irodalomtörténet. SZILÁDY sze
rint a «vallásosán naiv gyermekdal egykorúsága iránt, a 
mit alkalmi volta is eléggé bizonyít, nincs okunk kétel
kedni». (R, M. K. T. I. k. 283. 1.) Legutóbb azonban meg
ingott ez a kétkedést nem ismerő bizalom; EIEDL FERIGYES 
és utána egyik tanítványa (TOLNAI ADÉL, Mátyás királlyal 
foglalkozó költészetünk forrásai. Bpest 1911. 6. 1.) joggal 
hivatkoztak rá, hogy a dalt esetleg Székel Estván készít
hette ama tudósítás alapján, mely THunóczinál, Chron. 
Hung. Cap. LXIII., a választásról egyebek között a követ
kezőket beszéli: « . . . ut comes Mathias regale sublimetur 
in solium, annuerunt. Et quid facerent, nisi ut annuerent ; 
dum omne Hungaricum vulgus, latas civitatis per plateas 
deambulans, puerorumque coetus hinc inde cursitans loque-
retur et alta voce clamaret: Matthiam volumiis esse 
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Regem; hunc nostra pro tutela Deus elegit, kunc quidem 
et nos eligamus.v 

Semmi kétség benne, a két szöveg kapcsolatos egymás
sal. Azok a szavak, melyeket Thuróczi a nép és a gyer
mekek ajakára ád, igen rokon tartalmúak, sőt csaknem 
azonosak az ének egyrészével; mi több. Székel Thuróczitól 
kölcsönözte az igéket annak a körülménynek kifejezésére 
is, hogy a választáskor a gyermekek «feljárván az utczán, 
kiáltják vala» mondókájokát. A két hely tehát okvetlen 
kapcsolatban van egymással; más szóval: Székel Thuróczi 
után írta meg a maga tudósítását. 

A két relatio között azonban eltérések is vannak. 
SZÉKEL ESTVÁN szerint a nótát «kiáltják vala». Ez a szó 
mint fordítás semmit sem nyom a latban; ám az a körül
mény, hogy a tömeg Thuróczi szerint «loqueretur et 
alta voce clamaret», már számottevő adatnak látszik. Ha 
ugyanis a sokaság «beszélt» és «kiabált», aligha lehet arra 
gondolni, hogy a tudósítás dalról, énekről szól, mivel 
Thuróczi az éneklést soha sem jelöli a loquor igével, sőt 
az utóbbinak «beszélek» értelmét a Kontrol írt fejezetben 
a dalolástól igen élesen megkülönbözteti. (Quem . . . no-
stnim aevum . . . nedűm loqidliir, verum et resonanti 
lyra canit.) 

Azonban akad egyéb megjegyezni való is. SZILÁDT szerint 
az az idézet, a melyet Thuróczi a sokaság ajkára ád, az 
éneknek «fordítása»; TOLNAI A. szerint pedig «a vers első 
négy sora csakugyan nem mond egyebet, mint Thuróczi 
sorai». Csakhogy egyik állítás sem mondható pontosnak. 
A két szöveg valóban igen közel áll egymáshoz, azonban 
lényeges különbség is van közöttük. Thuróczinál azt mon
dogatják és kiabálják: «Mátyást akarjuk királyunknak! 
Isten őt választotta oltalmunkra, mi is őt válaszszuk!» 
Székelnél ellenben már megtörtént a választás, a sokaság 
a nótában örvend, hogy kívánsága teljesült. 

Világos, ez az eltérés méltó a figyelemre. Az a körülmény 
ugyanis, hogy az ének értelme nem azonos a Thuróczi-
féle tudósításéval, azt bizonyítja, hogy Thuróczi a dalt 
nem ismerte; más szóval: a versezet nem 1459-ből való. 



ELŐSZÓ. 1 1 

mint Székel beszéli, hanem későbbi eredetű. Hogy mely 
időbeli? — megmondja a Thuróczi és Székel kapcsolata. 
Bizonyos, hogy az örvendező rigmus a Thuróczi-féle tudó
sítás idézetéből van faragva, tehát Thuróczi krónikájának 
megjelenése (1485—1488.) előtt nem készülhetett. Ámde 
mivel nemcsak a vers anyaga származott Thurócziból, 
hanem a «keret» is, a melybe az ének be van illesztve: 
szinte bizonyos, hogy a dalnak szerzője ugyanaz az ember 
volt, a k i Thurócziból a «keret» anyagát is kiragadta: 
BENCZÉDI SZÉKEL ESTVÁN a XVI. században. 

4. Ének a Szent Jobbkézhez. 1771-ben, mikor a Szent 
Jobb Kaguzából hazakerült, Bécsben, Trattner Tamás János 
betűivel ilyen czímű nyomtatvány látott napvilágot: «Eövid 
tudositás ájtatos imádsággal és enekkel-együtt. Szent 

uLstvannak Magyar-ország első apostoli királyának ditsös-
séges Jobb-kezérül: Melyet Fölséges, és Apostoli Királyné 
Aszszonyunknak különös buzgósága Eáguzából Hazánkba 
viszsza-hozott és Budán az üdvari Templomban közönsé
ges tiszteletre ki-tett». A nyomtatvány egyebek közt egy 
22 vers-szakos éneket tartalmaz, melyről annak idején 
azt tartották, hogy FALUDI FEEENCZ szerzeménye. 

BARTALIS ANTAIÍ Noiitia Parochiae Jegenyensis (Clatidio-
poli 1794.) ez. munkája 122. lapján hibáztatja ezt a véle
ményt. «Possidemus, írja, Orationem et Cantilenam de 
Inventione dextrse S. Regis Stephani idiomate Vngarico 
Norinbergae Anno MCCCCLXXXIV. editam. Oratio ea est, 
quse latiné hac die dicitur. Cantilena sic incipit: 

0 deucheoseeges zenth iob keez 
mel'et magiar ohaitna neez 
draaga genche neepeunknec, 
nag' eoreome ziueunknec, etc. 

Perperam itaque tribuitur Cantilena hsec Cl. Viro Soc. 
Jesv, Sacerdoti Francisco Faludi Anno MDCCIV. nato.» 
A megjegyzés akkor nem támasztott viszhangot. A köz-
íigyeiem csak a következő század elején, SCHBDIUS LAJOS 
figyelmeztetésére (Zeitschrift von und für Ungern. I. köt. 
220.1.) fordult a négy sor felé; RÉVAI, PÁPAY SÁMUEL, HOR
VÁT ISTVÁN elfogadta a nürnbergi emléket «első magyar 
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nyomtatvány»-nak; magának a 22 versszakos éneknek egy 
13 strophás változata (Dicsőséges áldott jobb kéz!) beju
tott a Kájoni-fóle énekeskönjT'' 1805-iki kiadásába (277. 1.), 
teljes, sőt 2 vers-szakkal bővült szövege pedig újabb és 
újabb kiadásokban jelent meg a nép számára. 

ToLDY FEEENCZ szintén elfogadhatónak ítélte Bartalis 
állítását. A milkói püspök, Mihály, a ki akkor sede vaeante 
az esztergomi érsekség vicariusa volt, 1484-ben Nürnberg
ben, Koburgernól, nemcsak breviáriumot nyomatott az 
érseki megye számára, hanem miséskönyvet is, melyben 
a Szent Jog miséje először találtatik. «Mily könnyű volt 
tehát néki a Sz. István-féle imát és éneket is ugyanakkor 
és ott, egy füst alatt kinyomatni? mire is a szent jog 
egyházi ünnepének (máj. 30.) épen az esztergomi megyé
ben ünnepeltetése adhatott alkalmat, mint azt valamennyi 
esztergami missale és breviárium, még pedig különösen 
1424-en innen egész 1560-ig, tanúsítja.» (Uj Magyar 
Múzeum, 1857. 508. 1.) Érthető tehát, hogy a «Magyar 
költészet története» mint középkori énekről beszól Bartalis 
négy soráról: «ilyen a sz. István jobb kezéhez szóló s 
Nürnbergben 1484-ben kinyomatott régi magyar ének, 
melyet Bartalis Antal látott, s mely, első szakáról Ítélve, 
ugyanaz, mit a magyar nép sz. István ünnepén Budán 
mind máig énekel» (II. kiad. 97. 1.). 

Utóbb érdekes véleményt vetett föl FEAKNÓI VILMOS 
püspök. Szerinte az 1771-ben kinyomtatott énekből csupán 
az első vers-szak, a Bartalis-féle négy sor ősi örökség; 
a többit FALUDI FERENCZ költötte hozzá. («Nem kerülte el 
Mária Terézia figyelmét annak czélszerűsége sem, hogy a 
szent jobb cultusát tájékoztató ismertetések, imádságok és 
énekek nyomtatásban való közrebocsátása által is emelje. 
Ez alkalommal jelent meg a szent jobbot dicsőítő huszonkét 
vers-szakból álló ének, melyet Faludi a XV-ik századbeli 
ének egyetlen fönmaradt vers-szakának fölhasználásával 
szerzett oly módon, hogy az elő-énekes által énekelendő 
minden vers-szak után a nép ajkáról a következő refrain 
hangozzék föl: 
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Kérünk áldd meg országunkat, 
Királynénkat s minnyáj unkát, 
Óh szent kéz légy oltalmunk 
És örökös paizsunk». Századok. i90í. 90iS. l. 

Végre PRICK JÓZSEF (A középk. magyar himnuszköltó-
szet. Kolozsvár, 1910. 110. 1.) arra való tekintettel, hogy 
n Szent Jobb ünnepe (translatio v. inventio Üexterae S. 
Stephani Regis) már a PrayC miséskönyvének kalendá
riumában, tehát a XII. sz. végén említtetik, a hymnus 
deák eredetijét és a Bartalis-féle négy sort éppenséggel a 
XIII. századba helyezi. «Az ének a XIII. században kelet
kezhetett; nem is enyészett volna el emléke, ha a Szent 
Jobb hazánkban marad; a több százados távollét az oka, 
hogy kath. énekgyüjteményeinkben csak 1771 után jele
nik meg». 

Azonban kételkedői is találkoztak. KAZINCZY PERENCZ 
a Hazai Tudósításokban (1807. 93—94. 1.) nyilvánosan fel
szólította Bartalist, hogy tegye közkincscsé fölfedezését; 
de Bartalis hallgatott s ezért «némelyek által mistificatió 
gyanújába vétetett». SZOMBATHI JÁNOS, a tudós pataki tanár 
és könyvtáros a Haz. Tud. pataki példányába Kazinczy 
ezikkéhez, a . cantilena mellé a következő szavakat írta : 
«NB. A' régi írásnak mesterséges, de jól el nem talált 
követése»; egy papírszeleten pedig, melyet Kazinczy SÁN-
DOK ISTVÁN Könyvesházába ragasztott, a Bartalis-féle sorok
ról megjegyezte, hogy «ez az Ének nem régi, hanem tsak 
egy jádzi elmének mostani költeménye». (Magyar Könyv
szemle, 1912. 316. és 320. 1.) 

Legutóbb HAESÁNTI ISTVÁN sorakoztatta az ének régisége 
ellen felhozható érveket a Magy. Könyvszemlében (1912. 
316—321.) megjelent értekezésében. Ez érvek a követke
zők : 1. a forrásokban semmi nyoma, hogy 1484-ben 
Nürnbergben Sz. István király jobbját dicsőítő éneket 
nyomtattak volna; 2. Bartalis soha senkinek sem mutatta 
meg a tőle említett régi nyomtatványt, sőt a maga igazo
lása helyett teljességgel hallgatásba burkolózott;- 3. az ének 
nemcsak a régibb kéziratos gyűjteményekben nem fordul 
elő, hanem a Oantus Catholicinak kiadásaiban (1651., 
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1674., 1703.) is merőben ismeretlen; bizonyos pedig, hogy 
a már kinyomatott, tehát ismert hymnust ós nemzeti 
éneket a hivatalos gyűjtemények kiadói sehogy sem ré
szesíthették volna egj'értelmű mellőzésben. 

Azonban, úgylátszik, az éneknek újsága egyébbel is 
bizonyítható. PEAY GYÖEaynek tudósítása- a bécsi Szent 
Jobb-ünnepekről szólva egyebek közt ekkép beszél: «His 
accessit Hymnus de laudibus S. Stephani Eegis ex perve-
tusto Missali depromptus, qui in Hungaricam et Germa-
nicam linguam traductus et typis excusus, musicis modulis 
quotidie concinebatur: Latinus mane, a prandio Hungaricus 
hóra quarta, sexta Germanicus.» (Dissertatio historico-crit. 
de dextera divi Stephani. "Vienn. 1771. p. 94.) Föltéve 
ugyanis, hogy a szóban forgó hymnus azonos az «Ó dicső
séges szent jobb kéz» kezdetűvel, figyelmet érdemel a tudó
sításban az a körülmény, hogy PEAY értesülése szerint a 
magyar szöveg a némettel együtt az ünnep alkalmából 
«fordíttatott», tehát mint ilyen nem tartozik az elmúlt 
századok hagyatékához. 

Leghangosabban hirdeti mégis a valóságot maga az 
1771-iki «Kövid tudósítás», mely a 3. levél első lapján az 
oratio* fölé címnek a következő szavakat illeszti: «Szent 
István Király Ditsösséges Jobb-Kezének meg-találásárúl 
való régi, e's még i484dik Esztend. Norimbergában 
nyomtattatott. Imádság», az ének fölé pedig (3. lev. hátsó 1.) 
ilyen rövid címet iktat: « Új Ének.» Ezt az adatot nem 
lehet számba nem venni. A füzet szerkesztőjének ugyanis 
tudnia kellett, mit honnan merített, és a kritikának semmi 
oka, hogy őszinteségében kételkedjék. A mi az imádság 
régiségéről, 1484-iki kiadásáról a kis füzetben olvasható, 
azt a tapasztalat igazolta, mivel az imádság deák szövege 
a Nürnbergben 1484-ben nyomtatott esztergomi miséskönyv-

1 ÜR Isten, a' Te Szenteidnek tsudáletoB fényessége, ki Sz. István 
Király, és Confessor ditsösséges Jobb-Kezét ki jelentetted : adgyad 
mi nékünk, hogy az örök boldogságban az ö oltalmárul örvendez
zünk. A' mi Urunk JESUS Kristus által, ki te veled, és a' Szent 
Lélekkel egyetemben él, és uralkodik örökön öröké. Ámen. 



ELŐSZÓ. 15 

ben valóban előfordul (Oratio. Deus qui es sanctorum tuo-
rum splendor mirahüis, quique hodierna die beati 
Stephani regis et confessoris tui gloriosam dexteram reve-
lasti, da nobis in aeterna laetüia de ejus protedione 
gaudere. Vö. Fraknói, Századok, i901. 88i. l); a mi 
viszont az ének újságát illeti, ennek a hirdetése csupán 
az igazságnak állott érdekében, mivel a hymnusnak nép
szerűségét s tekintélyét ősi származásának hangoztatásával 
jelentékenyen fokozni lehetett volna, holott modern eredeté
nek megvallása ebben a részben inkább szólott ellene, 
mint Jávára. 

Harsányinak igaza van : Bartalis tudósításának semmi 
keresete többé a komoly és számbavehető adatok között 
és az <(l484-iki)) ének nem alkalmas rá, hogy a középkori 
magyar verses emlékek közé soroztassék. 

5. A 90I9Í. zsoltár fordítása. A KeszthelyiC mai 
437—438. és 451. lapján «Qui habitat in adiutorio altis-
simi» czím alatt a 90,91. zsoltárnak verses fordítása, 
helyesebben: paraphrasisa olvasható. A szöveg a következő : 

Az khy Wethy feghedelmet 
(Az isftennek Hatalmában 
az cl' ember Batorfagos 
az Menyey oltalamba 

5 Walaft tezeu az hyw Ember 
Te Wag nekem en istenem: 
The Wag nekem Bathorragom 
Benned Byzom en iftenem 
Mert enghemet The menthel Megh 

10 ellenfegnek ketelebel: 
Az kemenfeghes Ighetul: 
Therwynnek Kettegliefethul 
Vllel Theged az Vr iften 
ú szent Vallan Arneka alat 

16 hog Myndencor The Byzhalaal 
iftennek szárnyai Alat 
lefus Criftus eg Igafsag 
kernyk^z Tégedet Payful 
femyt ne fel' az eyely 

20 hytetlen Eettegefekthul 
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Semyt ne fel' nyhvan Való 
Haboruknac Nylaythwl 
Tytkon való kelertetthul 
Dely erdeghthul Vakfagthul 

•2B The Meloled Bal kez felel 
ezerén Mynd el hulanak: 
lob kez felel Thyz ezerén: 

' '̂  Te neked ot nem artanac 
De Maga Te szemeydwel 

30 ot Meg latod ees meg efmered 
hog az iften az Bunekerth 
Bunes embert Meg Bűntethi 
1*38 Merül The Byzol Az Mennyei 
Síag iftennek hatalmában 

35 Bathoríagoth helheztettel ' 
Ighyn nag Hatalmas Vrban 
Nem larulhat í'emmi gonoz 
loha neked romlafodra: 
ees hazadhoz nem kezelghet 

40 Vezedelemnec oltóra. 
Merth Paranchol Te feleled 

, szolgáló szent angelynac : 
hog Mynden the Vtaydban 
eryzennec ne haganac. 

45 Az iztenek szent Angeli 
Vifelnek Theghed kezeben 
hog ne Il'sed lábadat 
Tertynet szerynt az khyben 
Afpis khygon ees az Merghes 

50 Bafilifcus khygon The larz : 
Merth az Therwen ees az Bunec 
The raytad nem Vralkodnak 
Talpad alat meg Nyomodod 
az orozlamt az erdeghet: 

55 ees az Sarkant az nag Halalt 
az Poklot az karhozatot 
Szol Az iften Az embernec 
Merth, Az en Bennem Remenlet: 
Megh szabadythom Megh Menthem 

60 Merth megh Efmere Neuemet. 
Ha en hozzam fel kyaltand 
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meg halgathom ees meg Menthcm 
Vele Wagok|*5i Banagaban 
ees eutet meg dychefythem 

65 Nekhy Adok Hofzii napot 
ees az erek Bodogfagot: 
ees megh mutatom en nekhyw 
Iduezythe Criftufomat 
Ezt Megh Irta az fzent Danid 

70 loIthaE kennek kezepeben : 
Irta khylenczwen Eezeben 
hog Mynden Byzzec istenben. 

Ámen. 

V. ö. NyelvemUktár, XIII. köt. 317—19. és 3 2 6 - 2 7 . 1. 
Ism. SziLÁDY, E. M. K. T. I. 380—81.1. BOROS ALÁN, Zsoltár
fordítás a kódexek korában. Budapest, 1903. 168—173. ̂  
VARGHA DÁMJÁN, Ősi nyolczas versforma kódexeink biblia
fordításában. Budapest, 1913. 4—9. 1. 

TotnY FERENCZ a versezetet mint középkori fordítást 
közölte (Magy. nemz. írod. tört. Pest, 1851. H. XLVIII—L. 1.), 
azonban csonkán, a 451. I. olvasható résznek híjával, mi
vel nem vette észre, hogy e töredék a 438. lapon lévő 
szövegnek folytatása. SZILÁDY rámutatott a tévedésre, sőt 
annak a nézetnek adott kifejezést, hogy a mű «későbbi 
korból ered», mivel XVII. századi kéz írta be a codexbe. 
VoLF GYÖRGY, úgy látszik, elfogadta Szilády véleményét, 
legalább a Nyelvemléktár id. kötetének XXVIII. 1. az 
olvasót az énekről szóló «bővebb felvilágosítás «-ért a K. 
M. K. T. I. K. 380—381. lapjára utasította; de a vélemény 
így sem találkozott minden oldalon elismeréssel. BOROS 
ALÁN hangsúlyozza, hogy a mű verselésének ügyessége és 
könnyedsége Szilády mellett látszik bizonyítani; «viszont 
azonban helyesírása, mely egyezik a kódexével, meg ama 
körülmény, hogy teljesen be van ékelve a többi imádság 
közé, kétségessé teszik» állítását. (Id. m. 169. 1.) VARGHA 
DÁMJÁN szintén úgy látja, hogy a fordítás orthographiája 
«jól illeszkedik a kódexéhez», mi több, «zsoltárunk a bre
viárium esti imája gyanánt szerepel: Ad Completorium. 
A mindennapi használat is magyarázza, indokolja a verses 

Riói M. Költők Tára. B. C. I. 2 • 
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formát. Könnyebb (u. i.) a szabályos szótagszámú verses 
szöveg elmondása a choruson, a hol fráterek, kevesebb 
műveltségű testvérek is imádkoznak». (Id. m. 5. 1.) 

Ezek a megjegyzések azonban nem állják meg a sarat. 
A 90/91. zsoltár valóban a completorium zsoltára, de a 
KeszthelyiC nem mondja, hogy a magyar vers a comple-
toriumhoz tartozott. Különben is semmi nyoma, hogy 
szerzeteseink a kóruson magyarul énekelték a zsolozsmát; 
ellenkezőleg, világos adatok bizonyítják, hogy a hivatalos 
zsolozsma nyelve a latin volt ós a ránk maradt fordítások 
csupán magánájtatosságra készültek. BOROS ALÁN tévedett, 
mikor azt állította, hogy a versezet orthographiája egyezik 
a codexével; a valóság az, hogy több tekintetben, például 
az öregbetűk használatában, lényegesen és szembeszökő 
módon eltérnek egymástól; az pedig, hogy a verses mű 
«teljesen be van ékelve a többi imádság közé», ellenkezés
ben van a codex-szel, «A 437—438. lap, írja VOLF GYÖEGY 
(id. h. XIX. 1.), sem a megelőző utolsó előtti, sem a követ
kező utolsó ternióba, se pedig közéjük nem fér, mivel 
mind a kettő teljes és pontosan összeillenek. A hova tévedt, 
kettészakít egy imádságot, de meg saját tartalma is befeje
zetlen marad. Papírosa és írása világosan az utolsó levél 
párjává teszi, tartalma pedig az utolsó előtti helyet jelöli 
ki neki. E két levelet kivéve az egész codex egy kéz írása». 
Más szóval: a KeszthelyiC a 450. lapon Velikei Gergely 
következő megjegyzésével: «Et sic est finis huius operis 
per me gregorium de welykee etc. In lewka 1. 5. 2. 2. 
Inceptum fűit hoc psalterium in vigília Jacobi Ap-
postolj et est finitum In festő omnium sanctorum dominj» 
be van fejezve; utóbb a végén üresen maradt papirosra 
még két levélnyi szöveget írtak: a mai 437—438. levelet 
ós a mai 451-iket; idővel a mai 437—438. sz. elmozdult 
helyéről s a mai 436. és 439. lap közé ékelődött, de 
úgy, hogy közbefurakodásával derekán kettévág egy imád
ságot, mely a mai 43G. lapon kezdődik és a mai 439. 
lapon folytatódik . . . A verses zsoltár tehát kétségkívül 
utólag járult a codexhez, még pedig, mint Szilády godolja, 
XVII. századi kéz által, mely, úgy látja, BORNEMISZA PÉTER 
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Énekes könyvének (Detrekoe várába, 1582) CXV. és CXVI. 
leveléről írta be a KeszthelyiC üresen hagyott lapjára (R. 
M. K. T. I. 381. 1.) 

Annyi bizonyos, hogy a versezet helylyel-közzel eltérő 
szöveggel megvan BOENBMISZA id. h.elyén; de megvan már 
élőbbről is a prot. énekeskönyvekben: a Váradihan (1566.) 
és SZEGEDI GBROELYében (Debr. 1569. 52—54. 1.), ennél
fogva protestáns eredete nem tartozik a lehetetlenségek 
sorába. 

A verses dolgozatnak karaktere tagadhatatlanul protes
táns. Középkori katholikus bibliafordítóink félénk ragasz
kodással követték a Vulgata szövegét s még a legszabadabb 
zsoltárfordítás — a KeszthelyiC jjrózai zsoltárai — sem 
merészkedik a betoldások mezejére. A szabad fordítások

énak — helyesebben: a verses paraphrasisoknak, a zsoltárok 
önálló át- és feldolgozásának áramlatát, a melynek egyik 
képviselője LuTHEB volt, a protestantizmus honosítja meg 
az ii'odalomban. A «zsoltár» czímet viselő ének, a melynek 
végén is el van mondva, hogy «Szent Dávid írta ezt 
dicséretiben, az ö könyvének enhyedik-annyadik részében» 
stb., és a mely néha elég jól követi az eredetit, de több
nyire meglehetősen szabadon bánik el vele, gya,kran pedig 
alig tartalmaz belőle valamit: protestáns termék, annak 
az iránynak szüleménye, a mely a helyes értelem, a szellem 
nevében hadat üzent a betűnek és a sza,vakhoz való 
ragaszkodásnak. A KeszthelyiC verses zsoltára ezeknek 
a dicséreteknek édes testvére. írója, mint a kezdődő pro
testantizmus emberei közül Batízi András, Tordai Benedek, 
Siklósi, Battyáni Orbán, Szegedi Gergely és mások, még a 
Vulgátából dolgozik, de nem ragaszkodik a textushoz: 
be-betold egyet-mást a szövegbe, így a 3. vszakban: Ther-
wynnek Retteghefethul (14—5.); az 5. vszakban: Jesus 
Crijtus ég Igaí'sag kernykoz Tégedet Payful semyt ne 
fel' az eyely hytetlen Eettegefekthul (vö. Scuto circumdabit 
te veritas eius : non timebis a timore nocturno); a 6. vers
szakban : Dely erdeghthul Vahfagthul (vö. daemonio meridi-
ano); a 13. vers-szakban: Merth az Therwen ees az 
Bunec The raytad nem Vralkodnak; a 14. vers-szakban: 

2* 
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Talpad alat meg Nyomodod 
az orozlant az erdeghet: 
ees az Sarkant az nag Halait 
az Poklot az karhozatot. 

(V. ö. et conculcabis leonem et draconem.) Stb. Látni való, 
ezek a betoldások a héber zsoltár szövegének modem, 
theologiai magyarázatai. Az olvasónak megmondják, mi az 
a «kemenseghes Ighe», a melytől Isten a hív embert meg
mentette: «Therwynnek Eetteghel'e». Az Isteni igazsága, a 
veritas Dei: Jézus Krisztus, az «eg Igaísag»; a «timor 
nocturnus» nem az a félelem, a melyet a közönséges ember 
érez éjnek idején, hanem a «hytetlen Eetteghesu-e; a «Dely 
erdegh» : a Vakság; a mérges kígyótól, a baziliskustól 
azért nem fél a hív ember, mivel a törvény és a bűnök 
nem uralkodnak raj ta: vagyis a két bestián nem valódi 
bestiát kell érteni, hanem az ördögöt, kísértetet, a mely 
a híveket is bűnbe, kárhozatba szeretné keverni, de hiába. 
Ezek a magyarázatok elég világosan beszélnek. A betoldott 
szólások egytöl-egyig a protestantizmus ismert jelszavai, 
az, a mit az átdolgozó az eredetihez hozzáad, a zsoltárnak 
egész sajátságos felfogása — merőben protestáns termé
szetű. A «hív» embert Isten megmentette a «törvénynek 
rettegésétől», tehát nem kell félnie se titkos kísértettől, se 
vakságtól, se ördögtől, se pokoltól, mert a törvény és a 
bűn nem uralkodnak rajta. Más szóval: a hív szüntelen 
bátorságban, nyugalomban él; nem kell rettegnie, hogy 
bármiféle alkalom bűnre csábítja és kárhozatba dönti, 
mivel a ki Istenben bízik és az ö egy igazságában, a 
Krisztusban, arra nézve nincs oly törvény, melynek áthágásá
tól rettegnie kellene, s nem lévén törvény, nincs bűn sem, 
a mely poklot ós karhozatot vonna maga után. Ez a 
gondolkodás teljességgel a Luther, Calvin és általában a 
reformátorok gondolkodása (v. ö. PÁZMÁNY, Kalauz, IIL 
könyv, 7. rész, 6. bizonyság, 7. f.) s merőben ellenkezik a 
régi egyház tanításával. A katholikus vallás szerint az 
embernek igen is szüntelenül gondot kell, hogy okozón a 
«keménséges ige», az a rettegés, melyet a versezet «hitetlené
nek mond; szakadatlanul félnünk keU a kísértéstől és a 
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bűntől, melynek vége: kárhozat ; és a hívő számára egy
általán nem létezik az a föltétlen biztonság, hogy meg
menekült a pokoltól s az örök haláltól, (v. ö. Pázmány^ 
id. m. X n . k, 3. r. 3. f. no 2.) 

Más szóval: a KeszthelyiC verses zsoltárát csakis pro
testáns ember írhatta. Az átdolgozásban találkozik ugyan 
egy-két sor, jelesül a 8. vszak: 

De Maga Te szemeydwel 
ot Meg latod ces meg efmered 
liog az iftcn az Bunekerth 
Bunes embert Meg Búnteilii 

(v. ö. Verum tamen oculis tuis considerabis et retributio-
nem peccatorum videbis), mely első pillanatra katholikus 
szelleműnek mutatkozik, de ezt a látszatot könnyű elosz
latni. A protestantizmus szerint a hivő ember áthághatja 
a törvényt a nélkül, hogy ez néki fölrovatnék, s így a 
híveknek a bűn büntetésétől nem kell tartaniok; de ez a 
szerencsés állapot csupán a hívőknek kiváltsága és nem 
terjed ki a hitetlenekre, a ki nem választottakra. LUTHER 
írja: «Fortiores sünt cogitationes malae piorum, quam 
impiorum: non tamen polluunt, non damnant: illos verő 
pulluunt et damnant. Cur hoc ? nonne utrobique idem 
peccatum ? Vére idem peccatum : sed pii antidotum habent, 
illi non habent. Ideo pii in majori impetu ejus non peccant 
cum illi peccant in minori». A hívek nem vétkezhetnek, 
mondja CALVIN ; «nem mintha a törvény nem tanítaná, intené 
és ösztökélné őket is szüntelen a jóra; hanem mivel lelki-
ismeretökben, Isten trónja előtt őket nem terheli». A hitet
lenek azonban más megítélés alá esnek; ők nincsenek a 
törvénysértések következményei alól felszabadítva és 
gonoszságaik nem kerülik el Isten büntetését. 

A KeszthelyiC verses zsoltára tehát bátran beszélhet a 
bűnös embereknek bűneikért való megbüntetéséről, a nélkül, 
hogy e miatt katholikus eredetűnek kellene tartani. Ellen
kezőleg, ez a dicséret egyike a legjellemzőbb protestáns 
«zsoltár«-oknak és a protestáns dogmatikus felfogásnak 
egészen pontos megnyilatkozása, melyet, mint SZILÁDT 
észrevette, már verselése miatt sem kellett volna a közép-
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kori emlékek közé sorozni, hanem a Szegedy Gergelyek 
és Huszár Gálok idejébe, melynek nemcsak szellemét, 
hanem technikáját is szembeszökő módon tükrözteti. 

6. Míg a protestáns zsoltár és társai koruknál fogva 
rekedtek ki az új gyűjteményből, néhány emléknek alakja 
miatt kell számon kívül maradnia. A CzechC 78. 1. olvas
ható Ave maris síeíto-fordításról már SZILÁDY úgy nyilat
kozott, hogy «majdnem prózának mondható» (RMKT. 1.3G6.); 
a FesteticsO Ave maris stella-szövegével való összehasonlí
tása pedig világosan rávall kötetlen természetére. A CzechC 
szerkesztője ismerte a- FesteticsC-et, sőt munkáját rész
ben épp a Festeticse hiányzó zsolozsmarészeinek pótlására 
készítette; azonban a kínálkozó szövegeknek csupán kis 
részét, az Ab initio kezdetű capitulum (CzecliC 1^9.), a 
Magnificat (CzechC i54—i55.) ós a Concede nos famulos 
tuos kezdetű oratio fordítását (CzechC i56—157.) vette 
át belőle csaknem változás nélkül; egyebütt szabadon járt 
e l : a világos értelem kedvéért egyáltalán nem riadt 
vissza változtatásoktól, sőt a zsoltárszövegeknek bővítésé- / 
tői. Az Ave maris stella kész fordítását sem iktatta 
át módosítatlanul vecsernyéjébe; bátran furt-faragott rajta 
és tetemes számú toldásaival teljesen megfosztotta rhyhtmi-
CU8 folyásától. 

7. Igen sok töprengésre adott alkalmat a RMKT. szövegei
nek az a kis csoportja, melyhez az Alex. Szent Katalinhoz 
szóló rövid fohászkodás,'- továbbá a Veni Sancte Spiritus, 
reple kezdetű imádság fordítása- és általán a «Vers» néven 
közölt kisebb-nagyobb terjedelmű versiculusok tartoznak. 

1 ÉEDYO 658—659. Meltan enekly ew róla anya zent egyhaaz : 
O aldot zyz zent Catherina ázzon ky vagy doctoroknak doctora es 
meftereknek meftere tanoych meg mynket [ 65« Myndden ygaffag-
nak wtara es iftennek byzon ysmeretyre. 0 nemes azzonywnk kee-
rwnk ymagy eeretewnk te zent yegyes wradnak elette. 

- Festeticse 49. Antiphona: lewy zenth leélek thewlchbee the 
hywydnek zyweyth ees the zerelmednek thyzeeth ew bennek meg 
gyoychad. Eredetije;: Veni Sancte Spiritus, reple tuorum corda fide-
lium, et tui amoris in eis ignem aceende, qui per diversitatem 
linguarum eunctarum gentes in unitate fidei congregasti— 
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Kétségtelen ugyanis, hogy ezekben a szövegekben a hang
nak bizonyos rhythmicus hullámzása erezhető, de mégsem 
olyan, hogy miatta minden áron versre kellene gondolni. 

Úgy látszik azonban, hogy a valóság mindennek ellenére 
sem kihüvelyezhetetlen. A kutatás bizonyára számba 
fogja venni, hogy a rhythmus nem csupán a verseknek, ha
nem minden valamire való prózának is sajátja; csakhogy 
a prózában elég, ha a beszéd arányos részekre szakad, 
holott a versben bizonyos meghatározott typusoknak (láb, 
tactus, metrum) szabályszerű ismétlődése követeltetik. 

Meg kell állapítani: a szóban forgó két első emlékben 
ilyetén rhythmicai egységek szabályos ismétlődését hiába 
keresték. A kritika sikerteleneknek ítélte azokat a próbál
kozásokat, melyek ez irányban a Katalin-szöveggel történtek ; 
a pünkösdi antiphonának verses jellegét bizonyítani pedig 
senkinek sem jutott eszébe. Való, az előbbit a codex tanu-
sága szerint az egyház énekelte; azonban az egyház nem 
csupán verseket, hanem kötetlen szövegfeket is énekel, mi 
több, a megjegyzés egyáltalán nem illik a magyar fordí» 
tásra, hanem ennek latin eredetijére, mivel a hivatalos 
imádságokat és zsolozsmákat a hivatalos deák szövegben 
kellett mondani. 

A Katalin-szövegnek tartalma világosan rámutat, hogy 
eredetije a rítusban mint antiphona és versiculus szere
pelt, tehát kötött alakú is, kötetlen formájú is lehetett. 
Akármilyen volt azonban, ez a körülmény a névtelen 
némabarátot nem gátolhatta, hogy a rövid, könyörgést 
ne prózában tolmácsolja. A deák antiphona minden való
színűség szerint arányos tagolású összetett mondatból állott: 
maga a fordítás sem egyéb arányos, ötös tagolású össze
tett mondatnál: 

0 áldott szűz szent Katerina asszony, 
ki vagy doctoroknak doctora 
és mestereknek mestere: 
taníts meg minket minden igazságnak útára 
és istennek bizony ismeretire! 

Világos, ebben a mondatban mind az öt tag külön hang
hullámnak felel meg, csakhogy ez a hanghullámzás nem 
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Ters-rbythmus lebegése, hanem a körmondatnak sajátságos 
hanghullámzása, olyan, a milyen — egyebek között — 
a következő kötetlen alakú imádságban észlelhető: 

Deus, a quo bona cuncta procedunt: 
largire supplicibus tuis : 
vt cogitemus te inspirante que rccta sünt, 
et te gubernante eadem faciamus. 

(Hort. Aniin., Í3i9. vs.) 

Nem, a Sz. Katalinhoz szóló antiphona fordítása nem 
vers és a pünkösdi antiphonáé sem egyéb prózánál. Az 
írók lehetőleg szóról-szóra tolmácsolták a latin szövege
ket; érthető, hogy a deák textus arányos tagozatai a 
szigorú alkalmazkodás folytán bizonyos mértékben a for
dításban is megjelentek. A Veni Sancíe-antiphonának tős
gyökeres prózáját következőképen olvassák: 

Veni Sancte Spiritus, 
reple tuorum corda űdelium, 
eftui amoris in eis | ignem aoeende ; 

a magyar fordítás hasonlóképen szól: 

Jöjj Szent Lélek, 
töltsd bé te hívidnek szíveit, 
és te szerelmednek tűzét | ó' bennök meggyújtsad. 

Sehol ez az alkalmazkodás nem világosabb, mint a követ
kező öt versiculushan, melyet a EMKT. annak idején a 
verses emlékek közé sorozott: 

1. 

Bochafd ky tho lelkedeth 
ees theremthetnek, 
ees meg wj'eythod 
feldnek zyneeth. FestelicsC 49.'^ 

1 V. ö. WinklerC 37. BocbalTad a tlie Leelkedeth ees therem
thetnek Ees megh wyoytod a feeldnek zyneeth. KeszthelyiC 434. 
Eryzyed the lelkedeth ees teremtetnek Ees meg vyeytod feldnek 
zyneeth. ' 
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2. 

Algywk atyath ees fywth 
zenthlelekkel egetewmbe 
dicheerywk es fel magaztalTwk 
ewtheth erekké. WinklerC 38. 

Ethethee ewketh 
az gabonának lyzthlangyabool 
Ees az kewbewl « 
mezzel elegheythe ewketh. WinklerC 39.^ 

Imagh eretthewnk 
eergalmalTagnak Annya wf iftenhewz 
hogh meltook legewnk , 
chriíkisnak yhgeretynek. WinklerC 4i. 

Allapeek angyal 
egy háznak oltára melleth, 

; kynek kezébe wala 
aranyas temyenezew. KeszthelyiC 439. 

A szám, kétségkivül, nem mondható teljesnek. A codexek, 
kivált a breviár- és általán az imádságoskönyv-jellegűek, 
eléggé bővelkednek hasonló apróságokban, és magától 
merül föl a kérdés: vájjon nem a véletlen okozta-e, hogy 
annyi kötetlen alakú társa között csupán ez a néhány szöve-
gecske verődött vers-szerű alakba? 

A y, versiis, versiculus a rítusban nem jelöl mo
dern értelemben való verset, hanem csupán valami 
hatásos, rövid, velős mondást, mely közvetlen az oratio 
előtt a könyörgés alapeszméjének vagy tárgyának meg
jelölésével a híveket maguk összeszedésére figyelmezteti. 

* V. ö. KesztkelyiC 435. meg elegeythe ewket gabonának fyr-
yabol ees kw zyrtbol ywth wy?;nek edelTegewel meg elegeythee 
wketh. 
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Valószínűnek látszik, hogy eme czélra kezdetben a zsoltá
rokból, a szentírásból kiszakított «verseket» használtak és 
a «műfaj» innen örökölte nevét; a kutatást legalább is 
erre a föltevésre ösztökéli az a körülmény, hogy igen sok 
versiculus a bibliából van merítve; és a mi nem kevésbbé 
fontos, félre nem érthető módon erről tanúskodik a versi-
culusoknak sajátságos bibliai alakja. 

A magyar irodalomban többször volt szó a héber köl
tészet parallelismusairól és kettős szerkezeteiről; semmi 
szükség .tehát az olyan typicus példák fejtegetésére, a 
minő a következő kedvelt versiculus: 

In omnem terraro exivit sonus eorum : 
et in fines orbis terrae verba eorum. 

A szöveg, mint köztudomású, a 18. (Vulg.) zsoltárból 
van kiszakítva; magyar fordítása megtalálható egyebek 
között a Festeticse zsoltáraiban (9. 1.): Mynden fewldre 
ky mene ew zengeefek, ees kerek feldnek wegere ew ygeyek. 
Az olvasó tudja, hogy sem a deák, sem a magyar fordítás 
nem készült «vers))-nek: a középkor még nem ismerte a 
héber rhythmus természetét s a példában senki sem keres
het egyebet prózánál; holott a EMKT. módja szerint a 
következő «versD-ekre kellene tagolódnia: 

In omnem terram exivit 
sonus eorum: 
et in fines orbis terrao ^ 
verba eorum; 
Mynden fewldre ky mene 
ew zengeeselí. 
ees kerek feldnek wegere 
ew ygeyek: 

Ugyanis a Sziládytól közölt veraiculusok csaknem mind efféle 
tagolásuak. A Bochafd ky a 103. (Vulg.) psalmus 30. 
versének (Emitte spiritum tuum, et creabuntur: et renovabis 
faciem terrae), az Algyiuk atyalh annak a «versD-nek 
fordítása, melyet a breviáriumok a THEODOTioN-fóle Dániel
fordítás 3, 88. után 89. versnek szoktak beiktatni: Bene-
dicamhis Patrem, et Filium cum sancto Spiritu: laudemus 
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et siiperexaltemus eum in saecula; az Ethethee ewketh 
a Vulgata 80. zsoltárának 17. versét (Cibavit eos ex adipe 
frumenti: et de petra melle saturavit eos) tolmácsolja. És — 
a mi fő — a modern rhythmushoz egyik sem áll közelebb 
a maga deák eredetijénél, mely, mint látható, kötetlen 
beszédnek készült textusokból van kiszakítva. 

Azt fogják esetleg mondani, hogy a 4. és 5. versiculus 
eredetije (Ora pro nobis mater misericordiae ad Dominum : 
ut digni efficiamur promissionibus Ghristi, WinklerC 3 6 . ; 
Stetit angelus juxta aramtempli: habens thuribulum aureum 
in manu sua), legalább is meglevő alakjában, nem szent
írási idézet *; kétségtelen azonban, hogy mindkettő a 
szokásos mintára készült és egyik sem tarthat számot egyéb 
elbírálásra különben is tökéletesebb bibliai példaképeinél. 

8. A PeerC csíziójáról a jegyzetek fognak számot adni; 
ám a kimustrált szövegek sora ezzel még nincsen ki
merítve. Az irodalomban a RMKT. keretein kívül szintén 
van szó időről-időre egyes régibb dolgozatokról, melyeket 
különböző okokból középkori verseknek gyanítottunk, a 
nélkül, hogy a gyanú alaposságát bebizonyítani és a föl
merülő kétségeket eloszlatni sikerült volna. Mint ilyen 
már a XKt. sz. közepén előbukkan egy sokáig kedvelt szöveg : 

,-•,'' a Jer mi dicsérjük kezdetű népéneké, melyet a régi pro-
"^''' testáns ónekeskönyvek szerkesztői a dicséretek élére szok

tak iktatni. 
A jól folyó versezetről mint középkori termékről elő

ször a LÁNYi-IÍNAuz-féle Magyar Egyháztörténelemben (Esz
tergom, 1866. I. K. 484. lap) történik említés azzal a 
megjegyzéssel, hogy egy 1505-iki, Expositio missae czímű 

_v^ nyomtatványnak 1514-iki bejegyzésében olvasható. 
Valóban a műnek némi töredéke megvan az esztergom 

főegyházmegyei könyvtár Quart. In. XVI. II. S9. jelzetű, 
colligatumában, jelesül az ott második helyre kötött Qua-

i A Stetit angelus azonban legalább a biblián alapszik. V. ö. 
Apoc. 8, 3. its'i aXkoi ayT^^oí ^XSEV xa\ Ij-áSri 6"! -oD 3uoia3-r,p!ou íy^iov 
XtPavwtöv j^puao'j'i: et aliiis angelus venit, et stetit ante altare, habens 

" thuribulum aureum. És uo. 7, 5. serviunt ei die ac noote in templo 
ejus: Év TM "votfi) a'jTaO. 
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druplex missalis exposüio (Impr. Basilee 1505.) czímlevelén, 
a b) lap margóján: 

Jer my dycheryek 
algyok es fel magaztayok 
myndeneknek teremteyet 
az athya vr yftenth 
ky nem my erdemykbel 
de az e yo woltabol 
kenjerwle raytwnk 
az ú zerete fenth fiath 
ez wylagra kylde 

továbbá ugyanezen könyv L. levelének alsó szélén: 
Zyz Mariatol 
telteth es embery fem[ejelt 
mágatli ygen 

í ' -'~- f i i )7)^-o-rt> ,vw>;- ^ivv^-?'"^»'-)^"*'/-

és az Liij. levél első lapjának alján; meg kell azonban 
jegyezni, hogy a czímlevélnek h) 1. melléje írt dátum 
inkább 1554-nek (vö. ű zerete), mint 1514-nek olvasandó 
(finis est in anno [4] i55i), s így az ének középkori 
származását bizonyosnak mondani nem lehet. 

ütóljb a verset nemcsak a protestánsok, hanem a 
katholikusok is beiktatták énekes gyűjteményeikbe és ekkép 
mind a két fél sajátjának vallotta. Nem lehetetlen azon
ban, hogy a régi egyház hívei mégis korábban énekelték, 
mivel az 1554-iki följegyzés okvetetlen katholikus, sőt, 
úgylátszik, papi kézből és olyan embertől való, a kinek a 
«Jer mi dicsérjük»-ön kívül egy másik, kétségtelenül kath. 
és középkori ének forgott elméjében. Számba veendő idevágó-
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lag, hogy az Expositio missalis minden ízében papnak, 
theologusnak való munka, mely protestáns kézben aligha 
menekült volna meg szokásos helytelenítő befirkálásoktól; 
viszont maguk a bejegyzések gyakorlott tollal vannak írva 
és világos bizonyságot szolgáltatnak a bejegyző vallásáról. 
A Cij. levél mellső lapjának margójára ugyanis ugyanaz 
a kéz, mely a Jer mi dícsérjüköt jegyezte, a következő 
szavakat veti: Rex Wngarie \ Salve benigne Rex La-
dislae. 

A forrás, a följegyzés tehát, melyben a vers először 
fölmerül, bizonyosan katholikus; az irodalomtörténetnek 
mégis, hogy biztos ítéletet formálhasson, ismernie kellene 
az 1554 előtti protestáns gyűjteményeket, annál is inkább, 
mivel az énekben, a mint a későbbi collectiókból ismeretes, 
speciális katholikus tan nem zendűl meg, viszont csaknem 
minden együtt van, a mit a protestánsok kiváltképen való 
kedvvel szoktak hangoztatni.* 

A LÁNYI—KNAuz-féle Magyar Egyháztörténelem egyéb
iránt még egy hasonló természetű verssel akarja növelni 
középkori emlékeink sorozatát, a következő úrfelmutatási 
énekkel, melyet állítólag« egy 1524-ki esztergomi breviárium 
hátlapja tartott fen» az esztergomi könyvtárban : 

l.Ith jelen vagion az Istennec fia. 
* Ith jelen vagion Istennec ereye. 

Ith jelen vagion erős igaz Isten ^ 
Chtus Jesus. 

2. Ith jelen vagion mi édes teremptönk 
Ith jelen vagion mi édes megváltónk 
Ith jelen vagion lelki vigaságunk 

Chtus 

3. Ith jelen vagion az igasság ós élett 
Ith jelen vagion az mennei fölségh 

Chtus J. 

* Tit. III, 5 : Non ex operibus justitiae, quae fecimus nos, scd 
secundum misericordiam salvos nos fecit. Galat. IV, 4—5: ut eos, 
qui sub lege erant, redimeret, ut adoiitionem filiorum reciperemus. 
Joann. I, 12: Quotquot autem recepenint enm, dedit eis potesta-
tem filios Dei fieri, his, qui credunt in nomine ejus. — Rom. IX. 
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4. Ith jelen vagion vigaságnak napja 
Ith jelen vagion bwnwnk megrontóia 
Ith jelen vagion szeretetnec ania 

Chtus J. 

5. Ith jelen vagion az mi vigasságunc 
Ith jelen vagion örizőnk oltalmunc 
Ith jelen vagion lölki .bátoritónk 

Chtus J. 

6. Adgya minekünk az ö zent orzágát 
hogy megh láthassuk zentséges lakását , 
Angiali karból tiszta szép orczáyátt 
És akarattiát. Ámen. 

(Egyháztört. I. 488.) 

A hymnus kedvelt darabja volt a XVIL és XVIII. szá
zad katholikus énekesgyűjteményeinek s FKICK JÓZSEF sze
rint (id. m. ií4. l.) a XVI. századból reája «látszik czé-
loznii) az ÉrsekujváriC 559. lapjának következő mondása: 
«mely zempyllantafban az zent oftya meg aldatyk az 
mennyey zenth ygekkel' azonnal yelen wagyon ot az aldot 
yftennek zent fya yefws». Csakhogy másfelől az Egyház-
törxénelem írói teljességgel adósak vele, hogy a verset 
miért származtatták a középkorból; maga a szöveg, a hogy 
LÁNYI közrebocsátotta, helyesírásával későbbi évekre vall; 
viszont az 152;3-iki breviáriumnak időközben nyoma ve-" 
szett és ezzel a kézirat és közlés esetleges eltéréseinek 
megállapítása lehetetlenné vált. 

A hetvenes ós nyolczvanas évek nem hagytak hasonló 
örökséget az utódokra. Csupán a század vége felé, 1895-ben, 
van szó ismét — ezúttal az Irodalomtört. Közlemények 
274. lapján — a GömöryC egy imádságtöredékéről (Göm. 
HA—il5. l.) mint a melyet szintén a versek közé lehetne 
számlálni. Az oratiónak eredetijét kevéssel utóbb KATONA 
LAJOS közölte a Hortulus animae czímű imádságoskönyv
ből (Irodalomtört. Közlemények, 1896. 500 1.). Az ese-
dezósben, melyet állítólag a Szentlélek sugallt Sz, Ágoston
nak, a bűnös ember Istenhez, Szent Mihály, végre Szent 
Gábor és Eafael arkangyalhoz, az angyalokhoz és Erős
ségekhez könyörög, «vt nuUus inimicus mihi nocere possit 

\ 
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in via, nec in aqua, nec in igne : nec offendar a subitanea 
morte : nec me dormientem neque vigilantem opprimat aut 
ledat». A magyar változat azonban bővebb a deáknál és 
az idézett szövegrészt a következő — versesnek látszó — 
formulával szerzi meg: 

hogy femminem# gonoz. 
ellenfeg engemet 
ne I '^ banthalon. 
Sem yton. Sem házba. 
Sem hazk^í'úel. 
Sem vyzen. Sem t\<'zel. 
Sem hadba. Sem tevrrel. 
Sem meregel. 
Sem alúúa, Sem zolva. 
Sem alua Sem í̂'hle. 
Semy nem.sv dolgymba. 

Egyebekben a két szöveg együtt halad és egyformán 
kötetlen alakúnak látszik, föltehető tehát, hogy a bővítés 
terjedelmesebb latin szövegből került és verses alakja 
csupán a véletlen játéka; ám az sem lehetetlen, hogy 
épenséggel valamely versezetből iktatták a Szent Ágos
ton püspöknek tulajdonított imádságba. 

Az 1899. évben ismét kerül egy rövid emlék, mely a 
középkori vers tisztességére pályázott: 

Cancio ad Notam sok halakat ur istennek: 
Iften fija Magath Megh alaza. 
Meniy orzagbul ez világra Joue, 
Zwz Maryanak Mihiben beh Mine 
Emberfiget My Iretth'w'nk fel vwn 

Ehfigeket es fzomiufagokat, 
faratfagot es bozzufagokat, 
My Jrettwnk fókákat fzenvedet, 
hogj bwnwnkrwl eleget thehetne. 

Sok vakoknak zemeket megh nita, 
korofokat pokloífokat vigazta, 
halottakat nem chiak egiet tamazta, 
Hetiben ez világra i5ue 
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A fragmentumot VAEJÜ ELEMÉR közölte (A gyulafehéi-ván Bat-
thyany-könyvtár.Bp., i899. 63—4.) a gyulafehérvári Batthyány-
könyvtárnak egy, 1490-beii Nürnbergben nyomtatott missaléjá-
ból, melynek 18" lapjára állítólag a a XVI. század elsó' negyedéből 
való írással» van rájegyezve. Eredetije ismeretlen — az sem 
lehetetlen, hogy eredeti; bizonyos azonban, hogy énekelték, 
mivel némileg átalakítva megvan KÁJONinál (az 1719. kiad. 
95—97. 1.), továbbá a Cantus Catholioi 1703-iki kiadásában 
(99—100. 1.) ós 1618-bói MIHÁL FARKAS gyűjteményében (1 I S 
II 7. 1.), a melynek szövege mai írással a következő : 

1. Isten fia magát megalázá, 
Mennyországból ez világra jőve, 
Szűz Marjának méhébe- beszálla, 

' Emberi személyt magára föl véve. 

2. Éhségeket és szomjúságukat. 
Fáradságot sokakot szenvede, 
Boszuságot értünk felvéve, 
Hogy bűnünkért eleget tehetne. 

3. Sok vakoknak szemeket megnyitá, 
Poklosokat sokakot gyógyíta, 
Halottakot nem egyet támaszta, 
Életekből mennyországba víve. 

4. Megirigylék a kegyetlen zsidók, 
Egyetemben tanácsot tártának. 
Hogy megfognák az ártatlan Jézust, 
Fogván vinnék az fejedelmeknek. 

5. Az tanácsot Júdás hogy hallá, 
Az zsidóknak közikben beméne, 
Moüda nékik, mit adtok énnékem. 
És én Jézust könnyen nektek adom. 

6. Ezt hogy hallak zsidók, ürülének, 
És harminc pénzt neki igírének, 
Júdás az pénzt őtűlök elvévé, 
II "^ Az ártatlan Jézust nekik adá. 
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7. Nagy sok néppel Júdás felkészüle, 
Jézus után az kertbe beméne, 
Monda Júdás: Kit én megcsókolok, 
Azt fogjátok, erősen tartsátok. 

8. Jézus látá zsidóknak sokságát, 
Monda nékik, kit kerestek vala : 
Júdás monda : Üdvöz légy mesterem, 
Megcsókolá Jézust, elárulá. 

1). Jézus urunk az kertbe bemóne. 
És felelvén, nékie(k) így szóla: 
Ha ingemet meg akartok fogni, 
Én vagyok az názáretbeli Jézus. 

10. Ezen közben egy kegyetlen zsidó 
Vas dárdával Jézust mellben üté, 
És legottan felkiált(a) mondván : 
Fogjátok meg az gonosz csalárdot! 

11. lm megfogák az ártatlan Jézust, 
Hátraköték az ö szent kézit, 
Szent szakállát kezdek szagatnia, 
Szent orczáját kezdek pökdösnie. 

12. Cedron vizin Jézust átalvivék, 
•Annás püspök eliben vivék. 
Kérdi vala ötöt Annás püspök, 
Kik vénának az ö tanítványi. 

13. Felelt Jézus az Annás püspöknek : 
Én mindenkor nyilván tanítottam. 
Kérdd azokat, kiket tanítottam, 
Megmondják ők, mit nekik mondottam. 

14. Azon közben egy kegyetlen zsidó 
Vas keztyüvel kézit felemelé, 
Arczul csapa az ártatlan Jézust, 
Monda neki: így .kell-e felelned? 

Régi M. KöHök Tdm. U. C. I- 3 
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15. Jézus urunk kegyelmes beszéddel 
Monda neki: Ha én gonoszt szóltam, 
II " ' Bizonyíts(d) meg ellenem támadott, 
Ha jót szólok, miért versz engemet? 

16. Annás küldé Jézust Kai fáshoz, 
Monda neki a Kaifás püspök:, 
Parancsolok, mondjad meg éianékem, 
Hogy ha te vagy istennek szent fia? 

17. Felelt Jézus Kaifás püspöknek: 
Nem én mondom, hanem ám te mondád; 
Meglátjátok az Istennek fiát 
Mátul fogva az Istennek jobbján. 

18. Dicsértessék az Atya úristen, 
0 igéje, az F-iu úristen, 
Egyetemben Szentlélek úristen. 
Szentháromság, az egy bizony isten. 

A Battliyánj'-könyvtár passio-töredéko. 

Az ének, ha középkorinak bizonyul, érdekes és egyben első 
ismert terméke lesz a magyar bibliai epicának; egyelőre azon
ban ez a középkori származás teljességgel bizonyításra szoral. 
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A töredéket kétségkívül XVI. századi kéz jegyezte a miséskönyvbe, 
csakhogy az emlék ó, w és \V betűi inkább vallanak a század ké
sőbbi szakaszára, mint első negyedére. A fölfedezés nem ébresz
tett nagyobb és általános figyelmet. Az irodalomban kölönben 
sem igen esett szó hasonló kérdésekről és az a pár tapogató
zás, mely a XX. század első másfél tizedében a középkori ma
gyar versek tőkéjét kívánta gyarapítani, nem a codexeken kívül 
kereskedett, hanem a Nyelvemlóktárt, a GömöryC Anima Christi-
fordítását és a Margit-legenda szövegét tette vizsgálódása tárgyává. 

Az Anima Christi érdekes alakú és kedvelt imádsága 
volt a középkornak. A szöveg 13 sorból áll, melyek litánia-
szerűen két-két részre, mintegy két-két, egyenlőtlenszótag-
számú tactusra oszlanak: 

Anima Christi sanctifica me, 
corpus Christi salva me, 
sanguis Christi inebria me, 
aqua latéris Christi láva me, 
passió Christi conforta me, 
o boné Jesu exaudi me, 
intra vnlnera tua absconde me, 
et no permittas me separari a to. 
ab hoste maligno defendo me, 
in liora mortis mew voca me, 
et jubc me venire ad te, 
ut cum sanctis tuis laudcm to 
in síi'cula siEculorum. Ámen. 

Magyarul három codexbenis előfordul: a LobkoiuitzC 
2.') 1—252., a ThewreivkC 3 0 3 - 3 0 4 . és a GömöryC 
151 —152. 1., azonban nem egyező szöveggel és nem is az 
utolsóban a legformásabban: 

l.Uram rdus cril'tiisnak zent lelke. Tduezych engemmethf 
Il'tennek zent teíte. vygaz megh engemet | 
vram Ihs xpsnak. oldalának vyze. mofy meg engemethf 
vram Ihs xpfnak. veres vereyee. hynch megh engemet.f' 

5. vram Ihs xpfnak kenya. erevfych megh engemet, f 
0 lo Ihs. halgas megh engemet, 
te zent lebeydbe reych el engemet 
Es ne ••'" hagy engemet, tw'led el tauoznom. 
es gonoz ellenfegtwl. otalmaz meg engemeth. 

3* 
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10. Halalomnak Ideyen hy engemet, 
es paraneholi elevdbe mennem. 
Holoth. az te zent angyalydual. dycherhefelek tégedet, 
evrevkwl evrevke Ámen. 

Az Irodalomtörténeti Közleményekben (1915. 289. 1.) 
fölmerült az a sejtelem, hogy ez a szöveg mint a deák 
Anima Chrisii alakjának utánzója esetleg szintén hozzá
lesz számítható középkori vevses emlékeinkhez; sajnos, a 
dolgot nagyon kétségessé teszi egyes soroknak süketsége, 
vagy kirivó aránytalansága. (V. ö. a 498. 1.) 

A másik «fölfedezés» nem érte be ilyen szerény kere
tekkel. A merész tanítás szerzője, GÁBOE IGNÁCZ, nem 
állított kisebb dolgot, mint hogy a Margit-legendának 
egyes részei versben vannak írva ; következéskép az 
emlék szerkesztője «a sokszor megvitatott latin élet
rajzon (a pápai követeknek tanúvallomások alapján fel
vett jegyzökönyvén) kívül egy magyar nyelvű, még pe
dig verses Margit-legendát is ismert, melynek egyes helyeit 
olykor szándékosan, olykor pedig egészen öntudatlanul 
szőtte be munkájába». (Magijar Nyelvőr, iOtí. iiíJ. l.) 
A ((fölfedezés»-t ilyen «versek» támogatták: 

Ez I látásnak | utána 
Kevés napok | elmúlván 
Szent Margit | asszony 
ez ] velágból j kimnlék 
0 mely. ' igen 
drágalátos • kéneset 
bocsáta ez időben 
Boldogasszony | klastroma 
Kihez ' hasonlatost netalán 
soha , nem adott. 

Szent Margit | asszonynak 
halála | után 
egy ; esztendővel 
és j öt ' hónappal 
az I isteni | erőnek 
mívelkedeti ! miá 
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a I szentséges ( sziz 
szent Margit ] asszony 
kezde | fényleni 
csoda i tételekkel. 

Világos, a kritikának nem telhetett öröme az efféle 
álmadozásokban. A Margit-legenda verseiről szóló tan 
senkinek javallását nem tudta megnyerni ós szerencséje 
még annyi sem volt, mint a «Karacsay-codex» hirhedt 
hymnusainak, melyek egyidőben legalább néhány kiváló 
elmét s köztük egy DANKÓ JózsEFet komolyan foglalkoz
tattak. (Vettcs hymnarium ecclesim Hungaricm. Bpestini 
1893. p. 396.) A Gábor-féle föltevés elhangzott és remél
hetőleg soha többé nem fog az irodalomtörténet tanulmá
nyozói között kísérteni. 

Jó későn, a XX. század második tizedének végső évei
ben, még egj meglepő «fölfedezés «-nek híre futotta be az 
irodalmat, egy «régi székely népdal»-ó, melyet SZTRIPPAI 
Sz. HiADOE közölt a M. Nyelvőr 1918-iki kötetében (21.1.): 

l.Tege délben kayantoban 
Biro lett az esik az tóban 
To kizarad ebhawara 
Biro kerewl kosolyara. 

2. 01a falwan az wasarban 
Belefúlt az lo az sárban 
Sarbol gay lez tavazara 
Lobol zápon kolosmara. 

3. Gewye rag az kapu zabén 
Endrew yukat wer az feyen, 
Lofew zekel lez Endrewbewl, 
Zalona hat az gewyebewi. 

A vers először JÓSIKA MIKLÓS regényében, Az ictols)) 
B(Uo7'iba,n (Pest, 1837. I. 332.), a jegyzetek között, eme 
megjegyzés kapcsán látott napvilágot: «Az itt álló székely 
népdalnak eredetije így van írva», miből SZTKIPPAI szerint 
nyilván megteíszik, hogy Jósika az egészet «az eredeti 
kéziratból másolta». A költő magában az 1609-ben játszó 
regényben úgy használta föl a szöveget, hogy (I. 301—302.1.) 
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modern helyesírással átírva Komis Boldizsár emberének adta 
ajkára egy csapszóki jelenetben; a 3;̂ )á. lapon pedig «az 
eredeti helyesírásában» közölt gúnydalról megjegyezte: 
«A mint látszik, történetünk koránál jóval régibb». 

Sztrippai útmutatást látott a regényíró megjegyzései
ben, azonban a szöveg tartalmából és alakjából is arra 
következtetett, hogy a mű «nyelvemlékeink tisztes régi
ségei közé sorozandó». A Nyelvőr czikke hivatkozik a 
versek hangjára és gördülékenységére, mely «olyan népi 
zamatú, hogy efl'éle dolog a múlt század 30-as éveiben 
még egy Jósikának kohából sem telhetett volna». Hang
súlyozza, hogy a szövegben «olyan régi magyar szó for
dul elő, a melynek egykori megvoltáról csak 1892-ben 
értesültünk», s rámutat, hogy a mű az ö hangot eiv-vel 
jelöli, holott az eiu a XVI. század közepe táján tűnőben 
van és az 6-nek ád helyet. (M. Nyelvőr, id. k. 21—22. l.) 

A közlemény nem győzte meg a tudományos köröket. 
Horváth János a Magyar Nyelvben (1918. 49—54.) a 
gúnydal verselését összeméri középkori emlékeinkével és 
arra az eredményre jut, hogy «a Sztrippai-féle verset le
hetetlen «nyelvemlékeink tisztes régiségei» közé soroz
nunk» ; SziLY KÁLMÁN (UO. 54—55. l.) a kifogásoknak egész 
sorát zúdítja ellene. «Az utolsó Bátori-t megjelenésekor 
(1837) a közönség nagy tetszéssel fogadta, országszerte 
olvasták s a Tudós Társaság nagy jutalmával tüntette ki. 
Lehetetlen, hogy DÖJJRENXEI GÁBOKnak, a ki akkor már 
kizárólag a régi magyar nyelvemlékek összegyűjtésének 
és kiadásának szentelte úgyszólván minden idejét, tudo
mása ne lett volna erről az ősrégi népdalról, s ha meg
győződött a hitelességéről, ki ne adta volna a nyelvemlé
kek során». A bírálat megrója Sztrippai eljárását, hogy a 
versezet zapon (szappan) szavát kellő ok nélkül a Besz-
terczei Szójegyzékből (1892) ismert zápojza (cortina) névvel 
akarja pótolni, holott a szöveghez a «szappan» értelmezés 
(— a lóból főzött szappan a kolosmául kapott ingecs-
kére —) teljességgel hozzáillik. Végül — egyebek között — 
kitér a gúnydal újságára: «Nincs ezen egyéb régies, mint 
a helyesírás, de ez sem igazi régi, hanem a réginek kor-
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szerűtlenségekkel tarkázott gyenge utánzata» ; és azzal a 
föltevéssel zárul, hogy a verset hihetőleg Jósikának vala
mely erdélyi barátja írta, vagy íratta a költő számára, 
valami régi papirosra, esetleges fölhasználás végett. «Bizo
nyosnak csak egy bizonyos, t. i. az, hogy e vers XV—XYI. 
századi kézirata soha, de soha sem fog előkerülni.» 

SzTEiPPAi a Nyelvőr 125—128. 1. felelt a bírálatokra; 
de a válasz új, lényeges mozzanatokat nem vetett föl és 
nem oszlatta el a kétségeket. Szily Kálmánnak bizonyára 
igaza van: a «régi székely népdal»-ban nincsen semmi a 
régiség zamatából; egy-két elavult és tájszavát nem szá
mítva, nyelve mindenestül a modern irodalomé, s a három 
versszak egészben azt a gyanút ébreszti, hogy írója régies 
és egyben székelyes verseket akart formálni. Sztrippai föl
teszi, hogy Jósika «valószínűleg módosított az eredeti szö
vegen», mikor a csíkot cs-vel, a kosolyát hj betűvel ír ta; 
de a dal modern tulajdonságai azt a föltevést teszik jogo
sultabbá, hogy a regényíró vallomása («az itt álló székely 
népdalnak eredetije így van írvai)) a helyes és a cs, az 
ly betű az «eredeti»-ből jutott a nyomtatásba . . . 

Az olvasó érthetőnek találja, hogy az előszó a kiros
tált emlékek eme szemléjét nem toldja meg az újonnan 
beiktatott emlékekével. A corpusba fölvett szövegekért 
magoknak az illető szövegeknek, továbbá a hozzájok fűzött 
jegyzeteknek kell helytállaniok és a könyv tartalmából 
mindössze a jegyzetek kívánnak néhány észrevételt. 

Eá kell mutatnunk, hogy ebben a részbén a régi gyűj
temény anyagát nem lehetett mintegy az útból félrelökni, 
A EMKT. 1877-iki I. kötete maradandó becsű munkának ké
szült, melynek egyes töredékei elavulhattak és el is avultak ; 
de nagyrésze rendkívül értékes és mellőzhetetlen. Az új gyűj
teménynek tehát föl kellett használnia előzőjének jegyze
teit és ettől nem is tartózkodott, bár â  lehetőséghez ké
pest rajta volt, hogy a tudományt előbbre vigye, és jegy
zeteinek iránya nem lehetett mindenben azonos SZILÁDY 
fejtegetéseiével. A régi EMKT. jegyzetei ugyanis nagyobbrészt 
szavak és szólások magyarázatai, holott az új corpiis szer
kesztőjének — utasításához képest — az irodalomtörté-
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neti mozzanatokat kellett földolgoznia, a szavak és kifeje
zések megértetése pedig a könyvhöz csatolandó rövid szó-
mutatónak vált feladatává. 

Az is bizonyos, hogy a jegyzetek a bibliographiai ada
tok tekintetében teljességre számot nem tartanak. Hogy 
melyik emléket ki, hol. mikor nyomatta le, csupán ott 
van megjelölve, a hol ezt az irodalomtörténeti érdek sür
geti : az ismertetések s értekezések közül ivedig számon 
kívül maradt minden, a mi a tudomány előbbrevitele 
helyett pusztán az ismert adatokat öntötte új alakba. Ha 
egyben-másban a kitűzött elv még sem valósult és az 
alkalmatlanokkal együtt a méltóÉ és alkalmasak egyike
másika szintén mellőzésben részesült, a hibát kivétel nél
kül az emberi gyarlóság, vagy a véletlen és sohasem a 
rosszakarat vagy személyválogatás okozta. 

Magát az anyagot az új gyűjtemény csupán két 
csoportra osztja és minden további osztályozástól tar
tózkodik. Ez azért történt így, hogy a keresett szöveget 
mindenki fáradság nélkül megtalálhassa. Az osztályozás 
azonban kétségkívül tovább is folytatható, sőt bizonyos dol
gok helyes móltatása végett bizonyára folytatandó. Különö
sen fontos ez a vallásos emlékek tárgyalásában. Az irodalom
történet a vallásos maradványokat eleddig rendszerint mű
fajok tekintetében osztályozta. Az írók a vallásos epica 
termékeiről beszéltek és a lyráról, a melynek-maradvá
nyairól a legtöbben azt hiszik, hogy mind köz-szájon fo
rogtak : a szerzetesek énekelték őket a karban és a nép 
az istentiszleleten; holott némelyek szerint az egyházi 
népének csupán a XVI. században, a reformatio hatása 
alatt keletkezett és indult fejlődésnek. 

Ezek a nézetek kétségtelenül tévesek. A középkorban 
volt egyházi népének és volt magyar egyházi népének. 
A nép jobbára hallgatott a mise-áldozat alatt; de prédi-
káczió előtt és után, körmeneteken és búcsújárásokon 
elég alkalma volt az éneklésre. Mi több, az 1360. évi nagy
szombati zsinat kánonaiból világos, hogy az egyház a latinok
kal együtt a magyarnyelvű énekeket is hivatalos censurá-
nak vetette alá. (Vö. BAETALÜS, Kisf. Társ. Evl. IV. 90.) 
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Eégibb íróink a codexek vallásos lyrájának termékeit 
eme középkori egyházi énekekkel azonosították. VOLF 
GYÖRGY a Nyelvemléktár XII. kötetének bevezetésében 
szembeszáll iigyan a közfelfogással, de nem minden 
tévedés nélkül és csak kevés sikerrel. A codexek érdemes ki
adója jól tudja, hogy a szerzetesek a zsolozsmát — a 
codexek világos tanúsága szerint is — a karban deákul 
mondották s ennélfogva a breviáriumi hymnusok fordítá
sait a zsolozsmákon nem énekelhették. * Ezek a fordítá
sok tehát, melyek csaknem kivétel nélkül breviárium-szerű 
collectiókban, az Apor-, Festetics-, Döbrentei- és Keszt-
helyi-codexben, továbbá részben a FesteticsC officiumai-
nak kiegészítésére . készült Czech-codexben fordulnak elő, 
csakis magánhasználatra lehettek szánva: magyarázatnak, 
hogy az apáczák értsék azokat a latin textusokat, melye
ket a hivatalos zsolozsmákon énekeltek, vagy magánájta-
tosságra. Innen van, mondja VOLP, hogy a codexek akár
hányszor magok hnádságoknak nevezik hymnus-fordítá
saikat. És egyéb körülményeknek is ebben rejlik ma
gyarázata. A codexekben néhány breviáriumi hymnus 

1 Vö. AporC 148—156. 1. : az keth kanthryxthol kezdettheílek 
az halathak weclierneye, azaz az placheho . . . az magnyfykuthra 
az anthifonatli ÍGyedelm ázzon kezdyel, es az weghezethyn az pla-
cebonak oth collectbach mondathnak, Prejta quefumus Incliná do
mine aurem tuam Omnipotens fempiterne devs cui numquam sine 
misericordui fnplicatur, Concede quefumus omnipotens, Pt'opiciare, 
Az plaeebo wthan kpzdethyk el az halathaknaknak. wygylyaya de 
nem mondathyk az venile exultemuit, hanem chach az dirigen kez-
dethyk el. Stb. Ugyanilyen tartalmii az egész LányiC, melyből kü
lönösen érdemes kiemelni a karácsonyra való ordinarium következő ; 
helyét: Mynd keeth wechernyere . . . ymnus : A folis orfus : ezth 
wedh yol ezedbe hogy mynden zenthnek ymnufrat azon iiotan kelly 
Mondany myntli A folis ortns : wala Melly hozzya yllyk ezen thedyk 
Megh clTmered A melynek a wege(n'> ya deo patri wagyon hozza 
yllyk de A zenth efthwanere : ees fanctorum Meritijjre: non conue-
nit : az az nem yllyk A nóta hozzya: ees melly ymnufth wgy 
mondodotok Mj'nth a folis ortufth azzoknak A wegyebe Glória tibi 
domine qui natus es : azzth kelly Mondany . . . Completara antyo-
fona pfalmwfra conipleti snnt: capitnlnm Mynden napy ymnus 
enyxa est stb. 47—48. 1. 
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többször le van fordítva, még pedig egymástól eltérő szö
vegekkel. Ha énekelték ezeket a darabokat, lehetetlen, 
hogy bizonyos fordítások nem jutottak volna át a köz
tudatba; ilyen köz-szájon forgó szövegek birtokában pedig 
szerzeteseink aligha gondoltak volna újabb meg újabb 
fordítások készítésére. íme a Vásárheli András éneke 
s még egy pár versezet több codexben is előtordul és 
a szövegek csaknem szórói-szóra egyeznek: világos ebből, 
hogy ezeket énekelték, amazok ellenben soha éneklésre 
nem szolgáltak. Végre a fordítások külalakja szintén méltó 
a figyelemre. Az emlékek nagyrésze, írja YOLF, rosszul 
van verselve és ennek korántsem az az oka, mintha az 
írók nem bírtak volna jobb verseket gyártani, hanem az, 
hogy imádságnak, magyarázatnak és nem éneklésre szánva 
munkáikat, nem igen törődtek a rhythmussal és verses 
alakkal. Szóval: «nem a nehézség okozta i t t a tökéletlen
séget, hanem csak a czél nem követelte a tökéletességet.» 
Kimondja tehát, hogy hymnus-fordításainkat nem tarthat
juk egytől-egyig régi egyházi énekeknek, hanem csupán 
azoknak egyikét-másikát, a melyek rímeikkel tanúsítják 
írójuk verselő szándékát. (V. ö. Nyt. XIII. k. XXVII. 1.) 

Ebben az okoskodásban van, a mi jól megállja a sarat; 
de a végső conclusio teljességgel sántít és szöges ellenke
zésben áll a biztos valósággal. A középkornak kétségkívül 
voltak rímtelen magyar énekei és a WinklerC Szent éneke, 
illetőleg ennek egyik része, a NádorC Ave salutis hostiájn, 
a PeerC Idvez légy Istennek szent teste kezdetű versezete 
s mások, bár nem rímesek, bebizonyíthatólag a népénekek 
tökéjéhez tartoztak. 

'' A rím tehát nem speciíieus jele az éneknek. Olyan 
jegyet, a melyről minden ilyenféle, szövegre rá lehetne 
ismerni, még nem fedezett föl a tudomány, és hogy 
mely emlékek tartoztak az énekek sorába, különféle uta-
kon-módokon lehet eldönteni. Egyes versezeteknek ének
jellege abból tűnik ki, hogy későbbi énekesgyüjtemények-
ben szintén előfordulnak. Néha maga a codex-író mondjál 
meg, hogy a szöveg milyen természetű. A NádorC kótáva-
jelzi, hogy versezeteit énekeknek tudja, és a későbbi gyüj-
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temények tanúságot tesznek mellette. Más codexekben oda van 
írva egy-egy darabhoz, hogy «ének», «cantilena», s ezek az 
«ének» jelzésű emlékek csaknem kivétel nélkül tovább élnek 
a nyomtatott és írott énekes coUectiók lapjain : Telegdi-
nél, a Cantus Gaiholicikhen, Cantionale Catholicumo\íhdi.n, 
a Jancsó-codexhen (N. Muz. kvt. 1395. Qii. Hung.), a 
Gyöngijösi Toldalékhan, MIHÁLY PAEKAS kéziratában. 

Való igaz, a FesteticsC 52. ós 116. lapján, amott a 
Mementó salutis auctor, emitt az Aoe maris stella fölött 
szintén az «énekujelzés olvasható, holott a két emlék 
közül sem az egyik, sem a másik nem szerepel XVI. és 
XVII. századbeli gyűjteményeinkben. Azonban a jelzés 
egyik esetben sem sorozható az említett categoriába. 
A FesteticsC az Officiiim Marianum fordítása, tehát a 
szó szoros értelmében zsolozsmáskönyv, melyben az of/i-
cium részeit rubrumok, generális czímek (lectio, psalmus, 
antiphona, versiculus, hymnus) jelölik. A szóban forgó 
két helyen a FesteticsC írója két ilyen rubrumot fordít 
«éneki)-nek. Mintha mondaná : «következik a zsolozsmának 
az a része, a melynek a neve hymnus, azaz ének». Vilá
gos tehát, hogy a két hely «ének» szava semmivel sem 
mond többet, mint a többi hasonló helyeken meghagyott 
hymnus szó, ós egyáltalán nem vonatkozik az utána kö
vetkező emlékek sajátos természetére. 

Mert a «hymnus» még korántsem «magyar népének». 
A codexekben több hymnus-fordítás van, melyeknek czimé-
hez az írók odajegyzik, hogy «oratio«, «imádság» ; és hogy 
tudták, mit beszélnek, mutatja az a körülmény, hogy ema 
darabok közül egy sem jutott be a későbbi énekesgyüjte-
ményekbe. 

Száz szónak is egy a vége: középkori magyar verseink 
nem tartoznak egy categoriába. Vannak emlékeink, melye
ket a nép énekelt ós századokon át életben tartott, és 
vannak privát olvasásra és elmondásra szánt szövegek, a 
melyek, úgy látszik, soha sem váltak közönséges haszná-
latúakká, legalább semmi nyoma, hogy a eodexek lapjai
ról és a czellákból, a klastromokból a nagy tömegek szá
jára eljutottak volna. 
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A gyűjtemény szerkezetében nem jut kifejezésre ez a 
különbség; az irodalomtörténet azonban esetleg fontos kö
vetkeztetéseket vonhat belőle és semmikép sem mellőz
heti hallgatással, 

Eészünkről a következtetések munkáját más helyütt 
kívánjuk elvégezni; itt a különbségről csupán a teljesség 
okáért történt emlékezet, azért, hogy az olvasó a könyv
ben az adatokat és a körülöttük fölmerült gondolatokat 
egyaránt lehetőleg megtalálja. 

Az előszó keretében még csupán egy eldöntetlen kér
dést kell röviden érinteni: középkori emlékeink vers
alakjainak problémáját. A jegyzetek aránylag sokat bíbe
lődnek egyes szövegek rhytbmusával, de talán nem ok nél
kül. Az olvasóval végre is meg kell értetni, hogy mi minő 
jogon jutott be a versek corpusába. Az irodalom eleddig 
nem igen törődött ezekkel a dolgokkal. ARANY JÁNOS, 
THEVPEE-\VK EMIL, NÉGYESY LÁSZLÓ jeles dolgozatai a mo
dern nemzeti rhythmust tárgyalják, a régit jóformán egye
dül GÁBOR IGNÁCZ bolygatta nemrég megjelent munkájá
ban. Pedig a régi magyar rhythmus kérdése elválaszthatat
lan verses emlékeink tanulmányától. Ezekben a szövegek
ben a rhythmusnak legkülönfélébb fajtái szólalnak meg: 
sajátságos, litániaszerű sorok (Gyulafehérvári Glossák), 
középkori «jambikus dimeterek» (DöbrC) és különféle 
«hangsúlyos» strophák utánzatai . . . Vájjon az ösmagyar-
nak látszó rhythmusfaj-e is egj'úttal? fölöttébb bizonytalan. 
A kérdésre GÁBOE IGNÁCZ terelte rá a figyelmet, noha, úgy 
látszik, nem a fölfedezöknek megszokott túlzása nélkül. 
A kutatásnak semmi oka sincsen, hogy a régi magyar rhyth
mus nyomozásában a modern rhythmusról megfeledkezzék ; 
ellenkezőleg, föl kell tennie, hogy a kettő szoros kapcsolat
ban van egymással, egyik a másikból fejlődött, egyik a másik
nak csupán változata, tehát lényegében a kettő ugyanaz. Más 
szóval: régi verses emlékeink rhythmusának megfejtésében 
a mai rhythmusból kell- kiindulni és a tüneményeket, a 
mennyire lehetséges, a modern rhythmus törvényeivel kell 
magyarázni. 

Valóban a szóbanforgó szövegek, úgy látszik, egészen 
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jól elemezhetők ama sajátságoknak számbavételével, a 
melyek modern nemzeti rhythmusunknak lényegéhez tar
toznak. A magyar vers mindig ereszkedő és —. követke
zéskép — szereti, ha a tactus élére mondattanilag hang
súlyos ?zó esik, de nem kívánja meg okvetetlen; vannak 
verssoraink, a melyekben minden tactiisra egyenlő számú 
szótag (pl. 4, 4) ju t ; sorpárjaink, melyeknek nemcsak szó
tagszáma egyező, hanem egymásnak megfelelő ütemeiben 
is ugyanannyi szótag foglal heljet (pl. 4, 4 | 4, :} || 4, 
4 I 4, 3); de vannak olyan soraink is, melyekben az üte
mek szótagszáma különböző, és sorpárjaink, melyeknek 
megfelelő ütemei szótagszámra épen nem egybevágók. 
A magyar szabású versnek tehát lényeges tulajdonsága, 
hogy ereszkedő rhythmusú; de nem tartozik lényegéhez, 
hogy a tactus értelmileg hangsúlyos szóval kezdődjék, 
ugyanazon vers vagy sor minden egyes tactusára ugyan
annyi szótag essék, az egymáshoz fűződő sorpárokban és 
egymásnak megfelelő tactusokban a szótagok száma egybe
vágjon. Föltehető, hogy ezek a szabadságok a régi magyar 
versben széltében szerepeltek s alkották mintegy a szabályt, 
a velők ellenkező korlátozások pedig csak későbbi keletűek. 

Az elvnek részletes alkalmazása, mint látható, a jegyzetek 
dolga, s értékét vagy értéktelenségét is legjobban alkal
mazhatóságának mértékéből lehet megítélni. A kérdés 
minden bizonynyal messze van még a végleges megoldás
tól, és a dolognak természetéből következik, hogy a különféle 
rhythmicai tagolások, melyek a jegyzetekben az egyes 
emlékeket kísérik, nem számíthatnak kánon-szerű tekin
télyre, nem akarnak egyebek lenni jóakaró kísérleteknél. 
A versek között amúgy is nagyon gyakori az olyan, a 
mely kót-háromfélekép ejtegethető, és azt a körülményt, 
hogy egyik-másik szótag inkább az előző, vagy a követ
kező tactusban van-e helyén, akárhányszor egyedül az ízlés, 
az euphonia fő-fő bírája dönti el. A gyűjtemény, mint 
egyéb kérdésekben, e részt is lehetőleg könnyíteni igyek
szik a kutató munkáját s több helyütt képmást, hangjegyet 
mellékel a szöveghez. Henye, vagy pusztán díszítő mellék
let nincs a kötetben; azonban viszont mindent el kellett 
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követni, hogy a kérdések megoldásához szükséges vagy 
felhasználható adalékok lehetőleg teljes számban és hite
les alakban az olvasó kezeügyében legyenek. 

Talán említésre sem szorul, hogy a munkában a hiva-
^talos bírálatok megjegyzései lehetőleg érvényesültek. 

A szerkesztő nem is mulaszthatja el, hogy háláját ne 
tolmácsolja bírálóinak fáradságáért és köszönetet ne mond
jon különösen NÉGYESY LÁszLÓnak gondos, szeretettel írt 
és a legapróbb részletékre kiterjeszkedő jelentéseért, mely
nek becses észrevételei a gyűjtemény hasznavehetőbbé, 
pontosabbá tételéhez nagyban hozzájárultak. 

Fogadják azonban egyúttal a kiadónak háláját ama 
n. é. féi'íiak is-, kik a mű elkészítését egyébnemű támoga
tással tették lehetővé: Gotzij Mihály és Lakatos Vincze, 
a keszthelyi prém. r. iskola lelkes tanárai, Kemémjfi Dá
niel, az esztergomi érs., és Szentiványi Róbert, a gyula
fehérvári püspöki könyvtár tudós igazgatója, s végűi 
Vargha Dámján, codexeink derék búvára, ki a DöbrC 
szövegéről szóló jegyzeteit szíveskedett rendelkezésünkre 
bocsátani. 

És ezzel útjára bocsátjuk középkori magyar verses em
lékeink második kiadását. A szövegek, melyeket tartalmaz, 
nem művészi alkotások, sőt aestheticai értékük legtöbbször 
csekély; de a tudomány hasznukat láthatja, és a m i a f ö: 
a mi emlékeink és soraikból őseink lelke szól lelkűnkhöz. 
A régi magyar irodalom nem igen dicsekszik tökéletesebb 
munkákkal; de korántsem szemét, mint néhányan éret
lenül és vakmerően állították, s nem pusztán arra való, 
hogy elfelejtsük. Ezek az egyszerű, igénytelen emlékek 
nagyon is fontos részei annak a közös múltnak, melynek 
szeretete nem kevésbbé tart össze bennünket, mint a jelen 
közös küzdelme vagy a jövőnek közös reményei; és a ma
gyar léleknek sokkal nemesebb tulajdonságairól tanúskod
nak, hogysem őket könnyelműen megtagadhatnék. 

HoKvÁxH CYEILL. 
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A GYÜLAFEHÉRVÁEI GLOSSÁK. 

Habrofagben walacnok keguífege. 
eleeknek [keguífe] vrukfege. 
koorfagbon walaknok egefíege. 
Sciukfegben walaknok beufege. 
ehezeuc[nek elegf] 

11. 

Chudalatuf miuinec ielenetuiben 
vnun zaiaual mundut igenec tonofagaban 
fcent oltarun kuner kepeben. 
oz kerezt fan figeu kepeben. 

III. 

Vnun tonohtuananac arulatia 
Nemzetni nepnech vadulatia. 
Jrlm varafanac. tiftef fugadatia. 
Iften fianach artotlonfaga. 
halalanoch fcidalmof quina. 
bbodug aíeunnae fcemehel la 

I. A Gy. Gl. a gyulafehérvári Batthyány-könyvtárnak E^ 
VI. 8. számú kötetében vannak. A kis nyolczadrétű codex két. 
egymással semmiféle tartalmi kapcsolatban nem álló kéziratot 
tartalmaz. Az első, 154- levélre rúgó hártyakéziratban szent
beszédek, elmélkedések és közben egy rövid, 14 oklevélmintá
ból álló formulás könyv olvashatók; a másodikban, mely írá
sából következtetve jóval későbbi eredetű, különféle kezektől 
írt beszédek ós elmélkedések vannak. Magyar irodalomtörténeti 
szempontból az első kézirat érdemel különös figyelmet; ugyanis 
ebben fordul elő az a három rövid magyar szöveg, mely az 

R'l M. Kr, „i Tára. H.C. . "^ 
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irodalomban Gyulafehérvári Glossák, vagy Gyulafehérvári Ver
sek néven ismeretes. 

A Gy. Gl.-kat YABJU ELEMÉÉ fedezte föl 1898-ban és az 
irodalomban is ő ismertette legelőször. (Akad. Értesítő, 1899. 
i6—'25. l.) A fölfedező a nyelvemlék korát az írás minőségén 
kívül a formulás gyűjtemény oklevélmintáiból határozta meg. 
Az írás jelleme a XIII. század végére vagy a XIV. század ele
jére vall; de az oklevél-formulák is erre az időre mtitatnak. 
Egy, a püspökhöz intézendő levél kezdete a következő: Vene-
rabili in Christo fiatri et dominó J. dei grácia arcJiiepiscopo 
Colocensi aule regié cancellario. Egy littera confratemitatis 
czímzése: Viro provido el honeslo magistro Dominico cantori 
ecclesie Jaurinensis. Egy egyházi functiók végzésére jogosító 
engedélynek kibocsátója Benedictus divinU miseracione epi-
scopus de tali loco, aule domine regíné cancellarius. — «Ok
mánytáraink», írja Varjú Elemér, «felvilágosítanak, hogy a 
/. archieppus Colocensis, aule regié cancellarius nem más, 
mint a kalocsai székben 1278—1300 közt ülő János, a ki a 
királynak 1278 táján rövid ideig vice-kanczellárja, majd 1293-tól 
haláláig kanczellárja volt. Benedek, a kit kéziratunk aule do
mine regine cancellarinsnak mond, mint ismeretes, veszprémi 
püspök volt s mint ilyen 1291—1309 közt viselte a királynéi 
kanczellárságot. Domokos, a győri egyház kanonokja, a kápta
lan okleveleiben körülbelül 1280 óta mint lector, 1290 óta pe
dig mint cantor szerepel. 1304-en túl (azaz innen) már nem ő 
viseli e tisztséget. Ezek az adatok megadják azt az időközt, a 
melyben a formuláré oklevelei kiadattak, ez pedig az 1291- 1309 
közti tizenkilencz év, mert csakis ezek valamelyikében szere
pelhetett együtt János és Benedek, a két kanczellárius, vala
mint Domonkos lector». Mivel pedig «közismert dolog, hogy a 
formulárékat a legfrissebb oklevelekből szokták volt összeállí
tani, részben, mert ezekhez juthattak legkönnyebben hozzá a 
szerkesztők, részben, mert ezek nyújtották a legújabb, legfej
lettebb formákat. . . kimondhatónak véljük, hogy formulárénk 
s így természetesen az egész codex az 1300—1320 közti évek
ben Íratott.» (Akad. Ért. i. évf. 18. l.) 

Hasonlóképen következtet a fölfedező a codex írásának he
lyére. «A kézirat valamely ferenczrendi zárdában készülhetett, 
még pedig a Dunán túl, mert másutt nehezen fordulhatott 
volna meg a veszprémi káptalan ügyeire vonatkozó oklevél. 
Különben is az összes szereplő helyek és személyek dunán-
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túliak.» Varjú a budai minorita-házra gondolt ; de mintegy 
másfél évtizeddel utóbb KARÁCSONYI JÁNOS másfelé terelte a 
figyelmet. A 14.' számú oklevélben Benedek veszprémi püs
pök, aki ezt a hivatalát 1287 és 1301 között viselte, az egyház
megyéjében lakó ferenczicknek megengedi, hogy lelkipásztori 
teendőket végezhetnek. Karácsonyi'rámutat, hogy ez a levél a 
formulák írásakor csupán olyan ferenczrendi ház levéltárában 
lehetett, a mely a veszprémi egyházmegye területén volt, mivel 
csak ilyen kolostornak lehetett szüksége a veszprémi püspök 
említett engedélyére, viszont a veszprémi egyházmegyében 
1280—1310 között mindössze három minorita kolostor létezett: 
a budai, a fehérvári és a segösdi. Ám a budaiban nem írhat
ták a leveleket, mivel az 1. számú, onnét máshová küldött 
levél nem heverhetett Budán. Ismét a 6. számú oklevél, mely
ben a ferenczrendi minister a székesfehérvári gvárdiánt meg
bízza, hogy a veszprémi káptalan és papság körében tanúskod
jék, nem készülhetett Fehérváron, mivel a fehérvári minister a 
fehárvári gvárdiánt nem levélben, hanem élőszóval utasította 
volna. Ezt a levelel a többivel együtt bizonyára Székesfehér
váron őrizték és a formulákat az ottani konventben őrzött leve
lekből állíthatta össze valamely ferenczrendi szerzetes, talán épen 
az a János, a ki 1324-ben Székesfehérvárt rendi gyűlést tartott. 
Más szóval: Karácsonyi szerint aglossák codexe 1320 táján Szé
kesfehérváron keletkezhetett (Baíí/í'/íínpí/m, II.köt. Brassó, 1913. 
24—32. 1.), a mintezt a glossák nyelvi sajátságai alapján ERDÉLYI 
LAJOS szintén lehetségesnek ítélte. {Meh/il; nyelvlerületen irhal-
ták a Gijidafeliérván Glosszákat ? Kolozsvár. 1914., iO. l.) 

VAEJU ELEMÉR az emlék írójának nevét is meg akarta álla
pítani. Az utolsó lap alsó szélére ugyanis későbbi kéz a követ
kező szavakat vetette: Iste liber est fratns Johannis de 
Vathacha, concessus fralri Petro. «Ha már most föltesszük, 
hogy ezt a két sort nem Vatakai János, hanem Péter barát 
írta be a könyvecskébe, úgy fráter Johannes 'nem lehet más, 
mint a kézirat írója.» (Uo. i9. l.) Ez a következtetés azonban 
két okból is hibás. Nem mondhatni, hogy Vatakai János volt 
az író, mivel a kérdéses helyen nem .Johannes de Va | tha... 
hanem .Jolmnnes de Va | hha . . . van írva (vő. Magyar 
Nyelvőr, nm. fíi. l. Magyar Nyelv, 1913. 68. l); de nem 
mondhatni azért sem, mivel a deák bejegyzés csupán annyit 
taitalmaz, hogy fráter Johannes a könyvnek gazdája volt; ez 
pedig nem tesz annyit, hogy a gyűjtemény az ö keze munkája. 

* 4* 
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II. A Gy. Gl. latin préclikáczió-vázlatoklioz vannak kap
csolva. Az I. sz. szöveg az 50 a) lapon kezdődő beszédhez tarto
zik, melynek czíme: Sermo de circiimciaione'doruini. A fejte
getés ebből az alapigéből indul: Vocatum est nomen eius Jesus 
és Jézus nevéről szól; végéhez pedig a Jesus név «etymologiá»-ja 
van illesztve : 

J — Jocunditas merencium i. Habrofagben walacnok 
[keguffege. 

E — Eternitas vivencium. i. eleeknek vrukfege. 
S — Sanitas langencium. koorfagbon Avalaknok 

[egefíege. 
U — Ubertas egencium. Sciukfegben walaknok 

[beufege. 
S — Sacietas esuriencium. ehezeuc stb. 

A II. sz. szöveg a 125« levélen, a Sz. Tamás ünnepére 
való beszéddel kapcsolatos. A beszéd egyebek közt azt mondja, 
hogy a hívek négyfélekép látják Krisztust, t. i. : 

In mirifici operis indicio. 
In verbi oris sui testimonio. 
In sacri altaris misterio. 
In sui imaginis vestigio. 

A prédikáczió aztán egyenkint kifejti a négy pontot; vi
szont a lap alján apróbb betűkkel föl van jegyezve a négy 
odistinctio» értelme: a II. sz. szöveg : 

Chodalatuf miuinec ielenetuiben 
vnun zaiaual mundut igenec tonofagaban 
ícent oltarun kuner kepeben. 
oz kerezt stb. 

A III. szöveg a 149a levélen van és egy, a Megváltó szen
vedéseiről szóló beszédhez fűződik. A prédikáczió szerint az 
Üdvözítő kínszenvedését különösen hat dolog tette fájdalmass 

Primum, quiu a propno discipulo eius vendicio fuü pro-
curata (következik hat sor magyarázat, aztán a hetedikben 
folytatását olvassuk:) Secundurn, quia a populo eius . . . est 
accusatus (öt sor magyarázat; erre:) Tei'cium est, quia a 
ierosolimis honorifice fuerat susceptus (újabb hét sor magya
rázat; aztán:) Quartum innocencia salvatoris . . . Majd a rá-
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következő harmadik sor végén: Quintum niortis infamia... 
Végül a további második sorban: Sexluiv Marié presencia. . . 

Ezekből a szétszórt distinctiókból készült a III . számú szö
veg, mely a lap alján, versszerűen, hat sorba van í rva: 

Vnun tonohtuananac arulat ia 
Nemzetül nepnech vadulatia. 
J r lm vara íanac . tiftel fugadatia. 
Iften fianach stb. 

III. VAE,7Ü ELEMÉR verseknek mondotta ezeket a szövege
ket ; viszont HORVÁTH CYKILL azt vitatta, hogy a vers nevezet 
nem illik reájuk, mivel csupán divisiók, a melyekben a szónok 
előre jelzi azokat a pontokat, melyekről beszélni akar ; hogy a 
sorok végcinek egyezései nem rímek, hanem ú. n. «similiter 
cadens»-ek, puszta szóvonzatok, minők az eló'sorolások nagy
részében találhatók. {M<igii. Kritika, 1808. i5l. és Wf. II.) 

1913-ban a Magyar Nyelv czímű folyóirat februári füzeté
ben (67—74. 1.) ERDÉLYI LAJOS újra visszatért a Gy. Gl. kér
désére. A nagy gonddal megírt értekezés kiterjeszkedik az ügy
nek minden részlétére; a codexnek új átvizsgálása alapján meg-

j avítja Varjúnak hibás szövegeit, ismerteti a kérdés irodalmát 
s végül megkísérti az alak problémájának megoldását. Erdélyi 
rámutat, hogy az Akad. Értesítőben (i899. 22. l.) megjelent 
közlés hiányos, mivel a «Jesus» etymologia előtt a külön is 
kitüntetett kezdőbetűket nem ismeri, holott az a körülmény, 
hogy az I. sz. glossa eredetijében a sorok eleje akrostichont 
foglal magában, vége pedig rímel: a «distinctio» verses alka
tát bizonyítja. Szó esik róla, hogy a középkori egyházi beszé
dekben, így a Pelbárt prédikáczióiban is, «sok a divisio és 
distinctio, legtöbbször rímesen». Ilyen rímes hely volna a kö
vetkező : Et hoc (t. i. hogy az istenanyának szűznek és el-
jegyzett állapotban levőnek kellett lennie) ostenditur secundum 
Albertum . . . rationibus pluribus. 

Primo, ratione •prefígurationis. 
Secundo, ratione interpretationis. 
Tcrtio, ratione testificationis. 

Igaz, ezek a «rímes» divisiók és distinctiók a magyar for
dításokban «sokszor csak hasonló végződéssel, nem igazi egybe
hangzó rímmel» vannak tolmácsolva, mint pl. a Cornides-
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codexnek 16—17. lapján olvasható következő prédikáczió-rész-
letben: Ymmar j t vettetyk reez zerent való kerdees. anya zent 
egyháznak menden zentl'egerevl. 

Rlevzer. az kereztfegneJi feel vetelerevl. 
Mafodzer. az hermalajrol. 
Harmadzer. az oltary zent/égnek vetelerevl. 
Negyedzer. az penitencianak zentfegerevl. 
Evtedzer. az hazaffagnak zentfegerevl. 
Hatodzer. az vtoljb keneteefrevl. 
Hetedzer. az zerzetnek zentfegerevl, — 

ode érdekes, hogy a mi glossáink — a Gy. Gl. — közül a 
harmadik is milyen ügyes iiyelvi készséggel van vers formájá
ban (vagy csak hasonló végződésű sorokban ?) lefordítva. Holott 
itt az eredeti éppen próza . . . Figyelemre méltó az is, hogy a 
latin szövegecskék igazi versformában, vörös kezdőbetűkkel 
vannak a codexben, beljebb írva, s ha a rhythmus és szótag
szám tekintetében fogyatékosak is, magyar megfelelőik sem 
rosszabbak a Eégi Magyar Költők Tára sok darabjánál. Ezek 
tehát . . . legalább is .verses glossák', túlnyomólag egybehangzó 
,rímes distinctiók', talán az emlékezetet is könnyítő, numerosus 
vezéreszmék . . . ; sőt az első glossák eredetije akrostichonnal 
is, mint pl. a ThewrewkC. Nyelvemlékt. II. 285. 1.»' 

Látnivaló : ERDÉLYI érvelésének vannak gyöngéi. A közép
kori beszédekben fölötte sok az összependülő distinctio, sőt 
verses, rhythmicus distinctiók is szép számmal találkoznak; 
de az egyformán végződő sorok csak azért, mivel egyformán 
végződnek, még nem gyarapítják a versek birodalmát. Azt sem 
lehet éppen állítani, hogy a mi versből van fordítva, annak 
versnek kell lennie; és még kevesebbet nyom a latban az a 
körülmény, hogy a distinctiók a latinban piros kezdéssel, bel
jebb s kétszer egymás alá, a magyarban pedig mind a három
szor egymás alá vannak írva. A középkorban nem szabály, hogy 
a verssorokat egymás alá írják; a magyar versek csaknem 
mind folyóbeszéd módjára írva jutnak az utókorra; viszont a 

•• Nyt. II. 285. = Vásárheli András éneke. — Az «akrosti-
chon»-ra való hivatkozás nem helyes. KovACHicHnál (Formulse so-
lennes styli, Pesthini 1799., p. XXIV.) olyan •akrostichon»-08 apró-
gág is olvasható, a melyet senki sem fog versnek mondani. (Vö. 
Magyar Nyelv, Í9i3., i83. l.) 



A GYULAFEHÉEVÁHI GLOSSAK. 5 5 

distinctiókűak piros jelzése, beljebb és egymás alá való írása 
csaknem szabálynak, de legalább is uralkodó szokásnak minó'-
sithető. Ha tehát a magyar író egymás alá írja a sorokat, ezt 
inkább azért cselekszi, mivel distinctiókat ír, mint azért, 
mintha a soroknak verses alakját akarná szembeszökőbbé tenni. 

Hogy a Gy. Gl. verses emlék-e vagy sem, mindenekelőtt 
magával a glossáknak rhythmusával kell eldönteni. 

A három rövid emlékben van olyan rósz, melyben első hal
lásra eleven rhythmicus .lüktetés érezhető. ^Különösen ilyen a II. 
szövegnek harmadik sora, mely egyúttal a következő soroknak 
rliythmusát is meghatározni látszik: 

Jeruzsálem | városának |i tisztes foga- | datja, 
Isten I fiának |1 ártatlan- | sága, 
hala- I Iának !| szidalmas { kínja, 
boldog I asszonynak l| szemével | látatja. 

Mi több, a rhythmusnak az idézett sorokban mutatkozó 
fajtája némi erőltetéssel a szövegecskének elejébe szintén bele
magyarázható : 

Önnön | tanítva- || nyának áru- | latja, 
Nemzetvi | népnek || vádo- | latja. 

Az I. és II. glossát viszont fel lehet bontani a következő 
ütemekre: 

Hábroságben | valáknak | kegyössége, 
élőknek | öröksége, 
kórságban | valáknak | egéssége, 
fzükségben | valáknak | hévsége, 
éhezőknek | elégsége. 

Csodálatos j mívinek | jelenetviben,* 
önön szájával | mondott igének | tanúságában, 
szent oltáron | kenyér | képében, 
az keresztfán | függő | képében. 

Mindez azonban semmivel sincsen igazolva. Az irodalomban 
csupán általánosságban volt szó a töredékek verses természeté
ről ; rhythmusokat senki sem firtatta és a két első fragmentum 
eredetijének alakja teljességgel figyelmen kívül maradt. 

1 Vö. Irodalomtörténet, 1914. 461. 
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Pedig föltehető, hogy a fordító, ha egyáltalán verset akart 
írni, ezeket a deák szövegeket utánozta. A latin Jézus-etymolo-
giában' a sorok mind enliiuu-mal, a II. fragmentum deák szö
vegében mind io-val végződnek; a magyarban mind a három 
töredék sorvégei hasonlóképpen egyformán záródnak; vájjon nem 
lehetséges-e, hogy a három emlék egyebekben is a két eredeti
hez igazodott •? 

Annyi bizonyos, a két deák distinctiót nem kell a ritka
ságok közé számlálni. A középkorból seregestül maradtak reánk 
eö'éle «versek» a tudósokés szónokok műveinek divisiói- és dis-
tinotióiban. Ilyen Pelbártnál (De Stis, de S. Georg. 1. G.) az a 
hely, hol a hívek vitézkedésének három regulájáról van szó : 

P r íma dicitur debite armacionis , 
Secunda dicitur strenue dimicacionis, 
Tercia dicitur íidelissime perseveracionis. 

Vagy a Stellariumból (lib. 5. p. 2. art. 2. capit. '5 . ) : 
P r i m a stella dicitur capacitas, 
Secunda dicitur sanitas, 

Tercia luminosi tas , 
Quar ta dulcorositas. 

V. ö. De Stis, de natív. s. V. G. :Virgo suavitatem indici-
bilem hauriebat precipue ex tribus : 

Pr imo ex diuini ta t is clarissima contemplacione, 
Secundo ex humani ta t i s , scilicet christi , graciosa visione, 
Tercio ex materni ta t i s proprie miraculosa condicione. 

Ezek a distinctiók valamennyien «rímelnek» és nélkülözik 
a szabályos ütemekre való tagolódást, de viszont a rhythmus 
tényezőit sem küszöbölik ki teljességgel. A distinctiós vers 
mindég párhuzamos természetű : a sorokban rendszerint bizo
nyos mondatrészek meghatározott rendje ismétlődik és maguk 
a sorok a különféle mondattani elemek szorosabb, vagy lazább 
összetartozása szerint tagozódnak. V. ö. De Stis, de sanctitate 
beati Nieolai, s. II. A. : 

^ Megvan a NYIEKÁLLAY TAMÁsnak tulajdonított Slilufs curiar 
sub Mathia 1. rege kéziratában is, de eltérő szöveggel, a mennyi
ben első sora mindössze egy szó: • iocunditas; negyedik sora : 
vbertas degencium vei veritas; az ötödik sor: Jalus omnium vei 
facies efuriencium. Vö. JAKUBOVICH EMIL, Magyar Nyelv, 1913, 234. 
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Primum dicitur | miraculose sanctificacionis, 
Secundum dicitur | graciose eleccionis, 
Tercium dicitur | gloriose priuilegiacionis. 

Vagy (De Stis, pro S. Johanne s. II. G.) : 

Primo I ex sui scripti argumentacione, 
Secundo | ex diuini verbi reuelacione, 
Tercio | ex aliorum sanctorum comparacione. 

A Gyf. Gl. II. számú töredékének latin szövege minden 
bizonnyal ilyen párhuzamos «vers»: 

In mirifici operÍ8 | indicio, 
In verbi oris sui | testimonio, 
In sacri altaris | mysterio, 
In sui imaginis | vestigio ; 

de a középkori író a Jézus-etymologiában sem igen láthatott 
egyebet, s ha mást látott, akkor sem gondolhatott egyébre 
összependülő, két félre szakadó, határozatlan szótagszámú 
soroknál : 

locunditas ( merencium 
Bternitas | vivencium . . . . 
Sacietas | esuriencium . . . 

és ha mintáihoz ragaszkodott, semmi oka sem volt rá, hogy az 
I. sz. töredéket vegyes, 3 és 4-ütemü sorokban fordítsa, vagy 
egyáltalán 3-ütemes sorokat szerkesszen. Valószínű, hogy be
érte forrás-szövegeinek szerény formájával, melyet aztán mind
végig, tehát a III. sz. töredékben is megtartott, és a három kis 
emléket következőkép ejtette: 

I. Hábróságben valáknak | kegyössége, 
élőknek | öröksége, 
kórságban valáknak | egéssége, 
Szükségben valáknak | bóvsége, 
éhezőknek | elégsége. 

II. Csodálatos mivinek | jelenetviben, 
önön szájával mondott igének | tanúságában, 
szent oltáron | kenyér képében, 
az keresztfán | függő képében. 
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III. Önön tanítványának | árulatja, 
Nemzetvi népnek | vádolatja, 
Jeruzsálem városának | tisztes fogadatja, 
Isten fiának | ártatlansága, 
halálának | szidalmas kína, 
bódogasszonynak | szeméhel látatja. 

Vájjon ez az eredmény megállja-e a sarat, bizonytalan; 
annyi tagadhatatlannak látszik, hogy mind a három glossának 
soraiban bizonyos szabályszerűség van és a fordító rajta volt, 
hogy distinctiói egyformán végzó'djenek. A három apróság ta
lán még nem vers a szó szoros értelmében ; azonban a vers 
felé való törekvésnek gyümölcse és mint ilyen nem méltatla
nul foglal helyet a régi magyar versek gyűjteményének elején.* 

A KÓNIGSBEEGI TÖREDÉKEK. 

1 ug fcolanac. "Wylagnoe kezdetuitul fuguan. rohtonc 
ez nem levt wala. hug íeuz lean. fiot íciulheffen. 
l'cuz fegnec tukere. tiítan maradhaffun. ef nekunc 
hyrunc benne ne leyeífen. Tudyuc latiuc en fcuz lean 

B nac qui vleben tart chudaltus fiot. furífcte m'ufia. 
etety ymleti. ug hug ana fciluttet. de qui legén neky 
atia ozut nem tudhotiuc. Ez oz yften mynt eyt efmeriuc. 
quit fceplev nem illethet, mert ha yften ev num uo 
Ina eu benne bynut lelhetneync. Ámen. 

II. 
1 gukeritul 

l'armazal : ef . e te ve 
led mendun ig niad le 
. . e fcobodfagut l'funfagut: 

5 inukrevl teun lut : világ 

1 \z eroIék szövegére nézve 1. még NÉGYESY LÁSZLÓ czikkét: 
Magyar Nyelv, 1915. 226—227. 1. 



A KONIGSBBEGI TOHEDEKEK. 59 

on . olo binufuc fegut: 
e fellen tahat mnia 
. . rt fcent leluc g fara 
. en: ur iftennec ed u . enec 

10 dvt el . u t h : El v ne legén. 

. utalatlon fugád. yac: Vr iften u . fcola ki leg . . en fceretev 
yu fulgam: qui. n cuetíegum.. felheffe angol. cnok corat 
. . mar ele mu lha . . . meniec eget mege turie nazaret 
. arafát mege le l . . ffe Ihul uagu. fcuz leannoc lacadalma: 

15 . . rali mogzotbelev. tamadatia: d. chev árun agbe.. vl ara 
datia: 

tamag Gab . . . ef cuetfegem. e vifelled keralu-
cnoc 

. ralatul: yftenfe . nec aniahuz :. ngolucnoc afun. huz : tifc-
tes 

. . . t . uncallec: cuetfegum huz . ad weged me eget 

. ege turied: t u . ulgad ef ne legén: scuz lanh titcon 
20 . . Josepnec ieguíe . evz ezen fcovol iduzleg 

. loftual teles vr te veled wagun aldut uoc te men 

elevt: ef te mihudnec gumulch '' 
va ut hiteffec hamar beífeel 
ev mia iduzuht hetev 

25 e nem lefcen: Testűt tule f 
yften fiu tule fculet.. en de 
rad fce. 6 . le efen fculetv 
n diehevfeg coro. aia ámen 

HL 
ícen 
coronaia 
Querie 
lerel: 
fcent lel 
vrduguc 
yften feg 
lelucnec 
nuf hu 

ngolucnoc 
fcuz maria 

iket b . . . ec vefc 
binut fyrotiatu 
et kut ozu uc 

mynket: f c . . . t 
retiuel fcent 

nguruknec fe 
t ia: keralucnoc 
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10 kyralan . c feent áron .Itara : bedug . na fcuz maria 
Ef hug bezzug oznoc . . uefteffel: féld . n menyun ef 
miulefíed muyun vol. Jatotuben : f.. nt bulch affcu 
noc vg . n ielunel Q . i vymad íagu . allata: fele n 
mvnybe.. ha tekunte. effen tegud e. ha lata . yfte 

15 fegnec . . we mia rolád ozun keppe . l'cola . Q 
latuc vy latotuot: f . uz lean fiot f . ilut ínyben 
chudat mutut : ef an . tartia ulebe . Qui fc . . t 
dychev fegut ment en tudum : fugadotianoc 1 

ef efm . rum : ez loent* ez nem vgeb germuc hanumyft 

«0 lagut íizeni Bezzug fegut ef ez ygnec 
kiuania ele menuen bethle 
fyal ufve lele. ef bormuc 
tuan puftebe . e tacaruta. E 
dichev fcilete . vi quin angol 

•5 lanoc. Ez levn vy ignec chud 
ui mia vrdug . c fcurnevle 

I. A három töredék eredetije a königsbergi egyet, könyv
tár tulajdona. Az I. számút a XIX. század hatvanas éveiben 
fedezték föl. a II. és III. számú csaknem harmincz évvel utóbb 
került napfényre. 

1863-ban (valószínűleg márczius utolján) dr. HIPLBR königs
bergi káplán, a ki utóbb Frauenburgban ermlandi kanonok lett, 
a königsbergi egyet, könyvtárban az 1194.. számú latin perga
men-kézirat- tanulmányozása közben észrevette, hogy a könyv
kötőtől a kötéstábla és a czímlap közé illesztett «vorsetzblattp-ou 
egyebek közt kilencz sornyi régi írás van. Mivel az írás nyelvét 
nem ismerte, dr. ZACHER GYULA egyet, tanártól, a könyvtár 
igazgatójától kért felvilágosítást. Azonban sem Zacher, sem a 
könyvtárnak többi tisztviselői nem bírták útbaigazítani. Az 
igazgató erre lemásolta a kilencz sort és 1863 április 4-én el
küldte PoTT AGOSTONhoz, a hallei egyetem hírneves tanárához. 
Pott sejtette, hogy a szöveg a finn családhoz tartozó valamely 
nyelven van írva, tehát Altenburgba, GABELENTZ JÁNOSIIOZ for
dult, a ki a finn-ugor nyelvtudomány terén is szerzettérdeme
ket. Várakozásában nem is csalódott: Gabelentz csakhamar fel-

* Lapszéli toldás. 
- L. STEFFENHAGEK, Altpreussische Monafcschrift, 1864. I. 751. 
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világosította, hogy a sorok magyarul vannak írva; sőt egy-két 
hibásan másolt szó kivételével le is fordította őket németre. 

PoTT, a kit a M. T. Akadémia 1858-ban külső tagjává vá
lasztott, hálából az Akadémia iránt, sietett a dologról az illetékes 
köröket értesíteni. Már 1863 április 26-án tudatja.ToLDY FEKENCZ-
czél a fölfedezést. Toldy május 20-án válaszolt; megköszönte a 
kitűnő külföldi tagtárs előzékenységét, de kérése is volt hozzá : 
járna közbe a königsbergi könyvtár igazgatóságánál, küldenék 
meg neki a szövegnek — ha eredetijét nem is — legalább 
hozzáértő kézzel készített hasonmását. Június 27-én már Pesten 
volt a kívánt képmás, SIEFFENHAGEN EjiiLnek 1863 június 15-én 
meglepő hűséggel készített munkája, és Toldy 1863 július 13-án 
bejelenthette a fölfedezést a M. T. Akadémiának (Ó-magyar 
nyelvemlék a XIII. századból (f) s a magyar nyelv fejlődési 
korszakai. Vö. Pester Lloyd, 1863, júl. 15.)' 

A kilencz sor szövege megjelent a Budapesti Szeitdéhen 
(18: 129), utóbb pedig ToLDynak Irodalmi Olvasókönyvéhen 
(Pest, 1868. I. k. 18. és kk. 11.); ezzel azonban egyelőre meg is 
csappanta töredék iránt^ való érdeklődés. Eveken át «senki sem 
törődött vele», írja VOLP GYÖBGY a Nyelvemléktái- VIL k. 
XXVn. 1., és a közfigyelem csupán akkor irányult ismét feléje, 
mikor EHIÍENFELD ADOLF heliogravure útján lemásoltatta, a 
metszetet pedig tíz lenyomattal együtt az Akadémiának aján
dékozta (1879). 

Ettől fogva többen foglalkoznak vele. PONOEI THEWEEWK 
EMIL a töredéknek olvasását közölte az Ehrenfeld-féle képmás 

.>' alapján (Egyet. Pliilol. Közlöny, 1879. III. Wl.), NÉGYESY LÁSZLÓ 
(M. Nyelvőr, i88(i. XV. 203.), SIMONYI ZSIGMOND (A magyar 
nyelv, Budapest, 1889. I. 161—109.) és ZOLNAI GYULA (Nyelv
emlékeink a könyvnyomtatás koráig, Budapest, Í894. 73—77.^ 
nyelvészeti tekintetben foglalkoztak vele, az utóbbi azonban 
egyiittal képmását, betűszerinti szövegét és irodalmát is közzétette. 

Az 1894. évben SCHWENKE tanár, königsbergi egyet, könyv
tári igazgató, SziLY KÁLMÁN kérelmére fölbontatta a töredéket 
tartalmazó codex tábláját és a kötésből öt, hasonló alakú és 
nagyságú pergamenszalag került napfényre, melyek közül egy
nek egyik lapja üres, másik lapján latin szöveg látszik, a többi 

• A fölfedezésre vonatkozó levelek megj. az Akad. Értesítőben,, 
1911. 456. 1. A fölfedezés történetét megírta SZILY KÁLMÁN, Magyar 
Nyelv, 1911. 876—377. 1. 



6 2 KÖZÉPKORI MAGYAR VERSEINK. 

négy azonbau mind a két felén magyar szöveggel van teleírva. 
CzoBOE BÉLA és SIMONYI ZSIGMOND megállapították, hogy a sza
lagok egyazon levélből valók és összeilleszthetök; a szövegnek 
kibetűzése azonban részint a hézagok, részint az írás megfaku-
lása miatt fölöttébb bajosnak bizonyult. A munkával először 
KAGY GYULA próbálkozott (Akad. Értesüő, 1895. évf. i. fűz.); 
utóbb SziLÁDY ÁRON foglalkozott vele kiváló sikerrel (UÜ., i893. 
évf. 561—511.). 

Olvasataik a következők: 

a) 
gukeritul 
sarmazal es (k)e te ve 
led mendun ig(e niad le 
l)e scobodsagut • bi)sunsagut 

5 b)inucrevl teun etut világ 
on (v)olo binusuc segut 
n)e (f)ellen tahat mnia 
. . rt scent leluc g fara 
. . en ur istennec ed u . enec 

10 . . dvt el . . . . El v ne legén 

u ta , atlon fuga.. cat vr isten u(g) scola . . . l e . . en sceretev 
b)yu sulgam qui (e)n cuetsegum(vi)selhesse angol(u)cnoc co-

rat 
. mar ele mulhas ecnee e g . . meg nazaret 
v)ara8at mege lelhesse Ihul uagu(n) sceuz leannoc (l)aca-

dalma 
iB kir)ali mogzotbele(vl) tamadatia d(ic)hev árun agbe(le)vl ara-

datia 
. tamag Gabri(el) es cuetsegem (t)e viselled . . . keralucnoc 
ke)ralatul ysten 8e(g)nec aniahuz (a)ngolucnoc asun(a)huz 

tistus 
t (m)uncallec cuetsegum huz(i)ad weged egec 
ege túriad t . l u . . gat es ne legén scuz leanhuz tou 

20 . Josepnec ieguse{huz) ezen scovol iduz leg c 
ma)lostval teles vr te veled wagun aldut uog te 

elevl es te mihudnec gumulch(e 
. . . . a ut hitessec hamar lesscel 
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ev mia iduzuht hetev 
25 e nem lescen Testuc tule f 

ysten fiu tule sculet . . en . e 
rad sce . e . le . . . esen sculet 
n dichev seg co(ioii)aia ámen 

Szilády szerint: 1. gy ükeritül adaf>» ?̂  — 3. ig(éret?)-— 
a)nyád. — 8. we)rt. — 9. e)á{u ?)nyének. — 10. dut el . tith. — 
11. utáZatlon fugadgyák. — szóla: ki \egy{en). — 13. /ía)mar 
ele mulhassa : menj/eknek egáí megé törje. •— 18. ségo)i. — 
vegyed : menyeknek egét. — (19. Wi)egé. — törjed : tő55 szul-
gad. — leánhoz . . titkon. — 20. légy . s. — 21. áldott vagy 
te mend. — 22. elöíí, — 23. ivn üt. — besszei. 25. Testűi. — 
26. szület(í;)én de. — 27. sze . etle. — születr. 

b) 
scen a)ngolucnoc 
coronaia . . . seuz maria 
Querie iket b . . . ec vese 
bérel . binut 8yrotiatu(c 

B scent lel(uc et kut . ozu . . uc 
vrduguc mynket se . . . t 
ysten seg , retiuel scent 
lelucnec te)nguruknek fe 
uus hu(ga — tia keralucnoc 

10 kyralan(o)c scent áron (o)ltara bodug (a)na scuz maria 
Es hug bezzug oznoc (ne)uestessel fe]d(e)n menyun es . 
miulessed muyun vol . latoeuben 8(ce)nt bulch asscu(n 
noc vg(o)n ielunel Q(u)i vymad sagu(t) allata fele n 
mvnyb(ele) ha tekunte . essen tegud e . ha lata yste(n 

iB segnec . we mia ro(la)d ozun keppe(n) scola Q . . . . . 
latuc vy latocuet scuz lean fiot s(c)ilut mybe(n 
chudat mutut es an(a) tartia ulebe{n) Qui se . . t . 
dychev segut ment en tudum fugadotianoc l(enni 
es esm(e)rum ez aoont ez nem ygeb germuk hanum yste{n 

20 vi)lagut fizeni Bezzug segut es ez y . . . et 
kiuania ele menuen bethle 
fyal usve le(le) es borm«c . . 
tuan pustebe(l)e tacaruta E 
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dichev scilete(t) vi quin angol 
25 lanoc pukul(n)oc setit segeb 

. . anoc Ez levn vy ignec chud(aia 
q)ui mia vrdug(u)c scuriievle(nec 

Szilády szerint: 3. iket 'h{inii)ek vészé. — 4. lével: — 
6. minket : sz(e'rt.)t. — 9. iámadatja: keráluknok. — 12. 
vol(a). — 14 (ék)essen tógöd e(s). — 15. {ne)\e. — 20. es 
ez igneA'. — 23. /íi)tván. 

Különös, figyelmet érdemel a két olvasatban az utolsó töre
dék 12. és 16. sorában levő latocuben, ill. íaíoateíszó. «A lato-
cuet», írja Szilády (id. b. 570. 1.), «oraeulumnak veszem». Es 
bozzáteszi: «Ha meggondoljuk, bogy az oraculum a rómaiak
nál éppen úgy jelentette a jósló helyet, mint ajóslatot, s hozzá 
veszszük, hogy az oraculum első magyaritója készen találhatta a 
keresztyénsóget megelőzött magyar vallás látókövét, mint a 
magyar nézők, égbe nézők, látók jósló helyének közönséges 
nevét: akkor nincs miért fennakadnunk a nyelvemlék látókő
ben és látókövet kifejezésén és pedig annál is kevésbbé, mivel 
Sz. Mária fenestra coeli nevezetének magyarázataiban is talál
kozunk a lapis specularis kifejezéssel. Hieronymusnál. . . is ezt 
olvassuk: fenestree erant factae in modum retis, instar oancel-
lorum : ut non speculari lapide, nec vitro, sed lignis interrasi-
bilibus et vermiculatis clauderentur». 

Semmi kétség, ezek az argumentumok nem döntő értékűek. 
A történetírás nem tud a magyar égbenézők látóköveiröl, a 
lapis specularis szó pedig, az ablaktáblák készítésére basznált 
macskaezüstnek, kálicsillámnak neve, sehogy sem kapcsolható 
hozzá az oruculumhoz. Zolnai helyesen vette észre, hogy a Szilády-
tór latocuben-nek olvasott szó esetleg lacotuben-nek is olvas
ható (Nyelvőr, 1895. 115. 1.); sőt azt is teljes joggal lehet állí
tani, hogy a helyes olvasat latotuben ( = látat-ban), a mi, 
számba véve, hogy a régi magyarság a visió-t látat-nak nevezte 
(vö. Almában len egy latatíya. Kat.-leg. 3024.), mind a szöveg 
értelmének, mind a nyelvtörténet kívánalmainak megfelel. 

III. A töredékek szövegeinek megállapításával kapcsolatban 
az irodalomtörténeti vizsgálódás szintén megkezdődött. 

Köztudomású, hogy az ]. számú töredéket a szalagok — 
a II . és III . sz. — fölfedezése előtt az írók többsége verses 
maradványnak tartotta, mely befejező részének tanúsága szerint 
4, 4 -|- 4, 3 tagolódású periódusokban készült: 
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de qui legén | iieky atia |1 ozut nem tud [ hotiuc. 
Ezoz yften | mint(evt) efmeriuc || quit fceplev nem | illethet, 
mert ha yften | ev num uolna || (ev) benne bynut | lelhe-

neync. 

SziLÁDY AEON kétségesnek találta eme nézet helyességét. 
«Vélekedésem szerint nincs elég okunk arra, hogy nyelvemlé
künket verses maradványnak tekintsük. Azok a rhythmicusnak 
látszó sorok, a melyek az elébb és utóbb felfedezett töredékek
ből felmutathatok, a teljes vagy kiegészíthető' szövegben nem 
folynak tovább.» (Akad. Értesítő, 1895.574.). De dolgozatának nem 
ez az érdeme, hanem az a mód, a hogyan Szilády rámutat, hogy 
Temesvári Pelbárt Stellanuniá,h&n és a magyar codexeknek 
innen fordított részeiben, különösen a Hoi-vát- és Tihanyi-
codexben vannak párhuzamos helyek, a melyeknek segítségével 
a II. számú töredékhez közelebb férkőzhetünk. A Stellarium-
ban (Lib. 1. pars VI. art. III. cap. 2.) el van mondva, hogy 
Isten, mikor az incarnatio ideje elérkezett, cilocutus est ad 
angelum Gábrielem hec et similia verba: Legatum oportet nos 
mittere ad sponsam... 0 Gábriel tu es ad id idoneus: mini-
ster ergo efficito terribilis sacramenti. Ad requisicionem erran-
tis Ade: a meis debeo descendere sedibus: latere autem volo 
omnes celestes virtutes: tibi soli pando secretum. Ad virginem 
Mariam perge : ad mei filii dignum habitaculum: e t . . . vooem 
gaudiose salutacionis proolama dicens. Ave grácia plena etc. . . . 
vadé et iussa perfice: ethereas rumpe sedes: et dic Marié quod 
ei vnicum meum do filium: vt sit ipsa mater . . . iam non 
dicatur uiuencium mater Bua: sed Maria : ipsa regina . . . ipsius 
érit regnum totum, cuius filius possidet celum.» Ezzel a hely-
lyel közel rokon fr. BEKNABDINÜS DE BUSTIS Marialé-jának követ
kező része, a melynek szerkezete még jobban egyezik a magyar 
töredékével. Az Atya, miután eltökélte, hogy az Ige Mária által 
testesüljön meg, így folytatja beszédét: unigenitus meus sit 
unigenitus ejus et spiritus sanctus sit habitator in ea fcecundus. 
Procedat ergo nostrce nuncius majestatis et roboret animam 
virginis ipsam sublimando novo salutationis munere. Vocetur 
ergo Gábriel et ipse nuncius tanti mysteni existat. — Tunc dixit 
iUi: Vides Gábriel illám virginem etc. Curre igitur cito et nun-
cia illi nostrum placitum, nuncia ei trinitatis consilium. Végre 
JACOBUS A VORAGINB hasonló helyében megint a szavaknak egy-
része vág össze a magyarral: Concionante igitur deo mirantur 

Régi M. Költői Tára. B. C. I. 5 
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sedes, throni stupent, ac divinus silet exercitus. Vadé -r- inquit — 
Gábriel, et cethereas sedes rum-pe el consilium nostrum defer 
MaricB. Hcec incolit parva Nazareth mcenia. (Akad. Értesítő, 
•1895., 564-565.) 

A n . számú töredék tehát azokból a jámbor contem-
platiókból készült, a melyekkel a Marialék az annuntiatio tör
ténetét a nép számára fölczifrázták. 

AIII. számú töredék Szűz Máriát «keralucnoc kyralanoc Icent 
aroD oltara»-nak mondja. «Ez a nevezet», írja SZILÁDY, taz ara 
coeli-nek felel meg, melynek legendája — vélekedésem szerint — 
egyszersmind nyelvemlékünknek leghomályosabb (III.) részletét 
is megfejti». 

Az «Ara coeli» legendája megvan a Debreczeni-codexben 
{55. l.) és a Cornidesben {83. l.), de összevont alakban, miért 
is leghelyesebb a Leí/enda ^ w e a szövegét idézni, mely «Orosius, 
Butropius és III. Incze pápa (1198—1216.) nyomán» készült. 
(lOctavianus imperátor universp őrbe ditioni romanae subjugato 
in tantum senatui piacúit, ut eum pro deo colere vellent. Pru-
dens autem impei-ator se mortalem intelligens immortalitatis 
nomen sibi noluit usurpare. Ad illorum verő importunam in-
stantiam Sibillam prophetissam advocat scire volens per eius 
oracula, si in mundo major eo aliquando nasceretur. Cum ergo 
in die nativitatis domini consilium super hao re convocasset et 
Sibilla sola in camera imperatoris oraculis insisteret, in die 
média circulus aureus apparuit circa solem, et in medio cireuli 
virgo pulcerrima stans super aram puerum gestans in gremio. 
Tunc Sibilla hoc caesari ostendit. Cum autem imperátor ad 
prffidictam visionem plurimum admiraretur, audivit vocem 
dicentem sibi: haee est ara dei coeli. Dixitque ei Sibilla: hic 
puer major te est et ideo ipsum adóra. Eadem autem camera 
in honore sanctas marias dedicata est. Unde usque hodie dicitur 
sancta Maria ara cceli. Intelligens igitur imperátor quod hic 
puer major se erat, ei thura obtulit, et deum de oetero vocari 
recusavit.B {Akad. Ért. 569S70.). 

Míg Szilády a töredékek értelmének és szövegének meg
állapításával foglalkozott, mások a hármas emléknek alakját 
vizsgálták. KALMÁE ELEK a Nyelvtudományi Közleményekben 
{XXV. 35i—353.) valószínűnek mondja, hogy a töredékekben 
látható pontok «a sorvégeket jelölik . . . , mint majdnem min
denütt, a hol egy vers folyó sorokban van leírva» ; és ebből kiin-
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dúlva egy-két változtatással* a következőkép állapítja meg az 
I. és II. töredék rhythmusát: 

úgy szólának* 
Világ[nak] kezdet | vitűl fogván* 
Eochtonk ez nem | lött vala''' 
Hugy szűz I leány* 
Fiot szül I hessen* 
Szűz sógnek | tűkére* 
Tisztán ma | radhasson* 
És nekünk | hírünk 
Benne ne | lejessen* 
Tudjuk, látjuk | [őt] szűz leánynak 
Ki ö I lében* 
Tart c8udál(o) | tus fiot* 
Fürisztje | musja* 
Eteti I imleti* 
ügy hugy anya | szilüttét* 
De ki légyen ) néki atyja 
Ozut nem | tudhotjuk* 
Ez oz isten | mint [őtj esmérjük* 
Kit szeplő nem | illethet* 
Mert ha isten | ő nüm volna 
[ő] Benne bínüt j lélhetnéink* 

Én szerető (h)ív szulgám* 
Ki (é)n küvetségüm (vi)sel 
Hesse, angyol(u)knok korát 
(Ha)mar elé mulhas(sa) 
(Eg)eknek eg(ét) meg(é) 
(Járhassa és) Názáret 
Varasát megé lelhesse, 
Ihul vagyu(n) szűz leánynok 
(L)akadalma, (ke)ráli 
Mogzotbel(ől) támadatja, 

í [] kihagyni valót, () kiegészítést jelöl; a * a sorvéget jelölő 
pontot helyettesíti. 

5* 
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Dicső Árun ágbe(lő)l 
Áradatja . . . támagy 
Gábri(el) és küetségem 
(T)e visellyed . . . 
Keráluknok (ke)ráláttil''' 
Isten 8é(g)nek anyjáhuz* 
(A)ngyoluknok asszuny(á)huz 
Tisztüs(ön) munkallék 
Küvetségüm huz(j)ád vegyed-" stb. 

1904-ben a Magyar Nyelvőrben {537. éskk.lL), majd négy 
év múlva «A magyar ősi ritmus. Budapest, 1908.» c. kis mun
kában GÁBOB IGKÁCZ újra fölvetette a töredékek versalakjának 
kérdését. Mint Kalmár, Gábor is a sorokban található pontokra 
támaszkodik, melyek a szöveg «egyes mondatait — látszólag 
minden ok nélkül, sőt az értelem ellenére — ketté szakítják, 
pl. 0.: hug scuz lean . fiot sciulhessen . scuzsegnec tukere . 
tistan maradhassunk, holott valósággal aaz egyes verssorok 
végét jelzik az egyfolytában írt szövegben». Egyebekben azon
ban a két tanulmányozó fölöttébb eltért egymástól. Kalmár föl
tevése megmaradt a mai magyar vers alapján; Gábor a töre
dékekben már a «magyar ősi ritmus»-t látja, mely szerinte «tel
jesen összevág az ó-skandináv költészet ritmusával» {M. Nyelvőr, 
i. h. 541. 1.) azaz: a) a verselő tetszésére hagyja, hogy az ütem-
kezdő hangsúlyos szótag (ictus) után az ütembe hány hang
súlytalan szótagot iktasson ; b) a verssor első ictusa előtt egy, sőt 
két hangsúlytalan szótagot is {auftakt, ütemelözö) eltűr; c) a 
sorok összekapcsolására alliteratiókat használ, melyek egyúttal 
az ütemek elejét jelzik. A töredékek versalakja tehát Gábornál 
a következő: 

1. Wí/lagnoc I /cesdetuitul 
ez II nem levt | wala, 
hug II scMZ I le&n 
fiot 1 scm/hessen, 
scuzsegnek | titkere 
tistan I maradbassun 
68 II nekünk | /ív/runc 
benne || ne leyessen.. 
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2. Tudiuc I laíiuc evt 
scuz I leannac 
qui II wleben tart | ftot, 
fttrisete | musia,, 
etety | ymleti, 
ug hug II ana | scüuttet, 
de II qui legén | atia, 
azut 1 nem tudhotiuc. 

3. Ez oz II ysten, mynt | esmeriuc, 
quit II scepley nem | illethet, 
mert ha || ysten ev | num volna 
benne | bí/nut lelhetneync. 

Négy helyütt a kézirat bővebb ugyan, de a többlet mint 
«későbbi toldásnak feltételezhető» elem kiküszöböltetik.' 

Hasonló természetű a II. sz. töredék beosztása: , 

Vr iften v(g) fcola 
Ki leg(en) en [fceretev] yu fulgam* 
qui[(e)n] cuetfegum (vi)felheffe 
angol(u)cnok eorat 
(ha)mar ele mulha(ssa) 
nieniec(nek) eget 
mege turie 
nazaret (v)arafat 
mege lel(he)ffe 
Ihul uagu(n) 
fcuz leannoc lacodalma'*' 
(Ke)rali magzot 
belev(l) tamadatia* 
d(i)chev árun 
agbe(le)vl aradatia-*' 
tamag Gab(riel) 
es cuetfegem (t)e vifelled 
keralucnoe (ke)ralatul* 

•• Ezelí: az 1. vsz. 1. sorából: fuguan rohtonc; a 2. vsz. 3. so
rából : chudaltus; a 2. vsz. 7. sorából: neky ; a 3. vsz. 1. sorából: evt. 
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yrteiife(g)nee aniahuz* 
(a)iigolucnoc afun(a)huz* 
tifctes (segu)t (m)uiicallec''' 
cuetfegum 
huz(j)ad weged 
me(iiieknec) eget 
(m)egü turied'*' 
tii(bb) (f)ulgad eí 
ne legén"'' 
scuz lean{huz) 
titcon (menj) 
losepnec iegiife(h)evz 
ezen fcovol 
iduzleg (Maria) 
(mo)loftual teles 
vr te 
Teled wagun. 

NÉGYESY LÁSZLÓ a Kalmár-féle kísérletet szellemes próbál
kozásnak mondja, de megjegyzi, hogy «a fölfedezés módszer
tani értéke korántsem föltétlen», mivel, ha elfogadjuk is, «hogy 
a szöveg kéziratai ponttal jelezték a versvégeket, még mindig 
kérdéses, hogy a reánk maradt példány pontozása mennyire 
megbízható. Nem valószínű ugyanis, hogy a szövegnek az a 
másolásból eredt romlása, melyet maga Kalmár Elek is meg
említ, épen a pontokat kímélte volna meg». Továbbá «igen 
gyanús, hogy annyiféle sort kevertek volna össze ily rövid szö
vegben». {Nyelvtud. Közlem. i. k. 353—354. l.) 

GÁBOR IGNÁCZ dolgozatai az ősi rhythmus kérdésében támasz
tottak visszhangot. A bírálók csaknem mindnyájan tiltakoztak 
az «ütemelőző» ellen, a melyet a modern magyar vers nem 
ismer s minden valószínűség szerint az ősi sem ismerhetett; szó 
esett róla, hogy a magyar versben az ütem' elejére, mint már 
Arany János megállapította, nem kell szükségkép hangsúlyos 
szónak kerülnie; továbbá, hogy az alliteratio az ütemeknek 
nem csupán elején, hanem bensejóben is előfordul. Egyébiránt 
az elméletben nincsenek is más új állítások; és különösen 
amit az ütemek szótagszámáról tanít, rég ismert igazságnak 
helyénvaló hangsúlyozása. A régi magyar vers mindenek fölött 
abban különbözik a későbbitől, hogy míg az utóbbiban rend-
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tzerint meg van határozva a tactusok szótagszáma, a régi ver
selök e részben meglehetős szabadságot élveztek. Ez a különb
ség azonban éppen nem lényegbe vágó; a szabadabb ütemek 
ama fajtája ugyanis a modern verselöknél sem ismeretlen. (Pl. 
Ej, haj, I ne szomorkodj | szívbeli jó j barátom! — Viseg
rádon I a király | van heverő | sorral), sőt az ú. n. magyar 
alexandrin-sor ütemeiben a szótagok számának változása mind 
máig rendes jelenség. (Pl. Csillag esik, | föld reng, | jött éve j cso
dáknak.) 

Egy másik jellemző tulajdonsága régi versünknek, ha ugyan 
nem csalódunk, abban áll, hogy minden tactusnak párja van* és 
a kettő közül az előbbi az erösebb, az utóbbi viszont — amannak 
mintegy a viszhangja, — gyöngébb s a gyermekek s nép ajkán 
rendszerint mélyebb ejtésü. Pl. 

1. 2. 1. 2. 

r t 
Tüfc is si-es-se-tek ten-ger szi-ge - té - be. 

Ezeknek a sajátságoknak ismerete megérteti az ilyen verseket: 

Mink is I elmegyünk 
ez fekete ] föld szinére, 
áldott ez I testbe ' 
teremtet t ez | lélekbe, 
szálas busá t | szaggatjuk, 
piros vérét | megiszszuk. 

Nem lehetetlen, hogy a KT. egyik-másik részének rhythmu-
sához szintén a szóban forgó sajátságok számbavételével lehet 
közelebb férkőzni. Azonban, úgy látszik, a többször említett 
pontoknak újabb megvizsgálása sem mellőzhető teljességgel. 
GÁEOE IGNÁCZ szerint e pontok nem interpunctiós természetűek 
és nincsenek oly helyekre írva, melyeken pontot, vesszőt, vagy 
más efféle jelet helyettesíthetnének. Jobban szemügyre véve 
azonban a dolgot, azt sem lehet állítani, hogy csupán sorvégek 
jeleinek volnának tekinthetők. A hat pontnak ugyanis {Wilag-
noc kezdetuitul fuguan * rohtonc ez- nem levt wala \ hug fcuz 
lean * fiat fculhe/fen | fcuz fegnec tukere * ti/tan marad-

9 

* Vö. FABÓ BERTALAN, A magyar népdal zenei fejlődése. Buda
pest, 1908. 17. 1. 
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haj'jun I keralucnoc (he)ralatul * yftenfe(g)nec aniahuz \ (o)n-
golucnoc afun{a)huz * tij'ctes {Jegii)t {m)uncallec \ niuyun 
vol(o) latottiben * J\e)nt bulch uJ'j'cu{n)noc vg{o)n ielunel) közös 
sajátsága, hogy oly helyeken fordulnak elő, a hol a mondatnak 
egy-egy bővített, azonegy fő hangsúly alá eső része, mondjuk: 
szólama végződik. Más szóval: a pont az emlék helyesírásában 
nemcsak sorvégződés jelének, hanem hangsúlybeli egységek, s 
így vers-taotusok zárójelének is joggal tekinthető. 

Ezek az egységek a szövegben nincsenek mindig elválasztva ; 
de ha hat esetben súlyt vetett reájok az író, föl lehet tenni, 
hogy olvasás, recitálás közben másutt is kiemelgette őket; és 
ha volt régimódi páros vers, szótagok számával nem törődő ősi 
dimeter: hinni lehet, hogy az I. számú töredéket következőkép 
ejtették: 

1. Wylagnoc | kezdetuitul fuguan̂ *̂  
rohtonc ez | nem levt wala* 
hug feuz lean-*' | fiot foulhessen'*' 
fcuz fegnec tukere | tiftan maradhaffun'*' 
ef nekunc byrunc | benne ne leyeffen-" 

2. Tudyuc latiuc evt | fcuz lean nac 
qui vleben* tart | chudaltus fiot* / 
furifcte mufia'*' | etety ymleti-*' , 
ug hug ai a | fciluttet* 
de qui legén | neky atia 
ozut I nem tudbotiuc* 

3. Ez oz yíten | mynt evt efmeriuc^' 
quit fceplev | nem illethet* 
mert ba yften | ev num uolna 
ev benne bynut | lelhetneync* 

(Vö. Irodalomtört. h'cizL, 1915.) 

Ám ez is csupán föltevés. Maga a valóság, úgy látszik, az, 
hogy az I. számú töredéknek a 4, 4-4-4, 3 periódus az igazi 
versformája, mint ezt annak idején BEÖTHY ZSOLT tanította. Nem 

* A töredék képmásaiban az vleben után az n felső sarkánál 
kis pontféle látható (n-); mivel azonban az emlék a pontokat más
kor mindig rendes helyökre fn., a. stb.) és jóval nagyobbaknak írja, 
az illető pontocska mellőzendőnek látszott. 
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szabad ugyanis feledni, hogy a szövegnek javarésze eme sche-
mának mintegy a «dallamára» elég jól hangoztatható. A szó
tagok száma, leginkább az utólagos bővítések következtében, 
több helyütt kétségkívül kinő a formából, 4 szótag helyett több 
tactusba 5, 3 helyett 4 szótag kerül; azonban ezen a bajon a 
magyar rhythmus-érzék az ütemek elaprózásával, a syllabák 
szaporább ejtésével könnyen segít, a nélkül, hogy a sche-
mának jellegét föláldozná. Az egész töredékben mindössze 
két hely okoz nagyobb nehézséget: az 1. vsz. vége: tijtan 
maradhajjun * ej'nekunc hyrunc benne ne leye/Jen, továbbá a 
2. vsz.-ban: qui vleben tart chudaltus fiot; de még ez a két 
hely sem olyan, hogy kissé szaporább ejtéssel a schema rhyth-
musának folyásába belé ne lehetne szorítani: 

1. Wylagnoo kezdet | uitul fuguan* 
rohtonc ez nem | levt wala-" 
hug ícuz lean'*' | íiot rculhessen* 
fcuz fegnec* | tukere* 
tiftan maradhaffun* | ef nekunc 
hyrunc benne ne | lejeífen-*' i 

2. Tudyuc latiuc ert | fcuz lean nac 
qui vleben | tart (chudaltus) fiot* 
furifcte mufia'*' | etety ymleti'*' 
ug hug ana | fciluttet* 
de qui legén | neky atia 
ozut nem | tudhotiuc* 

3. Ez oz yften | mynt ett efmeriuc* 
quit fceplev nem | illethet"'^ 
mert ha yften | ev num uolna 
ev benne bynut [ lelhetneync'*^ 

A töredéknek ilyetén hangoztatása mellett talán utalni lehet 
arra a körülményre, hogy azokat a szótagokat, melyek a sza
bályszerű 4, vagy 3 syllabához mint fölösleg járulnak, négy 
esetben utólag írták az emlékhez, míg másfelől azt a föltevést, 
hogy a fragmentum versformája nem «ősi magyar idom», hanem 

* Helyesen: fcuz fegenec. 
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inkább az egyetemes egyházi költészetnek schemája, bizonyos 
mértékben a 11. és ÜL sz. töredék is támogatja. 

Nem kell feledni, hogy ezeknek a fragmentumoknak van
nak részei, melyekben igen élénk, szabatos rhythmus lüktetése 
érezhető: 

utalatlon | fugadyac* 
Vr iften u(g) | fcola 
ki leg(en) en | fceretev hyu | Mgam* 
qui (e)n euet | fegum (vi)fel | hesse 
aiigol(u)cnok ] corat (ha)mar | ele mulho(I'fa) 
meniec eget | mege turie 
nazaret | (v)arafat | mege lel(he)f | íe . . . 
ihul uagu(n) | fcuz leannoc | lacadal ] ma"" 
(ke)rali mog | zot belev(l) | tamadat | ia-*' 
d(i)chev árun | ag be(]e)vl | aradat | ia* 
tamag Gab . . . ef cuetfegem (t)e vifelled 
keralucnac | (ke)ralatul-*^ 
yftenfe(g)iiec | aniahuz"»' 
(o)ngolucnoc | aruii(a)huz* 
tifctes (fegu)t I (m)uncallec-*' 
cuetíegum | huz0ad weged 
me(niecknec) eget | (m)ege turied'»' 
tu (f)ulgad es ] ne legen"»̂  
scuz leanh(uz) | titcon (menj) 
Josepnee | iegufe(h)evz . . . . 

Továbbá: 
(te)ngurucnec ] fenuf hu(ga) 

(tamada)tia'>^ 
keralucnoc | kyralan(o)c 
scent áron (o)l | tara* 
bodug (a)na | fcuz maria. 

Ezekben a versekben a rhythmusnak nemcsak élénksége és 
szabatossága szembeszökő, hanem karaktere is egyúttal: az a 
körülmény, hogy egytöl-egyig a deák egyházi költészetnek ismert 
formáit szólaltatják meg. Mint ilyenek ngyanis megerősítik azt 
a véleményt, hogy az I. számú szöveg szintén minden valószínűség 
szerint az egyházi költés említett schemájára készülhetett. 

Egyébiránt a II. és III. sz. fragmentum külső alakjának 

i 
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kérdése még nagyon messze van a megoldástól. A fölmerült 
nézetek fölöttébb elágazók: a hozzáértők egyrésze ilyen vagy 
amolyan verset lát a két emlékben, viszont mások Dézsi La
jossal akkép vélekednek, hogy csupán egyes részeikben kötött 
alakúak, részben a prózai maradványok közé tartoznak. (V. ö. 
Dézsi, A magyar lyrai költ. tört. Kolozsvár 1908—9. 26. 1. 
Kőnyom.) 

Érdekes, hogy a KT.-et többen a hymnus-fordítások, sőt a 
népénekek közé sorolták. (V. ö. TOBDAI ÁNYOS, Kódexeink Mária
himnuszai, Bp., 1903. 9—10. l. FEICK JÓZSEF, A középkori magy. 
hvnnuszköltészet. Kolozsvár, 19Í0. 13—Í7. l.) Ezt a nézetet tá
mogatná az a körülmény, hogy a későbbi énekeskönyvekben a 
következő sorokat lehet olvasni : 

Csuda dolog, új és hallatlan világ kezdetitől fogva, 
Hogy tiszta szűz fiat fogadna és szüzességben maradna.* 

Azonban a versiculus és a töredékek kapcsolatának kérdése 
még egyáltalán nincs eldöntve; az egyezés pedig a két sor s a 
fragmentum között korántsem olyan nagy, hogy a kettőnek azo
nosítását megbírná. 

0 GLOKIOSA DOMINA. 
I. 

Hympnus. 

0 Dychefeeges ázzon, 
magas chyllagok feletth,^ 
ky theeged theremthe hywfeeggel, 
zoptathaad zenth emlevddel 

2. Kyth zomorw ewa el wen, 
the megh adod zent chemeteedwel. 
hogh be mennyének fyralmafok mennyekbe, 
mennek ablaka letheteel 

* V. ö. KövESKUTi JBNÖ czikkét: Magyar Nyelvőr, 190S. 
456—458. l. Köveskuti a Szelepcsényi-féle énekeskönyv 1792-iki ki
adásának 24. lapjáról közli; megvan azonban a Cantus Catholici 
1651-iki kiad. 27. lapján is, szintén mint versiculus az «Ez nap 
nekünk örvendetes nap» kezdetű énekhez. 

^ FestC 267. chyUagoknak felette. 
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3. Te magas kyralnak kapwya, 
ees wylagoffagnak fenes aythoya, 
elet adathek zyz mya, 
megh waal | ** thoth neepek thapfolyathook 

4. Maria malazthnak annya, 
yrgalmaífagnah annya, 
the mynketh ellenfeghtheewl othalmazyh, 
tálalónknak ydeyen fogady* 

5. Dychefegh neked wram, 
ky zyletheel zyzthewl,^ 
athyawal ees zenth leiekkel, 
erewkkewl * erewkke Ámen 

11. 

1. 0 dychevfeges zent ázzon, 
ehyllagok felet magaztatot. 
ky tégedet teremte nagy bevlchen. 
zent emlevyddel emtetted. 

2. Melyet zomorv eua el vezte. 
te meg leled te zent zvlefeddel. 
hog menyben menyének lyralmafok. 
menyorzagnak kapuya levl. 

3. Te vagy kyralnak [kapuya] aytoya. 
es velagoífagnak fenes kapuya. 
elet adateek zvz myat. 
meg valtot népek, vigagyatok. 

Az I. sz. «Hympnus» a FesteUcsC 43—44. és 266-268. 1., 
a n . a CornidesC 100. 1. Prózai ford. 1. a LobkoimtzC 250 1. 
Isrn,. SziLÁDY, EMKT. I. 367. 1.; TOEDAI ÁNYOS, Kódexeink Mária
himnuszai, Bp., 1903. 19—22. 1. Az eredetinek szövege a kö
vetkező ; 

1 FeiítC 267. be fogagy. 
2 FestC 71., 82., 93. zyz maryathwl. 
» FestC 268. mynd erewkkewl. 
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1.0 gloriosa domina, 
Bxcelsa Buper sidera, 
Qui te creavit provide, 
Lactasti sacro ubere. 

2. Quod Eva tristis abstulit, 
Tu reddis almo germine; 
Intrent ut astra flebiles, 
Coeli fenestra facta es. 

3. Tu regis alti janua * 
Et porta lucis fulgida; 
Vitám datam per virginem 
Gentes redemptse plaudite. 

4. Maria, mater gratiae, 
Mater misericordiae. 
Tu nos ab hoste protege, 
In hóra mortis suscipe. 

5. Glória tibi Domine, 
Qui natus es de Virgine, 
Gum Patre et Sancto Spiritu 
In sempiterna ssecula. 

Ámen. 

A versezetet VEN/VNTIUS FORTUNATUS írta a VI. században és 
a kis mű egyike a legelterjedtebb hymnusoknak. Maga a két 
fordítás nagyon különböző értékű. A Cornides-féle szöveg gör
dülékenyebb, szabatosabb ; a Festeticsének külalakja egyenetlen, 
rhythmusa nem halad egy csapáson, úgy hogy a szöveg első pil
lantásra szinte prózának tetszik. 

Ezeket a rhythmikai sajátságokat azonban, úgy látszik, meg 
lehet magyarázni. 

A Venantius-féle hymnus iambicus dimetereknek van írva, 
penthemimeresissel: 

0 gloriosa || domina, 
Excelsa super || sidera, 
Qui te creavit || provide, 
Lactasti sacro 11 ubere. 
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Valószínű, hogy a karban az efféle hymnusokat a szabály
szerű sormetszet szerint reczitálták; legelső sorban ez a körül
mény magyarázhatná azt a jelenséget, hogy a belőlük készített ver
ses magyar fordítások — mind a Festetics-codexben, minda Döb-
renteiben és Cornidesben - a deák sorelválasztáshoz igazodnak. 

Korábban nem ismerték ezt a dolgot. SZILÁDY ( E M K T . L 
353. 1.) a DöbrenteiC hymnus-fordításairól szóltában észreveszi, 
hogy «rímekkel a forditó még nem törődött, de folyvást szem 
előtt tartotta a iambicus dimetert, m e l y e t . . . Ambrosius ültetett 
át az egyházi költészetbe», még sem férkőzik elég közel a fordí
tások rhythmusához. Helyesen jegyzi meg, hogy a rövid és hosszú 

, szótagok szabatos váltakozását a jambusi sor emelkedő rhythmu-
sával együtt a magyar szövegeknek talán egyetlen sorában sem 
lehet megtalálni, csupán a sorok szótagszámára van bennük 
különös gond fordítva; azonban a sormetszet titkát a EMKT. 
még egyáltalán nem ismeri: «A nemzeti rhythmus által már 
akkor is bizonyosan követelt sormetszettel. . . csak néha talál
kozunk s még akkor sem lehet tagadni, hogy van ezen darabos 
sorokban valami, a mit a fordítóval együtt hallunk és érzünk.» 

Szóval: az ii-odalom magyarszabású «nyolozas»-okat keresett 
a szóban forgó szövegekben. Mi több, Szilády éppen a Döb
renteiC hymnusaival kapcsolatban fejezi ki közönségesen ismert 
véleményét, hogy a nyolczas soroknak régi emlékeinkben ész
lelhető gyakori használatából «nagy valószínűséggel lehetne a 
keresztyén hymnusok túlontúl erős befolyására vonni következ
tetést» a h. 354. l.) 

Semmi kétség, a iambicus dimeterek fordításaiban a pen-
themimeresissel ejtve is vannak hibás sorok. De ezek a sorok 
jóval kisebb számúak, mint a hibátlanok, és sokszor minden 
valószínűség szerint kihagyásból, toldásból vagy a régibb nyelv
alakok modernizálásából származnak. Altalán pedig az illető 
szövegek a dimeter iambicusnak, hogy úgy mondjuk, dallamára 
(w -!- o -!- u II-!- u -!-) meglehetősen jól énekelhetők és a vers, ha 
ki-kizökken is a rhythmusból, rendesen visszatér folyásába.' íme 
néhány példa: 

* Ezek a sorok 1915-ben kőitek és egyik pontját alkották anuak 
a felolvasásnak, mely a M. T. Akad. I. osztályának 1917. évi októ
beri ülésén a E. M. K. Tára új kötetéről beszámolt. Később, 1918-
ban hasonló eredményre jutott Király György «Az ősi nyolczas 
kérdéséhez» o. kitűnő kis dolgozatában. {Magyar Nyelv, XIV. köt. 
lííG—lá9. 1.) 
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Hvgak felleges || zerzpie 
hyvoknek prok || világa 
kriftus mindennek || vaitoia 
hall'ad kpáprgpk |1 kérelmet: 
ky halainak ve || zelevel 
világnak banad || vezefet 
beteg világot || meg mentei 
zert tevén az bi || npíoknek. 
Világnak vegére || fordvltan. 
miként vo legen: || terembpl 
ki ipvent. nagy tiz || teífeges 
ziznek rekeztet || mehebe stb. (Döbr.) , 

I9Í nemzet(ek)nek* ]1 vaitoia 
mvtaffad ziznek || v zvltet 
minden prokfeg || Lvdal'a 
Ill'en zvles il || let iftent. 
Nem ferfionak || mágiából: 
de titkon való H ihleffel 
iften igeié || tefte Ion stb. (Döhr.) 

Nap keletnek kez || defetpl. 
földnek v vegha || taráig : 
Kúíi\ií(t) inekl'ek || feiedelmfeíj -
ziz marianak || zilettet 
Qroknek bodog || tevoie 
zolgalo teftbe |i pltpzek. 
hog teltet teftel || váltana stb. (Döhr.) 

Hymnusaink egyrészének ez a jambicus folyása érdekes 
verstörténeti tüneraény, melyhez hasonló az egyetemes deák 

* A codexben hibásan nemzetnek; az eredetiben u. i. ez olvas
ható : Veni redemptor gentium. 

2 A codexben «KristuswaA inekl'ek. feiedelmwe/c» olvasható ; 
de ez kétségtelenül helytelen. Erre vall: 1. a következő sorban a 
zilettet, de 2. az inekl'ek szó is. Ha ugyanis a kriftufnak és feiedelm-
nek helyes volna, akkor a tárgyas énekljük helyett énekljünk-öt 
kellene mondani. V. ö. Cristum canamus principem Natum Maria 
virgine. . 

Vagy: 
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irodalomban is észlelhető. A régi hymnus-költcík, Ambrosius, 
Prudentius, Sedulius és részben Fortunatus versei általánosság
ban a klasszikus metrumok szabályai szerint készültek, azonban 
egyben-másban el is teregettek a prosodia szentesített törvé
nyeitől. Az ae gyakran mint rövid hang. szerepel bennük, 
viszont a rövid szótagok, ha a vers arsisa rájuk esik, akárhány
szor hosszúknak számítanak stb. A későbbi verselők müveiben egé
szen általánossá lesz ez az accentusnak tett engedmény ; a hym-
nusokban egy sajátságos verselő irány jut uralonu'a, mely meg
tartja ugyan az antik rhythmus lebegését, de a prosodiának régi 
szabályait egészen a népies kiejtéssel ós az accentussaJ helyet
tesíti s például a sapphói és asklepiadesi verseknek, a trochaicus 
dimetereknek egész tömegét termeli a quantitas klasszikái sza
bályainak teljes mellőzésével. 

Nem lehetetlen, hogy a Döbrentei s egyéb codexek szóban
forgó versei szintén ilyenféle jambusoknak készültek s mint 
ilyenek méltán sorozhatok a klasszikái hatások adalékaihoz. 

Lehet azonban, hogy a codex-író néha még tovább ment 
egy lépéssel. A kor, mely a sapphói sorokban ilyen «hang
súlyos» verseket látott : 

Iste coD- I féssor |1 Dómini sa- | crátus, 
Fésta plebs | cújus || célebrat per | órbem— 

a jambicus dimeterek hangoztatásában is átengedhette magát 
a népies accentus és kiejtés hatásának s ekkép énekelt: 

Ó glori I ósa I Dómina, 
Excelsa | súper | sídera, 
Qui te ere | ávit | próvide, 
Lactasti | sácro | úbere. 
Quod Eva | trístis | ábstul i t . . . 

Mi több, a deák szövegekben talált sajátságos rhythmust 
hűséges igyekezettel megszólaltathatta a szövegek fordításában 
a DöbrC nyolczasaiban és egyéb gyűjteményekben olvasható 
versezetekben : 

Hugak fel | leges | zerzoie 
hyvpknek | prpk | világa 
kriftus min | dennek | valtoia 
hall'ad ko | nprgpk | kérelmet . . . 
Or9knek | bodog | tevoie 
zolgalo I teltbe | oltozek . . . 
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Való, így ejtve a szó az első tactusból- gyakran átnyúlik 
a következő ütembe : azonban ez a deák szövegben sincs más
képen ; a penthemimeresis, mely immár a második tactus-
nak végét jelöli, rendszerint elég figyelemben részesül. Végre 
fölötte érdekes, hogy a tactusok szótagszáma sem járna mindig 
egy nyomon az eredeti schemával (3, 2, 3.) A magyarban a 
második ütem sokszor 3 szótagos, az első, bár ritkábban, 4 
szótagból áll. De ezek a szaporázások nem törlik el a schema 
jellegét, a mint hogy nem okoz bajt az a körülmény sem, ha 
az első tactusba 3 helyett 2 és a másodikba ugyanakkor 2 
helyett 3 szótag kerül. 

A Festeticse írójánál szintén kereshetők nyomai a dimeter 
jambicus ily hatásainak, s ép a tárgyalt hymnus más beosztással 
alig reczitálható.' Az 0 gloriosa Domina fordításában azon
ban még nagy a bukdácsolás : egynémely sor {'2,^) sehogy sem 
fér be a schemába; mások észrevehetőleg rövidebbek kelle
ténél. Az író szemmelláthatólag szóról-szóra fordít és semmit 
sem akar elhagyni az eredetiből, de viszont egyetlen szóval 
sem akarja megtoldani. Mindazáltal hihető, hogy az értelem 
hűségén kívül egyéb is lebeg szeme előtt: a versek hangzásá
nak utánzása. A négy első vers-szaknak 16 sora közül 10 lehet 
hármas beosztásit; az Ij és 1̂  rövidebb, csakhogy föltehető, 
hogy a gloriosá-i gloi'josa-n&k olvasták, a sacro ubere-t pedig 
ekkép : sacr' ubere, miáltal ilyenféle sorok származtak: 

0 glorjosa | Domina . . . 
Lactasti sacr' ( ubere, 

és a magyar fordítás első strophájában ennek a két olvasatnak 
hatása érzik. Hasonlóképen számbavehetők az egyes lectio 
variánsok. Az Ij sor rövidülését maga után vonhatta az Ij sajátsá
gos szabása ; de figyelemreméltó, hogy a codex 267. lapján a sor 
már magas cllyllagoknak felette alakban fordul elő és jó hármas 
beosztást ad; a 4j hibája pedig ugyanott helyre van ütve azzal, 
hogy a megfelelő helyen/bgrady helyett 6e /bi/at;?/olvasható. 

Végül említést érdemel a 3. vsz. 2, sorának túlságos ter
jedelme. Itt a hiba ugyanis valószínűleg a wylagoffag szó hasz
nálatából ered; s bár a wylagofj'ag a PesteticsC-en kívül a 
Cornidesben is megtalálható, talán nem éppen valószínűtlen az 
a föltevés, hogy helyén az eredetiben wylag állott (v. ö. DfibrC 
241. Criltus ki vaé nap es világ: Gr. qui lux es et dies; 
110. 235. hyvpknek orpk világa: ®terna lux credentium. Stb.) 

lygi M. Költök Tára. H. C. I. 6 
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Mindent megfontolva a Festetics-féle szöveg vagy igen rossz 
«jambus», vagy következőkép ütemezhető: 

1. 0 Dychefee | ges ázzon: 
magas chylla | gok feletth 
ky theeged | theremte | hywfeeggel 
zoptathaad zenth | emlevddel 

3. Te magas | kyralnak | kapwya, 
ees wylagíoííag) \ nak fenes | aythoya, 
elet I adathek | zyz mya, 
megh waalthoth | neepek thap | folyathook 

4. Maria { malazth | nak annya, 
yrgalmaffag | nak annya,* 
the mynketh el | lenfegtheewl | othalmazyh, 
halalonkaak | ydeyen | (be)- fogady 

Á 

A szövegnek ilyetén verstani meghatározását még egy kö- i 
rülmény támogatja.. Jelesül mellette szól a CornidesC változa
tának rhythmusa, melyben a szóbanforgó kétféle beosztás még 
jobb eredménynyel nyomozható. A Cornides-féle variáns ugyanis 
öt sorában rhythmicailag teljesen egyezik a PesteticsC megfelelő 
helyeivel, úgy hogy az egyik változatnak rhythmusából a másiké 
is megállapítható. 

Corn. ky tégedet teremte nagy bevlchen. 
Fest. ky theeged theremtbe hywfeeggel. 
Corn. elet adateek zvz miat. 

meg valtot népek vi gagyatok. 
Fest. elet adathek zyz mya, 

megh waalthoth neepek thap folyathook. Stb. 

Egyébiránt szinte bizonyosnak lehet mondani, hogy a két vál
tozat máskép is kapcsolatos, nevezet szerint a CornidesC hymnusa 
nem egyéb a Festetics-félének szabatosabb, tökéletesebb ki
adásánál. 

* V. ö. LobkC S50. maria malaznak Annya | maria irgalmnak 
annya. 

2 V. ö. Festeticse 267. 

f 
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MEMENTÓ SALÜTIS AüCTOR. 

Ének. 

1. Bmlekezyeel ydweífegnek zerzewye 
hoghy nyha * my thefthewnknek zemeeleeth, 
zeplewthelen zyzthewl ^ fogadaad 

2. Maria malazthnak annya, 
yrgalmaífagnak annya, 
the mynketh ellenfeg | ^^ thewl megh olthalmazyii, 
halalonknak ^ ydeyeen * bel fogadyh 

3. Dychefeeg neked wram, 
ky zyletheel zyz mariathwl,'' 
athyaawal ees zenth lelekwel 
erewkkewl erewkke Ámen 

A Festeticse 52—53., 71—72., 82., 93—94., 276—277. 1. 
Prózai ford. I. LobkC 250.,' KeszthelyiC 432., PeerC 250. I. 
Ism. SziLÁDY, E. M. K. T.; TOEDAI ÁNYOS, i. m. 27—28.1. Forrása 
a következő breviariumi hymnus: 

1. Mementó salutis auctor, 
Quod nostri quondam corporis 
Ex illibata Virgine 
Nascendo formám sumpseris. 

2. Maria, mater gratiae, 
Mater misericordia3, 
Tu nos ab hoste protege, 
In hóra mortis suscipe. 

1 FestC 71., 82., 93., 276. 1. nyhay. 
- FestC 71. 21/2 maryathwl; 82. 1. zyz maryathol; u. i. 93. 1. 
=' FestC 93. halalonk. 
4 FestC 71., 82., 93. horayan. 
5 íestC 72. ky zyzthewl wagy zylethewth; 82.' ky zylethet 

wagy zyztevl; 93.' | ky zyztheivl zyleteel. 
6* 
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3. Glória tibi Domine, 
Qui natus es de Virgine, 
Cum Patre et sancto Spiritu 
In sempiterna saecula. 

Ámen. 

A 2. és 3. vsz. Venantius Foi'tunalusnak 0 gloriosa Tlo-
rnina kezdetű.hymnusából van kiszakítva és magyar fordításban 
már a FesteticsC 44. 1. előfordul (1. f. a 76. 1.); az 1. vsz. 
szerzője ismeretlen ; maga a stropha azonban a Christe redemptor 
omnium: ex patre patris unice kezd. adventi hymnusból (VI. 
száz.) való, melyet némelyek Ambrosiustól származtattak. 

A codex írójáról nem igen lehet föltenni, hogy a versezet 
vegyes eredetét ismerte és a bevezető részt azért foglalta a 
többitől eltérő sorokba, mintha a hymnus összeraggatott ter
mészetét akarta volna éreztetni. Abban a korban íróinknál 
efféle művészeti'ől alig lehet szó; valószínűbb, hogy az eltérést 
nem kell különös szándékkal összekapcsolni. Annyi bizonyos, 
hogy a szöveget versnek írták ; erről tanúskodik az a körülmény, 
hogy egyébként eléggé élénk lüktetésű sorait a későbbi válto
zatokban, még az értelem rovására is, még szabatosabbakká, 
teljes tizenegyesekké bővítették. 

AVE MARIS STELLA. 
Euek. 

l.IDwez légy thengernek | '"hwgya, 
yítennek kegyes annya, 
ees myndenkoron zyz, 
mennek bodogh kapwya 

2. Vewd az ydwezletheth 
gabryel zaayabol, 
allaas mynketh beekeeben, 
waaltwaan ewa neweeth 

3. Odgyad bynefek kewtheleeth, 
mwthaas wylagoth wakoknak. 
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my gonozonkath thaawoíthafd, 
kewes mynden yokath 

4. Mwthaasd magad anyának, 
fogadyon the myaad kerelmeth, 
ky zenwede eerthewnk, 
lenny the fyadda 

5. Egygyeíteges zyz, 
mynden kezewth kegyees, 
mynketh bynbewl odoz | ^^^thakath, 
kegyeífee thegy, ees thyzthaakkaa 

6. Adgy thyftha eeletet, 
zerezy bathor wtath, 
hogy my yefwfth laatthwan, 
myndenkort egybe ewrewlyewnk 

7. Legyen dychereth athya yftennek, 
nagy chryfthwfnak eekeífeegh, 
zenth leieknek háromnak, 
legyen egy thyfthellegh Ámen 

A Festeticse 116—118. és a 195-197. 11. Ismertetéséi 1. 
SziLÁDY, EMKT. I. 365—6. 1.; TOEDAI ÁNYOS, Kódexeink Mária
himnuszai, Bpest, 1003. 12—18. 1. Eredetije a következő: 

l.Ave maris stella, 4 Monstra te esse matrem, 
Dei mater alma, Sumat per te preces, 
Atque semper virgo, Qui pro nobis natus 
Pelix coeli porta. Túlit esse tuus. 

2. Sumens illud ave 5. Virgo singularis, 
Gabrielis ore Inter omnes mitis, 
Funda nos in pace Nos eulpis solutos 
Mutáns Evae nomen. Mites fac et castos. 

3. Solve vincla reis, 6. Vitám praesta puram, 
Profer lumen coecis, Iter pára tutum, 
Mala nostra pelle, ü t videntes Jesum 
Bona cuncta posce. . Semper collsetemur. 
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7. Sit laus Deo Patri, 
Summo Christo decus, 
Spiritui sancto, 
Tribus honor unus. 

A latin hymnust némelyek szerint VENANTIUS FOBTUNATOS 
írta; de ezt a föltevést elfogadhatatlanná teszi az.a körülmény, 
hogy a mű stylusa teljességgel elüt Venantiusótól. Az «Ave 
maris stella» szövege legkorább a IX. században fordul elő 
a következő kéziratban: Opera Ambrosii ad Gratianum. Cod. 
Sangallens. 95. Forrásait 1. DBEVES-BLUME, Anal. hymn. 51. köt. 
140—142. 1.; magyar fordítása a Festetics-codexen kívül még 
két más codexben, jelesül az AporC 123—124.11. és a CzechC 
151. 1. olvasható. 

Egészben véve mind a három magyar szöveg más-más 
szabású, de egyúttal mind a három kapcsolatban van egymással. 
A CzechC bőbeszédű változata a hymnusnak két befejező vers
szakát egy szó betoldásával szakasztott úgy tolmácsolja, mint a 
Festeticse : 

Agy nekwnk tyzta eeletoth. 
zorpzy bathor vtath: 
hogy my Jeful'th lathwan. 
myndpnkort egybe orwlyonk. 
Leegyon dyczeereth athya yftennek. 
nagy kryftuínak ekoífeegh: 
zent leelpknek. háromnak. 
leegyon egy tyl'tpífeegh. 

Ezt az egyezést megmagyarázza az a körülmény, hogy a 
Czeh-eodexet annak idején részben a Fesi*ticsC fogyatkozásá
nak pótlására írták s így a Czechnek írója a Festetics-codexet 
ismerte. {Horváth C, A régi magy. irod. tört. Bpest, i899. 
i66. l.) Viszont a FesteticsC szövegének több helye az AporC 
szövegével mutat rokonságot: 

Ap. 1. Vduozleg tengernek LÍllaga 
Iftennek zenth anya 
es mendenkor zúz 
mennek bodog kapvia, 

2. Veuen az vdupzletet 
gabrielnek zaiabol . . . 
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3. Oggad meg bvnpfeknek kpteleket 
ag világot vakoknak . . . 

5 . . . . teg kegeűekke es tiztakka. 

6. Ag tizta eletet 
Kézeh bátor vtat 
Hog latuan mendenkor 
lefuít égbe orpUonk. 

Föltéve, hogy a F. Írója ismerte az Apor-c. szövegét, vagy 
ennek valamely mását vagy atyjafiát: az egyezések és eltérések 
tanulsága szembeszökő'. A Festetics-féle változat csaknem ki
vétel nélkül ott tör új ösvényt, a hol az Apor szövege a verses 
formára alkalmatlan; és ott változtat a különben megtartott 
szóláson, a hol a rhythmus lüktetése kívánja (v. ö. A. es menden
kor zúz; F. ees myndenkoron zyz. — A. Vetten az vdu9zletet 
Gabrielnefe zaiabol; F. Vevd az ydwezletheth Gábriel zayaabol. — 
A. fondal monket beke/egrben megváltoztatuan ewanak nevet; 
F. aallaJT mynketh beekeeben walthwaan ewa neweth. — A. Oggad 
meg bvnofekne/c k9telefeeí; F. Odgyad bynefek kewtelet. — A. 
vziedel mv gonozfaginkat nerh nek9nk mend iozagokat; F. my 
gonozonkat hawozthafd keweff mynden yokath. — A. Mutaffad 
te magadat aáanknak fogaggia te miattad az onzollatokat ki 
mv ertonk te fiad akara lenny; F. Muthasd magad anyaanak, 
fogadyon the myad kerelmeth, ky zenwede eerthwnk lenny the 
fyadda. — A. Egyetlen eg zúz keges mendenek koz9t mpnket 
b9n9nktol megzabadoltakat teg kegeffekke es tiztakka; F. Eggyef-
feeges zyz, Mynden kezewt kegyes, mynket bynbewl odoztha-
kath, kegyeffee teegy ees thyzthaakkaa. Stb.). Más szóval: az 
eltérések világosan rávallanak, hogy a fordítás versnek készült. 

Egyébiránt számba kell venni, hogy a FesteticsC másutt 
is verses alakba igyekezett foglalni az bfficium hymnusait és 
nem óvakodott különféle hosszúságú soroknak és schemáknak 
vegyítésétől. Az Ave maris Stella fordításában a hatos sorok 
mellett szintén szép számmal fordulnak elő nyolczasok, sőt itt-
ott hetes és ötös szabásúak. Az emléket nem hatja át mindvégig 
egységes rhythmus; azonban magában véve minden egyes stropha 
fordítása kisebb rhythmicus egésznek mondható. 
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FIT PORTA CHRISTI PERVIA. 

Hymnus 

1. Chrítus kapwya megh nylek, 
bel theleek thelyes malazthal, 
althal mene kyraal ees megh marad, 
rekezthwen menth wolth erewkkewl 

2. Pelfew wylagoffaghnak nemzetbe, 
ky yewe zyznek meheebewl, 
wewlegeen megh waltho theremtbew, 
ew egyhazaanak oryaafa 

3. Anyának thyztheífeege, ees wygaíaaga, 
hyweknek nagy remenfee | '̂ * ge, 
halainak kemeen ythalyn, 
megh oldaa my byneynketh 

4. Maria malazthnak annya, 
yrgalmafíagnak annya, 
the mynketh ellenfeegthewl megh olthalmazy, 
halaalonknak horayan bel fogady 

5. Dychewfeegh neked wram, 
ky zyletheel zyz maryathol, 
athyawal ees zenthlelekwel, 
erewkkewl erewkkee. Ámen 

A Festeticse 133—134. és 210^211. 11. Ism. SZILÁDY, RMKT. 

I. 366. 1. ToBDAi, i. m. 213—26. 1. Eredetije a következő: 

1. Fit porta Christi pervia 
Eeferta plena gratia, 
Transitque rex et permanet 
Clausa, ut fűit per saecula. 

2. Genus superni luminis 
Processit aula virginis, 
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Sponsus, redemptor, conditor, 
Suae gigás ecclesiae. 

3. Honor matris et gaudium, ' 
Immeusa spes eredentium, 
Per atra mortis pocula 
Eesolvit nostra erimina. 

4. Maria, mater gratiae, 
Mater misericordiae, 
Tu nos ab hoste protege. 
In hóra mortis suscipe. 

5. Glória tibi Domine, 
Qui natus es de Virgine, 
Cum patre et sancto Spiritu 
In sempiterna saecula. 

Ámen. 

Ez a deák szöveg két hymnusból van összeraggatva : a két 
utolsó vers-szak Venantius Portunatus 0 gloriosa Domina kez
detű Mária-hymnusából való, a három első egy hosszabb köl
teményből (A solis ortus cardine ad usque teirae limitem), 
melyet némelyek Sz. Ambrusnak tulajdonítanak, de tévesen, 
mivel az A solis ortus cardine 1. strophája SEDULIUSÍÓI, a 2. ós 
3. PKDDENTiüsnak Quicunque Christum quaeritis kezdetű verse-
zetéből származik és maga az egész mű, mint WACKEBNAGEL 
véli (Dos deulsche Kirchenlied, I. 48.), különféle hymnusokból 
összeférczelt ABCdariumnak kuszált töredéke. A Fit porta 
három vers-szakának kezdőbetűi (F, G, H) szintén ilyen ere
detre vallanak; egyébiránt megemlíthető, hogy a három stro-
phát HBABANÜS MAUBusnak nevével is összekapcsolták (CHEIST. 
BBOWEE, Hrabani • Mauri poemata de diverfis. Moguntise 1617. 
4. p. 75. V. ö. WACKEBNAGEL, i. m. 47.) — A mű vers-szakait 
azonban az 0 gloriosa soraival, mint már SZILÁDY rámutatott, 
nem a magyar iró fűzte össze, mivel a hymnus hasonló alak
ban másutt sem volt ismeretlen (HEBM. HAGBN, Carmina medii 
SBvi etc. Bern® 1877. 47. 1.). 

Maga a deák forrás-szöveg iambicus dimeterekben van Írva, 
penthemimeresissel és a PesteticsC fordítása szintén a iam
bicus dimetereket utánozza, csakhogy helylyel-közzel kevés sze-
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rencsével, avagy egy eredetibb magyar szövegnek megrongálá
sával. A 2. vsz. első és harmadik sorában egy-egy szótaggal 
több van kelleténél; valószínű azonban, hogy a 2j-ban a wyla-
goffaag helyén eredetileg wylaag, a Sg-ban a meg tvaaltho 
helyén waaltho volt írva. (V. ö. DöbrC: loi nemzeteknek val-
tuia.) 

Különösen hosszúra nyúlt a Sj és a 4^; mindazáltal föl 
lehet tenni, hogy a'dolgot ugyancsak szövegromlás okozta. A 4̂  
ugyanis magában a FesteticsC-ben meg nélkül fordul elő a 
44. lapon, a 3^ pedig minden valószínűség szerint Anyának 
thyzthes wygj'aaga volt; v. ö. DöbrenLeiC 236. Tiztes diLeret 
es (üLgjeg: Laus, honor, virtus glória. 

Egyébiránt a hymnust magyaros tagolással is ejthették: 

Chr(i)ftus I kapwya | meyh nylek, 
bel theleek | thelyes | malazthal, 
althal mene ] kyraal ees | megh marad, 
rekezthwen | menth wolth | erewkkewl. — Vagy: 
Pelfew wyla | goffaghnak | nemzetbe, 
ky yewe | zyznek | meheebewl, 
wewlegeen meg | waltho | theremthew, 
ew egyha | zaanak | oryaafa.* 

A SOLIS ORTÜS CARDINE. 

I. hymims. 

1. Nap thamadaaíanak farkaathwi, 
mynd eez wylaghnak wegeygh, 
chryfthwft eenekelywk feyedelmeth, 
zyz marianak zylewtteeth, 

2. Bodogh eez wylagnak zerzewye, 
zolgay teftet rea wewn, 
hogy ] ^^ theftel teftevt megh waathwaan, 
ne wezteneeye kykek teremte, 

* Olv. órjása. 
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3. Zyleenek thyíta beeleyth, 
mennyey malazth megh hataa, 
leannak hafa wyíely, 
thytkokath. kyth nem thwd wala, 

4. Tyztha melnek* e\v haaza, 
lewn hamar yften temploma, 
zepletelen fyrfyath nem twdwan, 
ygewel fogada fyat, 

5. Zylee gyermek zyleev ment gabriel. 
elewl megh mondottha Avala, 
kyt annyanak meheeben eerwendwen, 
berekezteth yaanos megh erze, 

6. Zeenan fekenny zenwede, 
yaa | ŝ* zoltol megh nem kybeek, 
ees kychyn theeyel thartateek, 
ky myatt madár fem ehewzyk, • 

7. Ewrewl mennyeyeknek kara, 
ees angyalok eenekelnek yftennek, 
ees nylwa leez paftoroknak, 
paftor myndennek teremteye 

8. Dychewíeegh neeked wram, 
ky zyleteel zyztel, 
athywal ees zent leelekwel 
erewkkewl erewkkee Ámen 

II.' karaLoii napiau veLeriiere A íolis Ortos 

1. Nap keletnek kezdefetol. 
fpldnek v veg határáig: 
kriftufnak inekl'ek . feiedelmnek '•* 
ziz marianak zilettet. 

•• Helyesen : rQel(e)nek. 
- Helyesen: KriftuBt inekl'ek. feiedelmet. V. ö. f. a. 1. 79. 1. 
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2. Qrpknek bodog tevoie 
zolgalo teltbe pltpzek. 
hog teftet teftel váltana. 
ne vezteneie. kiket teremtet 

3. Aniía rekeztet mehebe. 
mennei malazt be megen. 
leannak hafa el vifel 
[til] titkokot kit nem elmert volt 

4. Zemermes mell'enek v haza. 
hamar lezen iften temploma, 
nem tvdvan ferfio illeteth. 
fiat igebpl fogada 

5.1 ^^ Germek zvlp zvle fiat: 
kit gabriel meg mondót volt. 
kit ana méhben vifelven, 
rekeztet ianus érzet volt 

6. Fekeeft zenaba valazta : 
iazolt V meg fem vtala. 
kevés teyel el iltetee. 
ki mia elteto fem éhezik . 

7. Qrolnek mennei karok. 
ineklenek vrnak angalok. / 
meg ielenik vigazoknak. 
mindent teremtő vigazo 

Az I. sz. a Festeticse 352—354., a 11. sz.' a DöbrenteiC 
237—238. lapjáról. A hymnus prózai fordítását 1. az AporC 
130—131. és a Keszthelyié 54—56. I. Ism. SZILÁDY, BMKT. 
I. 357—-359. 1.; FBICK JÓZSEF, i. m. 60. Eredetije SEDULIÜS 
(V. sz.) költeményébó'l, a Jézus életét tárgyaló hymnus abcda-
riusból van kiszakítva és nem egyéb, mint a 23 vers-szakra 
rugó versezetnek 1—7. strophája, megtoldva a már ismert 
Glória tibi Domine kezdetű doxologiával. 
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1. A solis ortus cardine 
Ad usque terrae limitem 
Christum canamus principem 
Natum Maria virgine.* 

2. Beatus auctor seculi 
Servile corpus induit, 
ü t carne carnem liberans 
Ne perderet, quos condidit. 

3. Castae parentis viscera 
Coelestis intrat gratia, 
Venter puellae baiulat 
Secreta, quae non noverat. 

4. Domus pudici pectoris 
Templum repente fit dei; 
Intacta, nesciens virum 
Verbo concepit filium. 

5. Enixa est puerpera, 
Quem Gábriel praedixerat, 
Quem matris alvó gestiens 
Clausus Joannes senserat. 

6. Foeno iacere pertulit, 
Praepepe non abhorruit, 
Parvoque laete pastus est, 
Per quem nec ales esurit. 

7. Gaudet chorus coelestium, 
Et angeli canunt Deo, 
Palamque fit pastoribus 
Pastor, creator omnium. 

' így is : Christo canamus principi Nato 
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8. Glória tibi domine, 
Qui natus es de Virgine, 
Cum Patre et Sancto Spiritu 
In sempiterna saecula. 

i Ámen. 

A magyar fordítások közül a FestetiosC változatát egy
némely író a prózai emlékek közé sorozza (v. ö. FBrcK, i. h.). 
Ez azonban tévedés, mivel a szöveg meglehetősen rávonható 
a jambus «dallamn-ára és ejthető egyúttal a sokszor említett 
hármas beosztással: 

Nap thamadaa | íanak | sarkaathwl, 
mynd eez wy \ laghnak i wegeygh, 
chryfthwft esne | kelywk | feyedelmeth, 
zyz mari | anak | zylewtteeth. 

Bodogh eez wy | ] ágnak | zerzewye, 
zolgay I teftet | rea wewn . . . 
leannak | hafa | wyfeli, 
thytkokath ] kyth nem | thwd wala. 

Ugyanennek a változatnak érdekes része a 6. vsz. 2. sora: 
yaazoltol megh nem. kybeek, illetőleg a sorban előforduló megh 
nem kyheek kifejezés, melynek értelme: non ahhomiit. (V. ö. 
AporC i30. a iazlot nem vtala. BöbrC 238. iazolt v meg 
feni utala.) SZĤ ÁDY szerint a meg nem kíbék bizonyosan a 
mai elképped tőle kifejezésnek régi alakja. Kriza szótára sze
rint ugyanis a székely földön képni = képpedni. Képség = 
csoda; megfogta képség = csoda "fogta; elképtem rajta = el
hűltem rajta stb. A mi ma képzeté, az még a Kat. leg. 71. s. 
kébzé (E. M. K. T. I. k. 358. 1.). Azonban a MTsz. szerint a 
képik («kikel a képéből») mellett előfordul a megképik alak és 
— a mi talán valamennyinél méltóbb a figyelemre — van 
képzik, megképzik is «elképped», «megijed» értelemmel. 

A DöbrenteiC 6. vsz. 4. sorában szembe szökik, hogy a 
fordítás a Per quem nec ales esurit mondatot hibásan tolmá
csolja : ki mia eltetg fem éhezik. De az ales az AporC és 
a Kes^thelyiC írójának deákságát is megcsúfolta (v. ö. AporC 
130. ki miat « zúz fem éhezik; KeszthC 55. ky myath 
w anya zyz maria nem ehezeek) ós a közös botlásnál jóval 
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érdekesebb a fordításnak az AporC A €OIÍÍÍ orÍMs-szövegóvel 
való gyakori érintkezése. V. ö. AporC 130—131. NApkelet 
farkalattatol es f9ldnek mend vegeiglen enekl9nk xpus feie-
delmnek zúz zúlettenek, Ez világnak bodogh Z9rzeie zolgalo 
teltet von o rea hog teltet teltei meg zabadeituan el ne vez-
tene kiket zerzet, A mennyey malazt be meg;en a zúlpnek 
reitek bélibe a zúznék ionha vifeli a titkokat kiket nem elmert 
vala, A tizta melnek haza hirtelen illen temploma lezen a zúz 
nem tuduan ferfiat ige miat foga fiat, A germek zúlo a fiat 
ZÚI9 kit gabriel eleue meg mondót vala, kit zent János 9 anna 
méhében be rekeztven meg érzet vala, A zenan fectet zenuede, 
a iazlot nem vtala keues teyel eltettetet ki miat a zúz fem 
éhezik, A menney karok 9r9lnek es az angalok iítennek éne
kelnek es a paltoroknak, meg ielenik a paztor ki mendennek 
I *3' et teremtet, DiL9reg legén felleges at'anak es igen nag 
diieret 9 fiának, zenth leiekkel egembe ma es 9rokk9l 9r9kke 
Ámen. (Nyt. VHI, 232.) 

Az érintkezésből folyó tanulságoknak megállapításához azon
ban egyéb adalékoknak számbavétele sem nélkülözhető. 

HODIE INTACTA VIEGO. 

Antiphona. 

1. Maria zeplethelen zyz, , 
yftentp^ neekewnk zylee, 
gyenge tagokkal megh eliezteth, 
kyt eerdemle zoptathny, 

5. Myndenek chriftult ymadywk, 
ky yewe mynket ydwezyhteny 

A Festeticse 354—355. l. Latínja a zsolozsmának követ
kező karácsonyi verse: 

1. Hodie Intacta virgo 
Nobis Deum genuit 
Teneris indutum membris, 
Quem lactare meruit; 

5 Omnes ipsum adoremus, 
Qui venit salvare nos. •" 



9 6 KÖZÉPKOBI MAGYAR VKESEINK. 

KARDOS ALBBBT "(Egyet. Philol. Közi. XY. köt. 794. l.) és 
ToRDAi ANÍOS (id. m. 49—50. l.) szerint a magyar fordítás 
nem verses alakú, hanem «inkább tömören fordított próza». 
SziLÁDT azonban mint verset közölte (219. 1.) és kétségkívül az 
ö meggyőződése a jogosultabb. A mindössze hatsoros szövegnek 
négy sora, az 1.. 2., 4. és 5., ugyanis egészen szabatos rhythmusú, 
a 3. pedig következőképen ejthető : 

Gyenge tagokkal | megöltöztet — 

sőt az sem lehetetlen, hogy a sornak megh szava utólag került 
a szövegbe. 

0 CKÜX OONDIGNA. 

0 Dycheo kegelmes melthoíagos kerefth 
ki menden fanal vagh nemefb: 
the engem meg segez 
hog ne haliach gonoz halállal. 

A pár soros emléket DŐBEENTEI GÁBOR közölte (R. M. Nyelv
emlékek. II. köt. Budán 1840. II. r. 7. 1.) a Kaposmérei Mérey 
nemzetség levéltárából, a Paksy-nemzetségnek jegyzőkönyvéből. 
Ott u. i. a 11. lap alján a következő sorok olvashatók: 

0 Dycheo kegelmes melthofagos kerefth ki menden fanal 
vagh nemefb: 

the engem meg segez hog ne haliach gonoz halállal. 
A sorok fölé pedig ez a két hexameter van írva : 
0 crux condigna super omnia ligna Benigna 
tu me asigna ne moriar morte maligna. 

A latin versnek befejező részét DÁNIEL Thesaurus hymnolo-
gicus-a (Lipsise, 1844. tom. 11. p. 317.) után kiadta Szilády 
(R. M. K. T. I. k. 338. 1.), s e rész a következő: 

In cruce pendentem rogo te Deum omnlpotentem, 
ü t mihi des mentem Te semper amare volentem. Ámen. 

DöBEBNTBi valószínűnek tartja, hogy a latint 1500—1505 
körül «valamelyik Paksy tette ki magyarul»; azonban egyetlen 
szóval sem említi, hogy az egyenetlen sorokat versnek tartaná. 
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A E. M. K. T. régi I. kötetének 161. I. a szöveg mint négysoros 
vers-szak van közölve, a melynek tagolódása a leoninus erede
tinek rímeihez igazodik: 

0 crux condigna, 
Buper omnia ligna benigna, 
Tu me assigna, 
ne moriar morte maligna. 

Ám egyéb megoldás sem lehetetlen. Föl lehet tenni, hogy 
az első sor három jelzője {dicső, kegyelmes, méltóságos) közül 
kettőt utólag ékeltek a fordításba. Az emléknek többi része 
ugyanis arra vall, hogy a fordító híven, szó szerint akarta 
tolmácsolni a deák szöveget, sőt annak rhythmusához is alkal
mazkodni törekedett. A magyar szöveg hozzásimul a deák sorok 
metszeteihez, és bár a prosodiával nem törődik, szótagjainak 
számával azt sejteti, hogy írója előtt a hexameter schemája 
lebegett: 

Ó méltó I ságoa ke | reszt, 11 ki | minden | fánál vagy | ne-
mesb, 

Te en | gem mégse | gits, il hogy | ne haljak | gonosz ha | 
lállal. 

A följegyzö azonban a három jelző tanúsága szerint — talán 
az eredetinek barbár olvasásától is megtévesztve — kétségkívül 
«hangsúlyos» verset látott az emlékben: 

0 dicső I kegyelmes | méltósá ] gos kereszt, 
Ki minden I fánál | vagy nemesb, 
Te engem | megsegíts. 
Hogy ne haljak | gonosz | halállal — 
Ó crux I condigna, 
super omni | a ligna | benigna, 
Tu me I assigna, 
Ne moriar | morte j maligna. 

Régi M. Költők Tára. H. C. I. 
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É D E S ANYA . . . 

Édes anya bodog anya 
veragh zylew zyz maria 

A WinklerC 117. lapjáról. 
Eredetinek látszik. A gondolat az ismert jövendölésből sar

jad : Et egredietur virga de radice lesse, et flos de radice ejus 
descendet. Isai, XI, i. és megtalálható másutt is, például — 
egyebek között — az 0 sanda mundi Doinina kezdetű hym-
nusban, melyet Wack. a Vn. századba helyez: 

Emerge dulcis filia, 
nitesce iam virgunciila, 
florem latura noMlem, 
Christum deum et hominem. 

V. ö. Ave gignens florem. HOVEDBN, L Salut. B. M. Y. % 1. 

P A T R I S SAPIENTIA. 

l.Athyanak bolchefeghe ifteny Bizonfagh 
vethernenek ideieen chriftus megh fogattateek 
az ew thaneithvanytwl eyel el hagyattateek 
Sidoknak arwltateek adaték ees kenzateek 

2. Napnak elfew ideieen ihus el viteteek 
pylatufnak elpthe hamyífan vadoltateek 
Kezeeth ott megh kethezwen nyakon veretteteek 
Mynth meg prophetaltak wolth arczwl hagyaptateek 

3. Napnak harmad ideien fezeyteny kealtak 
Megh mewetefnek vtanna barfonyal ruhazak 
az ew zenthfeghef feyeeth thewyffel koronazak 
kennyath vallan vyfely a kannak helyre 

4. I "8 Naphnak hatod ideien ihuft megh fezeyteek 
kennyaban megh zomywla epewel kenzateek 
keeth tolwaynak kezetthee bynefnek iteelteteek 
a kegetlen íydoktwl meegh megh karwmlattatek 
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5. Napnak kylenced ideien keges ihüs megh hala 
ew zenth atyath keialta lelkeeth neky ayanla 
Egh viteez ew zenth zyweeth am által ewklelee 
fewld ottan megh remple nap megh fethetple 

6. Kereztfarol le veveek vechernyenek ydeieen 
Erofeghe megh marada ew iftenfeghebe 
Elyen halalth zenvede életnek orwoffaga 
Oh merth am p* hányatta fekzyk dichpfegnek koronaya 

7. Completanak ydeieen koporfoba helheteek 
criítufnak nemes tefteeth életnek remeenfegheeth 
Zenth kenettel kenetyk irafok teléének 
Een zywemnek nagh gongya chriftuínak halála 

8. Ez zenth ymadfagokath aioytatofíaggal 
xpe nekod aianlom ees hala adaaUal 
Merth te nagh zereimedbewl nagh kenth eerthem zenvedeel 
Leegh nekem vigafagon* halalomnak ydeyeen 

A WinklerC 118—120. 1. Ism. SZILÁDY, EMKT. I. 343— 
34.4. 1. Eredetije a WinklerC 60—65. 1. is olvasható. 

1. Patria sapientia, veritas divina, 
Christus Jesus captus est hóra matutina. 
A suis discipulis et notis relictus, 
Judaeis est venditus, traditus, afflictus. 

'S,. Hóra prima ductus est Jesus ad Pilatum, 
Falsis testimoniis multum accusatum. 
In collo percutiunt manibus ligatum, 
Gonspuentes faciem, ut est prophetatum. 

3. «Crucifige», clamitant hóra tertiarum; 
Illuaus induitur véste purpurarum. 
Caput suum pungitur corona spinarum, 
Fért trabem in humeria ad lóca poenarum. 

7* 
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4. lesus hora sexta est cruci conclavatus, 
Prae tormentis sitiens fellé est potatus. 
Pendens cum latronibus cum eis deputatus, 
Sinister eum reprobat latro scéleratus. 

5. Hora noná dominus Jesus exspiravit, 
«Heli» clamans animam patri commendavit. 
Eius latus lancea miles perforavit. 
Terra tunc contremuit et sol obscuravit. 

6. De cruce deponitur hora vespertina, 
Fortitudo latuit in mente di-vina. 
Talem mortem subiit vitae medicina, 
Heu corona gloriae iacet hic supina. 

7. Hora completorü datur sepulturae 
Corpus Jesu nobile, vitae spes futurae. 
Conditur aromate, implentur scripturae, 
Jugis sit memóriáé mors haec mihi curae.* 

8. Has horas canonicas cum devotione 
Tibi, Jesu, recolo pia ratione, 
ü t sicut tu passus es poenas in agone, 
Sic labori consonans consors sim coronae." 

Egynémely kézirat szerint a versezetnek EGIDIÜS PÜSPÖK 
volt a szerzője: 

Subscriptas horas edidit de Jesu passione 
Egidius episcopiis ex devotione, 
Trecentisque diebus indulgentise dotavit, 
QuoB et apostolicus lohannes confirmavit. 

A püspök, a kiről szó van: Aegidius Colonna (f 1316); a 
pápa: XXII. János (1316—1334.); a versezetnek legrégibb kéz
iratai : két kéziratos breviár (Brev. Arelalense . Cod. Vat. 
Borgh. A I 53. M.; Brev. Cisterc. Cod. Casanatens. A IV 16. 
E.) a XIV. századból. V. ö. DEEVES-BLUMB, Anal. hymn. XXX. 
kőt. 34—35. l. 

1 Más változatban: Jugis sic memoi-ia mors est mihi curse. 
- Más változatban a két végső sor: Ut qui pro me passus es 

amoris ardore, sis mihi solatium in mortis agone. 
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EMLEKEZIEL KEREZTHIEN. 

l.Emlekeziel kerezthien az aldot ihüfrol 
ártatlan haláláról nagh keen vallafarol 
Zeenth veere huUafarol nyomorufagarol 
kyt te eerted zenvede ew nagh zerelmebew * 

2. Eeghen paradichomba valaal meltofagba 
iftennek malaztyaba j ' * ' nagh artatlaníagba 
azwtan teremteednek efeel fokfagaba , -
Mykor gonofíagodeerth eífeel haragyaba < 

3. Teghed onnan kywethe eez gyarló velagba 
ees uraimnak volgebe ew nagh haragyaba 
te nagh bpnps voltodeerth baromhoz hafonla 
hogh bonod megh efmerned ez nyomorwfagba 

4. Az vtan menyorzagbool te reád thekeenthe 
latwan nagh nyavalyadath raytad konprple 
menybewl eerted le zalla az zyznek mehebe 
Eoltpzeek zerelmedeerth byzon emberfeegbe 

5. Harmiczharom evigleen te neked zolgala 
nagh nyomórufagában eerteed megh farrada 
Leen the idweffeghednek zenthfeghep peldaya 
ees [kefero] kefero bynednek kegef megh valtoya 

6. p*2 Te erek fokfagodeerth ew megh foghtateek 
kegetlen byneideerth megh oftoroztateek 
mennyey koronadeerth tywylfel koronáztatok 
te kefero kenodeerth keferwen kenzatheek 

7. A kémen kereztfanak kennyath rea veeve 
ew kennyanak helyere nagh kennal vyfele 
a te kegetlen bynedeerth ewteth megh fezeyteek 
drágalátos zenth vereeth erteed mynd ky otteek 

•• zerelmebewl. 
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8. Oh halandó kereztyen ezeketh megh mongyad 
edefíeghes ihufnak kennyath megh gondolyad 
keíerp zenth halalaat zyvedbe forgaHad 
hogh halálod ideyeen zenth zyneth lathaffad Finis 

A WinklerC 120—122. 1. Ism. SZILÁDY, EMKT. I. 345. és 
346. 1. Forrásszövege nem került napfényre. Alakja ugyanaz, 
mint a Patris Sapientiáé s a WinklerC legtöbb verses darabjáé : 
az ú. n. vagans-rhythmus, és ez arra vall, hogy forditója, esetleg 
szerzője, egyazon személy volt amazokéval. 

A vagans-rhythmus ősrégi formája a népi verselésnek; már 
a régi rómaiak használták {versus Saturnius) és nem valószi-
nűtlen, hogy a középkor magyarsága szintén ismerte. A codex-
ben azonban kétségkivül deák hatás alatt szólalt meg és a 
WinklerC éneke legfölebb szabatosságával s könnyed folyásával 
utal rá, hogy irásos megjelenésekor már a begyakorolt vers
formák közé kellett tartoznia. (V. ö. Arany, A magijar népdal 
az irodalomban. Hátrahagyott próz. dolg., Budapest, 1889. 22. 1.) 

ZENTH ÉNEK KY DICHERI ZYZ MAEIAT EES 
AZ p ZENTH FYAT. 

1. Vr ihufnak newehe 
kezdetyk zenth ének 
ky dicheri zyz mariat 
ees az 9 zenth fyat 
Igpn edos a iooknak 
ees az tyzta lelkpknak 
kyk zeretyk iftenth 
ees az ew zenth zileiet 
ees az ilten malaztyath 
ky kezdetyk ekképpen mond-wan 

2. ** Kegpffegos zyz 
ees ighpn nagh zepíeegh 

1 A vszakok elején- látható * színes kezdőbetűhöz való üresen 
hagyott helyet jelöl. A vers-szakok elejéhez irt apró kezdőbetűk a 
nyomtatásban is apró szedésüek. 

A 2. vsz. elejéről elmaradt kezdőbetű : 0. 
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teghpd iften valazta 
meegh kezdethnek előtte 
Nagyon teghod tyztole 
merth te nekod kozone 
angyalnak myatta 
kozonetot ilyeteenth 
velaagh fonha nem hallotth 
mynd kezdettol fogwa 

3_ |339-KQgyad* mene az angyal 
be rekeztotth haazba 
ees elptted megh álla 
nagh zeep fenofíeegghel 
kozpnetit el kezde 
ighon nagh tyztofíeghel 
ees ekképpen monda 
Idwoz leegh te maria 
vagh te malaztal telyes 

,wr vagyon te veled 

4. •*'agh^ tyztpfíeegh ez nekod 
azzonyom Maria 
ees ighon nagh vigafaagh 
mynd prokwl orokke 
hogh mynd az zenth haromfaagh 
nekod igen kpzone 
Angyalnak myatta 
ees teghpdet megh alta 
azzonyoknak kozptte 
ees myndonnek fölötte 

5. ^Maria'' zeep veragh 
ees zizeknek gypnge 
az mennyei vdvarnak 
nagh zeep fenoffeeghe 

1 Hozyad. 
- Nagh. 
^ O Maria. 
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13*0 Merth vagh iftennek annya 
angyaloknak azzonya 
nagh meltoíagh nekod 
kyneel nagyob nem leheth 
iftennek vtanna 
fem fpldpn fem menny9n 

6. zeretethnek rofaya 
teghod ekpíeite 
zenth alazatoffagnak 
violaya zepeite 
tyztafaagnak lilioma 
ighen teghod tyztole 
ees myndon yozagnak 
iamborfagnak zenthfeegnek 
edoíXeg9s illatya 
tegpd mynd el háta 

7. ••̂ ekpnk* eez nagh tyztpifegh 
ees ighon nagh prpm 
hogh my ilien zeeph Azzonth 
valyonk foldpn ees mennyon 
kyth ighon kel zerethnonk 
es ighpn kel tyztolnpnk 
ees neky zolgalnonk 
hogh I 341 Mynekonk aggyon yoth 
ees megh oltalmazyon 
myndpn ellen feegtpl 

8. *te- kegypB io chriftuf 
ees edos zeep iheíus 
Menybpl földre tekenteel 
raytonk konyprwluen 
zenth atyádnak kebelebpl 
hozyank ide le zallal 

* Nekpnk. 
- 0 te kegy9s. 



ZENTII ÉNEK KY DICHEEI ZYZ MARIÁT EES AZ 9 ZENTH FYAT. 1 0 5 

az ziznek mehebe 
eez velagra zyleteel 
nekpnk myndon ioth adal 
ky wagh tennpn magad 

9. * efus * nagh felfegps keench 
kynel zebb ees iobb nynch 
te zentb zyved patica 
ees kyraly taarhaz 
kybe az ifteníeegnek 
myndon kenche tartatyk 
ees 9 bolchefeghe 
ker9nk a[z]zon tegh9det 
hogb a te zenth zywedeth 
aggyad my zyv9nknek ^ 

10. "̂  yt fel nyta longynos 
te fe ellenfegh9d 
ees ky ala A kenchoth 
|^^zel9s nagh lanchayawal 
kyvel l9n nagh kazdagga 
merth 9 megh igazwla 
byneb9l tyztwlwan 
ees megh koronaztateek 
az zenth martiromfaggal 
ees ekképpen zenthe Ipn 

11.° te kegy9s zenth atya 
ky wagh nagh hatalmas 
zebbeth iobbath nem athataal 
mynth atte zenth fiadath 
kybe vagyon mynd9n io 
es mynd9n b9lchefeegh 
kyth my ighon zerefípnk 
ees chak nekj orolyonk 
mynd 9rökke Ámen 

1 lefus. 
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12.'' igafagnak ez napya 
merth kyral zileteek 
ky zarmazeek ez napon 
ziznek o mehebpl 
chodalatos ez germok 
ky myndonnek kedves Ipn 
o embpríeghebe 
ees ky aleythatatlan 
es 9 megh mondhatatlan 
9 iftenfeghebe 

13.13*3* ften* fya zileteek 
tyzta nemelf zizt9l 
Mykent rofa liliumtol 
termezetth chodalya 
kyth zwle yfyw lean 
ky wolth ez velagh [ele] el9tth 
myndonnek zorzoie 
tizta zyknek emloy 
neky teieth adanak 
reghi nagb iftennek 

14. ^ngyal- a paztoroknak 
chordaiok orizwen 
nagh orometh hyrdete 
ihtis hogh ziletotth 
A iazolba teteteek 
földnek mennynek kyralya 
poztookba takarwan 
menyb9l teyel t9lth eml9k 
fel neweleek 9tet 
ek98 nagh zepfegghel 

15. *ynt^ az yvegh nem toryk 
nap feen által hathvan 

J irten. * 
- Angyal. 
:l Mynt. 



ZENTH ÉNEK KY DICHBEI ZYZ MARIÁT EES AZ O ZBNTH FYAT. 1 0 7 

ezonkeppen Maria 
zyzen megh marada 
Bodogh a zylo anya 
kynek zenthfegos méhe 
| 3 " iíten fyath zyle 
ees Bodogh az emlppk kyk 
0 genghefegokbe 
wr xpüíth emleteek 

16. °z dicheretos germok 
ez napon zileteek 
eegh zeplotelen zyztol 
my idwoífeghonkeerth 
ha nem ziletpth volna 
my mynd el veztonk volna 
enghpdetlenfegherth 
0 en edos ihefufom 
ky my ertonk zileteel 
oltalmazy pokoltol 

17. •>'efus* fekzyk iazolba 
mennyékbe orzagol 
A bochpbe kowekpl 
angyalokath vygaztal 
kezei kötöztetnek 
a genghe zyz annyatol 
hogh megh ne verheffon 
de my velőnk kegelmezypn 
ees chak ergalmazion 
ees I 3*̂  my velőnk legyon 

18. *' zyz- anya ees lean 
onnon >atyaath zyle 
ezt chodalya meny ees fpld 
hogh ilyen nagh felfeegh 

i lefus. 
- Ez zyz. 
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magát ygh megh alaza 
hogh terpmtp zylefíeek 
attool kyt teromtott 
zeretetnek nagh iege 
kynel nagyob nem leheth 
femmy termezetbe 

19. ° felfegos fenpffegh 
ees nap velagoüfaga 
halhatatlan kyf germpk 
ees ilyen nagh bolchefeegh 
ky hallota ees lattá 
hogh ylien nagh hatalmas 
legypn erotelen, 
kazdagfagos zeghennye 
es az irten germpkke 
kyth chak ehodalhatonk 

20. "z zenthfeghos zereteth 
ezth gyakortha tptte 
hogh a te zenth | ^^ feiedet 
az ihufnak feiere 
le haytottad edpfdpn 
ees te konw hulatafod 
9teth megh ptozte 
ees az ew zenth orczayan 
ala gorgodozptt 
ighon nagh bewfegghel 

21. *ynch* embpri bolchefeegh 
ky azt megh mondhaífa 
mely ifteni edpífeegh 
zywed lelkpd megh folta 
Mykor az edps ihüft 
appolgattad chokoltad 

* Nynch. 
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ees opth olelghetted 
zenth zyvedhoz zoroytottad 
ees otet emietted 
nagh zenth edpífegghel 

22. ••'yolczad* napon kys criítus 
kornywl meteelteteek 
az ew genghe teftebpl 
vereeth ky bochata 
veghezetre kereztfan 
a többit ees ky ontha 
Mynketh ygh zerethe 
hogh lelkonket megh | *̂̂  Mofa 
az 9 zenth verewel 
hogh mynd ydwozohon 

23." Melkodo nagh choda 
hogh ylien nagh feKeegh 
magaath ygh megh alazya 
hogh feen afaan figipn 
Ees hogh ez nagh fenoffegh 
ygh megh homalyofoggeek 
ees megh Íetetwly9n 
hogh mydonok ne tuggyak 
es megh ne efmerieek 
hogh 9 iften legy9n 

24. "yndon f9l9th nagh choda 
hogh nagh b9lchefeegh 
velagoífagh fenoífegh 
ees mynd9n dichofeegh 
ygen magaath el haggya 
hogh ptet megh wtalyak 
ees megh zydalmazyak 
ees ylien nagh edoffegh 
ygh megh keferoggek 
ees o megh vtaltaífeek 

1 Nyolozad. 
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25.1^*^ "̂ te kegyps kys keral 
ees ighpn nagh iften 
ez velagra ziletwen 
approdokath gypytel • 
zaz ees negven neegh ezerth 
kyketh tol mynd viteezze 
ees megh koronazat 
ees előtted bochatad 
ylien ed9s íeregot 
a mennyei vdwarban 

26. * hefus* hozyad iovenek 
három zenth kyralyok 
hozwan aiadekokath 
meegh hogh germok volnál 
yhven ziznek plebe 
vgh mynt kerali zeekbe 
be menvén a házba 
le efeenek előtted 
ees wgh ymadanak 
nagh zenth tyzteíTeeggel 

27. ** hefus- teghpd herodes 
akara megh plny 
kyth megh monda az angyal 
a te hyw zolgadnak 
hogh fel kelyen almából 
I ^9 ees fel vegyon tegpdeth 
ees te zenth zyledeth 
élbe fufCon veletok 
egyptom orz ágba 
hogh ideigh oth leegh 

28." Maria genghe zyz 
a te kyf fyaddal 

* Ihefus. 
- Ihefus. 
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nagh munkára kyldenek 
ees nagh hozyw wtra 
Ne bankoggyal azzonyom 
veled vagyon nagh kplchfeegh 
ees a nagh vigafaagh 
hatalmaffagh batorfaagh 
ky tegodeth megh feghell 
myndon nawalyadba 

29 . ' es hogh menneel azzonyon 
az zenth tarfafaaggal x 
zeep ihollal iofephel 
mynd egipton fele 
Jutal a nagh puztakra 
ees kyetlen erdookre 
fene vadak kőzze 
kyket ihüs ehnyte 
ees megh zelydeite 
|3^ L9nek oly mynth baranok 

30. * egh * efmerwen vrokath 
ees 9 azzonyokath 
zolgalatoth mutatwan 
ees nagh zeretetoth 
merth előtted vtannad 
ees keethfelpl melleted 
yarnak tyztpffegghel 
iaczodozwan vigadwan 
ees ekképpen keferwen 
alkolmas ideygh • 

31.*es ymar my myndnyayan 
ebbe edofkoggyonk 
a zeretoth zereíf^yk 
ees az yoth kewanywk 
az iftentpl my felyonk 
hogh ellene ne veffpnk 

1 Megh. 
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hogh mynke th zerelfpn 
ees my nekonk aggyon ioth 
mynd foldpn mynd mennyon 
myndh orpkkwl orpkke Ámen 

A WinklerC 338—350. 1. Ism. SZILÁDY, E M K T . I. 346— 
348. 1. ToRDAi ÁNYOS, i. m. 30—39. 1. FEICK JÓZSEF, i. m. 99—10:2. 
I. NÉGYEST LÁSZLÓ, Irodalomtörténet, 1915. (IV.) 175—176. 1. 

Nem egységes mű, sőt nem is egy, hanem két énekből álló 
sorozat. Első hymnusa a 11-ik vsz. végéig terjed, a hol a be
fejezést jelezni szokott Ámen olvasható; a második ének, vagy, 
helyesebben, új szakasz a 12-ik versszakkal indul. Ez a szakasz 
Jézus születéséről, majd köriilmetéléséről, az aprószentekről, a 
három király látogatásáról, Heródes gonosz tervéről és a szent 
család Egyptomba meneküléséről szól. 

Érdekes, hogy hasonló természetű éneksorozatot egyidejű
leg a németeknél is találunk. WACKBENAGEL (Das deutsche 
Kirchenlied, II. Leipzig, 1867. 520—527. I.) egy müncheni, 
XV. századbeli kéziratból (Cod. lat 3992. Amb. 12.) közöl 
egy karácsonyi éneket, melynek későbbi változatai közül kettő 
egészen a magyar versezet kereteiben mozog. Figyelmet érde
mel az a körülmény is, hogy az éneknek az a variánsa, mely 
egy klosterneuburgi, XVI. század elejéről való kéziratból szár
mazik (Wack., i. m. 520—521. 1.), a következő czímmel van 
ellátva: Hernach aein liedl vom kindl Ihesus und seiner 
mueter María; egy még újabb pedig (U. o. 523. l. Nr. 694.) 
BRACHEL PÉTER énekeskönyvében (Calholische Kirchen-Gesáng ... 
Gedruckt zu Cölln, Bey Péter von Brachel . . . 1625., 23. 1.) 
így van czímezve : Dies est laetiliae Teutsch. A magyar ének 
ugyanis szintén «Máriát és az ő szent fiát dicséri», és mint 
már SZHJÍDY észrevette, részben a Dies est laetüiae fordítása. 
De a mi még ennél is közelebb hozza a németet a magyarhoz: 
az a körülmény, hogy a két éneknek egy vers-szaka csaknem 
szóról-szóra megegyezik. 

SZILÁDY szerint a «Szent ének» irója a Dies est laetüiae 
négy vers-szakából merített: az'eísö, az Orto Dei filio, az Angelus 
pastoribus és az Ut viti'um kezdetű strophából (v. ö. 12., 13., 14., 
15. vsz.); azonban valószínű, hogy a deák hymnusnak egyéb he
lyei, különösen a i¥aíe/'/íaec est /íZm (v. ö. 18. vsz.) és a z / n ohs-
curis kezdetű (17. ós 19. vsz.) szintén hatással voltak szövegére. 

Az illető strophák a következők: 
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1. Dies est laetitiae 
In ortu regali, 
Nam processit hodie 
De ventre virginali 
Puer admirabilis, 
Totus deleetabilis 
In humanitate, 
Qui inaestimabilis 
Est et ineffabilis 
In divinitate. 

2.0rto Dei ö i o 
Virgine de púra, 
ü t rosa de lilio, 
Stupescit natura, 
Quem parit iuvencula 
Natum ante saecula 
Creatorem rerum, 
Quod uber munditiae 
Lac dat pueritiae 
Antiquo dierum. 

3. Angelus pastoribus 
luxta suam gregem 
Nocte vigilantibus 
Natum coeli regem 
Nuntiat cum gaudio 
lacentem praesepio 
Infantem pannosum, 
Angelorum dominum 
Et prae natis hominum 
Forma speeiosum. 

4. ü t vitrum non laeditur 
Sole penetrante, 
Sic illaesa creditur 
Virgo post et ante. 
Félix est puerpera, 
Guius casta viseera 
Deum genuerunt, 
Et beata ubera 
In aetate tenera 
Christum lactaverunt, 

5. In obscuro nascitui-
Illustrator solis, 
Stabulo reponitur 
Princeps terrae molis; 
Pasciatur dextera, 
Qui affixit sidera, 
Dum coelos extendit, 
Goncrepat vagitibus, 
Qui tonat in nubibus, 
Dum fulgur descendit. 

6. Mater haec est fiüa, 
Páter hic est natus; 
Quis audivit talia? 
Deus homo factus, 
Servus est et dominus; — 
Qui ubique cominus 
Nescit comprehendi, 
Praesens est et eminus; 
Stupor ille geminus 
Nequit comprehendi. 

Látnivaló, a 12—15. vsz. fordítás, a 17. és 18., továbbá a 
19. azonban már csak egy-egy gondolatot kölcsönöz a deák 
hymnusból; a 17.: hogy «fasciatur dextera» és iconorepat va
gitibus», a 18.: hogy «Mater haec est filia. Páter hic est natus; 
Quis audivit talia?» — a 19-ik: hogy «Illustrator solis»; e 
mellett mindegyik azt az ellentétet fejtegeti, a mely a latin 

Régi M. Eöllöh Tára. H. C. I. 8 
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szöveg 5. és 6. versszakának mintegy a themája, csakhogy el
térően, nem az In obscuro nascitur és a Mater haec est filia 
strophájának színeivel. 

Honnét valók ezek az új, eltérő mozzanatok, nem tudjuk; 
valószínű azonban, hogy a három versszak csak olyan fordítás, 
mint az a négy, a melynek fordított mivoltát íjzilády észrevette. 
Föltehető ugyanis, hogy az iró, ha már egyszer fordítani kez
dett, utólag sem változtatott eljárásán; mi több, számba kell 
venni, hogy — például — a 17. versszak tartalmának egy 
része deák szöveggel is előfordul a Laetare pue^'pera kezdetű 
karácsonyi prózában: 

Ibi sanctos reficit 
Angelos laetitia, 
Hie sitit et esurit 
Egens ab infautia. 

Ibi summi cuhninis 
Residet in solio, 
Hic ligatus fasciis 
Vagit in praesepio. 

És végül bizonyos súlylyal esik a mérlegbe az a körül
mény, hogy a 16-ik versszak, melynek mása az ismert Dies est 
laetitiae-szö-vegekben hasonlóképen ismeretlen: szintén fordítás ; 
sőt ennek a fordításnak mása olyan énekben fordul elő, mely
nek egy változata a Dies est laetiiiae Teutsch czímet viseli. 

A német ének a következő: 

1. Der tag der ist so frewdenreich 
aller oreature, 
Wann gotes íün von himelreich 
vber dü nature 
« Von einer magd ift er geparn, 
got Lat yms felber aufz erkarn 
auífz junckfrawen rayne. 
0 du íuífer ihefu crift, 
wan dü menfch geparen pift, 
behüt vns ver der helle. 

9. Ein kindelein Jo vil lobickleich 
ift vns geparen hewte 
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Von eyner junckfraiv feuberleich 
zu troft vns arme leute. 

Wer vns daz kindlein nicht geparn, 
fo wer wir all zu mai verlom, 
daz heyl ifi vnjjer aller. 
0 du fujjer ihefu crift, 
wann du menfch geparen pift, 
behűt vns vor der helle. 

3. Dy hirten auff dem velde dar 
erhorten newe mere 
Von der angelischen fchar 
wy crift geparen were stb. 

4. Als dy fün durchget daz glafz 
mit iram claren ícheyne 
Und auch nicht verferet daz, 
daz mercket all gemayne: 

Gloieher weyfz geparen wart stb. 

5. Drey edel könig hoch geporn 
erkanten an dem íterne * stb. 

Mint látható, a német ének sziatén több tekintetben kü
lönbözik a Dies est laetüiae hivatalos szövegétől. Viszont az a 
körülmény, hogy egy versszaka a magyarban előfordul, arra 
látszik mutatni, hogy a WinklerC verstrója szintén ilyenféle 
interpolált Dies est laetüiae-Y&ltozat után készítette munkáját. 

A oodex éneknek mondja a hosszú versezetet, tehát maga 
jelzi, hogy énekelték. De, mint annak idején rámutattak (HOR
VÁTH CYKILL, A Batthyány-codexröl, Budapest, i910. i2—i3. l.), 
e nélkül is középkori népénekeink közé kellene soroznunk. 
A műnek 15. versszaka ugyanis csekély változtatással megjele
nik Szegedi Gergely Énekes könyvében (Debr. i569., 81—88. l.): 

Diczeretes az gyermek, 
ki ez nap ízületéé 

1 A müncheni XV. sz. változatból. WACKEENAQEL, i. m. U. 
520. l. Az ének a XVI. sz. végén egy augsburgi kiadványban már 
13 versszakra rúg. L u. o. 526—527. 1. 

8* 
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egy Tzeplotelen TzüztSl 
vigaztalaíunkra, 
ha nem ízületet volna 
mi mind el vefztünc volna 
6 mi iduSüCegunc, 
egyetlen egy lefuf nac 
ki mi ertünc ízületei 
oltalmaz pokoltol. 

és pár évvel utóbb TBLEGDI MIKLÓS prédikácziói között (Az Evan-
geliomoknac . . . magyarazattyanac Elseo Része. Bechbe Í577. 'i 
87. l.J. Viszont a Vigafágnak ez napya kezdetű résznek több ! 
kifejezése világosan rávall, hogy közte és Telegdinék Nagy 
őröm nap ez nekúnc kezdetű éneke (u. o. 88. 1.) között szo
rosabb kapcsolat van: illetőleg a Telegdi-féle szöveg a Winkle-
rének változtatott, javított kiadása. (L. a 420. 1.) 

P̂i AZTALNAK ZENTIÍ DICHERETE. 
1. * z zenth alazatoffagh 

zerzetos aztalaath 
ekpíeyty dicheri 
ees fel magaztattya 
az zenth veztegíeegh tartaaí 
oteth ighon gypngyozy 
ees megh veragozya 
az zenth aeitatofíagh 
otet megh edoíeitj 
ees eerdompíeitj 

2. az alazatoí zerzetpí 
nagh edpfdon ezyk 
mert 9 melto reaya 
amyt ezyk izyk 
ees 0 neky a xpus 
nyayaíkodo baratya 
ees 9 aztalnoka 

J 
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Mert elptte my vagyon 
mynd az chriltus zerzotte 
kyrpl aggyonk nagh halaath 

A WinMerC 351. 1. 

JO EES GONOZ ZEEZETpfNEK DICHERETJ 
EES ZYDALMA 

l . | ^*A yo zerzetofnek 
zywe kriftus kertbe 
Merth 9 benne plántálta 
veragoknak zeepfegbeetb 
Mertb zentb alazatoífagb 
veragozyk 9 benne 
mynt keek viola 
zeretethnek rofaya 
tyztafagnak lilioma 
benne kewelk9dnek 

2. Zerzet9rnek gonoza 
myt te rolád mongyonk, 

' télies zyved mer9ggbel 
ees nagb alnokfaggal 
mert az engbodetlenfeegh 
ees az gonoz gywlofeegh 
tegb9d mynd el gy9zottb 
az kewelíeegb megb batottb 
ees ekképpen prdogh byr 
kiue] yizgn nagb kenra 

A WfinklerC 352. 1. — Eredeti munkának látszik, nem
csak mivel forrása nem került napfényre, hanem mivel 1. vers
szaka szembeszökőleg a codexben 12 lappal előbb olvasható 
énekrész hatását tükrözteti: 

zeretethnek rofaya % 
tegb9d ekpfeite 
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zenth alazatqfagnak 
\ violaya zepeyte 

tyztafaagnak lilioma 
ighen teghod tyztole. 

(WinklC 340.) 

ARGUMENTUMOS VEES. 

Teltben elmeben hala i ra itiletre iftennek ipTeti 
ez neg adventi evangelivmba vagon. 

A DőhrenteiC 127. 1. Ism. CSERESZNYÉS ANDRÁS, Tudomá
nyos Gyűjtemény, 1819. III. k. VOLF GYÖRGY, Nytár X I I . k. IX. 
NÉGYESY LÁSZLÓ, Irodalomtörténet, 1915. 178. 1. 

CSERESZNYÉS ANDRÁS kanonok 1819-ben a Tudományos 
Gyűjteményben azt a megjegyzést koczkáztatta, hogy a Döb-
renteiC-ben «az Adventi Evangéliumoknak foglalatja (argu-
menta) illyen nem jól hangzó magyar Versben tétetnek k i : 

Testben elmeben hala i ra itiletre istennek 
ioveti ez neg adventi evangelivmba vagon.» 

A megjegyzés azonban sokáig nem ébresztett kellő figyel
met. VoLF GYÖRGY a Nytár megfelelő kötetében érthetetlennek 
találta Cseresznyés állítását és azt irta róla: «Hogy miért itéli 
ezt versnek, bajos elgondolni.» De végre fordult a sor. NÉGYESY 
LÁSZLÓ 1915-ben az Irodalomtörténet ez. folyóirat 178. lapján 
újra rátereü a közfigyelmet a nyilatkozatra és akkép vélekedik, 
hogy Cseresznyés esetleg «ú. n. versus politicus-nak érezte az 
első sort, vagyis 15 tagú versnek 8 + 1 összetétellel». «De ez», 
úgymond, «csak az ő sejtése lehet.» Az a mód, a hogy a két 
sort Volf közli (Teftben . . . ipveti ] ez neg . . . vagon), Négyesy 
szerint a distichont juttatná az ember eszébe; ám ennek is el
háríthatatlan akadály áll útjában. «Nem a döczögősség, mert azt 
természetesnek lehetne venni; hamem az, hogy legalább szótag-
számbam igazodtak volna a latin versforma határaihoz, itt pedig 
a szerint, a mint a iöveti szót ide vagy oda csatoljuk, vagy a hexa
meter vagy a pentameter túlhaladna minden lehetséges határt. Ha 
tehát valaki esetleg distichonra gondolna, az a feltevés nem 
állja meg a sarat.» «Mindennek daczára», folytatja N., «igazat 

iitU:.,. 
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líell adnunk Cseresznyés kanonok érzékének. A Bertalan pap 
szólamait, szókapcsolatait és a lehető rythmikus lüktetést figye
lembe véve, ez a felosztás kínálkozik alkalmasnak : 

Te/tben elmében 
•halaira itiletre 
iftennek ipveti 

ez neg adventi evange\iym.h& vagon. 

Az utolsó sor nem emmetrikus; a három első sor afféle 
jelszavakból álló argumentum-vers, a minő akkor elég sok 
volt. . . Megjegyzendő, hogy a dőlt betűs szavak az eredetiben 
piros tintával vannak írva . . . Ha a piros betű rythmusi tago
lást jelez, akkor még két rend volna és rythmuson kivüj ma
radna a vagon szó». 

Azonban, úgylátszik, ez az okoskodás is csupán részben 
elfogadható. A Halabori-féle argumentumnak minden sajátsága 
arra vall, hogy az iró distichont fordított és utánozott: erre a 
befejező rész, a mely nagyon is a pentametert juttatja az 
embernek eszébe, és erre az első résznek Négyesytől kitűnően 
megállapított űtembeosztása. A codex-iró egyszerűen megmagya-
rosltotta az idegen formát, a hexameter hat tactusából ugyan
annyi, súlyos szótaggal kezdődő egységet, három magyaros 
dimetert csinált; a pentametert öt, az eredetinek hangzását 
követő egységgel pótolta és végül az egyes «lábi>-akat — min
den kétség kiküszöbölése végett — szép piros betűkkel gondo
san elkülönítette egymástól: 

Testben \ elmebén | halaira | itiletre | iftennek \ löveti 
ez neg \ adventi || evange \ livmba ] va^on. 

DOXOLOGIA. 

Legén att'anak dÍLofeg. 
es fivnak tiztefíeg 
es zentleleknek vigafíag 
Miként vala kezdedben. 
es immár: es mindenkor, 
es prpknek orokig 

ámen. 
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A DöhrenteiC 2S0. l., a zsoltárok végén, továbbá ugyan
ott a 'Í94.. 1., az evangéliumok után, csaknem betűről betűre 
azonos szöveggel. Ism. NÉGTBSY LÁSZLÓ, Irodalomtörténet, 1915. 
(rV.), 177. 1. V. ö. a 499. 1. 

CÖNDITOB ALME SYDEKUM. 

adventba veLernei hyninus 

1. líVgak felfeges zerzoie 
hyvpknek prok világa 
kriftus mindennek valtoia 
hall'ad konorgok kérelmet: 

2. Ky halainak vezelevel 
világnak banad vezefet: 
beteg világot meg mentei 
zert tevén az binoíoknek 

3. Világnak vegére fordvltam. 
miként vo legén: teremből 
ki iovent. nag; tizteffeges 
ziznek rekeztet mehebe.* 

4. Ki nag erps hatalmának, 
immár minden térdre haiol 
menniek fpldiek: inteffel 
val'ak: magát engezteltnek 

5. Nap el nvgottat őrizvén _ 
hold homal'oífagat tartvan. 
feneffeg hvgakban fynelven 
tartónak bizon vtakot 

6. Iften neked kpl*^ nprgpnk 
ipvendp világ biroia: 
minket meg tarL ez időbe: 
hitlen ellenfeg nilatol 

* Helyesen: mehebgl, méhéből. 

J 
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7. Tiztes dÍLeret es dÍLofeg* 
att'a irtennek. fiával 
zent leiekéi egetembe 
mind prpknek orokig ámen. 

A DöbrC 235—236. 1. Prózai változatait 1. AporC 128—129.1. i 
és a KeszthC 50—52. 1. Ism. SZILÁDY, RMKT. I. Az eredetit * 
némelyek szerint NAGY SZENT GBEGELT pápa írta a VI. század
ban ; DRBVES BLÜME az ismeretlen szerzőjüek közé sorozza. A 
forrás-szöveg egyébiránt a következő: 

1. Conditor alma syderum, 
Aeterna lux credentium, 
Christe, redemptor omnium, 
Exaudi preces supplicum. 

2. Qui condolens interitu 
Mortis perire seculum, 
Salvasti mundum langvldum, 
Donans reis remedium. 

3. Vergente mundi vespere, 
ü t i sponsus de thalamo, 
Egressus honestissima 
Virginis matris clausula; 

4. Cuius forti potentiae 
Genu curvantur omnia: 
Coelestia, terrestria ' 
Fatentur nutu subdita: 

5. Occasum sol custodiens, 
Lima pallorem retinens, 
Candor in astris relucens 
Gertos observans limites : 

1 Helyesen: tizt es dÍLeret es dÍLofeg. Vö. Laus, honor, virtus, 
glória . . . 
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6. Te deprecamur hagie 
Venture iudex seculi, 
Conserva nos in tempore 
HoBtis a telő perfidi. 

7. Laus, honor, virtus, glória 
Deo patri cum filio, 
Sancto simul paraclito 
In sempiterna secula. 

A magyar szöveg nem készült pusztán a deák eredeti alap
ján. A DöbrenteiC-nek négy hymnus-fordítása [Conditor alme 
syderiim, Veni redemptor gentium, A solis ortus cardine ad usque, 
Vexilla regis) ugyanis számos helyében egyezik az AporC meg
felelő hymnus-fordításaival. Pl. Döbr. 235. HV^ak felfeges zer-
zoie hyvpknek grgk világa kriftus mindennek valtoia. Ap. 128. 
Clllagoknak zent zerzgie Húugknek grgk világa Crijtus men-
deneknek zabadeitoia. ] Döbr. Nap el úvgottat grizven hold 
homal'ojfagat tartvan. fenejjeg hvgakban fynelven tartónak 
bizon vtakot Iften neked kon9rg9nk igvendg világ hiroia: minket 
meg tarL ez idgbe : hitlen ellenfeg nilatol. Ap. 129. Nap grizuen 
g el nugtat, hod 9 homolat tartuan fenluen a Lillagoknak 
fenek a bizon vtakat tárta. OnzoUonk téged zent Iften ig-
uendg világ hiraia taro meg minket ez időben az álnok eUen-
feg nilatol. Stb. 

Kétségtelen, hogy ilyen egyezések véletlenül is támadhatnak 
oly müvek között, melyeket közös forrásból, lehetőleg szóról 
szóra fordítanak. E helyütt azonban figyelmet érdemel az egye
zések nagy száma és az a körülmény, hogy több egyezést nem 
lehet a közös forrás és a szószerinti fordítás rovására írni. 
Ilyenek a következők: Qui condolens interitu mortis perire 
saeeulum: Döbr. 235. Ky halainak vezelevel világnak banad 
vezefet; Ap. 128. Ky banuan ez világnak halai vezedelmeuel 
el veztet. | Conserva nos in tempore: Döbr. 236. minket meg 
tarL ez id9be. Ap. 129. tarc meg mvnket ez id9ben | Claustra pu-
doris permanent: Döbr. 236. zemerem kapvia meg marad. 
Ap. 129. tiztafagnak kapui meg mai-adnak. | Enixa est puer-
pera: Germek ZVI9 zvle fiat. Ap. 130. A germek zúl^ a fiat 
ziilp. ! Quo vulneratiis insuper: Döbr. 241. kin áznak felgtte 
meg febefvlt. Ap. 131. Kiuel annak felette meg Í'ebh9t. | Mana-
vit unda et sanguine: Döbr. 241. ver vizzel gzve fol'amek. 
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Ap. 132. ki fola viz veirel pzMO. ] 0 crus, ave, spes iinioa, hoc 
passionis tempore, auge piis iustitiam, reisque dona veniam: 
Döbr. 241. 0 egyetlen remeiifeg9iik. zent kerezt idv9z leé ez 
gotrelmnek idein kegefJégnek beveh igaffagot es binofőknek teg 
boLanatot. Ap. 132. Vdupzleg oh kerezt eggetlen eg remenfeg 
e getrelmnek ideieben b9ii9h igaffagot kegeffegnek es boczanatot 
ag bvnoffeknek. | Te, summa Deus Trinitas, collaudeí omnis 
spiritus: Döbr. 241. Felfeges zent haromfag. téged diLer min
den lelek. Ap. 132. Felfeges zent haromfag téged menden 
zelletek diLernek. 

Mint ismeretes, a DöbrenteiC-et nem csupán ezek a vékony 
szálak fűzik az AporC-hez. MÉSZÖLÍ GEDEON igen nyomós érvek
kel bizonyítja, hogy a DöbrC evangéliumai és zsoltárai tulaj
donképpen a régi Ferencz-rendi biblia átdolgozásai, oly példány
ból, mely már némileg különbözött az ös szövegtől. A benne 
levő törlések és igazítások ugyanis azt mutatják, hogy a hol az 
író két kifejezés között válogatott, az egyik kifejezés vagy egészen, 
vagy némi változtatással megegyezett a MüncheniC evangéliu
maival és az AporC zsoltáraival (Magyar Nyelv, IX., 433. M. 
Nyelvőr, 43., 65—70. I.) Utóbb pedig ugyanő kiderítette, hogy 
az AporG ama részének, mely a 134. lap Te Deum-szövegétől a 
147. lap végéig terjed, és a DöbrC megfelelő szövegeinek közös 
forrása volt: a régi Ferencz-rendi biblia illető részcinek az 
átdolgozása, s ebből az elveszett átdolgozásból ágaztak ki egyfelé 
az AporC II. kezének (a 134—147. 1. írójának), másfelé a Döb-
rentei-codexnek tárgyalt szövegei (Irodalomtörténeti Közlemé
nyek, 1915. 40—49.) 

A Döbrentei- és AporC emez atyafiságos viszonya szintén 
arra mutat, hogy a hymnusaikban található egyezések épen 
nem véletlen játékai': hogy — más szóval — a DöbrC írója olyan 
szövegek segítségével készítette hymnusait, a melyek vagy egész 
mivoltukban, vagy több-kevesebb változtatással az AporC lapjain 
olvashatók. 

Érdekes, hogy ezek az Apor-féle hymnus-fordítások MÉSZÖLY 
szerint [Irodalomtőrt. Közlem. 1915. 42—43. l.) ugyanazokat a 
nyelvi sajátságokat tükröztetik, melyek mint a régi Ferencz-
rendi biblia jellemző tulajdonságai ismeretesek {méhnek gimglijO, 
fructus ventris; Ki igug, egressus; zxdg, enixa es t ; o helgllg 
ki fola viz vérrel gzug, manavit unda et sanguine; stb.) 
Ugyanis «a Ferencz-rendi biblia töredékei több codexben még 
több kéztől írva maradtak reánk, de mindegyik kéz írásának 
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nyelvi sajátságai közösek. Ez bizonyítja, hogy azon nyelvi 
sajátságok nem a különböző másolóktól valók, hanem maguktól 
a mű szerzőitől. Ha tehát most ugyanazon jellemző nyelvet 
látjuk az AporC. I. k. . . . hymnusaiban is, nyilvánvaló, hogy 
azok is a Ferenoz-rendi biblia szerzőinek műveiül bizonyulnak.» 

A következtetés merésznek látszik, azonban az eredmény 
nélküle sem megvetendő. Kiderült, hogy a DöbrenteiC hymnus-
fordítása nem elszigetelt tünemény, hanem régibb hagyomány
nak folytatása és továbbképzése. Halabori Dobos Bertalan az 
evangéliumokban és a zsoltárokban is több volt másolónál: 
javítani, tökéletesíteni akarta a keze ügyében forgó magyar 
szövegeket; föltehető, hogy a hymnusok körül végezett munkája 
sem volt más természetű. 

Az AporC Conditor alme syderum-íoTdlt&sa. különben a 
következő: 

ClUagoknak zent zerzoie Húu9knek orpk világa Criftus 
mendeneknek zabadeitoia Halgafmeg kon9rg9knek onzollat't'okat, 
Ky banuan ez világnak halai vezedelmeuel el veztet meg vigaz-
tad a fend9 világot vruoíTagot aduan méltóknak. Ez világ vege 
e]k9zeleituen zarmazek ment vo 9 tereremeb9l a zúz ananak 
tiztafagos lakodalmából, ky er9s hatalmának menden térdek Le 
haitatnak mennyek es f9ldi|i*9 ek zerelmes alaztodattal vállak. 
Nap 9rizuen 9 el nugtat, hod 9 homolat tartuan fenluen a 
Lillagoknak fenek a bizon vtakat tárta, OnzoUonk téged zent 
Iften Í9uend9 világ biraia tarL meg mynket ez id9ben az álnok 
ellenfeg nilatol At'anak fiúnak zent leieknek legén diLeret es 
tizteíTeg tehetffeg es dÍL9Ífeg mend pr9kk9l 9r9kke ámen. (Nyt. 
V n i , 231.) 

Ez a fordítás itt-ott hibás; de a DöbrenteiC sem mindenütt 
helyes és világos. A 3. vsz. 3. sorában ki igvcnt valószínűleg 
íráshiba ki ioven (kijővén, egressus) helyett; a 4. vsz. 4. sora 
azonban meróTjen értelmetlen. 
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VERBUM SÜPEENÜM PRODIENS. 

conpleta 

1. Pelíeges ige zarmazvan : 
regen att'atol ki ioven 
világnak zilven fegeites. 
hailot idpnek fol'afan 

2. Vilagoh immár mell'okot: 
meg geriezzed zerelmeddel 
hoé V vy faireket halvan 
meg tilo^yk: minden bintpl 

3. Mikorra biro ipvendez. 
melloknek tpttet meg tvdnod. 
vetkezetekert fizetned, 
orzagot ioknak es igaznak 

4. Tehát bvnert ne getreífonk 
binonknek erde zerent: 
de mi levőnk bodogokal 
orpk mennekben rezzeífe. 

A DöbrC. 236. 1. Prózai vált. KeszthC 52. 1. Ism. SZILÁM, 
EMKT. I. és FKICK I. i. m. 66. 1. Latin eredetije a következő: 

1. Verbum supernum prodiens, 
A patre olim exiens, 
Qui natus orbi subvenis 
Cursu declivi temporis: 

2. Illumina nunc pectora, 
Tuoque amore concrema, 
Audito ut prseconio 
Sint pulsa tandem lubrica, 

3. ludexque cum post veneris 
Rimari facta pectoris, 
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Reddens vicém pro abditis i 
luBtisque regnum pro bonis: 

4. Non demum arctemur malis 
Pro qualitate criminis, 
Sed cum beatis compotes 
Simus perrennea coelibes. 

A régiek ambrosiusinak tartották a költeményt, viszont 
«újabban», olvassuk egy helyen (FRIOK i. in. 66. l.), «Aquinói 
Tamásnak tulaj donitják». De az állítás második részének semmi 
alapja. Aquinói Tamásnak van'ugyan egy Verbum supernuni 
prodiens kezdetű hymnusa, csakhogy nem Krisztus születéséről, 
hanem az utolsó vacsoráról és az Oltáriszentségről, s kezdetén 
kívül semmi sem kapcsolja a szóban forgó versezethez (L. WACKEB-

NAGEMiáí, Das deutsche Kirchenlied, I. i^4—445. l.) 

VENI EEDEMPTOE. 

karaLOn efti vcLeráere valo hymiios 

1.19Í nemzetnek* valtoia 
mvtaHad ziznek v zvltet 
minden 9rokfeg Lvdal'a 
yll'en zvles illet íftent 

2. Nem ferfionak mágiából: 
de titkon valo ihleífel 
iíten igeié teste Ipn: 
halnak gom9lLe viragozek 

3. ziznek méhe nevekedik: 
zemerem kapvia meg marad, 
iozagnak oztoia ^ fenlik 
iTten templomban|^' lakozik 

i Helyesen: nemzeteknek. Vöw red. gentium. 
- Helyesen : zaztoia, Vö. Vexilla virtutum. 
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4. Vtereme bolpl ki lepvén 
kirali háznak zemermeket 
allatt'abeli orias* 
hoé vigan fvífon hamariat 

5. V ki ipvefe at'atol. 
meg tereié at'ahoz 
ki fvtala poklokiglan. 
be fvtas ilten zekihez 

6. Qrok at'ahoz egello. 
teltet meg vynia pvezzed. 
mi teítpnknek betegíeget. 
OTOk erpvel erplfeit 

7. Immár vy iázol fenlik: 
ey ihle. eg vy világot: 
kit eé eei lem vezen közbe 
zvnetlen hvttel vilagoziek 

8. dyLOÍeg. vram te neked: 
ki immár ziztpl zilettel 
att'aval. es zent leiekéi. 
mind öröknek prpkig ámen: 

A DöbrC 236---237. 1. Prózai változatait 1. az AporC 
1^9—130. és a. KeszthC 53—M.l.hm.SziLÍT,Y, EMKT. 356—357. 
1. Az eredeti AMBBEosiüstól való és következőképen hangzik: 

1. Veni redemptor gentium, 
Ostende partum virginis, 
Miretur omne seculum: 
Talis decet partus deum. 

1 Helyesen: kirali háznak zemerme 
ket alatt('a)beli orias. 

Erre vall — Négyesy László figyelmeztetése szerint — az 
eredeti: geminae gigás substantiae ( = kettős áUatú, kettős termé
szetű óriás); de, hozzá lehet tenni: a versalak is. 
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2. Non ex virili semine, 
Sed mystico spiramine 
Verbum dei factum est caro, ^ 
Fructusque ventris floruit. 

3. Alvus tumescit virginis, | 
Claustra pudoris permanent, 
Vexilla virtutum micant: 
Versatur in templo deus. 

4. Precedens do thalamo suo : 
Pudoris aula regia 

, Geminse gigás substantise, 
Alacris ut currat viam, 

5. Egressus eius a patre, 
EegressuB eius ad patrem, 
Excursus usque ad inferos, 
Eecursus ad sedena dei. 

6. Aequalis Eeterno patri 
Carnis trophseo acehigere, 

/ Infirma nostri corporis 
Virtute firmans perpeti. 

7. Praesepe iam fulget tuum, 
Lumenque nox spirat nóvum, 
Quod nulla nox interpolet: ' 
Fideque iugi luceat. 

8. Glória tibi domine, 
Qui natus es de Virgine etc. 

Az Aport C fordításában : 
Joy nemzeteknek zabadeitoia, mvtaíTad meg zúznék zúlefet, 

Czudalkogek mend ez világ iftennek illen zúletet ülik, Nem 
emberi magtol ee ilteni [Ak] ihlett9l iftennek igeié telte l9n, 
es méhnek gim9lL9 viragozek; Zúznék ionba meg nehezk9lT9lt 
tiztafagnak kapui meg maradnak, iozagoknak zaztoiok fenlnek 
iften 9 templomában naiafkodik, Zarmazuan 9 feremeb9l tiztaffag-



DB PATHB VBEBUM. 1 2 9 

nak palotaiabol termezeti nemzettel ment vig orias hog az vton 
fuílon Ki Í9U0 0 at'tatol efmeg at'ahoz fordola, zarmazek pok-
lokiakhoz fel mene iftennek zekire, At'aual egenl9 valuan telt^ 
nek oueuel oltozek iozaggal be meg erpíeitaen mv teftpnknek 
betegfegit, Immár | î o fenlik a te iazlod vy világot ad az ey 
kit fem eg ey megnem feteteithet es zonetlen Húttel fenJik, 
Dicz9regh legén at't'anak es onpn Luppa ffianak vigaztalando 
s' leiekkel mend örökkel 9r9kke Ámen. (Nyt. VIII., 231.) 

DE PATRB VERBUM 

zent ianos apoltol es evangeliftarol való hymnos 

l.Attatpl ige ihletek, 
anatol tefbe pltozek. 
ianofnak tanofagaval. 
ez ige volt kezdetbe. 

2. Azért apoftolok kpzzpl. 
ianos mindennel zerelmefb 
kirismia efelomba 
meg ira evangeliomot 

3. Tizta zivebpl ki torlaa 
evangeliomot az vizet, 
kit mereite vendegfegbe: 
világ vranak gptrelmen 

4. Kerezt fara hagtaba. 
ayanla ónon ziz annat 
iefus ez taneitvananak: 
ment pnpn kepebeiinek 

5. Hog ziz feríionak tvdatlana : 
ez tiztafagnak tvdoia: 
es világnak napiba, vallania, 
ekés* embernek vigaztalafat 

* Helyesen: ezes (vö. prővidi.). 
Régi M. Költök Tára. B. C. 1. 9 
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6. Fel fogaa ziz az ziznek.' 
fertelmnek tudatlanat. 
kriftus vtan egenlo vl. 
vt zolgala zizefegbe 

7. Igen io bodog zent ianos 
neri oldozni meg minket 
binonkbpl hogj^^binpnkbpl hog legonk 

zabadon. 
felleges vrnak zolgalnonk. 

A DöbrC 238—239. 1. Prózai vált. nKeszthC 56—57. 1. 
Ism. SHLÁDY, BMKT. I. 359. 1., hol eredetije a paulinusok 
XV. 82. breviáriuma után van közölve és a következő: 

1. De patre verbum prodiens, 
De matre corpus induens, 
Joannis testimonio 
Hoc erat in principio. 

2. Joannes ergo ceteris 
Dilectior apostolis 
Eogatus apud Ephesum 
Conscripsit evangélium, 

3. Eructans almo pectore 
Fluenta evangelica, 
Quae hausit in convivio 
Passuro mundi dominó. 

4. Ascendens crucis arborem 
Commendat matrem virginem 
JesuB huic discipulo 
üt suimet vicario, 

5. ü t virgo viri nescia 
Et castitatis conscia 
Solamen viri providi 
Haberet dies saeculi. 

*. ziznek; helyesen: zizet (vö. virginem.) 
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6. Accepit virgo virginem 
Corruptionis insciam, 
Et par poBt Christum filium 
Deservit integerrimam. 

7. Sancte loannes optime 
Absolve nos a crimine, 
üt mereamur liberi 
Servire summo principi. 

8. Praesta beata trinitas, 
Concede simplex unitas, 
üt tibi casto corpore 
Lsetemur omni tempore. 

EX MOEE DOCTI MlíTICO 

Boiti vecerne 

1. Tytk zokafnak tanofagabol. 
orizivk ez b9Ítok9t 
napnak tiz fordvlafaba. 
negzer ezt nilvan be hozván 

2. Moiíes es próféták elpzer 
ezt be tell'efeitettek volt: 
vtannok kriftus zentele. 
kíral' es időknek zerzoie 

3. Azért il'pnk mertekleteíb 
bezeddel. etkel. es itallal: 
almai, iatekal. es erőiben 
all'onk mi prizetonkben 

4. Gonozt kedek meg vtall'onk. 
ki hyw elmeketh el bvreit. 
fem egy hel't es mi ne aggonk 
hitlen kegetlenfegnek 

9* 
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5. De azt mi mongvk zvnetlen 
es ki mind magának vvpltven 
firionk bironak elptten. 
engeztell'vk meg haragiat 

6. Mi nag binpnkel vr iíten 
vetettvk te kegelmedet 
de oíf ma felöl te mi ránk. 
bvnt boLato malaztokot 

7. Emlehed hog tied vagonk. 
lehet vetkezet termezet: 
te nevednek diLpfeget. 
kerpnk ne aggad 

8. BoLas gonozt kit tpttpnk. 
pregeh iot. kin kerpnk. 
hog kivel kelletheflvk • 
magonkot. it es mind prpke 

9. Engegged bodog haromfag: 
aggad egges eggetlenfeg 
1̂ ^ hog gpmplXips aiandekal 

' bpit legén te zolgaidnak 

A DöbrC 239—240. 1. Ism. SZILÁDY, E M K T . I. 360. Erede
tijét sokan tévesen Ambrösiusnak tulajdonítják. 

1. Ex more docti mystico 
Servemus hoc ieiunium 
Deno dierum circulo 
Ducto quater notiesimo. 

2. Lex et prophetse primitus 
( Hoc protulefunt, postmodum 

Christus sacravit, omnium 
Rex atque factor temporum. 

S.Utamur lergo parcius 
Verbis, cibis et potibus, 
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Somno, iocis, et arctius 
Perstemus in custodia. 

4. Vitemus autem pessima, 
Qu8B subruunt mentes vagas, 
NuUumque demus callido 
Hosti locum tyrannidis. 

5. Dicamus omnes cernui, 
Clamemus atque singuli, 
Ploremus ante iudicem, 
Flectamus iram vindicem. 

6. Nostris malis offendimus 
Tuam, deus, clementiam: 
Effunde nobis desuper 
Eemisfor indulgentiam. 

7. Mementó, quod sumus tui, 
Licet caduci, plasmatis; 
Ne des honorem nominis 
Tui.(precamur) alteri. 

8. Laxa malum, quod gessimus, 
Auge bonum, quod poscimus, 
Piacere quo tandem tibi 
Possimus hic et perpetim. 

9. Prsesta beata Trinitas, 
Concede simplex unitas, 
Ut fructuosa sint tuis 
Jejuniorum munera. 

7. vsz. 4. Ker9iik ne aggad. Kimaradt: egyébnek. Vö. Ne 
des . . . alteri. 
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CRIfTE QUI LUX ES ET DIES; 

1. Ci-iftus ki vag nap es világ. 
es ynek fetetet ki nitod. 
világnak fene£fege hitetel 
bodog világ hirdetp 

2. Zent vr mi téged : onzollonk. 
oltalmaz minket ez eyel. 
nvgalm nekpnk legén benned: 
ag nekonk eyet nvgalmaft 

3. Nehéz alom ránk ne ipion. 
ellenfeg minket meg ne Lall'on. 
teít f neki ig engedvén, 
neked minket binoűe tegen 

4. Mi zemeink almot vegének: 
mi zivpnk hoziad vigazion 
te iogod meg oltalmazion. 
kik téged zeretnek. 

5. TekenL felpl mi oltalmonk. 
olalkodokot nomoroh: 
biriad tenpn zolgaidot: 
kiket áron vérrel vpttel 

6. Vram emlekeziel rolónk: 
ez mi nehéz teftonkbe. 
ki vag leieknek oltalma, 
mi vronk te leg mi velpnk 

7. diiipfeg atta[nak] iftennek. 
es eg pnpn fiának, 
vigaztalo zent liléknek. 

' immár: es mind el orpke ámen. 
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A DöhrC "1 0. 1. Prózai vált. a LobkC 259—260. és a 
JhewrewkC 133-134.1. Ism. SZILÁDY, E M K T . I. 361. Eredetijét 
mint VII. századbelit közli WACKEBNAGEL, i. m. L 83. 

1. Christe, qui lux es et dies, 
Noctis tenebras detegis, 
Lucisque lumen eredetis, 
Lumen beatum praedicans: 

2. Precamur, sancte domine, 
Defende nos in hac nocte; 
Sit nobis in te requies, 
Quietam noctem tribue. 

3. Ne gravis somnus irruat, 
Nec hostis nos subripiat, 
Nec caro illi consentiens 
Nos tibi reos statuat 

4. Oculi somnum capiant, 
Cor ad te semper vigilet: 
Dextera tua protegat 
Famulos, qui te diligunt. 

5. Defensor noster, aspice, 
Insidiantes reprima, 

/ Guberna tuos famulos, 
Quos sanguine mercatus es. 

6. Mementó nostri, domine. 
In gravi isto corpore: 
Qui es defensor animae, 
Adesto nobis, domine. 

7. Deo patri sit glória, 
Eiusque soli filio, 
Cum spiritu paraclito 
et nunc, et in perpetuum. 
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VEXILLA BEGIS PKODEÜNT. 

Siket vafarnapi ilten haláláról. 

1. Kiral' zazloi tériednek, 
kereztnek titkia finletik 
I*** kin testben, teftnek teremtoie 
fel fezvlt kerezt fara 

2. kin áznak felotte meg íebefvlt: 
cvcanak kémen pklelefevel: 
hog minket bintpl mofna. 
ver vizzel ozve fol'amek 

3. Meg tplt kit hit hyv dauid 
ineklet v kintornaiaban 
mondván: nemzetek kozot 
iften az farvl orzaglot 

4. Ekés ez fenlo dizes fa. 
kiralnak baríonaval ekeívlt. 
fak kpzpt kivalaztot: 
ül' zent tagokot illetni 

5. Bódog kinek karin 
ez világnak ivtalma Lvggot: 
teftnek merteke leven: 
pokolnak nerefegit meg veven 

6. 0 eggetlen remenfegpnk. 
zent kerezt idvoz leg 
ez getrelmnek idein 
ke^eífegnek beveh igaífagot: 
es binofoknek teg boLanatot 

7. Felfeges zent haromfag. 
téged dJLer minden lelek, 
kiket kereztnek titkia mia 
idvozytez biriad mind proke 
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8. DíLpfeg naé vr iítennek. 
tizteileg prpk att'anak 
att'anak fyaval pzve. 
es vigaztalo zent leieknek 
kinek dÍLeret hátaim 
mind oroktpl prpke ámen. 

A DöbrC 240—24.1. 1. Prózai vált. az Apm-C 131—132. 1. 
Ism. SziLÁDY, i. m. 362. I. Az eredeti VENANTIÜS FOETUNATÜS 
műve a VI századból. 

1. Vexilla regis prodeunt, 
Fulget crucis mysterium, 
Quo carne carnis conditor 
Suspensus est patibulo. 

2. [Confixa clavis viscera, 
Tendens manus vestigia, 
Bedemptionis gratia 
Hic immolata est hostia.] 

3. Quo vulneratuB insuper 
Mucrone diro lancese, 
ü t nos lavaret crimine, 
Manavit unda et sanguine. 

4. Impleta sünt, quae coneinit 
Dávid fideli carmine, 
Dicens: «in nationibus 
Eegnavit a ligno Deus». 

5. Arbor decora et fulgida, 
Omata regis purpura, 
Blecta digno stipite 
Tam sancta membra tangere. 

6. Beáta, cuius brachiis 
Precium pependit saeculi, 
Statera facta est corporis, 
Praedam túlit que tartari. 
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7. [Fundis aroma cortice, 
Vincis sapore nectare, 
lucunda fructu fertili 
PJaudis íriumpho nobíü. 

8. Salve ara, salve victima, 
De passionis glória, 
Qua vita mortem pertulit 
Et morte vitám reddidit.] 

- JoDocHüs CLICHTOUEUS Elucidatorium Bcclesiasticum c. gyűjte
ményében (Parisiis, 1513., 30.) és több más helyen a 7. és 8. 
vsz. helyett a következő, nem Venantius Portunatustól származó 
vers-szakokkal végződik a költemény: 

9. 0 crux ave, spes unica, 
Hoc passionis tempore 
Auge piis iustitiam, 
Eeisque dona veniam. 

10. Te summa deus trinitas 
CoUaudet omnis spiritus, 
Quos per crucis mysterium 
Salvas, rege per sseeula. 

A DöbrC ezt az interpolált változatot tükrözteti, még pedig 
abban az alakban, a melyben a Breviárium Romanum 1570-iki 
kiadásának Sííb 1. olvasható. Ez a kiadás szintén elhagyja a 
2. vszakot, a 7. és 8. stropha helyett a 9. és 10. sz. tartal
mazza ; a 4. vsz. 2. sorában fideli h. fidelis-t ír ; a 63-ból mellőzi 
az esf-et, stb. | A doxologia eredetije viszont a következő: 

Glória et honor Deo 
Usquequaque altissimo, 
ü n a Patri, Filioque, 
Inclito Paraclito, 
Cui .laus est et potestas 
Per aeterna sseeula. 

A DöbrenteiC fordítása kezdetleges és egyenetlen folyású: 
versnek szinte aüg mondható. Mindazáltal föl kell tenni róla, 
hogy versnek készült: doxologiáján kívül erre mutat az a körül-
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meny, hogy a codexnek verses gyűjteményébe van iktatva; 
és az a hol erősebb, hol gyengébb jambusi rhythmus, mely 
kivált első felében észlelhető: 

király zászlói terjednek, * 
keresztnek titkja fényletik . . . 
Kin áznak felette megsebesült 
czuczának kemény öklelésével, 
hogy minket bűntől mosna, 
vér vízzel öszve folyamék. Stb. 

A szöveg egyébiránt, mint már említettük, több pontban egyezik 
az AporO Vexilla regis-íovAítás&val: 

KIralnak zaztoy ki mennek a kereztnek titk zent fege fenlik 
kvnel a teltnek teupie teltben a kereztre akaztatek Kiuel annak 
felette meg febhpt a lanLa|i^ nak kémen eüuel hog mvnket 
bvn9nkt9l meg mofna 9 bel9ll9 ki fola viz vérrel 9ZU9, Tahat 
be teUefedenek melleket hú zenth dauid enekle a íortarban 
mondwan a nemzeteknek iften a fatol orzaglot, Édes a fa es 
fenes király barfonnal ekefeitetet méltó gvkerrel valaztatot illen 
zenth tagokat illetnie, Bódog fa kinek karian LÚgg9t ez világ
nak iutalma teftnek merteke i9n es el ueve pokolnak fozlatit, 
Vdu9zleg oh kerezt eggetlen eg remenfeg a getrelmnek ideieben 
b9u9h igallagot kegeífegnek es boczanatot ag bvn9£reknek. Felle
ges zent haromfag téged menden zelletek dÍLernek kiket a ke
reztnek titkia miat vdu9Z9ituen birz 9r9ke Ámen. (Nyt. VIII., 
232—3.) 

PANGE LINGVA GLOEIOn 

Nag heti veternere. 

1. DÍLpfeges viadalnak 
nelve inekl'ed v hadat 
|2** es kereztfanak v ^ozelen 
moné nemes diadalmat: 
miként világnak valtoia. 
meg halvan éP^ot volna 

2. Eleb teremtet att'anak. 
bana vr megLalattat: 
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mikor arto almát evén 
V halaiba le efek 
tahat az fat v meg iegze. 
fának kaarat meg fizetni 

3. Idvoífegnek v zere. 
kpvete volt az dolgot 
Lalardnak fok mefterfeget: 
mefterfeg meg Lalnia 
es onnét venne orvoffagot 
honnét fertett ellenfeg 

4. Azért mikor zent időnek 
tell'effege bel ipve. 
att'anak v felíegetpl. 
teremtő fiv kvldetek 
ki ziznek pnon hafaba. 
tefte leven ötletek 

5. Kovekel be polkazot germek. 
az eg zorof iazolban 

' tagit rvhaba takarván 
be polkazia ziz anna. 
es kezet lábat; v bokaiat 
kpti zoi-os kevebe 

6. Ki harmicz evet tokelven : 
teítnek ideiét meg tpltven 
arra ziletven v akarattaval. 
V ^ptrelmre adaték 
baran kereztre emeltetik, 
áldoznia fa tprfeken 

7. Ith ecettel méreggel, náddal 
' nallal zpggel cveaval 

keg;es tefte meg vaiatik: 
ver vizzel ki fol'amek 
fpld men es tenger eeg: es mind vil 
ki fpl'affal I «« tiztvlnak 

^ 
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8. Eg nemes fa. minden kpzot 
azt eg hyrfeges kerezt: 
fem eg erdp adót ill'ent. 
aggal es virággal termeífel. 
édes fa. edefek zegek. 
édes terhet vifélnek. 

9. HayL agait te magas fa. 
koni[d]hed hevzot ereket: 
es lagvll'on. az kemeníeg. 
kit adót volt zvleíed. 

• hog felipli kiral'i tagi[d]t: 
I teriezd keges tprfokpn 
I 10. Tenon magad voltai milto 
I, világ beret vifelned. 
t parttot. a vezs meg zerzened: 
[> meg tprendp világnak. 
>!'• ki világot, zent ver: kéne 

baran teftbpl ptletet 

11. DiLpfeg nag vr iftennek. 
l, tizteífeg prok att 'anak: 
;.; att'anak fiával pzve: 
1 / es vigaztalo zent leieknek: 
W, kinek diLeret hatalmai, 

mind orpkol prpke ámen 

A DöbrC 241—243. 1. Ism. SZILÁDÍ, EMKT. L 363—364. 
li Az eredetit VENANTIUS FORTUNATUS írta a VI. században. 

1. Pange lingua gloriosi 
PríBÜum certaminis 
Et super crucis trophaeo 

t\ Dic triumphum nobilem, 
T Qualiter redemptor orbis 

Immolatus vicerit. 
t 

2. De parentis protoplasti 
Fraude facta condolens, 
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Quando pomi noxialis 
Morsu in mortem corruit, 
Ipse lignum tum notavit, 
Damna ligni ut solveret. 

3. Hoc opus nostríE salutis 
Ordo depoposcerat, 
Multifonnis proditoris 
Arte ut artem falieret, 
Et medelam ferret inda, 
Hostis unde laeserat. 

4. Quando venit ergo sacri 
Plenitudo temporis, 
Missus est ab arcé patris 
Natus orbis conditor, 
Atque ventre virginali 
Caro factus prodiit. 

5. Vagit infans, inter arcta 
Conditus praesepia, 
Membra pannis involuta 
Virgo mater al ligát, 
Et pedes manusque, crura 
Stricta cingit fascia. 

5. Lustra sex qui iam peracta 
Tempus implens corporis, 
Se volente natus ad hoc 
Passioni deditus, 
Agnus in erucis levatur 
Immolandus stipite. 

7. Hic acetum, fel, arundo, 
Sputa, clavi, lancea 
Mite corpus perforatur, 
Sanguis, unda profluit, 
Terra, pontus, astra, mundus 
Quo lavantur flumine. 
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8. Crux fidelis, inter omnes 
Arbor una nobilis! 
Nulla talem sylva profért 
Fronde, flore, germine: 
Dulce lignum, dulces clavos, 
Dulce pondus sustinens. 

9. Flecte ramos arbor alta! 
Tensa laxa viscera! 
Et rigor tempescat ille, 
Quem dedit nativitas, 
Ut superni membra regis 
Miti tendas stipite. 

10. Sola digna tu fuisti 
Perre precium sseculi, 
Atque portum praeparare 
Nauta mundo naufrago, 
Quem saüer cruor perunxit 
Fusus agni corpore. 

A doxologia eredetije: 

Glória et honor Deo 
Usquequaque altissimo, 
üna patri, filioque, 
Inclito paraclito, 
Cui laus est et potestas 
Per aeterna saecula. 

10, V8Z. 3—4. sor: inversio, e h. : 

partot megszerzened a vész
megtörendő világnak. 
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MEfE. 

1. Soha távol tple. 
benne : va^on neki lelke: 
egges ketten, es hármas. 
es ninLen bennek valaztaf, 

5. Eaia kvvpl v nezefe. 
lankad, miként ester 
vigaz felven miként ivdit 
Monga kedven kedvet: 
mert meg tvzpt: miként tpvs 

10. Idvoűegnek hivattatik. 
velőnk égbe lakozik 
elménkben es zivpnknek allatt'aban. 

A DöhrC 483. l. Verses mivoltáról v. ö. PINTÉB JENÓ, Iro
dalomtörténetének I. k. 182. 1. és NÉÖYBSS LÁSZLÓ, az Irodalom
történet 1915. (IV.) 177. 1. V. ö. a., 500. 1. 

A Ü E fALUTIS HOSTIA. 

1. Iduozleg idupífegos hoífa 
iftennec tiztha ananak fya, 
Mert tegpdet hjthben lathlak, 
tiztan es telyefféggel hizlek 

2. Mert te vag en iduozitom 
mind ez velagnac megváltója, 
bizon I ^^ iftennec zent fia, 
ky a kereztfan fezúltethek 

3. Mikor a pap az igét el végezi 
nem alhat kynernek alhattya 
hanem lezpn criftus tefte, 
k j a kereztfap aldoztathek 



AVE SALUTIS IIOSTIA. 1 4 5 

4. En iítenpm tegpd dÍLerlec, 
• lelkommel en fel magaztallak 

Zentharomíag dÍLertefíec, 
es I ^^ ez ige mia aldoztaffec ' 

A NádorC 695—697. 1. Ism. TOLDÍ FERENCZ, Nádor-codex, 
Budán, 1857. 47—49. I. SZILÁDY, E M K T . L Í248—250. 1. Kép
mását I. FABÓ, A magyar népdal zenei fejlődése, Bpest, 1908. 
42. 1. Eredetije — dallamával együtt — ugyancsak a NádorC 
id. h. 

1. Ave salutis hostia, 
Fili dei, castseque matris, 
Nam te fide apprehendo, 
Sinceriter pleneque credo. 

2. Nam tu es meus salvator, 
Totiusque (mundi) redemptor, 
Qui es natus nympha Dei, 
Qui in cruce expassus est. 

3. Dum sacerdos verba íinit, 
Nil de pane remanebit, 
Sed.est verum corpus Ohristi, 
Quod in cruce immolatum est. 

4. Deum meum te collaudo, 
Animo te magnifico, 
Trinitati recommendo 
Verbo isto, quo assero. 

ToLDY abban a hitben van, hogy ez a külföldi gyűjtemé
nyekben ismeretlen deák versezet magyar eredetű; a mellékelt 
kottajelzésből viszont ugyanő arra következtet, hogy áz Iduozleg 
idupffeggs hoft'a a NádorC írásakor (1508) már elterjedt ének 
volt, vagyis a versezet — két társával együtt — a magyar 
énekköltésnek «aggrégi» emléke. (/. /;. 48. l.) Annyi bizonyos, 
hogy a fordítás megvan az 1630—1668 közt összeírt Jancsó-
codexben (M. Nemz. Múz. kvt. 1395. Qu. Hung.), a kettős (latin 
és magyar) szöveg pedig MIHÁL FABKAsnak 1677—1693 közt 
összeírt gyűjteményében (M. Nemz. Múzeum, 482. Oct. Hung., 
89—90 1.), tehát a hymnus a népénekek közé sorolandó. 

Régi M. Költök Túra. H. C. I. 10 
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SziLÁDY észrevette i. h. 248. L, hogy a latin szöveg szer
zője «egy-egy sorban nem akart 8 szótagon túl terjeszkedni», 

• p t 

Hymnus-részletek a Nádor-codexből. 
(Budapesti egyetemi könyvtár.) 

a magyar fordítónak azonban ez csak 5 sorban sikerült, ós a 
sormetszet még ezek közül is csupán 4-ben felel meg «a négy
négy szótagú két ütemre oszlás szabályainak.» Lehet azonban, 
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hogy a magyar nem is akart nyolczasokat alkotni, hanem ilyen
féle vers-szakokat: 

Én Istenem | téged dicsér | lek, 
Lelkemmel én | felmagasztal | lak, 

Mária-hymnus részlete a Nádor-codexből 1492. 
(Budapesti egyetemi könyvtár.) 

Szentháromság | dicsértessék 
És ez ige I miá áldás | sók. 

Ebbe a formába ugyanis a hymnusnak csupán három sora 
nem illik belé : az Ij, a 2^ és 3^ s e három közül is az utolsó 

10* 
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föltehetó'leg toldozásnak köszöni túlságos terjedelmét, az 1^ 
pedig könnyen gyarapodhatott egj-nek szótaggal. 

Egyébiránt az sem lehetetlen, hogy a fordítás a dallamhoz 
igazodott. 

Idupzleg' I idupífegos | hoít'a, 
iítennec tiz i tha ananak | fya, 
Mert te | gedet hythben | lathlak, 
tiztan es tel | yefl'eggel híz | lek 
Mert te | vag en iduo \ zitpm 
mind ez velag j nac megval | toya, 
bizon I iítennec zent | fia, 
ky a kerezt j fan fezúlte | thek. (V.ö. Bogisich.) 

4. vsz. 4. sor : aldoztaffec. Helyesen: áldassák. 

AVE HIEKAKCHIA. 

1. Idvpzleg iftennék zent anna 
mennei zent ayandok, 
es eggetlen eg malazt, 
tekenL minket kegofen, 
hog zabadulhafíonc 
az tew9lg9 vttol 

2. Bódog ziz maria, 
iítennec zent anna, 
taniLh minket tartania 
iítennec paranLoIatith, 

•es halalatoft minket 
neki zolgalni 

3. Mennei malaztoth 
a felfegos orzagbol 
te ziz aiía maria 
ner' minekonc | ^^ boLanatoth, 
es zent fyleideth 
hayLad ala nekonc 
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4. 0 maria 

Nery minekonc malaztoth 
mert anóa vag a malaztnac 
Ne ves minkat el tpled, 
mert mú nekpd kpnorgonk, 
zent irtenneknec valaztot zent anna 

5. Vr terpmte adamoth, 
ki ol nagon vethkpzek 
a paranLolatot megzegee, 
mert az almát meg ewe 
Az vtan tegodet teromte 
anadnac méhében zentolee 

6. Myattad világot meg * 
mert zamkivetpth wala, 
Pokol aythat meg thoree 
bynpfpket onnat ki hoza, 
annac vtanna 
menorzagba fel viuee. 

7.1 ''^ Aldoth the va^ maria 
az zentharomfagtol, 
kerpnc azért tegodet 
tiztiLmeg minketh ammi bynpncbol. 
Mert the vag irgalm nerp 
kegps ziz maria 

8. Azzonoknac közötte 
az zenthoknec folptte 
te vag criftornae zent anna, 
mert vifeled iftennec fiat, 

. mert atte mehodbol 
\ 

teftot fogada vr iften 

* A latinban: Tecum nos redem.it Mundum; a magyarból tehát 
egy szó (talán «válta») hiányzik. 

http://redem.it
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9. Segedfegpd miath 
atya fiw zent leloc 
aggon nekpne malaztoth, 
hog iteletnec napyan 
minketh megne atkozyon, 
de minket iduozihpn Ámen 

A NádorC 698—700. 1. Ism. TOLDY FERENCZ, Nádor-
codex, Budán 1857. 47—49. 1. EUPP KORNÉL, A magyar Mária-
hymnusok (Keszthelyi pr. gymn. Éi-t. 1889—90.) SZILÁDY, 
EMKT. I. 250—253. és 382—383. 1. Képmását 1. FABÓ, i. m. 
4S—41. l. Eredetijét mint XV. századbeli költeményt közli a 
Leisentritt-féle énekeskönyvből WACKERNAGEL, Das deutsche 
Kirchenlied, I. 245. 

1. Ave hierarchia 
Coelestis et pia, 
Dei monarchia, 
Respice nos dia, 
ü t erigamur errantes in via. 

2. Maria beata 
Doce nos mandata 
Novae legis grata 
Nos servare ráta, 
Virgo nobilis et intemerata. 

3. Gratia divina 
De superno Syna, 
Virginum regina, 
Veniam propina, 
Tu celerius aurem huc inclina. 

4. Plena dulcorosa 
Dona far annosa 
Nostrse legis glosa, ' 
Ne sis odiosa 
Te petentibus, mater gratiosa. 
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5. Dominus plaemavit 
Adam, qui peccavit, 
Malum dum piavit, 
Quando te vocavit 
Et in utero beatificavit. 

6. Tecum nos redemit, ^ 
Mundum, quem exemit, 
Zabulonque fregit, 
Mundi luxus sprevit, 
Novit quserere övem, quam invenit. 

7. Benedicta sola 
De superna scbola, 
Deitatis stóla, 
Nos a faece cola, 
Nostri eriminis purgatrix et mola. 

8. Tu pia vocaris, 
Vera lux solaris, 
Sola deum paris, 
Et in fluctu maris. 
Mater omnium, tu nos tuearis. 

9. In te r mulieres 
Tu sola adhseres 
Deo velut bseres, 
NostrsB vitse ceres, 
Mundi domina nomen ut haberes. 

10. Benedictus digne 
Pneumatis in igne 
Verbum per insigne, 
Quod tibi benigne 
Missus Gábriel nuntiavit dignse. 

11. Ventris tu i fructus 
Coelitus inductus 
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A Patre instructus 
Et in mundum ductus 
Carnem sumeré, postea reductus. 

12. Tuum per iuvamen 
Sacri nati flamen 

' Det nobis solamen, 
Judicis examen 
Ne nos terreat, sed salvet nos. Ámen. 

A magyar író fölötte szabadon bánt a különben csekély 
értékű versezettel: egy-egy gondolatát, kifejezését kapja el és 
viszhangoztatja rövidebben, hosszabban, hol híven, hol el
csavarva, hol megtoldva. Mesterkélt rímfaragásait teljességgel 
számon kívül hagyja, sőt rhythmus dolgában is új csapásra 
tér : csupán arra ügyel, hogy schemája megfeleljen a codexben 
müve fölé írt dallamnak: 

•Idvöz légy II Istennek | szent anyja, 
Mennyei szent | ajándok. 
És egyetlen | egy malaszt, 
Tekints minket | kegyösen, 
Hogy szabadul- | hassunk 
A tévölygő I úttól. 

Ez a dallam, mely egyébiránt aligha készült a deák hym-
nus szövegéhez, a népszerűbbek közé tartozott és a protestáns 
egyliázakban is megtartotta uralmát. SZEGEDI GERGELY Énekes-
könyvének (Debreczen, 1569.) 174. lapján meg van jegyezve, 
hogy a Credót az aAve gerarcia nóta iarai kell énekelni; de 
ugyanazt a versezetet a katholikusok is erre a dallamra mon
dották (vö. BARTALUS, A magyar egyházak szertartásos énekei 
a XVL és XVII. században. Pest, 1869. 91. 1.): 

A keresztyénségben 
Igaz vallás az hitben, 
Hogy higyünk egy Istenben, 
Atya, Fiú és Szentlélekben, 
Mennynek, földnek, tengernek 
0 teremtőjében. 
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A szóban forgó' dallam, mint az idézett két vers-szaknak 
összehasonlításából megtetszik, elég szabadságot engedett a ver
selőnek. Valóban az Idvöz légy istennek vers-szakait, egy-két 
helynek kivételével, a mely esetleg a másolót terheli, elég ké
nyelmesen lehet reá énekelni.' 

Az Idvöz légy Istennek szent anyja szövege azonban nem 
csupán éneknek készült, hanem versnek is egyszersmind. A for
dítás strophái és sorai nem mindig járnak egy nyomon; de 
ebből nem következik, hogy a mií egy részét prózának szánták, 
mint némelyek vélik; mivel a rhythmus lüktetése a szövegben 
majd mindenütt érezhető, a hol pedig megszakad, csaknem 
mindig későbbi betoldásra gondolhatunk. Ugyanis az illető he
lyek puszta kihagyással majdnem mindig megjavíthatói. Vö. 
7. vsz. 4. s. tiztiL (meg) minket (ammi) bynoncbol; 8. vszi 
3—4. s. te vag oriítoí (nac) zent anna, mert vifeled iften^wec^ 
fiat; 8. vsz. 6. s. teftot fogada (vr) iften. 

M I S E E O K U M PIA A D I U T E I X . 

1. BInofoknéc kegps fegedfeg, 
es mindpn nomorultaknac 
vigaztaloia meg vytoya, 
Leg ennekom azzonom 
io fegedfegom, 
es io vruofom 

2. Mert en teftom na^on kenzatik 
fene farkafnac febeuel, 
fephefúltetic, es gpttretic, 
ninnen kitpl gogittaJIek 
íem fegelteffec, 
es vigaztafíec 

3. Kerlec tegod zizeknec rofaya 
ki mondatol mindonoknec 
malaztos annanak firalmafoknac, 
efedozyel corfagomert 
I™* iefus fiadnál 
gogyhon meg engpm 
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A NádorC 703—704. 1. Ism. TOLDY, Nádor-codex, Budán, 
1857. 4.7—49. 1. SZILÁDY, E M K T . I. 253—254. 1. TORDAI ÁNYOS, 

Kódexeink Mária-himnuszai, Budapest, 1903. 39—42. Erede
tije — hangjegyekkel — ugyancsak a Nádor C-ben : 

l.Miserorum pia adiutrix, 
Et mcestorum omnium 
Tu consolatrix, reparatrix, 
Esto mihi Domina 
Auxiliatrix, 
Atque curatrix. 

2. Artus meus male vexatur 
Morbo lupi venenosi; i | 
Sic sauciatur, crueiatur, 1 
Non est per quem mede(a)tur, j 
Seu levetur, " 
Atque curetur. 

3. Rogito te rosa virginum, '^, 
Quse diceris graciosa 
Mater omnium flebilium; 
Interpella pro languore 
Tuo filio, 
ü t curer morbo. 

4. Ipse reum esse(me) nosco, 
Et hanc pcenam condignam 
Mihi vindico; sed Bupplico, 
Commenda me filio 
Tuo unico, 
Eegi ccelico, 

5. A reatu purget animam 
Corporisque conferat 
Piám medelam, det gratiam, 
Per quam ex hoc adipiscar 
Indulgentiam, 
Vitám seternam. 
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A deák szöveg egy része megvan még a PeerC Cisió-jának 
18. lapján és ugyanott olvasható az első versszaknak következő 
fordítása is : 

Segenwknek kegyes fegedelme 
es zomorwaknak mendeneknek 
kegyelmes anya epuythe 
leg énnekem azonyom 
fegedelmem 
ees meg gogythom — 

de ez a szöveg merőben különbözik a Nádorétól, a mely nem
csak hosszabb, hanem művészibb is nálánál. 

Sajnálatos körülmény, hogy a NádorC írója a Binpfpknec 
keggs fegedfeg harmadik versszakával félbeszakította munkáját 
ós négy levelet üresen hagyva az ének magyarságának két be
fejező strophájával végkép adós maradt. A töredék azonban 
csonkaságában is értékes emléke a középkori énekköltésnek. 
Hogy ismerte-e a nép ezt a fordítást: nem lehet megmondani; 
az a körülmény, hogy a Peer Cisiója eltérő szöveget közöl, 
arra vall, hogy nem tartozott az ismert hymnusok közé; azon
ban szinte bizonyos, hogy a ki fordította, a deák szöveg he
lyettesítésére, éneklésre szánta. Ez .az oka, hogy a magyar szö
veg — a versföktöl megválva — gondosan ragaszkodik az ere
detinek sajátságaihoz: rímeihez és dallamához, mely egyúttal 
rhythmusát is meghatározza: 

1. Bűnösöknek | kegyös | segédség 
És mindön nyo- | morultaknak 
Vigasztalója, | megújítója! 
Légy énnéköm, | asszonyom. 
Jó segódsógöm 
És jó orvosom! 

3. Kérlek tégöd, | szízeknek | rózsája, 
Ki mondatol | mindönöknek 
MalasztoB anyjának, | siralmasoknak, 
Esedözjél | kórságomért 
Jézus fiadnál, 
Gyógyihon (liieg) engöm. 
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ISTENES ÉLET EEGULÁI. 

1. Dychereíevs az ember 
iítennek elevtte. 
ky vranak iftenenek 
tugya akaratyat. 
f~ Melyet megnem tudhatonk. 
es nem jduezevlhetevnk. 
ha megnem tanolyvk. 
az tyz parancholatokat 
kyt ky ada vr iften 
moyíes prophetanak 

2. Egy iftent hyg. heyaban 
neueet ne emlehed. 
jnnepet | ^^ jly. atyádat 
anyádat tyztelyed. 
•^ Ne evly. foha ne vroz. 
tefty bynt el tauoztas. 
hamys tado nelegy. 
mas embernek jozagat 
felefeget leányát 
bynre ne keuanyad. 

3. Akarónké be menny 
fenes menyorzagban. 
tarchonk parancholatot 
ez gyarló velagban. 
f' rryraffuk meg bynevnket. 
tauoztaűuk azokat, 
menden ketfegnekevi 
megevnk evrek életben, 
meg jgerte vr iften 
iefus eriftuB ámen .*. — 

4. Heet halálos byneket 
tugyvk tauoztatny. 

í 

i 
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ha melykben veetkezevnk 
tanolyvk meg gyonny. 
f". Elfev gonoz keuelfeg. 
fefuenfeg. haragoűag. 
tefty faytalanfag. 
torkoífag. es jrygfeg. 
hetedyk es vtoKo 
joraualo reftfeg .•. — 

5. Pyros rofat ha zednek. 
pynkeft jdeeben. 
mykent annak jUatya. 
es meg vigaztalya. 
^ . ígyen vronk iefufnak 
evt mely febet gondoluan. 
kereztfan fyggeztveen 
vigaztalya zyvevnket. 
oltalmazya [lelkek] lelkevnket 
evrek kárhozattól .*. — 

6.1 ̂  Genge rofa meg heruad ^ 
mykort hevíeg ery. 
zyz maria heruada 
zent kereztfa alat. 
-f. kyrevl meg emlekezzevnk 
róla ne feletkezzevnk. 
mert ev lezen nekevnk 
halalonknak jdeen 
zent fyanak elevtte 
byzon remeníegevnk. 

7. Evt erzekenfegeket 
retez alat tarchuk. 
hog ezeknek ablakán 
ne hafíon my reánk. 
'f. My lelkevnknek halalat. 
mykent mongya propheta 
az zent jeremyas. 
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engeztelven az népet. 
hog reyayok ment vala 
az evt [ablakokon] ablakokról. 

8. Ez ablakok nem egyebek 
kyrevl zol propheta 
chak az erzekenfegek 
kyket jol evryzzevnk. 
f: EUev latas. mai hallás, 
harmadyk illatozás, 
negyedyk az jzles. 
evtedyk es vtolfo 
kyt mynd tellyes teftevnk tart 
az gonoz jUetees .•. — 

A Példák Könyve 31—33. 1. Ism. SZILÁDY ABON, Irodalom-
tört. Közlemények, V. évf. 121—123. 1. Ugyanott meg van em
lítve, hogy a 2. VBZ. eredetije valószínűleg a következő verses 
decalogus: 

Unum colé deum, nec jura vane per ipsum; 
Sabbata sanctifices, habeas in honore parentes; 
Non sis occisor, fur, mcBcchus, testis iniquus; 
Alterius nuptam, nec rem cupias alienam. 

A deák vers némi eltéréssel megvan JOHANNES DE VERDENA kölni 
minoritának (XV. sz.) Dormi secure czímű praedicatióiban (De 
tempore, XLVI.); de megvan — egyebek között — a Hortuliis 
animce czímű imádságoskönyv nagyszámú kiadásaiban is (pl. 
a nürnbergi 1511. kiad. CLXXXm. b., a bázeli 1519-iki 
r,,—í, 1.), melyek a XV. század végének és a XVI. század ele
jének legkedveltebb és fölöttébb elterjedt könyvei közé tartoz
tak; a mieink közül SYLVESTER jÁNOsnál (Rudimenta gram-
rnatices Donáti, Cracouiae, 1527., pag. 45.) 

Ugyancsak a HoHulus animcB-hen olvasható a következő 
két hexameter: 

Sünt sensus quinque : quorum peccata relinque, 
Gustus, odoratus, auditus, visio, tactus, 

(ed. 1519. Bas. r̂  1.), melyet — hasonló joggal — ismét a i 
8. vsz. utolsó hat sora eredetijének lehetne tekinteni. 

Számba veendő azonban, hogy a két deák szöveg és a 
megfelelő magyar helyek között a tárgy azonosságán és ama 
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körülményen kívül, hogy mind ezek, mind amazok versben 
vannak írva, semmi jelentősebb egyezés nincsen. Mi több, a 
magyar szöveg nem simul szorosan sem egyik, sem másik deák 
vershez és a hol a latin eltér a közhasználatú szólástól, a codex-
író szemmel láthatólag a magyar katekizmusnak bevett kifeje
zésére eszmél. (Neo jura vane per ipsum: heyaban neueet ne 
emlehed. Vö. a PeerC töredékében: Non assumes nomen dei 
tui in vanum Iftennek neveth heyaba ne vegyedh. NagyszC 
358. Iften neuet heaba ne vegyed.) 

Egyébiránt maga a nyolcz vers-szakból álló emlék, mint 
már SziLÁDY észrevette, ha nem is «2—2 vers-ezakonkónt», több 
egészre szedhető szét, melyek az istenes életnek egy-egy fonto-
sabb elvét hirdetik; jelesül: 1. a ki Isten kedvében akar járni, 
annak ismernie kell Isten akaratját, nevezet szerint: a Tíz
parancsolatot ; 2. meg kell tisztulnia gonoszságaitól és kerülnie 
kell a bűnöket; 3. Jézus sebeiben kell oltalmát keresnie ; 
4. Máriába vetnie reménységét; 5. rekesz alatttartania érzékeit. 

2. vsz. Vö. a PeerC töredékében: Vnum deuni crede egh 
iftenth hygh Non assumes nomen dei tui in vanum Iftennek 
neveth heyaba ne vegyedh Sabbaia sanctifices ^Vdnepeth ̂ ^'áol 
Honora paírem el matrem Athyadoth anyadod thyztellyed 
Non occides nec verbo nec facto Emberth ne 9ly . . . (NagyszC 
358. Ne ol) Non mekaberis Neeparaznalkodyal Non furlum 
facias Nee vroz Non falsum teslimonium dices contra prooci-
mum tuum hamis thano ne legh barathod ellen Non concu-
pisces rem proximi tui Mas embernek vagh barathodnak mar-
hayat gonofwl ne kywanyad Non desiderabis uxorem eius Mas 
embernek fyath vagh felefeghet gonozwl ne kewanyad (NagyszC 
i. h. Ne kevannad felefeget the barátodnak bynre.) 

4. vsz. 5—10. Vö. PeerC tör. Septem peccata movlalia. 
Superhia kevvelfegh Auaricia f9fwenfegh Luxuria bwyafagh 
(NagyszC 358. Belendpffeg) Ira haragoffagh Gúla thorkoffagh 
Imddia Iregfegh acidia Jorawaloreftfegh. 

7. vsz. Jeremiás IX, 20. (Vulg. 21.) szövegének (Quia 
ascendit mors per fenestras nosiras) Jeromos-féle magyarázatán 
alapszik: Quod quamquam et spiritualiter possit intelligi, eo 
quod per omnes sensus ad animas interitum mors introeat pec-
catorum, tamen et de Babyloniorum impetu intelligi potest. 
(Szil, i. h.) 

8. vsz. Vö. PeerC tör. Visus latas Auditiis hallás Gustus 
N'eldecles Odoratus illatozás Tactus Illetes. Ui. NagyszC 359. 
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SALVE M U N D I SALÜTAEE. 

I. Kowethkpzyk ymniar zeul Bernald doctor ymadczaga. 

l.Idwozlegy ez wylagnak ydwpfíege 
dragalatoí Jel'us kriftus: 
ym en kproztffadhoz leeptem. 
te légy nekom fegpdelmem. 

5. Zent kprozthfan ha gondollak 
te kanodban en kywanlak. 
vgy ymadlak mynth lathnalak. 
foth en előttem twdlak: 
Oh meyl mezetelen tegod lathlak. 

10. zent korpztfan ha ymadlak. 
meg 1** werethwe. meg hwzlalwa. 
meg torethwe. meg vtalwa: 
kegyps paftor te kenodban 
en ne legyek meg vtalwan. __ 

15. efmery engpm edps waaltom. 
legyon te zent kenőd gondom: 
KeíerwUek tyzta zywel. 
kywanatos akarathwal. 
nem farathczag fem neheífeg: 

20. de wygafag ees edoffegh: 
Ha kenodban orizendlek. 
k9r9zthffadon plelendlek, 
kérlek vram meg ne vtaly. 
meeltofaagoíth engpm meg halgas: 

25.1*^ Kpzel wagyon te halálod. 
ym elptted te zolgalo . . . . : 
zent feyedeth hozzam hayczad. 
en plembe meg nywgofl'ad: 
The bewíegps malaztodba 

30. wongy te hozzad byzonfagban : 
hogy lalfalak. kyvanyalak. 
zolgaylalak: nywgoffalak. 
0 meyl kegypifegben latlak. 
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merth keez wagy yonak ees gonoznak. 
:T5. kegyetlennek ees kegyeinek. 

te febeydben mynd helth lelnyok. 
merth zent werodnek l**' hwllafath 
te onekyk yngyen adad; 
Kegyos vram Jefus kriftus. 

40. ky -weretettel. febofwltettel. 
kefergettettel. 
bethegpkerth bethegwltel. 
zegenypkpn kpnyorwltel: 
lm en magam hozzad vettem. 

45. koor woltomath hol elmertem. 
Bynpíokon ky k9nyorwlz. 
hyzom w.elem nem nehezwlz: 
IDwpzlegy ez wylagnak yo meg waltoya. 
nehezwlteknek kywanfaga. 

50. ki koroztfara emelteted. 
keth I" kezedpn figgezteteel. 
Thw zent kezek ydwpzlegyetpk 
vy rofawai meg tpltetpk 
kyketh el teryezthwen. ágra kemenyon hwztak : 

55. was zegekwel meg gyagdoltak : 
Kykbpl gyongyelo werpd hullot. 
azzw fpldeth harmatozoth. 
Latom hogy foly myndonwnnen 
te zeep werpd nagy bewíegwel: 

60. Pyros oyl mynth mal'th nylth rofa. 
my lelkonknek walczagara. 
Barfon zynw weros |** kezed 
zerelmemben meg olelpm: 
Zomehozoth azzw zamwal. 

65. yzom zent werpdeth kywaníagwal. 
korpzthfadath ha zoreytom. 
fyrwa mondom wygafagom: 
Kemeníegps nagy kenoderth. 
te zent werod hwllafaerth. 

70. adok halath kpnyh-wUatwa. 
zent kezedet meg apolwa: 

Régi M. Költök Túra. II. C. I, U 
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Zent werodben kel'erodwen. 
remenfegpm beleed wethom. 
the zenth kezed oltalmazzon. [fogagyon. 

75. halalom koron ees te yogod engpm |*̂  hozzad 

IDwpzIegy en ydwpífegom. 
Jefus BJriftus. ees en edolTegom. 
ym yelonik te zerelmed. 
me^t mezeetelen te zent meyled: 

80. Ky diezp ees ydwozlendo. 
nagy felelmei ylletendo. 
ky zent haromlagnak zeky. 
nagy zerelmnek yelps hele : 
Erotelennek erofíege. 

85. feelelmeínek bekpfege. 
farattaknak yo zallafa.' 
zegenyoknek nagy beew haza: 

IDwpzIegy vrnak edps \^ zywe. 
en yohomnak yo prome. 

90. hozzad ywthnom en prwendok. 
halgas meg engpm ha nekpd bezeellpk. 
Meyl az zerelm ky tegpd meg gypze. 
meyl az zerelm ky ygy gyottre. 
Lathom magad meg fogyattad. 

95. myndpnpftwl nekpnk adtad: 
The nepedeth ha meg waltad. 
hath magadath halaira adad : 
halálok kpzoth keferweb halai. 
kemeeny halai, fofwen halai: 

100. Ky ez diczp melbe meene. 
hol 1̂1 wylagnak előtte eele. 
zent zywedeth meg zaggatha. 
drága werpd ky huUatha. 
Halaloderth kyth ygy wallaal. 

105. en zywemnek zeretpye. 
ne legyek naalad el feledwe. 
yohomnak akarathyat laffad. 
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Kemény zywem meg fepfapiled. 

keferwel keferohed. 

110. nylyeek zywed mynth zeep roía. 
ky illatyath tawul agya: 
En lelkomwel egyee leegyon. 
hogy en zywem meg zepwylon : 

ky tegpd zereth | ̂  az nem epedh: 

115. ha ky keferg akkor wygad: 
Mert myth thegyon 9 nem tugya. 
kpnyhullatas wygafaga. 
attwl magát nem tylhatya. 

merth prpmeth nem monthatya : 

1 -l'y). Ha halhatna fokzor halna. 
az kyth kywan czak foghathnaa. 
yly zerelmedeth nekpm agyad. 
ees zywemet hozzad wongyad: 

Hogy tegpdeth kywannyalak. 

125. ez wylagnak en meg haylak: 
orpk eeleth thegpd |̂ ^ kywanlak. 

, edoífegwel tegpd latlak: 
The yndohad en yohomath: 

hogy kywanyon enne nagy yoth. 

130. zywem eylon zerelmedben: 
ne alogyon yth reíthczegben: 
Hozzad fuífon hozzad íyryon. 
ees myndpnkor tegpd tarczon. 
zenth zyw meyi zeep te nylafod. 

1 :)5. kywanfagos te yllatod: 
Meeltoltalfaal nekom nylnod. 
en zywemeth hozyad vonnod, 
nálad leeteeth vgy zereffe. 
hogy o I ^ magad elfelegye : 

140. Nálad legyon. oth nywgogyeek. 
ees te hozzad ygyekozyek. 
tegod zywem akar tudny. 
ne akaryad magad thwle el vonny: 

11* 
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IDwozlegy Jefus orpk nagy yo. 
145. yrgalm tenny zorgalmazo. 

pzthower tagyd meg farattak. 
zent koroztffan huzlaltattak: 
Idwozlegy ydwpzytemnek oldala. 
kybopl nagy ydwpfíeg fola. 

150. onnath zent weer wyzzel yowe. 
hogy tyztwlna népnek | ̂ " byne: 
En tehozzád kpzel ypttem. 
de konyprwl en raytham. 
mert ellenod wetottem: 

155. Jolleheth pyrrongo orczawal. 
de laam ygaz akarathwal. 
hozzad ypttem hogy laífalak 
zent kenődben íyrafíalak: 

IDwozlegy kegyos oldal [.] nylas 
160. kybol yowe zenth wyz folyás. 

pyrhonyottal mynt zeep rofa. 
menyorzagnak wagy aytoya. 
Te yllatod myndon foloth. 
ky wyz tplonk mereettetyk. 

165.1^ zomehoztak hozzad yonek. 
tenálad meg zayoíulnak. 
Pyrus oldal nekpm nylyal. 
en zywemtwl el ne tawozzal. 
ha en weled el mehetneek. 

170. oth magamnak nagy yoth lelneek. 
Zomyw zamwal ha illetlek. 
goryedetozth ha plellek. 
akor vagyok mynden yoban. 
ees en lelkemnek nywgolmabkn. 

175. Oh meyl edos ez zenth yllath. 
Kriftus Jefus ky tegpd laath. 
the edoffegod kyketh meg gypz^^ nek: 
ha lehetne halnának weled: 
Edps vram ez zent febbe. 

180. fekyon zywem ees ez werben. 
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Ez wylagbol ha ky mwlom. 
legyon zent oldalad zallafom. 
hol en leikom meg nywgogyek. 
pokol mya meg ne fogtaffeek. 

185. IDvozlegy zenthpknak ydwoffege. 
bynoíoknek remenfege. 
zent kproztffan meg wontattaal. 
vgy mynth bynpf taglatattaal: 
Byzon yften ha fen fyggeel. 

190. byzony embor meg oleteel. 
Oh mel 1̂  zegenyon mely mezetelen 
lam koroztfan mewetteteel: 
Nem kethelen dee akarwa. 
fydo neepnek vagy yateka. 

lU.j. yl halállal ha oleteel. 
zent tagydban ha tpreteel: 
The febidnek nem len zama. 
te zent weerpd wyzzel hulla. 
három zeg kpzth ha tekergeel. 

200. zeep weerodben meg forodeel. 
0 kazdagfaagh ees nagy beewíeg. 
I9I nagy monhatatlan zegenfeg. 
ha zolgaylonk nekpd ezeert. 
ha 1̂^ hullatunk weert werodert. 

205. Zent lábadnak kemenfegeth. 
zent kezeydnek o meel febeeth. 
plelgetom ayetatofth: 
reezkettetofth kywanatofth : 
0 bynoíoknek zeretoye. 

210. efotteknek emelpye. 
nem len fohol oyl yo athya. 
ky fyaerth magát ylre agya. 
Mert en leikom meg ozlatol. 
bynom mya zaggattatol: 

215. edos Jefus te meg laífad. 
kegyos vrwos meg vrwofolyad: 
Korozthfadon kenőd latom. 
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ydwof p" fegom thwled waarom. 
zent werodben ha megh mofdom. 

220. meg nywgozom ees wygazom : 
Meel íebydeth kyketh wallal. 
zeep weer9deth kyth hullatal. 
en zywemben te meg yryad. 
en lelkometh hozzad wongyad : 

225. Valahányan hozzad ypttek : 
te zent labaydhoz eítek. 
9 bynoketh mynd oth hattaak. 
koorfagokbol meg thawoztak. 
lm en wagyok kprpzthfadnal. 

230. ym kefergok zenth p lábadnál : 
koroztfadrol te meg halgas. 
kpnyorwl ees engometh laas: 

' The kenodban byrwa alwa. 
laas zywemnek kywanfaga. 

235. en zerethpm hozzam hayoyl. 
meg wygaztayl ees nekom zoyl: 
Kérlek nekom az zoth mongyad. 
hogy bynometh megh boczattad: 
kemeenyodoth zegeny yohom. 

240. lam nem tudok halath adnom: 
hogy ymaagyam teromtometh. 
hogy zereífem ze|^* retometh. 
hogy fyzeífen zolgalatyath. 
hogy halalyam zent halalath. 

245. Ky magát eerthem nagyon adaa. 
halalomerth hogy meg hala. 
de ky latoth oyl zerelmeth. 
zprnyw halaal kyth meg gypzpth: 
0 meyl haznos vrwoííag. 

250. hol betegnek weerpd adaad. 
ym ölellek zent kenodban. 
bynoB walwan ees pyrongwan. 
De ne banyád haa ygy teezok. 
mert ez mya ydwozwlpk. 

255. bynpm mya 1*̂  betegwltem. 
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ees te ellenod nagyod weettem. 
Te zent weerod en reám hwylon. 
meg tyztohon ees wygazzon. 

Tereely luatjath [orczayahoz] Jefufuak orcayahoz 
inoud\vau. 

IDwozlegy tyztplendo vram Jefus 
260. myndonmya zeretendo. 

Tekeencz engom zent zomodwel: 
zyweenth walo zerelmedwel. 
de ha te zywedeth latom : 
banatomath nem mondhatom. 

265. Meg fekethwlth nap leewo zynod. 
el thawo P zoth ekpffegod. 
wyraag dyzpd waltoztataak. 
zeep orcadath faár be fogtha. 
Myndon wylagnak wylagofíaga. 

270. angyeloknak kywaníaga. 
el waltozoth te zepl'egod. 
meg feketwlth ho leewo teftod. 
Zeep orcadon halaal yelonth : 
lam epettel vtalatoíth. 

275. ees meg holtaal keferwetpíth: 
0 meyl nagy wolth te zerelmed. 
hol magadat ygy olefíed. 
Nem mondanám femmy kenőm. 
foth i'® wolna nagy wygafagom. 

280. ha kenoderth kenth walhatneek. 
halálodért meg halhatneek: 
Kérlek adgyad amyth kerpk. 
twled addeeg el nem megyok. 
ky en eertem halaira menel. 

285. kérlek twlem tawol ne légy: 
Halalomkor fogagy engpm. 
légy fegywerom te ennekpm. 
ha el ywtand en halalom. 
oth yelonnyel en yo waltom. 

290. Merth az leezpn zornyw ydo. 
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ygazaknak ees félendő. 
1^ hath ne keeffel engpm látnod. 
en lelkometh oltalmaznod: 
0 zeretho zeretendo. 

295. myndpn yonak nagy yo thewoye. 
az nagy vtra ha eredpk. 
egyéb tarfoth nem lelhetők. 
kérlek nekpm haath yelpnnyel. 
Zent kenudban ne enyeezzel. 

300. engom fpdpz keth karodwal. 
ees oltalmaz te korpztfadwal : 
Haalaa legyon halaloderth. 
drágalátos zent kenoderth: 
en yítenom ees en waaltom. 

305. I*'̂  mondhatatlan myndpn nagy yom: 
Ámen. 

11. 

Zent bernald dokthornak yinaczaga 

I 283 IDwezlegy Ez wylaghnak ydweffege 
drágalátos yefws cryftws 
ym en kerezhtfaadhoz leptem 
te légy nekem fegewdelmem 

5 zent kerztfan ha gondolák 
[the kenodoUak] te kenodban en kewanlak 
wgy ymadlak mynth latnalak 
[ot en előttem twdlak 
0 mely mezyttelen tegewd lathlak 

10 zent kereztfan ha ymadlak 
Megh weretwen meg hwzlalwan 
meg thpretwen meg wtalwan 
Kegyes páztor te kenodban 

"een ne legyek meg wtalwan 
15 efmery engem eedes waltom 

legyen te zent keenod en gondom 
Keferwllek tyztha zywel 
kewanatos akaratwal 
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nem faratfag fem nehefek 
40 De wygafag es edeffeg 

Ha kenodban oryzedlek 
I 284 Kerlok wram Megh ne wttaly 
meltofagoft engem meg halgas 
közel wagyon te halálod 

as ym elewtted te zegeny bynes zolgalo leányod 
zent feyedet hozyam hayczad 
en ölembe meg nywgol'ad 
te bewfeges malaztodban 
wongy te hozyad byzonfagban 

30 hogy laffalak kewannyalak 
zolgallyaalak nywgoffalak 
0 mely kegyeífegben téged latlak 
mert kéez wagy yonak es gonoznak 
kegyetlennek Es kegyelnek 

sB te febeydben mynd helth lelnek 
mert zent werednek hwllafat 
te ew neekyk yngyen adad 
kegyes wram yefws cryftws 
ky. verettettél febeÍAvltettel 

40 kefergetthetel 
betegewgert betegwltel 
zegenyekpn kpnyorwltel 
lm en magam || ass Hozyad ywettem 
Korwoltomath yol efmertem 

45 bwnefewkon ky kpnyorwlz 
hyzem welem nem nehezwlz 

m a f o d y m a c z a g h 
IDwezlegy ez wylagnak yo meg waltoya 
nehezwlteknek kewanfaga 
ky koroztfara eemelteteel 

60 keet kezedon fygezteteel 
thw zent kezek ydwezek legyetek 
wy rofawal meg töltetek 
kyket el teryeztwen ágra kemenyewn hwztak 
was zegekwel meg gyakdorftjfatak 
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55 kykbpl gyongyellp weerpd hwllot 
azzw fpldet harmatozot 
bynefeknek nagy byneerth 
Latom hogy foly myndenwnen 
te zent wered nagy bewfegheel 

(io pyros oly mynt maft.nylt rofa 
my lelkwnknek walczaghara 
j aso Barfon Zynw weros Kezeed 
zerelmemben meg ewlelom 

zomehozot azzw zámmal 
65 yzom: zent werewdet nagy kewanfaagal 

kereztfadat ha zoryttom 
fyrwan mondom wygal'agom 
Kemenl'eges nagy kenoderth 
te zent wéred hwllafaert 

70 adok halat ken hwUatwan 
zent weredben keferewdwen 
reníenfegem benned wettem 
te zent kezed otalmazon 
halalomkor es te yogod engemet hozya fogagyon 

h a r m a d o r a c i o 
7» IDwezlegy en ydweffeeghem \ 

Jefws cryftws es en edeffegem 
ym yelpnyk te zerelmed 
mert mezyttelen te zent mellyed 
ky dyczew es wdwozlendew 

80 Naagy || 287 Peelelmel ylletendew 
Ky zenth haromfagnak zeky 
nagy zerelomnek yelps bele 
erewteleneknek eroffege 
feleim efewknek bekefege 

85 farataknak yo zallafa 
zegenpknek nagy bw haaza 

n e g y e d o r a c i o 
IDwpzlegy en wramnak edewf zywe 
en zywemnek yo ewreme 

\ 
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hozyad ywtnom en ewiwendek 
üo halgas meg engem ha nekewd bezellek 

mely az zerelem kyi th] téged meg gypze 
Es mely az zerelem ky ygy gyptre 
latom magad meg fogyattad 
myndeneítwl nekwnk adtad 

96 te népedet ha meg waltad 
hath magadath halárra adad 
halalokkezot keferwes halai 
Kemény halai fefweny halai 
ky ez dyczew melybe mene 

100 Hol wylagnak elewtthe || ÍK» Ele 
Zent Zywedet Meg zagata 
drága wered ky hwUata 
halaloderth kyt ygy wallal 
en zywemnek zeretoye 

lOB ne legyek nálad el feledwen 
zywemnek akarattyat lafíad 
kemény zywem meg febhpífed 
kefervel keferohed 
nylyek zywed mynt zep roía 

110 ky yllattyat tawol aggyá 
En lelkemmel egye legyen 
bog en zywem meg zepwUyen 
ky téged zeret az nem eped 
Ha ky keíerogh akor wygad 

115 mert nem twgya o myt teegyen 
kenyhwllatas wygafaga 
attwl magát nem tylthattya 
mert ewremet nem mondhattya 
ha halhatna fokzor halna 

lío az kyt kewan czak foghatna 
yl zerelmedeth nekem agyad 
es zywemeth hozyad wonnyad 
hogy II 289 Tegedeth Kewannyalak 
ez wylagnak en meg hallyak 

isfi orok eleth kewannlak 
edeffegwel téged lathlak 
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yndohad en zywemet 
hogy kewannyon enne nagy yot 
zywem ellyen zerelmedben 

ISO ne alwggyon yt reítfegben 
• hozyad fwffon hozyad fyryon 

es myndenkor teeged tarczon 
, zent zy mely zep te nylafod 

kewanfagos te yllatod 
135 melthotaffal nekem nylnod 

en zyweemeth hozyad wonnod 
nálad leeteth wgy zereffe 
hogy ew magát el felegye 
nálad legyen oth nywgogyeek 

jio es te hozyad ygyekozek 
téged zywem akar twdny 
ne akaryad magad yo yefws twle el wonny 

IDwezlegy en édes yefiifom prok nagy yo 
yrgalm tény || 290 Zorgalmazo 

145 oztower tagyd meg farattak 
zent koroztfan hwzlaltattak oldala 
ydwezlegy en édes ydwezyttp lefwfomnak ew kegyei 
kybol nagy ydweffeg fola 
onnat zenth weer wyzzel youe 

150 hogy tyztwlna neepnek bwne 
en te hozyad kpzel ywttem 
kewnyorwly en raytam Zegen nyawalyas bynefen 
mert ellenewd fokát wetpttem 
yoUehet pyrongo orchawal 

155 de lam ygaz akarathwal 
hozyad yottem hogy laffalak 
zent kenodban fyraffalak 

IDwezlegy Kegyes oldal nyilas 
kybewl yowe zent wyz folyás 

160 pyrhonyottal rnynth zeep rofa 
menyorzagnak wagy aytoya 
te yllatod mynden folpt 
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\ Í91 ky wyz twlwnk meryttethyk 
zpmehoztak hozyad ywnek 

165 the nálad meg zayofwlnak 
pyros oldal nekem nyllyal 
en zywemtul el ne tawozyal 
ha en weled el fmeledl el mehetnék 
oth magamnak nagy yot lelnék 

170 zomyw zamal ha ylletlek 
geryedetpfth ha plelek 
akor wagok mynden yoban 
es en lékemnek nywgolmaban 
Oh mely édes ez zent yllat 

175 cryfthws yeíws ky téged lath 
te edpffeged kyket meg győznek 
ha halhatnának halnának weled 
édes wram yo yeíws ez zent febbe 
fekyen zywem es ez zent werben 

180 ez wylagbol ha ky mwlom 
legyen az te zent oldalod zallaíom 
hol en lelkem meg nywgogyek 
pokol II 292 Mya meg ne fokthaffeek: 

IDwezlegy zenteknek Idweffege 
185 byneíewknek remenfege 

zent kereztfan meg wontattal 
wgy mynt bynes taghlattattal 
byzony yften ha fen fygel 
byzony ember meg ewletel 

190 0 mely zegenyen mely mezyttelen 
lam kereztfan mewetteteel 
nem ketelen de akarwa 
l'ydonepnek wagy yateka 
yly halállal ha oleetel 

196 zent tagydban ha thpretel 
te febydnek nem len, zama 
te zent wered wyzzel hwUa 
barom zek kezewt ha tegergel 
zeep weerewdben meg forpdel 
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300 0 kazdagfagh es nagy bewl'eg 
lewl nagy monthatatlan zegenfeg 
ha zolgalwnk nekewd ezerth 
ha hwllatwnk werth weroderth 
zenth fi 293 Lábadnak Kemenfegeth 

!0B Zent kezeydnek ew mely febeet 
olelgetom aytatofth 
rezketetpfth kewanfagoft ' 
Oh byneíeknek zeretpye 
efewtteknek fel emelpyc 

iio nem leen lohol oly yo attya 
ky fyaerth magát ylyre agya 
mert en lelkem meg ozlaatoth 
bynem mya zaggattathot 
kegyes lefws te meg laffad 

415 kegyeuf orwos meg orwoíollyad 
korpztfadon kenőd latom 
Idweífegem thwled warom 
zent weredben Ha meg mordom 
meg nywgozom Es meg wygazom 

250 Mel febydet kyketh wallal 
zeep werewdeth kyt HwUatal 
En zywembe te meg yryaad 
En lelkomet hozyad wonnyad 
valahányan hozyad ywttek 

2 2̂  te zenth Labaydhoz eítek 
ew bynewket myd ot Hattak 
korfagokbol megthawoztak 
lm En wagyok korpztfadnál 
I 2!)4 lm kefergpk te zent Lábadnál 

•so korpztfadrol te meg halgas 

kewnyprwly en édes yeÍAvfom ky tellyes vagyok nagy Sok zan-
thalan bynewkel Es engemeth laas az te kegyes zent Zomeydel 

te kanodban byzwa 
laas zywemnek Kewanfaga 
en zeretom hozyam hayoly 

2sr, meg wygaztaly Es énnekem zoly az te édes zadwal 
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Keerlek nekem az zot mongyad 
hogy bynpmeth meg boczattad 
kemenpdpt zywem 
lam nem twdok halat adnom 

íto hogy ymagyam teremtemeth 
hogy zereífem zeretometh 
Hogy fyzeffem zolgalattyat 
hogy haalallyam zent halalath 

. ky magát eertem nagyon ada 
31B halálomért hogy meg hala 

de ky latot oly zerelmeth 
zewinyw Halai kyt meg gyozot 
0 mely haznos wrwofag 
hol betegnek weered adad ynni 

150 j * " Ewlellek Zent Kenodban 
bynes walwam Es pyrongwan 
De ne banyád ha ygy teezek 
mert ez mya ydwezwlok 
bynem mya betegwltem 

-255 Es te ellened nagyot wetpttem 
the zent werod en reám HwUyon 
megh tyztohon Es wygazzon 

terytthy magát lefwfnak orchayahoz mondwan 
Idwpzlegy tyztolendew wram lefws 

myndenmya zeretendew 
«60 tekencz engem zent zompddel 

zyuent walo zerelmedel 
de ha te zywedeth latom 
bánatomat nem mondhatom 
meg feketwlt nap lewo zynod 

286 El tawozoth eekofíed 
wyrag dyzewd waltoztattak 
zeep orchadat far bee fogta 
mynden wylagnak wylagofaga 
angyaloknak kewanfaga 

870 el waltozot te zépfégewd 
meg feketwlth ho lewo tefted 
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zeep orchadon halai lelent 
lam epettel wtalatoft 
Es Meg Holtai keferweteíth 

;75 Oh II 296 Mel Yolt te Zerelmed 
hol magadat ygy pleíed 
nem mondanám femy keenom 
Sewth wolna nagy wygafagom 
ha kenoderth kent waalhatnek 

280 Halálodért meg halhatnék 
kérlek agyad amyt kerek 
twled addygh el nem megyek 
ky en ertem halárra meenel 
Kérlek twlem tawol ne leegy 

•85 Halalomkor fogag engem 
leegy fegywerem te énekem 
Ha el ywtand en halalom 
oth yelpnyel en edea meg waltho lefwfom 
Merth az leezen zewrnyw ydo 

290 ygazaknak es feelendp 
Hat ne keffel engem látnod 
En lelkpmeth oltalmaznod 
0 zeretew zeretendew 
mynden yonak Nagy yo tewpye 

195 az nagy wtra ha eredek 
egyeeb tarfot nem lelhethek [énnekem akoron 
Kérlek en édes vram || 297 lo lefws Hogy lelpnnyel meg 
es zent keenodban ne enyezyel 
engem fodpz ket kegyes karodwal 

SCO Es otalmaz the zent kereztfadwal 
Hala legyewn Halalohdert 
Drágalátos zenth kenődért [walto yefwfom 
en édes wram en edews Iftenem Es en édes megh 
ky wagy mondhatatlan mynden nagy yom 
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