SALVE MÜNDI SALUTAEB. '

Rylhmiru oratio ad unum quodlibel
patii'iitis ct a onice
pendentis.
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incmbronim

Ghristi

1. A d pedes.

1. Salve mundi salutare,
Salve, salve, lesu care! •
Cruci tuae me aptare
Vellem vére, tu scis quare,
Da mihi tui copiam.
-2. Ac si praesens ais, accedo,
Immo te prsefentem credo.
0 quam nudum hic te cerno,
Ecce tibi me proaterno,
Sis facilis ad veniam.
3. Clavos pedum, plagas duras
Et tam graves impressuras
Circumplector cum affectu,
Tuo pavens in aspectu,
Meorum memor vulnerum.

,

4. Grates tantae caritati
Nos agamus vulnerati,
0 amatőr peccatorum,
Reparator constratorum,
0 dulcis páter pauperum!
5. Quidquid est in me confractum,
Dissipatum aut distractum,
Dulcis Jesu, totum sana,
Tu restaura., tu complana
^ Tam pio medicamine.
6. Te in tua cruce quaero,
Prout queo, corde merő,
Me sanabis hic, ut spero,
Sana me et sanus ero
In tuo lavans sanguine.
líi'ni M. Költői- Tára. R. C. J.
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7. Plagas tuas rubicundas
Et íixuras tam profundas
Cordi meo fac inscribi,
ü t configar totus tibi
Te módis amans omnibus.
8. Quisquis huc ad te accessit
Et hos pedes corde pressit,
Aeger, sanus hinc abscessit,
Hic relinquens, quidquid gessit,
Dans osculum vulneribus.
'J. Coram cruce proeumbentem,
Hosque pedes complectentem,
Jesu Christe, me ne spernas,
Sed de cruce sancta cernas
Compassionis gratia.
10. In hac cruce stans directe
Vide me, o mi dilecte,
Totum me ad te converte,
(lEsto sanus <i, dic aperte,
«Dimitto tibi omnia».

II. Ad gernia.
11. Salve, salve, rex sanctorum,
Spes votiva peccatorum,
In hoc ligno tamquam reus
Pendens verus homo-deus,
Caducis nutans genibus!
12. 0 quam pauper, o quam nudus,
Qualis es in cruce ludus,
Derisorum iocus factus,
Sponte tamen, non coactus,
Attritis membris omnibus.
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i;^. Sanguis taus abundanter
Fusus fluit incessanter,
Totus lotus in cruore
Stans immotus ín dolore,
Praecinctus vili tegmine.
Í4. 0 maiestas infinita,
0 ögestas inaudita,
Quis pro tanta caritate '
Quíeret te in veritate
Dans sangujnem pro sanguine!
«
l.j. Quid sum tibi reversurus,
Actu vilis, corde durus?
Quid rependam amatori,
Qui elegit pro me móri,
Ne dupla morte morerer?
16. Ámor tuus amor fortis,
Quem non vincunt iura mortis,
0 quam pia me sub cura
Tua foves in pressura,
Ne morsu mortis vulnerer.
17.Ecce tuo pro amore
Te complector cum rubore,
Me coapto diligenter,
Tu scis causam evidenter,
Sed suífer et dissimula.
18. Hoc quod ago, non te gravet,
Sed me sanet et me lavet
Inquinatum et aegrotum
Sanguis fluens hic per totum,
Ut non supersit macula.
1!). In hac cruce te cruentum
Et distentum et contentum
12*
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ü t requiram, me impelle
Bt hoc imple meum velld
Pacturus, quod desidero.
20. ü t te quseram mente púra,
Sit haec mea prima cura,
Nec est labor, nec gravabor,
Sed sanabor et mundabor,
Cum te complexus fuero.
•

III. Ad manuB.

21. Salve, salve Jesu boné,
Fatigatus in agone,
Qui per lignum es distractus
Et ad lignum es conpactus
Expansis sanctis manibus.
^'i. Manus sanctse vos avete,
Novis rosis adimpletae,
Hos ad ramos dure iunctse
Et erudeli ferro punctse
Tot guttis decurrentibus.
23. Ecce fluit circamquaque
Manu tua de utraque
Sanguis tuus copiose,
Eubicundus instar rosse,
Magnse salutis pretium.
24. Manus clavis perforatas
Et cruore purpuratas
Cordi premo prse amore,
Sitibundo bibens ore
Cruoris stillicidium.
25. 0 quam large te exponis,
Promptus malis atque bonis,
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Trahis pigros, pios vocas
Et in tuis ulnis locas
Paratus gratis omnibus.
26. Ecce tibi me prsesento
Vulnerato et cruento,
Semper segris misereris.
De me ergo ne graveris,
Qui praesto es amantibus.
27. In hac cruce sic extensus
In te meos trahe sensus,
Meum posse, velle, scire
Gruci tusé fac servire,
Me tuis apta brachiis.
28. In tam lata caritate'
Trahe me in veritate,
Propter tuam crucem almám
Trahe me ad crucis palmam,
Dans fínem meis vitiis. /
29. Manus sanctse, vos complector,
Et gemendo condelector,
'
Grates ago plagis tantis,
Clavis diris, guttis sahctis,
Dans lacrimas cum osculis.
30. In cruore tuo lotum
Me commendo tibi totum,
Tusé sanctse manus istse
Me defendant, Jesu Christe,
Extremis in periculis.
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IV. Ad latus.
Sl.Salve Jesu, summe bonus,
Ad parcendum nimis pronus,
Membra tua macilenta
Quam acerbe sünt distenta
In ramo crucis torrida.
3á. Salve latus salvatoris,
In quo latét mel dulcoris,
In quo patet vis amoris,
Ex quo scatet fons cruoris,
Qui corda lavat sordida.
33. Ecce tibi appropinquo,
Parce, Jesu, si delinquo,
Verecunda quidem fronté,
Tamen ad te veni sponte
Scrutari tua vulnera.
34. Salve mitis apertúra,
De qua venit véna púra;
Porta pátens et profunda,
Super rosam rubicunda,
Medela salutifera.
35. Odor tuus super vinum,
Vírus pellens serpentinum,
Potus tuus potus vitae:
Qui sititis, huc venite I
Te, dulce vulnus, aperi 1
36. Plaga rubens aperire,
Fac cor meum te sentire,
;' Sine me in te transire,
Vellem totus introire,
Pulsanti pande pauperi.
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37. Ore meo te cóntingo,
In te cor meum intingo,
Te ardenter ad me stringo,
Te ardenti corde lingo,
Me totum in te traiice!
38. 0 quam dulcis sapor iste!
Qui te gustat, Jesu Christe,
Tuo victus a dulcore
Móri posset prse amore
Te unum amans unice.
39. In hac fossa me reconde,
Infer meum cor profunde,
Ubi iacens incalescat
Et in pace conquiescat,
Nec prorsus quemquam timeat.
40. Hóra mortis meiis flatus
Intret, lesu, tuum latus,
Hic exspirans in te vadat,
Ne hunc leo trux invadat,
Sed apud te permaneat.

V. Ad pectus.
4-1. Salve, salus mea, deus,
Jesu dulcis, amor meus,
Salve, pectus reverendum,
Cum tremore contingendum,
Amöris domicilium.
42. Ave, Jihronus trinitatis,
Arca latae charitatis,
Firmamentum infirmatis,
Pax et pausa fatigatis,
Humilium trielinium.

«?
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43. Salve, Jesu reverende,
Digne semper inquirende,
Me prsesentem hic attende,
Accedentem me succende
PrEecordiali gratia.
44. Pectue mihi confer mundum,
Ardens, pium, gemebundum,
Voluntatem abnegatam,
Tibi semper conformatam,
Juncta virtutum oopia.
45. lesu diilcis, pastor pie,
Fili Dei et Mariae,
Largo fonta tui cordis
Fceditatem mese sordis,
Benigne páter, dilue.
46. Ave splendor et figura
Summi dei genitura,
De thesauris tuis plenis
Desolatia et egenis
Munus clementer proflue.
47. Dulcis Jesu Christi peetus,
Tuo fiam dono rectus,
Absolutus a peecatis,
Ardens igne charitatis,
ü t semper te recogitem. '
48. Tu abyssus es sophiae,
Angelorum harmóniáé
Te collaudant, ex te fluxit
Quod Johannes cubans suxit,
In te fac ut inhabitem.
49. Ave, fons benignitatis,
Plenitudo deitatis,

i
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Corp orális in te manet,
Vanitatem in me sanet,
Quod tu confers consilium.
50. Ave, verum templum Dei,
Precor miserere mei,
Tu totius arca boni,
Fac electis me apponi,
Vas dives, deus omnium.

VI. Ad cor.
s

51. Summi regis cor, aveto,
Te saluto corde Iseto,
Te complecti me delectat
Et hoc meum cor affectat,
ü t ad te loquar, animes.
52. Quo amore vincebaris,
Quo dolore torquebaris,
Cum te totum exbaurires,
ü t te nobis impertires
Et nos a morte toUeres ?
1

53. 0 more illa, quam amara,
Quam immitis, quam avara,
Quse per cellám introivit,
In qua mundi vita vivit.
Te mordens. cor dulcissimum.
54. Propter mortem, quam tulisti,
Quando pro me defecisti,
Cordis mei cor dilectum.
In te meum fer afEectum,
Hoc est, quod opto plurimum.
55. 0 cor dulee, praedilectum,
Munda cor meum illectum

"*
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Et in vanis induratum,
Pium fac et timoratum,
Eepulso tetro frigore.
56. Per meduUam oordis mei,
Peccatoris atque rei,
Tuus amor transferatur,
Quo cor totum rapiatur
Languens amoris vulnere.
57. Dilatare, aperire,
Tamquam rosa fragrans mire,
Cordi meo te coniunge,
ünge illud et compunge,
Qui amat te, quid patitur ?
58. Quidnam agat, nescit vére,
Nec se valet cohibere,
Nullum modum dat amori,
Multa morte vellet móri,
Amore quisquis vincitur.
59. Viva cordis voce clamo,
Dulce cor, te namque amo,
Ad cor meum inclinare^
Ut se possit applicare
Devoto tibi pectore.

*

60. Tuo vivát in amore,
Nec dormitet in torpore,
Ad te oret, ad te ploret,
Te adoret, te honoret.
Te fruens omni tempore,*
• E vsz. után sok helyen még négy stropha következik, jelesül
Öl.RoBa cordis aperire,
Cuius odor fragrat mire,
Te dignare dilatare,
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VII. Ad faciem.

()5. Salve caput cruentatum,
Totum spinis coronatum,
Conquassatum, vulneratum,
Arundine verberatum,
Pacié sputis illita.
66. Salve, cuius dulcis vultus,
Immutatus et incultus,
Immutavit suum florem,
Totus versus in pallorem,
Quem eoeli tremit curia.
67. Omnis vigor atque viror
Hinc recéseit, non admiror,
Mors apparet in aspectu,
Totus pendens in defectvi,
Attritus segra macié.
Pao cor meum anhelare
Fiammá desiderii,
^
62. Da cor cordi sociari,
Tecum, Jesu, vulnerari,
Nam cor cordi similatur,
Si cor meum perforatur
Sagittis improperii.
03. Infer tuum intra sinum
Cor, ut tibi sit vicinum,
In dolore gaudioso,
Cum deformi specioso
Quod vix seipsum capiat.
64. Hic repauset, hic moretur,
Ecce iam post te movetur,
Te ardente vult sitire,
Jesu, noli oontraire,
Ut bene de te sentiat.
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68. Sic affectus, sic despectus,
Propter me sic interfectus,
Peccatori tam indigno
Cum amoris intersigno
Appare clarus facie.
69. In hac tua passione
Me agnosce, pastor boné,
Cuius sumpsi mel ex ore,
Haustum lactis cum dulcore
Prse omnibus deliciis.
70. Non me reum asperneris,
Nec indjgnum dedigneris.
Morte tibi iam vicina,
Tuum caput hic inclina,
In meis pausa brachiis.
71. TuBe sanctse passioni
Me gauderem interponi,
In hac cruce teeum móri,
Prsesta crucis amatori,
Sub cruce tua moriar.
72. Morti tusé tam amarse
Grates ago, Jesu chare,
Qui es clemens, pie deus,
Fac quod petit tuus reus,
üt absque te non finiar.
7;]. Dum me móri est necesse,
Noli mihi tunc deesse,
In tremenda mortis hóra
Veni, Jesu, absque mora,
Tuere me et libera.
74. Cum me iubes emigrare,
Jesu chare, tunc appare.
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0 a m a t ő r amplectende,
T e m e t i p s n m t u m ostende
I n cruce salutifera.
Vö. WACKBBNAGEL, i. m. L, 120—124. 1. Op. S. Bern., ed.
MABILLON, 1719. col. 917—920., i n n e n : MIGNE, PL. CLXXXIV.
1319—24
A hét énekből álló sorozatot régebben SZENT BEBNÁT clairvaux-i apátnak tulajdonították, de tévesen. B. HAUBÉÍTJ, az Institut tagja, a ki a Szent Bernátnak tulajdonított latin költemé
nyekről egy kis könyvet írt (Des poémes lalins attribués á
Saint Bemard, Paris, 1890.), rámutat, hogy a verses imádsá
goknak mindössze néhány kézirata ismeretes és azok is egytőlegyig újabb keletűek, úgy hogy az a körülmény, vájjon rajtok
van-e. vagy sincs Szent Bernát neve, teljességgel mellékesnek
mondható. A nyomtatott kiadások jelentékeny száma mit sem
ér a kérdés megoldására; de megfontolást érdemel, hogy kéz
irat csupán egy-kettő maradt az utókorra. Lehetetlen ugyanis,
hogy Szent Bernátnak bármely authenticus dolgozatát oly ritkán
másolták volna, hogy a franczia könyvtárakban, melyekben
annyi a neki tulajdonított apokrif míí, csakis két kézirata fordulna
elő. Azonban ehhez még azt is hozzá lehet adni, hogy a hosszú
költemény az olvashatatlanságig gyönge. Valóban szerzője valóság
gal gyötörte magát, hogy tanújelét adja tudományának ; de nem
boldogult és a mit alkotott, vagy esetlen, vagy banális.
DÁNIEL, a ki (Thesaurus
híjmnologicus, I[. k. 359. és IV.
k. 224. l.) két változatot közölt, egy rövidebbet és hosszabbat,
azt hiszi, hogy a versezetben kétféle anyagot kell megkülön
böztetni : egy eredeti részt, mely kétségkívül Sz. Bernáttól való,
és a kevésbbé sikerült járulókokat, melyek különféle szerzőktől
származtak; de HAUBÉAU szerint ez a distinotio teljesen önké
nyes és alaptalan; mivel sem az ú. n. járulékos részeknek, sem
az ú. n. eredeti résznek stílusa nem hasonlít Bernát nyelvéhez.
Egy szó mint száz, a Salve mundi saluíaré-nak
semmi
köze a clairvaux-i szent apáthoz, vagy ha van, csupán annyi,
hogy a ki írta, Bernátnak egyik prédikácziójából, az Énekek
Énekéről szóló 3-ik beszédéből kölcsönzött eszméket. Ott u. i.
egyebek között ezek az igék olvashatók : Primo ad pedes procidimus et ploramus coram Dominó, qui fecit nos, ea quse fecimus nos. Secundo manum queerimus sublevantis et roborantis
genua dissoluta. Postremo, cum ista multis precibus et lacrymis obtinemus, tum demum audemus forsitan caput attollere
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(pavens et tremens dico) ad ipsum os gloriae non solum speculandum, sed etiam osculandum. (Hauréau, i. m. 10—13. l.)
Egyéb akadékot támaszt a kérdésben MABILLON, SZ. Bernát
munkáinak jeles kiadója. A citeaux-i nagykáptalan 1198-ban
elhatározta, hogy azokat a testvéreket, a kik rhythmusokat farag
nak, ki kell a szerzetből közösíteni. «Monachi, qui rythmos
fecerint, ad domos alienas emittantur, non reversuri nisi per
capitulum generálé». Ez a szabály 45 évvel Szent Bernát halála
után költ; azonban föltehető, hogy a szerzet hagyományát
fejezi ki, melynek egyik fő forrása minden bizonynyal Szent
Bernát példája; különben a versfaragó szerzetesek méltán utal
hattak volna reá, hogy a káptalan a tilalommal a Rend leg
nagyobb fiának szellemét tagadta meg.
Az okoskodás így, magában véve, eléggé tetszetős. Nagy
kérdés azonban, hogy mennyire vág össze a ránk maradt biztos
adatokkal. HÍUKÉAU abban a véleményben van, hogy a szóban
forgó tilalom nem szólt általán a versfaragók ellen, hanem
csupán azokra, a kik rhythmious versek gyártására adták fej őket
(le décret concerne non les vers métriques, mais les vers rythmiques, qui, pour la plupart, étaient fórt libres. I. m. III. 1.).
Ennek a magyarázatnak azonban ellene szegül a Mabillonnál
is olvasható következő levéltöredék, mely fr. Miklóstól származik:
(1 Versus Galteri mei, imo et tui, nondum habui. Sed etsi habuissem,
non perlegissem; quia nos nihil recipimus, quod metricis legibus coércetur». [Vö. PISZTEK IMEB, Szent Bernát...
élete é>:
müvei. Budapest, 1899. 11. k. 502—503. l.)
Szóval: a cziszterczieknek 1198 óta sem ametricus, sem
metricus versek faragására nem volt szabad gondolniok.
Pedig Szent Bernátról bizonyosan tudjuk, hogy nemcsak
fiatal korában írt verseket [cuniiuneulas mimicas et urbanoít
inodiilos), hanem később sem vetette meg teljességgel a lant
pengetést. Authenticus művei között például van egy officium,
Szent Viktoré, melyben ilyen hymnus olvasható :
Vita Victoris meritis prajclara
H o m i n e m terris, qui n o n sít de terra,
Velut de coelo d á t u m reprsesentat
Ad i m i t a n d u m etc.
Némelyek azt mondják, hogy ez nem vers, hanem próza,
mely a közönséges folyó beszédtől csupán abban különbözik,
hogy az adott dallamhoz való illeszkedés végett bizonyos szó-
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tagszámú sorokra oszlik; de ez a magyarázat alaptalan. A kö
zépkorban igen jól ismerik az efféle «sapphói» és «asklepiadesii) strophákat, melyekben klasszikus prozódia ós antik met
rumok helyett a népies rhythmus lüktetése uralkodik. Nem így
énekelnek többé:
- ! . ^ | - ! - ü | - I - > j u | - I - w | - ! - w ,

/

hanem :
avagy:

Iste con- I féssor || D ó m i n i saVita Vic- | tóris [| méritis prseH ó m i n e m | térris || quí n o n sít
Vélut e I coólo II d á t u m reprseÁd imi- 1 t á n d u m .

| crátus,
| clára,
de | térra,
| sántát

Mindezekből világos: az 1198-iki végzés nem alkalmas rá,
hogy segítségével a Doetor mellifluus-tól a versírásnak minden
érdemét elvitassák. Az irodalomtörténet nem is bajlódik több,^
ezzel a kérdéssel, sem a Bernát-hagyománynyal. DBBVES-BLUME
munkája, az Ein Jahrtausend
lateinischer
Hymnendichtung
(I. Leipzig, 1909. 324.1.) egy XIV. századbelikóziratra utal, mely
a Salve mundi salutare versezetet következőkép jelöli meg:
Ora.tio, quani fecit dominus Arnulphus de, Lovanio,
quintus
dci'imus abhas Villariensis, és a villers-i apátban (| 1250.) fedezi
föl a mű törzsökének rég keresett szerzőjét.
A kis hártya-codexre. mely a fölfedezéshez alapul szolgált
és a brüsszeli kir. könyvtárba 4459—70. sz. a. van beiktatva,
már a múlt század negyvenes éveiben ráterelődött a hagiographusok figyelme. Utóbb, 1886-ban, a Bollandisták közölték le
írását {Catalogus Codiciim hagiographicoruni
bihl. reg. Brux.,
pars 1., tom. 1. Brux. 1886. pag. 395—6.) Kitűnt, hogy a
könyvet 1320-ban, Jakab apát idejében, fráter loannes de
Sancto Trudone irattá össze opro communi armario» és a kö
tet a villers-i apátság tulajdonához tartozott. Mi több, külön
figyelmeztették az olvasót a benne foglalt verses könyörgésre:
«Monendum quoque videtur, orationis illius ad plagas Domiui
auctorem dici in nostro codice AENÜLPUM DE LOVANIO, quintum
decimum abbatem Villariensem.»
1909-ben [Ein Jahrtausend,
i. h. és Litl. Beilage der
Kölln. Volkszeitung, 129.) CL. BLDME foglalkozott a dologgal,
elfogadva a villers-i helyi hagyomány hitelességót. Blume szerint a verses oratio ARNULPHUS DE LOVANIO alkotása, de nem tel
jes egészében és nem is abban az állapotban, a melyben álta-
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Iában ismeretes. A villers-i apát műve mindössze 50 vers-szak
ból áll és a következő öt részre szakad :
1.
2.
3.
4.
5.

r.
r.
r.
r.
r.

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

pedes ( = az 1—10. vsz.),
g e n u a ( = a 11—20. vsz.),
m a n u s ( = a 2 1 — 3 0 . vsz.),
latus (:=^ a 3 1 — 4 0 . vsz.),
faciem (== a 4 3 . , 6 6 — 7 4 . vsz.)'^

a hét részre terjedő munkának egyéb szakaszai ellenben egyéb
szerzőktől valók, jelesül az Ad pectus és a 65. vsz. ismeretlen
kezek, az Ad cor című rész pedig, vagyis az 51—64. vsz., való
színűleg az 1241-ben elhalálozott B. HEEMANN JÓZSEF, steinfeldi
premontrei szerzetesnek költeménye. (Stimmeli aus Maria Laacli-,
1909. I. 121. és Ein Jahrtausend,
I. K. 311. ós 314—15. 1.)
Blume rámutat (Stimmen aus Maria-Laach, 76. köt. 122. L),
átiogy a hymnus-sorozatnak a XIV. század elejétől a XV. vegéig
körülbelül két tuczat kézirata ismeretes, és az Ad cor című rész
már a legkorábbiakban megtalálható. Számba kell azonban
venni, hogy az Ad cor több tekintetben elüt a többi szakaszok
tól : míg amazok egytől-egyig a Salve szóval kezdődnek és tíz
tíz vers-szakból állanak, a IV. rész Summi rcgis cor, avelo
megszólítással indul ós tizennégy strophára terjed. Másrészt
«nyelvének, stílusának, szerkezetének, képeinek és gondolatainak
jellemző sajátságai oly szembeszökően egyeznek Hermann
authenticus költeményeinek sajátságaival, hogy szerzőjük azo
nossága teljességgel kétségtelennek mutatkozik.»Egyébiránt a két író műveinek korai összekapcsolását élet
körülményeik magyarázzák. LÖWENI AENULPHÜS 1240-től 1250-ig
volt a villers-i ciszt. kolostor apátja; HERMANN JÓZSEF, aki 1241.
április 7-én halt meg, Hovenben a cziszterczita apáczáknak volt
gyóntatója; mint ilyen szoros érintkezésben állott a cisztercziek szerzetével és munkája nehézség nélkül kerülhetett Arnulplius rendtársainak kezébe, akik között a két kortárs versei
nek összekapcsolóit kereshetjük.
1 Vö. WACK. 1. vsz. 1. Salve mundi salutare; ARN. Salve
meum salutare. — WACK. 15. vsz. 1. Quid sum tibi reversvrus;
ARN. Quid sum tibi rtsponsurus. — WACK. 31. vsz. 1. Salve lesu.
summe bonus ; ARN. Salve, salve summe bonus.
- Vö. Hermann : Jesu dulcis et deoore, Kosa fragrans miro
more és az Ad cor köv. sorait: Eosa oordis aperire, Cuius odor
fragrat mire.
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SziLÁDY ÁEON a Rythmica oration&k nem közölte sem teljes,
sem hű szövegét; csupán a magyarban tolmácsolt részeket és
ezeket is a magyar szöveg sorrendje szerint nyomatta le jegy
zeteiben. A forráshelyeket összeállította, de nem tüntette föl
pontosan, hogy a magyar író mily szabadon bánt az eredetinek
szerkezetével. A deák versezetböl felhasznált részek ugyanis az
átdolgozás rendjében a következők: I. vsz.; 2. vsz. 1—3. s.;
19. vsz.; 65. vsz. 1—2. s.; 20., 66. vsz.; 28. vsz. 1—2. s.;
27. vsz. a—5. s.; 25—26., 21—24 vsz.; 29—30., 41—42.,
51—55., 57—60. vsz. ;
Eosa cordis, aperire,
Cuius odor fragrat mire,
Te dignare dilatare . . .
Infer tuum intra sinum
Cor, ut tibi sit vicinum,
In dolore gaudioso
Cum de forrni specioso,
Quod vix seipsum eapiat.
Hic repauset, hic moretur,
Ecce iam post te movetur,
Te ardenter vult sitire,
•Jesu, noli contraire,
Ut bene de te sentiat;
31—40., 11—14., 3—10., 15—16. vsz.; 17. vsz. 1—2. s.
18., 43., 66—67. vsz.; 68. vsz. 1—2. s.; 71—74. vsz.
A sorozatból kiderül, hogy a magyar változat kisebb ter
jedelmű az eredetinél, mivel az átdolgozó több vers-szakot csak
részben használt fel és csaknem ugyanannyit mindenestül
mellőzött. Igen nagy az eltérés a két műnek szerkezetében.
A magyarban a latin énekek anyaga össze-vissza van forgatva,
cserélgetve, sőt a hymnusok sorrendje sem maradt érintetlenül.
A forrás először a szent lábakhoz, aztán sorjában a térdekhez,
kezekhez, oldalhoz, mellhez, a Megváltó szívéhez és arczához
fordul; az átdolgozásban először a kezekhez (48—75.), aztán a
mellhez (76—87.), majd a szent szívhez (88—143.), oldalhoz
(144—184.), a lábakhoz (185—258.) és orczához (259—205.)
imádkoznak. A térdekhez szóló rész elmaradt, legalább is mint
Régi M. KőUőIi Tára. H. 0. I.
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külön imádság nem szerepel; azonban viszont az átdolgozó az
oratio különféle töredékeiből szép bevezető hymnust csatolt
a sorozatlioz (1—47.)Azt a körülményt egyébiránt, hogy a CzechC szövege jó
távol áll az eredetitől, már DÖBRENTEI GÁBOB észrevette (i. m.
XXIV. l.) Döbrentei szerint az átdolgozó vagy nem tudott
eléggé latinul s «ezért lőn olly szökdöső, az eredetihez alig hív,
sőt azt egyébbel is toldó», vagy azért, mivel «a rímösszecsengés keresése kínzotta». Innen van, hogy «heve csak itt-ott szedegete ki holmit», hogy nem ragaszkodik a forrás sorrendjéhez,
hanem «ezt amazt késértgette kedve jötteként; féhg meddig
fejezé ki az értelmet, összehuzottan, stróphákat is által szököt
ten, (az) ad peclus fordítását pedig csak megkezdé; végig elhagyá türelme».
Ez a magyarázat azonban nem látszik helytállónak. Való
igaz, a magyar író nem ragaszkodott az eredetinek minden
sajátságához. A mi változataink nemcsak szerkezetökben térnek
el a deáktól, hanem szavaikban, kifejezéseikben is többnyire
új csapáson járnak, a felhasznált szövegrészek tartalmát sok
szor összevonják, számos mozzanatot elhánynak belőlük, a kép
zetek sorrendjét fölcserélgetik, a gondolatokat módosítják és
Írójuk gyakran told be egyet-mást a sajátjából. De viszont az
innen is, onnan is összeszedett töredékek általán értelmes egé
szekké kapcsolódnak bennök és ez a körülmény inkább terv
szerű eljárásról, mint hol ezt, hol amazt «kisértgető» vergődés
ről tanúskodik.
ToLDY FBRBNCZ szerint [A magy. nemz. ir'od. töri. I. köt.
Pest, Í851. 164. l.) a magyar Salve mundi salutare «szabad
utánzás inkább, mint fordítás, s a magyar szerző költői érzésé
nek eleven tanúja». Ez kétségkívül helyes értékelés. Bizonyos,
hogy az átdolgozó emelkedett, költői lélek volt, a ki átérezte a
latin költeménynek, a mystious irodalom e jellemző alkotásá
nak hangulatát és nemcsak az «értelmet» kívánta tolmácsolni,
hanem azokat az érzelmeket is, a melyeket lelkében az eredeti
ébresztett. Mi több, volt érzéke a költői nyelv iránt és értett a
verselés mesterségéhez. A magyar ú. n. Bernát-imádság szövege
idő folytával sok helyütt megromlott és fogyatkozásai sok tekin
tetben csökkentik a költemény hatását; de azért a változat
meglevő állapotában is nemes hévvel szóló hymnus-sorozat,
melynek akárhány helyén színes, költői, eleven a dictio, az
eredetinek kifejezései szórói-szóra való fordítás helyett hatásos,
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egyenlő értékű szólamokkal vannak tolmácsolva, az értelemhez
simul és elég ügyesen pendül a vers, a kádenczia.*
A szabatos helyek azonban nemcsak az író tehetségének
bizonyítékai; azt is megmondják, hogy a versezetben találkozó
öregebb hibákat minden valószínűség szerint nem neki, hanem
szövegromlásoknak kell tulaj doni tanunk.
JÁSZÁT PÁL annak idején megkísértette a hibák egy részé
nek javítását; de biztos eredményt e ^'észben csupán alkalmas
variánsok segítségével lehetne reményleni, ilyen változat pedig
egy sem maradt reánk. A ThewrewkC szövege nagyon keveset
különbözik a Czec/i,-félétől és nem egyéb, mint amannak modernebb,
helyenként megtoldott és elrontott párja, vagy épen másolata.
Néhány helyet mindazonáltal a meglevő segédeszközök felhasz
nálásával is több-kevesebb valószínűséggel helyre lehet állítani.
A Salvc mundi salutaré-t a katholikus egyházban nem
csak imádkoztak, hanem énekelték is. A hymnus dallama meg
van a KisDi-féle Cantua Calholici 54. lapján, aztán más, színe
sebb változatban SZEGEDI LÉNÁBinál (270. 1.) és a későbbi éne
kesekben ; mi több, FABÓ szerint (i. m. 86—87. 1.) hatása
egyik-másik népdalunkban is érezhető; csakhogy a hangjegyek
alá mindenütt új szöveg van írva, a mi arra vall, hogy a régi
átdolgozás nem került át az éneklő nép ajakára. Azonban, úgy
látszik, nem is volt erre alkalmas. Az a melódia, melyre őseink
a Salve mundi-t
énekelték, vers-szakonkint 6—6 kétütemű
nyolczas sort kíván, holott ilyen hatsoros stropákra különíteni
sem a Czech-, sem a Thewrewk-féle változatot nem lehet az
1 Igen érdekes és már Sziládynak figyelmét is felébresztette a
versezetnek alliteratióban való gazdagsága. Meglepően sok a tactust
nem kezdő alliteratio, de taotus-kezdők szintén jelentékeny szám
ban fordulnak elő. íme : ilfegveretve, íneghuzlalva, megtöretve, wiesutálva. iveserüllek tiszta szívvel, /cívánatos akaratval. iJetegökért
ietegöltél. íTörösztfára emeltettél, két kezedön figgesztettél. Jdvezlégy én idvösségöm. ^Erőtlenek erőssége, /'élelmesnek ftékessége,
/aradiaknak jó szállása. Szivem eljön szerelmedben. í/ozzád fusson,
/íozzád sírjon. íZbzzád jöttem, hogy lássalak. Három szeg közt ha,
tekergél. ísötteknek emelője. JWert én lelkem megoszlatott. íTörösztfádon feénod látom, /ialálomórt hogy meghala. -Bínöna miá bete
gültem. Szívént való szerelmedvei. 7/álá íégyön halálodért. Mondha
tatlan minden nagy jóm. Az alliteratiót különben igen kedvelték a
középkorban. Az egyházi költészet telve van használatával. Sokszor
túlságosan halmozták is, miáltal akárhány versezet ízetlenné, mes
terkéltté vált.
13*
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értelemnek gyakori sérelme és egyes rímelő sorpároknak más
más vers-szakba való szétszakítása nélkül. TOLDY (Id. m.
XLIV—LIV. k.) és SziLÁDY (EMKT. I. 12—21. 1.) szakaszosan
közli az egész imádságot; azonban egyiknek sem jut eszébe,
hogy a költeményt egyenlő strophákra darabolja.
A magyar «Bernát»-hymnus imádságnak készült és eleddi
minden arra mutat, hogy meg is maradt puszta verses imád
ságnak. Maga a Thewren'k-íéle szöveg szintén inkább szól e
föltevés mellett, mint ellene, aránylag terjedelmes interpolatióival. Köz-szájon élő énekek sorait ugyanis, melyeket rhythmus, rím
és melódia védelmez a romlás ellen, nem igen szokták úgy el
nyomorítani, a hogy ennek az imádságnak egynémely helye
a TliewrewkC hagyományozásában el van éktelenítve.' Ilyesmi
inkább olyan versekkel történik, a melyeket csupán olvasnak
és írásban hagyományoznak.
A magyar Salve mundi azonban mint imádság a kedvel
tebbek közé tartozhatott. Erre vall az a körülmény, a melyre
különben már SZILÁDY rámutatott (EMKT. I. 274..), hogy néhány
sora, jelesül a Czeeh 282—283., 237—238. és 125. számú versei,
a Gyöngyösi ós GömöryC közös verses imádságába {A Szent
léleknek) kölcsönzés révén átjutottak.
Toldy emUti, hogy már Döbrentei ráismert a hymnusnak
a régi biblia fordításával egyező nyelvére. Az aloqyon,
fekjön,
iiidóhad, megtisztóhon, igyekőzjék, mevettetél, szivént,
ndvún
alakok valóban arra emlékeztetnek, valamint a joh szónak,
iovábbá az e/'ödó7c-nek indtilok helyett, úgyszintén a végzett
jövőnek és az ige személyragozott tárgynévi alakjának gyakori
használata. {RMKT. J. 272.) Mindamellett DÖBBENTEI egyáltalán
nem gondolt rá, hogy a versezet keltét a MüncheniC
írása
dejében keresse; ellenkezőleg, úgy beszól róla, mint a Czcr.hC
szerkesztőjének, M. testvérnek 1513-ban készített munkájáról.

•1 Pl. CzechC: kpnyprwl ees engpmet laas : ThewrC: kewnj'9rwl 'en édes yejwfom ky tellyes wagyok nagy Sok zanthalan bynewkel Es engemeth laas az te kegyes zent Z9nieyd6l. — CzechC: meg
wygaztayl ees nekom zoyl: Thewi'C: meg wygaztaly Es énnekem
zoly az le édes zadwal. — CzechC: oth yel9nnyel en yo waltom :
ThewrC: oth yelonyel en édes meg waltho lefwfom. — CzechC: en
yftenpm ees en waaltom. mondhatatlan mynd9n nagy yom : ThewrC:
en édes vrram en edews Iftenem Es en édes megh walto yefufom
ky wugy mondhatatlan mynden nagy yom.
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«Verselő is M . . . fráter . . . s mivel Í513-ban az, egy kisség
megint külön figyelem lehet iránta.» I. m. XXIV. 1.
ToLDY nem fogadta el Döbrentei nézetét; ö másolónak
tartja M. szerzetest és befejezetlen maradt nagy irodalomtör
ténetének L kötetében a verses imádságot «Lajos és Zsigmond
korá»-nak kereteiben tárgyalja. Azonban kétségkívül ez is túlzás,
mivel a felsorolt régiességek későbbi iratokban sem ismeretle
nek és miattok a versezet bátran származhatott akár a XV.
század végéről. Az újabb irodalom nem is helyeselte Toldy
merészségét; SZILÁDY ABON 1877-ben már azt hiszi, hogy a
magyar versezetet Mátyás király korában írták ós az átdolgozó
nem volt kisebb ember Temesvári Pélbártnál. {M. Tud. Akad.
Évkönyvei, i6. köt. í. d. 52. Temesvári Pelbárt élete és m.unkái,
Budapest, i880. 18. l.) Igaz, hogy sejtelméhez maga sem ragasz
kodik túlságosan: legalább a EMKT. I. kötetében szó sincs
Pelbárt szerzőségéről, a 274. lapon pedig a következő mondat
olvasható: «Lehet, hogy igázok lesz valamikor azoknak, a kik
ha landók lesznek vitatni, hogy a Sz. Bernát-féle magyar hymnus jóval Mátyás kora előtti időből származik.»
CzechC W. s. ym előtted te zolgalo. A ThewrC. szerint:
ym elewtted te zegeny bynes zolgalo leányod. — Az eredeti
szöveg valószínűleg zolgalo{d).
CzechC 36. s. lelnyok; IhewrC. lelnek.
CzechC 45. s. hol; ThewrC. yol.
CzechC 72. s. zent werodben keferQdwen. Az eredetiben:
in cruorc tuo lotum. Ez arra vall, hogy a szövegben eredetileg
keverQdwen állott.
CzechC 75. s. Eredetileg talán így: halalom koron fo
gagyon.
CzechC 89. s. yohomnak; Thewr. zywemnek.
CzechC iOi. s. hol vylagnak előtte eele ; a ThewrC. szintén
így. A latinban: In qua mundi vita vivit. Az • előtte» helyett
tehát élete olvasandó.
CzechC i07. s. yohomnak; ThewrC. zywemnek.
CzechC 125. s. haylak, e h. haljak; uo. 130. eylpn e h.
eljön.
CzechC 134. .?. nylafod; a rím (yllatod) tanúsága szerint
eredetileg valószínűleg nylatod volt.
CzechC 165. s. Ky wyz t9lónk stb. Előtte két sor, jelesül
a 163-iknak és 164-iknek párja, elmaradt. Vö. Odoortuus super
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vmum, Virus pellens serpentÍDum, Potiis tnus potus vitse . .,
és Ján. 4, 10—14.
CzechC 172. s. gOTyedetozth ; ThewrC geryedet9rth.
CzccliC 178. s. ha lehetne halnának; ThewC. ha halhat
nának halnának.
CzechC 188. s. taglatattaal; Thewi'C taghlattattal.
CzechC -21S. s. Mert en lelkpm meg ozlauil. bynpm mya
zaggaltnlói:
TlieivrC meg ozlaa, tpth bynem mya zaggattathot, — Helyesen: megozlatot(t) — zaggattatot(t).
CzechC ''259. s. Eredetileg valószínűleg így: vram Jefus
tyztolend9.
CzechC 26'S. .s\ zywedeth. Helyesen : zynedeth.
CzechC "265. s. Meg fekethwlth nap leew9 zj'nod (vö.
ThewrC 264.); CzechC ^"1. meg feketwlth ho leewp teítod
(ThewrC 271.). Igen érdekes régi szerkezetek; értelmök : )Mp
színod megfeketnlt, hó testöd megfeketült; naplevö színod megí'eketült, hülevö testöd megfeketült. A szerkezet a vogul nyelv
ben is megvan és SIMONYI ZSIGMOND a következőkép magya
rázza: «A jelző tulajdonkép egy-egy előbb megvolt vagy gondolt
mondat állltmányának összevonása . . . Például a,pirüs rózsa jelzője
ebből a gondolatból áll elő : a rózsa piros. Minthogy pedig a
rózsd piros tulajdonkép a. m. a rózsa piros van, ebből az kö
vetkezik, hogy a piros rózsa, helyett is lehetséges ez a szerkezet:
a piros levő rózsa.« (Vö. M. Syelrör, 1907., 98. 1.)
CzechC 977. s. Eredetileg talán így: hogy magadat ygy
öletted.

AUE REGINA CELORUM.
I.
Iduezlegy menyeknek kyralne azzonya.
Idnezlegy angeloknak azzonya.
Yduezlegy zent gyevkeer.
kybeyl támadót ez velagnak velagoűag.
Evrevly dychevfeges,
mendeneknek felette zepfeges.
Maragy bekeűeggel Igeen ekeffeges.
es my | ^*^ ertevnk criftuft mendenkoron Imagyad,
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II.
Iduozleg menorzagnak kyralne azzona
Iduozleg angaloknak azzona
Iduozleg zent gpker:
kytul ez uilagnak uilagoífak tamada:
pro] di.pífegps zyz:
mindpnpknel ekofb :
I ^® es miértünk mindonkoron iftent ima^ad
III.
Idiiozlegh menorzagnak kiralne azzona:
iduozlegh angaloknak azzona:
Iduozlegh zent gpker:
kibpl ez világnak vilagoífak tamada:
prol dicoíTegos:
mindonpknel zeplegofb:
es miertnnk mindonkoron criítuft Imagad
Az I. sz. fordítás a CornidesC 1514-ben írt részében (99—
100. L). a m . sz. az 1531-ben költ TihimyiC 377. lapján, a
II. sz. a KazinczyC 15—16. 1. olvasható. Ism. TORDAI ÁNYOS,
id. m. 44—46. 1. FBICK J . , id. m. 89. 1. Latinja a következő:

Ave regina coelorum,
Ave domina angelorum,
Salve radix, salve porta,
Ex qua mundo lux est orta.
Gaude virgo gloriosa,
Super omnes speciosa,
Vale o valde decora,
Et pro nobis Christum exora.

x^
,

A három magyar szöveg okvetlen egy tőről való, mivrl a
latinnak 3. sorából a «salve porta» fordítása mindegyikben
mellőzve vau és a forrás-szövegtől való eltéréseik (í^zeni gyö
kér; Corn.. és Tih. örülj dicsőséges ( ) ; mindonkoron
imádjad)
ugyanazok. Mivel pedig az egyik húsvéti prédikáczióba, a másik
kettő ismét asszonyunk Mária haláláról szóló prédikáczióba
szőve fordul elő, FEICK J . szerint a szövegek hasonlósága alap
ján ki lehet mondani, hogy «ez az antiphona is egygyel gya
rapította a codexek-korabeli templomi énekek számát».
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IGEN ZEP IMADÍAG ES AYTATOS.
1 Atya lítennek hatalma.
erevfych megh engemet f
fyunak bevlchefegge.
tanych engemet f
6 zent leieknek zerelme.
vylagofych engemet f
Bs adyad énnekem.
magadat efmernem.
mynd tudod, es akarod.
10 es te vram Ihs xpus
mynden koron, feletem légy f
hogy engemeth meg algy f
Énnálam légy.
hogy engemet evryz f
16 Alatam légy.
hogy engemet el vygy f
vtan I 1'^' nam. légy.
hogy engemeth otalmazy.
Ky tevkeletes. zent Harofagba.
ío elz. es orzagolz. evrevkwl evrevke
A GömöryC Ű50—Í5i. l. Mint látszik, két imádságból,
ú. n. benedictióból, van összeragasztva. Eredetije ismeretlen,
azonban összevethető a következő imádságtöredékkel: regat me
potentia patris: vivificat me sapientia filii: illuminet me virtus
spiritus sancti (HoHulus animae. Basil. Í5i9. f. b,. Vő. ThewrC
243. l.) és imádsággal: Dominus noster Jeíus Christus apud
te sit, ut te defendat. Intra te sit, ut te reficiat. Ante te- sit,
ut te deducat. Post te sit, ut te conservet. Super te sit, ut
te benedicat. Qui cum Patre et Spiritu saneto vivit et regnat.
(U. o. f. y,.)

IGEN ZEP IMADSAK ZENT LÉLEKNEK.

IGEN ZEP IMADÍAK ZENT LÉLEKNEK.
I.
1 0 dwchw zent lelek.
kynel job ayadekot. fohol nem lelek.
Neket aka | *^^ rok zolgalnom.
Es jelennen. neked zolnom.
5 halgafad meg. en bezedemet.
bochaíad megh. en vetetymmeí.
kérlek, adyad az myt kerek.
adyk innen el nem megyek.
kérlek, nekem az zoth mondyad.
10 hogy mynden bwnemet. meg bochatad.
hogy teneked zolgalhafak.
ez vylagnak en mmegh halyak.
Ez nopon neked halat adok.
dycheretet neked mondok.
15 mert engemet latogatal.
en lelkembe vygaztalal.
0 Atya Iftennek. nemes ayandeka.
kérlek, lakozyal en velem fokaygh.
0 zep lefufnak kevety.
io kérlek nehagy | ' ^ Engem egyedwl lennem.
0 en lelkemnek, édes gazdája.
mykoron te en velem vagy.
nynchen en lelkemnek, femy nyaualyaya.
0 en lelkemnek, kegyes vvendege.
2B édes voltotnak. nynchen foha uege
kérlek, en velem lakozyal.
foha twlem el ne tauozyal.
Ez napon, en lelkem meg evrwle.
es te myattath meg vyula
80 Imar femy gondom nem volna.
chak neked elegh halat áthatnék.
es jo gazda neged lehetnek.
hogy en kenyuet halathatnek.
es az te ajándékodról, eleget tehet | '^^nek.
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36 kyre en zegeny méltatlan, elég nem vagyok
merth neged méltatlan, gazda vagyok.
De kérlek tégedet, kegyes zent lelek
hogy ne vtaly engemeth. te kwfebyk. méltatlan
De fegely engemet, hogy tehesem.
[zogalodath.
40 az te akaratodat.
te vagy en lelkemnek, édes vendege.
es kegyelmes gazdaya.
Te vagy en lelkemnek, vygaztaloya.
es zabaldytoya. es myndenkoron otalma.
45 Engemeth oltalmaz, ez vylagba. ez vylagba.
az vtan. helheztefy. menyorzagba.
hogy I "* oth. téged dycherywnk.
es az te zent zynedre nezuen
evrevke elyevnk A. M. E. N.
11.
I «9 0 diehe zenth Lelek
kynel iob ayandokoth loholt nem lelek:
neked akarok zolgalnom
es jelennen neketh zolnom:
^ halgaífadmeg en bezedem
bochaűadmeg en vettetem:
kérlek agyad ammith kerek
addeg innen elnemmegek:
hog en neked zolgalhalTag
*" ez vylagnak en meghalyak:
eznap neked haladth adok
dicheretheth neked mondok:
merth engemeth Lathogathal
en lelkembe vigazthalal
^^ o agya iftennek nemes ayandoka
kérlek Lakozyal en velem foka
0 zep ihüsnak keuethy
kérlek ne hag engem egedyl lenny
0 en lelkemnek édes gazdaya
/
-° mikorth the enuelem vag
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nychen lelkemnek femmi naualaya
0 en lelkemnek keges vendege
the édes volthodnak nichen íoha vege
kérlek énvelem lakozyal
^^ foha telem ne thauozyal
merth ez nap en lelkem meg vidula
1 *^ es the myat megh wiuUa:
mar femy gondum nekem volna
chak elegh hallath neketh athathnek
^" es neked jo gazda lehethnek
hog en kenueth hullathathnek
the ayandokodrol ellegeth thehethnek
kyre en ellegh nem vagyok
merth neked méltatlan gazda vagyok
'^^ de kérlek theged kegyes zenth lelekh
hog ne vtaly engemeth the kylfebyk zolgallodat
de íegely engemeth hog thehelfem
mindeben the fenth akarathodath
the vag en lelkemnek édes vendege
*" es [ge I kegelmes gazdaya
the vag en lelkemnek vigazthalloya
es mindenkoron
othalmazy engemeth ez vylagba
az vtan elheHek menorllagba
*•' hog oth thegedeth dycheryellek
es the zenth zynedre nezuen
mynd ereké ellyek Ámen
A'A I. sz. a GömöryC 156—160., a II. sz. a Gyöngyösi 69—
68. 1. Ism. SziLÁDY, EMKT. I. k. 336—338. 1. FBICK JÓZSEF,
A középkori magyar himnuszköltészet. Kolozsvár, 1910. 103—
104. 1. Abból a körülményből, hogy az I. sz. öt, a II. sz. pedig
négy olyan sort foglal magában, mely a Salve mundi salutare
magyar átdolgozásából van véve, Szilády azt következtettet hogy
«ezen imádságot, így a mint van, magyarul szerkesztette az
író s nem latinból fordította». Valószínűbbnek látszik azonban,
hogy az I. 3—16. sorból álló részét utólag ékelték a versezetbe,
a melynek rhythmusa is lényegesen más, mint a megjelölt frag
mentumé.
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Göm.C 17. ayandeka; a GyöngyC-hen jobban: ayandoka»
Göm.C. i8. íokaygh; a Gyöngy C-hen foka.
Göm. 20. lennem; a Gyöngy C-ben ismét helyesebben : lenny.
Göm. 28. evr-<^le; a Gyöngyősiben jobban: vidula.

CONTEA. THAEGHY EQUOEÜM.
Erdewn Jar wala lebeke tharghy.
Béka wala ekeye.
kygyo wala ol'thora.
zanth wala keweth.
weth wala kewecheth.
paracholok en theneked hogy mykeppen a kew
nem ghyekerezhethyk es nem leweleztyik azon keppen the Ith
a lowon ne ghyekerezheffel es erekedlieffel.
A M. Nemz. Múzeum kvt. A. lat. 55. jelz. kötetében. Elő
ször DöBRBNTBi GÁBOR foglalkozott vele, kinek figyelmét az em
lített A. lat 55. jelzetű könyvnek akkori gazdája, Farkas Lajos
irányította a «babonás mondóka»-ra. D. kész tanulmánya azon
ban az író halála miatt kiadatlan maradt és szerzőjének egyéb
iratai között évtizedeken át a M. Tud. Akadémia kézirattárában
lappangott. Végre 1917-ben a kézirattár rendezése közben MÉ
SZÖLY GEDEON a Vegyes 2-r. 38. sz. 1. jelz. csomóban fölfe
dezte, s mivel Farkas Lajos könyvei a M. Nemz. Múzeum bir
tokába jutottak, a benne foglalt adatok segítségével a ráolvasást
tartalmazó könyv is előkerült. A rövid, de nagyértékű nyelv
emlék így látott napvilágot Mészöly értékes fejtegetéseivel ki
sérve a Magyar Nyelv 1917. évi kötetében (271—-275. 1.)
A bájoló szöveg az A. lat. 55. jelzetű könyv felső táblájá
nak belsejére van írva és közvetlenül előtte a következő deák
szavak olvashatók: Contra Tharghy Egiwrum dicaníur hec
verba tribus vicibus similiter ter cum poüce circumeundo
ipsuni tharghy. Magában a kötetben, írja Mészöly, két könyv
van egygyé kötve: az első Apulejus Arany Szamarának velenczei 1510-iki kiadása, a második pedig Sallustius művei, szin
tén velenezei nyomtatvány, 151'i-ből. Ez évnél előbb tehát egy
sem kelhetett azon bejegyzések közül, melyek a könyvben vagy
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tábláin vannak.— Közvetlen a ráolvasás fölött ugyanazon kéz
től ez a néhány sor olvasható: Anno Domini i516.
Tercio
Nonas Nouembns.
Vienne Ciuitate Pannonié Superions
animam égit Generosus simul atque vtriusque lingue
eloquentissimus. Angelus Cospus Bononiensis preceptor Noster amantissimu$. . . . etc. A szabályos sorokban írt, egymástól szabályos
körrel elválasztott két bejegyzés elhelyezéséből az látszik, hogy
ez a felsőbb latin bejegyzés nemcsak térben, hanem időben is
megelőzte az alsót, vagyis a nyelvemléket; a ráolvasást tehát
nem iktathatták 1516-nál előbb a könyv táblájára (id. h. 274. l.)
Azonban a kötetnek nemcsak felső, hanem alsó tábláján
is vannak az említett két bejegyzés írójától beírások, többek
között egy latin levélfogalmazvány, s ebben a kelet mellett meg
is nevezi magát az í r ó : Ex Jaurino iij Januarij Í5i6, Johannes episcopus Jaunnensis manu propria •— tehát János, győri
püspök, pontosabban: Felsőszelestei Gosztonyi János, aki a
győri püspöki méltóságot 1510-től 1518-ig viselte (1. PRAY,
Spee. Hierarch. Hung. I. 323). Hogy csakugyan ő az író, az is
mutatja, hogy a levél Thome literalo de Zelesthe van czímezve, In Gymnasio cracouiensi, in coUegio Hungarico. Ezen
Szelestei Tamásnak János püspök az atyafi bizalmas dorgáló
hangján í r ; s valóban nagy Iván táblázata ( X : 591) tud is
Szelestei János győri püspöknek Tamás nevví öccséről. Mindezt
számba véve MÉSZÖLY GEDEON 1516 ós 1518 közé helyezi a
nyelvemlék keltét, vagyis a ráolvasás leírását (id. h. 274. 1.)
Maga a bájolás, legalább első fele, kétségkívül verses
alakú:
E r d ő n | j á r vala || lebeke | tárgy
Béka I vala || eké | je,
kígyó I vala |i osto | ra,
szánt I vala i| ke | vet,
vet I vala || kéve | eset —
azonban méltó a figyelemre tartalmánál fogva is, mely, mint
MÉSZÖLY rámutatott, teljességgel híjával van minden keresztény
elemnek.
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V E N I CRBATOR S P I R I T U S .
1.0 zenth lelek
mynden álatoknak teremteye yw my hozyank
ees meg wylagofohad the hywydnek elmeyth
ees bee teelched az zyweketh menyey malaztwal
kyketh the teremtetteel,
2. ky
ees
ees
ees

mondottól wygaztalo zenth leieknek
felleges yften [ayandokoknak] ayandokanak
[felleges yften] elewen kwth fenek yfteny
lelky kenethnek,
[zerelmnek,

3. Te neweztetel heet keppen való ayandoknak,
ees the mondatol mendenhato iften yogya wyanak
the meltan atya yftennek ygerefe zerenth
megh 11 ^^ teelteed apoftoloknak zyweketh '
4. 0 zenth lelek geryezyed meg the vylagoffagodath
my elménkbe ees bochas zerelmeth my [zywenkeb
ees bochasl teftenknek gyarlofagoth meg erefehed
erek yozagal
5. El tawoztaffad ellenfegenketh mezzé my twlenk
ees agy legottan bekefegeth hogy ezkeppen the
wezerlefednek myatta
6. 0 zenth lelek agyad eremeknek erdemeeth
ees engedyed malazthnak ayandokyth
meg fehed haborwfapoknak kethelyth
ees zerezye bekefeegnek fyregyeth
7. 0 zenth lelek engedyed hogy te myattad
meg yfmeryek atya yftenth ees yfmeryek fyath
ees téged atyatwl, ees fytwl zarmaztath
hygyenk mynden ydeben.
* Itt valószínűleg hiányzik egy szó (malaszttal, igével, beszéd
del, vagy efféle). V. ö. sermone ditans guttura.
*
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8. Dychewfeeg legyen atyának fywa)
ees zenth leiekkel egybe
ees fyw bochaíla niy nekenk zenth leieknek
ayandokath auagy malaztyath Ámen
A KeszthelyiC 454—455. 1. Ism. SZILÁDY, E . M. K. T. 1. köt.
368—369. 1. FRICK J., id. m. 90—91. 1. Latinja, melyet Nagy liároly császárnak, némelyek Vastag Károlynak (876—887), mások
EABANUS MADBDsnak (f 856) tulajdonítanak, a következő : '
l.Veni creator Spintus,
\
Mentes tuortun visita,
Imple superna gratia,
Quse tu creasti pectora.
. Qui paracletus diceris,
Donum Dei altissimi,
Fons VÍVU8, ignis, caritas
Et spiritalis unctio ;
•5. Tu septiformis munere,
Dextrse Dei tu digitus,
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura :
4. Accende lumen sensibus,
Infunde amorem cordibus.
Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpetim.
•5. Hostem repellas longius,
Paoemque dones protinus;
Ductore sic te praevio
Vitemus omne noxium.
(j. Da gaudiorum prsemia,
Da gratiarum munera;
Dissolve litis vincula,
Adstringe pacis fcedera.
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7. P e r te seiamus, da, Patrem,
Noscamus atque Filium,
Te u t r i u s q u e spiritum
Credamus o m n i tempore.
8. Sit laus P a t r i cum Filio,
Sancto simul Paraelito,
Nobisque m i t t a t Filius
Charisma Sancti Spiritus.
A magyar fordítás SZILÁDY szerint «a latin strophákkal
összehasonlítva versnek alig mondható; mivel azonban kétség
telen, hogy vers gyanánt énekeltetett», nem maradhatott ki a
EMKT-ból. FBICK J . szerint a magyar szöveg bizonyosan vers,
«csupán az első, ötödik, hatodik és hetedik vers-szakban levő
0 zenth lelek megszólítást kell elhagynunk». Ám egyik állítás
sem kifogástalan. Szilády semmivel sem igazolja, hogy a fordí
tást énekelték, mi több, «vers gyanánt» énekelték; viszont a
megszólítások elhagyása a szöveget csupán az eredetihez juttatná
közelebb, a nélkül, hogy egyúttal rhythmicusabbá avatná. Ellen
ben való, hogy a fordításnak 1., 2., 7. és 8. strophája igen jó
versekben folyik és így föltehető, hogy legalább az a szöveg, a
melyen a KeszthelyiC-é alapszik, elejétől végig versekben volt
írva. Nem kell ugyanis feledni, hogy a KeszthelyiC írója igen
szabadon bánik a hymnus-szövegekkel és világosságra való
törekvésében formájukat figyelmére épen nem méltatja.'
1 A KeszthelyiC hymnus-fordításainak számos helye többékevésbbé egyezik az AporO, de kiváltképp a DöbrenteiO hymnusainak megfelelő részeivel. Különösen érdekesek ezek közül a követ
kezők : KeszthC 54. eyed wy vylagofTagoth erezth melyet fem egy
homalyolTag kézbe wezen. DöbrC S37. kit eg eei fem vezen kgzbe.
(Lumenque nox spirat nóvum, quod nulla nox interpoíeí.^ KeszthC 55.
zyz marianak bee rekezteth mehebe. Döbr. 237. Anna rezkeztet mehebe.
Castse parentis viscera Ccelestis intrat gratia.) | Keszth. 55. Germek
zylew zyz niaria zylee w fyath. Döbr. 238. Germek zvlp- zvle fiat.
(Enixa est puerpera.) Keszth. 55. kewes eledellel elteteek ky miath w
anya zyz maria nem ehezeek. Böbr. S38. kevés teyel el iltetek. ki mia
eltetp fem éhezik. V. ö. AporO 130. ki miat a zúz fem éhezik. (Per
quem neo ales esurit.) Ezek az egyezések arra vallanak, hogy a
KeszthC írója oly szövegekből dolgozott, a melyek kapcsolatban vol
tak a DöbrenteiC hymnusaival. Igaz, az eltérések száma igen te-
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Maga a fordítás eredetileg valószínűleg négysoros szakok
ban volt írva; de a kezdő megszólítás nem szerves része az
első strophának (vö. a NádorC Ave kierarchia-ford.), a doxologia, mint másutt is tapasztalható, a többi szakoktól eltérő
alkatú és a tactusok szótagszáma a hymnus elej ótöl végéig nagy
változatosságot mutat:
l.Mynden ala | toknak terein | teye yw my | hozyank
ees meg wyla | gorohad the | hywydnek el | meyth
ees bee teelched | az zyweketh | menyey ma | laztwal
kyketh () terem | tetteel
2. Ky
ees
ees
ees

mondottól | wygaztalo | zent le | leknek
felíeges | yften | ayando | kanak
elewen | kwth fenek | yíteny ze | relmnek,
lelky ke | nethnek,

7. 0 zenth lelek j engedyéd | hogy te my | attad
meg yfmeryek | atya yftenth | ees yfmeryek \ fyath
ees téged a | tyatwl, | ees fytwl zar | maztatb
hygyenk mynden | ydeben.
8. Dychewfdg | legyen | atyának | fywal
ees zenth lelek | kel egybe
ees fyw | bochaffa | my nekenk zent | leieknek
ayandokath ( ) | Ámen.
temes; azonban a KeszthC önálló szólamait majd mindig meg
lehet magyarázni az utóbbi írójának a m a törekvésével, h o g y a
homályos szólamokat világosabbakkal, a kényeseket pedig kevésbbé
kényesekkel akarta fölcserélni. Vl.Döbr. S36. halnak gvm9lLe viragozek. KeszthC 53. ees maria méhének gywmelohc feenleek. (Fructusque ventris floruit.) | DöbrC ?3ö. ziznek m é h e nevekedik : zemerem
kapvia meg marad. KeszthC 53. zyz marianak méhe newekedyk, zyzeíTeegnek bee rekeztefy meg m a r a d n a k . (Alvus tumescit virginis,
claustra pudoris permanent). | JDöbrC 237. nrpknek
bodog tevpie
zolgalo teltbe 9ltozek, hog teftet teltei váltana. Keszth. 54. Ez
wytagnak kegyes teremteye zolgalo tefteth reya ween hogy w teftewel embery nemzeteth meg zabadeytana. (Beatus auctor sseculi servile corpus indult, ut carne carnem liberans etc.) | DöbrC
237..
leannak hala el vifel titkokot. KeszthC 55. zyzuek méhe wyfeel
tythkokath. (Venter puellae baiulat etc.)
Xégi M. Költőt Tára. H.C . I.
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A többi versszak többé-kevésbbé meg vau rongálva; de
egyes részek, mint a 3. vsz. 1—3. (a 2. sorban a Ihe és iften
alkalmasint toldás), továbbá a 4-iknek 1—2., a 6-iknak 1—3.
sorában többnyire élénk rhythmus lüktet és tanúskodik róla,
hogy a szóbanforgó «Veni creator»-fordítás valaha a középkori
magyar szövegek legjobban verselt részéhez tartozott. (1. a 501.1.)

ALDOTH CRIÍTUS KEREfTFAN . . .
1 Aldoth criítus kereítfan het igét meg monda,
bines népnek peldayat kyaltani hagia
Criítus [kionioroly I teftamentomba ez fpl | '-'^ dpn marada
iraft róla mint ira bodog dogtor beda
6 Aez het zonak iozagat criítus nekonk aggyad. ^
het halálos nagy binnek terhet meg bocaííad
Es mind róla zarmazig fantalan agazattia
zent vérednek hvllaíat tolónk íe tavoftaíd
Criítus kpniproly raytonk meg foyt az keuelíek.
10 telhetetlen | ^^ atkozot izgat nag fpívenfég
Világ vefte " torkoííag bviafag iregíeg
harag minden ioth uart yay hogi íilleth reíteffeg •'
Vronk eggik toluayal elégedek zoban
monda [k] neki velem léz ma paradicomba
16 Mongyad nekem ha lezek halainak morkaban
velem lez ma prpkke fenes menioríagban
Monda xus | '*' kereftían ptot meuetoknek
megbocyaííad zent atiam mit ellened em tottek*
Aldot xus kereítfan zomiuhozom inomi monda
ao keuaníagoni limboíban es az zent atyakual
* Utóbb áthúzták és föléje írták : hagya.
- utólag egy t-vel megszerezve: ve/tet.
^ Utólag a ioth után a margóra ezt írták: meg bánt; ugyanakkor a uart szót áthúzták, a,filleth-et J'úllefth-re javították s végül
a re/teffeg helyett, a melyet szintén áthúztak, a lapszélre odaiktatták : reftfeg.
* Az em tottek szavakat utóbb áthúzták ós a lapszélre ezt írták: vetnek.
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Azzoniallat im neked m o n d a zent a n n i a n a k
fiad legén zent i a n u s légi a n i a ianvfnak
Criftus zent halálodért ne hagy go | ^^ noz tarfnak
hagi Lak te zent a n i a d n a k kérlek n e hagi m a i n a k
85 Bs en zent angelimmal a t t a m m i t i g e r t e m :
tied légien en vólém az m i t t e r e m t e t t e m
Valaky ez igéket hiven m e g t a r t a n g i a
[d] terdépeluen zéretuen m e n d e n n a p m e g mongia
H a r m i n c n a p n a k élpten halalat meg tuggia
80 vronk | ^^^ iefus zent a n n a t higge h o g meglatya á m e n
A PeerC

194—199. 1. Ism. SZILÁDY, E M K T .

KATONA LAJOS, Irodalomtörténeti

Közlemények,

1.371.1.;

1906. 336. 1.

Eredetijének maga a versezet «bodog dogtor bedá»-t (f 735.)
említi, azonban megfelelő verses munka BEDA művei között
nem fordul elő. Az ének, úgy látszik, nem is valamely hymnusnak fordítása, hanem szabad dolgozat, mely egy, Bedának
tulajdonított imádság után készült. Ezt az imádságot KATONA
LAJOS fedezte föl a Hortulus animae ez. imádságoskönyvben,
mely a XV. század végének és a XVI. elejének kedves gyűjte
ménye volt és számos kiadásban forgott közkézen (l. Irodaloinlörl. Közi. i. h.) Az imádság a következő:
Oratio venerabüis Bedae' presbyteii de septem verhift nltiinis, (juae dominus Jesus Christus loquebatur pendeiv< in
aruce. De qua fertur, quod quirAinque eani /lexis
qenihus
devoíe dixerit, nec dsemonis, neo mali hominis nocumenta
patietur, nec inconfessus morietur.
' , .
Domine Jesu Christe, qui septem verba die ultimo vit®
tusB in cruce pendens dixisti, et voluisti, ut semper illa sanctissima verba in Inemoria haberemus: rogo te per virtutem illorum septem verboruw, ut mi-hi parcas, quicquid peccavi mit
cormnisi in septem pcccaiii^ ttwrtalibus, aut ex illis proredentibus, seilieet superbia, avaritia, luxuria, invidia, gúla, ira,
acidia. Domine, sicut lu dixisti: Páter, ignosce
rrucifigentibns
me, fac ut aniore tuo parcam ego nmci.is mihi mala facienlibus. Et sicut tu dixisti latroni: Hodie mecum eris in partidiso, far me ita vivere, ut in hóra mortis meae dicas mihi:
hodie mecum eris in coelo. Et sicut tu dixisti matri tuae :
Mulier, ecce filius tuus! deinde dixisti discipulo:
Ecre mater
iua ! fac ut matri tuae me societ amor tuus . . . Et sicut tu
dixisti: Sitio, seilieet salutem animarum sanctarum, quae in
14*
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limbo erant adventum tiuim exspectantes, fac ut ego semper
sitiam et diligam te . . . Et sicut tu dixisti: Consummatum
est, quod significat labores et dolores, quos pro nobis miseris
suscipere veneras, iam finiri: fac ut awdire merear illám dulcissimam vocem tuam, scilicet: veni amica mea, dilecta mea,
quia iam disposiii penurias tuas consummari. Veni, ut mecum
conseendas cum angelis meis in vegno meo epulari, iocundari
et eommonin per infinita sascula sffioulorum. Ámen. (Vö. GőmőryC 1G0—Í6G., VitkovicsC 103-108.)
A magyar szöveg fölforgatta a hét szó sorrendjét s egyéb
ként is szabadon tolmácsolja a deák szerkezet gondolatait; de
nem lehetetlen, sőt az utolsó két sor (Havmincz napnak . . .
meg latyu) tanúsága szerint valószínű, hogy az imádságnak
más változata nyomán keletkezett.
'18. s. ellened em tottek; helyesen: ellenem tpttek. V. ö.
crucifigentibus me. — Ugyancsak a 18. sor után, de aztán a
20-ik és 25-ik előtt is két-két sort átugrott a másoló, a nélkül
hogy a hibát legalább utólag észrevette volna.

SZŰZ MÁEIA SZÉPSÉGÉBŐL.
Antipliona.
Zyz maria ez wilagon
zwléthok k9Z9t
nynchen hozzad hafonlatus
azzonnyalatok kpz9th
wyragzon rofa
illatozol mykenth lilium
ymagh erthpnk vr iftennek zenth annya
Veríus
Ekeíb orchyad menden
zwzeknek felette
zeb wag angoloknak
zy I 2* zeknek zyze
A PeerC 219—220. 1. Első részének verses természetét
először említette KACZIÁNY GÉZA, Irodalomtört Közlemények,
I. 14 1.
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DOGHHALALROL WALO YMADrAG
Orpk mendenhatho
iftennek hatalma,
az meg fezplt criftusnak
hatalmának erdémé:
ieíufnak [erdeme] bekefege
hywthnek erolfege:
nemes azzonnyonk
zyz marianak tyztaíaga:
oltalmazzon wedelmezzen
engemeth | ^-^ fimonth
menden nemp dogh halaltwl:
. es az hertelen halaltwl
at'a t fyw t zenth lelek f
dychofeges zenth haromfag ::
A PeerC 235—236. 1. Verses természetét először említette
Irodalomtört. Közlemények, I. 14. 1.
Eredetije ismeretlen, azonban szövege részben előfordul a
Hortulus animae ez. imádságos könyvnek (Basileas 1519.) kö
vetkező imádságában: Pax domini nostri iesu christi: et virtus
sacratissime passionis eius: signum sanote crucis et integritás
beatissime marié virginis . . . : sint inter me et omnes inimicos meos visibiles et inuisibiles nunc et in hóra mortis
mee etc. (b,.) Vö. ÉrsekujváriC, 290—291. 1.
KACZIÁNY GÉZA,

0 KEGEES ZYZ MARIA
1. 0 kegees zyz maria
the wagh zeph tyzta roía:
bynnekkúl fogantatal:
mert meiíbpl te adatai
P ' anadtwl mykorth zyletel
iftenthpl vgh tyzteltetel
hog méhében meg zenteltetel zeretettel yppltetel
kethfegnelkwl eredeth bwntpl zepplotelen oriztetel:
zyz maria ekés wiola
bwnplfpknek wygafaga
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2. 0 kegees zyss maria
the wagh zeph tyzta rofa
zenth haromfagnakhl^^ leánya
iftennek edees annya:
gabrielnekh mykoron the húl
zyzefegedben ippolel
malaftwal ottan megh telyl
chwdalatus az zyzefeg kywel érdemled
iftenfeget méhedben wg vifelhetned:
zyz maria ekés wiola
bÚBOŰoknek wigafaga
3. 0 kegees zyz maria
the wag zeph tyzta rofa
zeplotelenP^ meg maradal
ieíufth ha nekonk adad
0 mel' melto zyz the akkor Ipl
mykor iftent embert zwied
merth angelok ymadanak fceretenek tyftelenek
zolgalanak mendeneknek bodognak hyrzetenek:
zyz maria ekés wiola
bwnoffpknek wygafaga
4. 0 kegees zyz maria
the wag zeph thyzta rofa
meneknelij^" dychpfege
zenteknek nag orpme
halálod mykort kpzeleytwen
fyad ihus wg fcerete
hog halaiodra léé ypwe
angeloknak martyroknak patriarchaknak
mend az zentheknel felette magaztatal
oly prwendes az the zenth fyad
mend prpkkpn prokke: Ámen.
A PeerC 236—240. 1. Ism. SZILÁDY, E M K T . I. 371—372. 1.

FiíicK J., i. m. 104—106. 1. Forrás-szövegét nem ismerünk;
általában eredetinek tartják. SZIL.ÍDX szerint «tartalma világosan
mutatja, hogy az immaculata conceptio vala.mely buzgó hívétől

O KEGBUS ZYZ MAHIA.

215

származik ; s mivel nálunk ezen dogmának a XV. század folytán
a ferencziek voltak legfáradhatatlanabb védői és vitatói: igen
valószínű, hogy Vásárheli András egyik kor- és szerzettársa
volt szerzője». Azonban ugyanezen az alapon paulinus szerzőre is
lehetne gondolni, mivel a jelzett időben a pálosok szintén nagy
hívei voltak Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának (Pozsonyi
Jífíiüs, Michael de
üngaiia.)
Az «0 kegyes szűz Mária» közkeletű ének volt, megtetszik
ez abból a körülményből, hogy a reformátorok énekeskönyvei
időről időre említik dallamát. SZEGEDI GERGELY Enekeskönyvének
173. lapján meg van írva, hogy a «Hiszüno mint egy iftenben»
kezdetű dicséretet «az o kegyes fzüz Maria notaiara» kell éne
kelni. Lzenkívül HüszÁa GÁL gyűjteményében (XCVI. 1.) és
BORNEMISZA PÉTERNÍL (XXXIII.) ugyancsak hasonló utalás olvas
ható. Mi több, az ének a XVII. század elején bekerült DÜSI
JAKAB följegyzései közé, a Gnöngyöd
Toldalékha (7" 7*. V. ö.
ERDÉLYI PÁL, Magyar könyvszemle,
i898. 9W. l. ALSZEGHY
ZSOLT, Gyöngyösi Tolilalék, Gyöngyös, 1914, 10—11. 1.), mely
csupa közkeletű éneket tartalmaz; sőt FEICK J . még a XVIII.
században is ráakadt viszhangjaira egy kath. énekeskönyvnek
Áve mundi domina-hymnusában (Bozóki Mihály, Kótás Énekes
Könyv, Vácz 4707. 64. l.) :
Anyádtól még n e m születél
Méhében m á r szenteltetél
Tisztán e világra.
Mert a b ű n t ő l m e g m e n t e t t é l .
Annál meglepőbb, hogy maga a hymnus teljességgel kikopott
a nép emlékezetéből, de sőt a XVII. század katholikus énekgyííjteményeiben sem olvasható. Kétségkívül, a Cantus Catholici-k szerkesztőiről, különösen az elsőkről, lehetetlen föltenni,
hogy a heereticusok között országszerte ismert énekről nem volt
tudomásuk; valószínűbb, hogy a hivatalos szövegek közé dogmaticus szempontból nem akarták beiktatni Az Immaculata
conceptio tanát ősidőktől fogva hitték az anyaszentegyházban^
de a tétel még nem volt dogmává emelve. Azonban nem ez a
fő, hanem az, hogy a versezetnek egyéb nyilatkozataiba sem
volt nehéz belekapaszkodni. Mária akkor szenteltetett meg anyja
méhében, mikor született; vagy más változat szerint: méhében
szenteltetett meg; szülésekor az angyalok imádták; halálára az
Üdvözítő lejött az égből . . . A vallási harezok korában, mikor
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az ellenfél vizslató szemmel kutatott minden apró rés után,
hogy a (1 tévelygők »-höz hozzáférkezhessék, különösen méltán
mutatkozhatott veszedelmesnek ilyen gondolatoknak hivatalos
terjesztése, a melyektől az egyház tudósai és maga a hivatalos
egyház távol állottak. Az éneket tehát valószínűleg dogmaticus
okokból és apokryphákon alapuló részei miatt nem approbálták
és iktatták be a közrebocsátott gyűjteményekbe.
Ez a körülmény, úgylátszik, fontosabb, mint első pillanatra
tetszenék. H a ugyanis a hymnus theologiai tekintetben nem
kifogástalan, méltán tehető fel róla, liogy nem idegenből került
versezetnek fordítása, hanem eredeti költemény, a minek a
protestáns gyűjtemények útmutatása alapján is gondolható.
A protestáns énekeskönyvek ugyanis rendszerint a deák
eredeti kezdő szavaival jelzik, hogy melyik éneket milyen dal
lamra kell, énekelni. SZEGEDI GERGELY 1569-ben pag. 93. a «Dies
laetitise» nótájára hivatkozik, holott a Dies est laetitiae magyar
fordítása akkor már közkeletű ének volt a katli. egyházban;
hasonlóképpen cselekszik a 98. lapon «az Natus est nobis notaianval, pedig ennek is megvolt a maga közkeletű, régi fordítása,
sőt ezt a fordítást, kis részben maga Szegedi Gergely is föl
használta. (Uo.) Aztán megint ugyanezzel az eljárással találko
zunk a 101. és 106. lapon, a hol «Az Christus surrexit nótája»
idéztetik mint a «Christus feltámada» kezdetű ének áriája,
noha a «Christus surrexit» fordítása 1569-ben már a népénekek
közé tartozott és Szegedi belőle kölcsönözte a 101—102. lapon
olvasható dicséretnek kezdő sorait . . . EUenben magyar szöveg
nek dallamára hivatkozik a 147. lap, továbbá a 177-ik, a 194-ik,
208-ik és 206-ik, jelesül az első a «Jer mi kérjünk szent leiköt»,
a második a «Semmit ne bánkódjál», a harmadik a «Bátran
érted», a negyedik a «Magasztallak én Istenem», az ötödik a
«Megszabadultam már» nótájára. De a közönség ezeknek az
énekeknek nem is tudott idegen szövegét; az elsőé ugyanis
német volt, a másodikat SZKÁEOSI, a harmadikat BATTIÁNI OBBÁN

eredeti versezetének tudja az irodalomtörténet, a negyediket a
77. zsoltárból 1559-ben faragja valami névtelen magyar . . . Nem
éppen alaptalan tehát az a következtetés, hogy mivel az 0 ke
gyes szűz Mária dallamára szintén ennek magyar szövegével
kapcsolatban hivatkoznak: a hivatkozóknak nincs tudomásuk
az éneknek idegen szövegéről. Más szóval: a kecses Bíáriahymnus szerintök is eredeti.
Maga a PeerC-ben olvasható szöveg több helyütt hibás,
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sőt értelmetlen. A bajon azonban bizonyos mértékben lehet segí
teni a Gyöngyösi Toldalék variánsának számbavételével. A két
változatnak eltérései a következők:
PeerC 1. vsz. 7. s. méhében; G-yT méhedben.
P 1. vsz. 7. s. zereteltei; G y T szeretetéi.
P 1. vsz. 8. s. eredeth hwntnl zepplotelon, GyT bünne-knl.
P 1. vsz. 10., 2. vsz. 11., 3. vsz. 10. s. bénpjjpknek;
QjT
bünCs Népnek.
P 2. vsz. 6. s. zyzej'egedben iíjpplel; GyT szeniségödhen
megh épülél.
P 2. vsz. 7. s. m.egh; GyT be.
P 2. vsz. 9. s. wg vifclhetned ; GyT hágj viselnéd.
• P 3. vsz. 4—8. s. iej'úflh ha nckpnk adad . . . hyrzctenek;
GyT az Istent hogj nekünk szüléd, szent tejeddel élteted, inert
Angjalok szolgálának, segélének, tiszteiének, lujndenek boldog
nak hii-detének.
P 4. vsz. 3—4. s. A GyT-ban hiányzik.
P 4. vsz. 5. s. kozelegtwen; GyT elközelgete.
P 4. vsz. 7. s. hog halálodra léé yowe ; GyT Halálodra hogj
alá Jüve, mennjej Nagj djcsöségel.
P 4. vsz. 8—11. angoloknak ... orokke; GtjT
Angjaloknak,Martyromoknak Prófétáknak, mjnd szentöknek fölötte hclyhözte.
hogy örvendöz Már ű vele mjnd örökkön és örökké (Vö. ALSZEGHY
ZSOLT, i. m. 10—11. 1.)

, AZ eltérések közül különösen figyelemre méltók azok, melyek
a 3. és 4. vszakban fordulnak elő. ^'alószinűvé teszik ugyanis,
hogy a 3. vszaknak hiányzó 7-ik sora a következő volt: szent
tejeddel élteted; és megmutatják a 4ip-nek értelmét: hogy örven
dezz az te szent fiaddal.
Érdekes, hogy Dúsiék a Peer C 3--ből az [imadanak igét el
hagyják, az 1, énekében szava helyett pedig méhedben-t mon
danak. Ezzel azonban csupán részben javítottak az éneken, a
nélkül, hogy azt dogmaticai tekintetben kifogástalanná sikerült
volna tenniök; sőt — részben — éppenséggel rontottak rajta.
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CONTPA FEBKES
criftus orzagol f
criítus paranchol f
criftus goz t orozlan
iuda nemzetéből
zabadoychad megh íymont
menden nemo gonoztul'
ees ez hydegleleftol
at'anak f es fywnak f
68 zenth leieknek newebe f
A PeevC 248. 1. Eredetije ugyanott:
Contra febres
xpus regnat f xpus inperat xpus vincit f leo de tribu Iuda f
libera íymonem ab omni malo et febre hao in nomine pris f
et fily f rpuJl'cti t Ámen.
A fordításnak verses természetét először említi KACZIÁNY
GÉZA, Irodalomtört. Közlemények, I. 14. 1.

SALVE COEPUS GLOKIAE.
l.Idwez leg iítennek zenth tefte
zenth oltáron aldoztatol:
at'a iítenthol adatai
68 zyletel
zeplptelen zyz mariathwl
2. Gábriel archangyal myath
marianakj**^ meg wzentetel
yfayas propheta
meg monda
zent leieknek malaftya myath
3. 0 the dychpfeges zent teíth
the wag az prok iften
ky aldoztatol oltáron
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papy kezthp]
zenth halalodnakh emlekezetyrpl
4. Ez az angeli zenth kenyr
ky mariatwl zwlethel
walaky ezt nem hyfy
karhozykh|2«
menorfagbol ky rekeftetek
5. 0 menney nagh dychpfeg
paradychomnak gymplche
marianak zenth fya
zeph iefiis
vilagofohadh meé az my elmpnkkpth
6. Zepplptelen zyz maria
kegees criftufnak zenth annya
zent haromfagnak leánya
zeph|**5 roía
nyer irgahnath ez naph mynekonk
Ámen
A PcerC 242—245. 1. Előfordul azonban egyebütt is, neve
zetesen az esztergomi főegyházmegyei könyvtár egy, 1524-iki
esztergomi breviáriumának hátlapjára írva {Lányi-Knauz, Magyar
Egyháztörténelem. Esztergom, 1866, I. köt. 489. 1.), továbbá a
Gyöngyösi Toldalék 5. lapján (vö. Alszeghy Msolt kiad. 7. 1.),
a

/nw^só-codexben

(105. 1.), MIHÁL FARKAS gyűjteményében

(84—85. 1.) és KÁJONINÁL (Cantionale Catholicum, Csiksomlyó,
1719. 259. 1.).
A szövegek azonban nem egyeznek mindenben. Az eszter
gomi változat és a többiek ugyanis a Peer-féle 1. és 2. vsz.
közé a következő strophát iktatják :
Idvöz légy Christusnak zent vére,
mi lelkünknek édes itala,
ki ontatál ur Jesusnak
testibiil,
Bwneincnec bochiánattiára.
(Vö. LÁNYI-KNAUZ i. h.)
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Maga az ének — mert ének, sőt népének volta kétségtelen —
fordítás és eredetije a Mi hál Farkas-féle kézirat szerint a követ
kező strophával kezdődött:
Salve corpus gloriae
In ara consecratum,
Ab aeterno dominus
Et natus
Ex intacta púra virgine.
Többet nem tudunk belőle. (Vö. Nyelvemléktár, II. köt. V. 1.
Irodalomtört. Közlemények, 1895. (Y.) 275. 1.
3. vsz. 5. s. emlekezetyrpí. Helyesen: emlekezetyre; vö.
GyT. 5. emléközetyre.

DE SANCTO LADISLAO.
I.
l.Idwezleg kegelmes zenth lazlo keral'
magyaroríagnak édes oltalma
zent keral'ok kpzth dragalatws gpng
cyllagok kpzpth feneffeges cyllagh
2. Zenth haromíagnak vag the zolgaya
iefus eriftusnakh nyomdoka kowety
the zenth leieknek tyzta edene
zyz marianak valazthoth withezé
3. Magyarorzagnak wag keraly magzatt'a
zenth keralyoknak fenes thwkore
teneked at'ad kegees bela keral'
hog hozza kepefth kegees keral' lennel
4. Nekonk
menbol
mafzor
pfodnek

zylethyl lengéi orfagban
adatai nag Luda keppen
zyletyl zent kéréíth wyztpl
nevenpi^ Lazlo Ion ne . . .
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5. Mykoron meglen germegded volnál
ky hoza bela keral' yo magyarorzagba
hog dychekednel the keth orzagban
magyarorfagban es menorfagban
6. Le telepedéi bihar waradon
ah warwfnak lol édes oltalma
templomothp^* rakatal zyz marianak
kyben mofth nywgozol menden thyfiefíegwel
7. K9rnol fékeinek téged chafarok
pwfpokok keralyok ees lobbagy wrak
olay zarmazyk zenth koporíodbol
tetemed foglaltak az zeph far araiíbol
8. Te^ed
papok
téged
merth

dychernek zent zolozmawal
dyakok ees varwfnepek
földnek kerekfeghe
téged dychernek yítennek angely

9. Te dychekedel keraly feekedben
kepéd fel tpttek az magas kp zalra
fenlykh mynth naph falyog mynth arán
nem elegezyk fenky tereád nezny
10. Te archwl tell'es zep pyros valal
tekentetedben embereknél kedweíb
bezededben ekés karodban éroos
lampi** mendenth the eytez ky teweled kwzdyk
11. Tagodban ekés thermetedben difces
valladtwl fogwa mendeneknel magafb
1^*0 Lak zepfeged chafarfagra meito
hog zenth corona téged meltan illeth
12. Teltedben thyzta lelkedben fenes
jjypai -véredben bátor mykenth wad orozlan
azerth newezthek bátor lazlonakh
mykoron meglen yffywdad volnál
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13. Merth walaztha az zyz maria
meg dych9ytbe fok yo ayandekkal
hogh te pryzned ees oltalmaznád
neky ayanlad yo magyarorfagoth
14. Feyedben kelé az zent corona
me^ batoreyta teget az zent lelek
kezded kowethni at'adnak elethet
rofakoth zaggaial coronadban fyzed
15. Dycberwk magyarok zentb lazlo keraltb
byzon erdemly my dycberetonkkoth
dycberywk oteth angelok mondwan
Idwezleg kegelmes.p^ zentb lazlo keral'

11.
1. Iduez légy kegelmes
2. P Te tbataroknak wag meg tereye
magokatb zagatad az bawa . . .
tbe poganoknak wag retbenetyk
tberekek mondotak féld felelmen . .

,

3. Tbe ky wagdalad az erelbnekeketb
el zagatad myd ky gomlaltad
nem woltb ydedben gonozol tbewe
mertb .ak byred. mydenek retbektek
4. azerth ygazfagnak walal byroya
az zep zyzegnek walal koronaya
tbe tyzthafagnak tyzta otbalma
irgalmaffagna. tbeles kewetheye
Az I. sz. a PeerC 308—25. 1. A II. sz. a GyöngyösiC
1—2. 1. — Ism. ToLDY FEEBNC, Handbuch d. Ung. Poesie,
I. Pestli u. Wien, 1828. 3—6. 1. DÖBBENTEI, Eégi magyar
nyelvemlékek, 11. kötet. Buda, 184-0. 6. ós 366—367. lap.
SziLÁDY, EMKT. I. 277—283, 1. GÁBOR IGNÁC, Magyar Nyelvőr,
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1904. (XXXIII. k.) 543—544, 1. és Ősi ritmus, Budapest,
1908. c. mimk. HEGEDÍJS ISTVÁN, Akad. Értesítő, 1914. (XXY.
k.) 33—40. 1. — Az ének latin szövegéből a nagyobb részt
közli a PeerC, hol a deák és magyar vszakok fölváltva (latin
magyar, latin-magyar) olvashatók. A GyöngyC szintén közli
a deák textust, csakhogy az előbbitől eltérően; ugyanis mel
lőzi az előbbinek 15-ik vszakát és helyére négy másikat csa
tol, melyek a Peer-ben ismeretlenek. SZILÁDY 'összefoglalta a
két szöveget, úgy hogy a PeerC 14. és 15. vszaka közé a
GyöngyC négy önálló stropháját iktatta és a Salve henk/ne
rcx Ladislae ebben az alakban látott napvilágot a EMKT. I.
kötetében. (Vö. DANKÓ, Vetus Hymnarium Ecclesias Hungaricte.
Budapest, 1893. pag. 392—395.)

I.

1. Salve benigne rex Ladislae,
ünnicse plebis dulcis patroné,
Eegis regum gemma praeclara,
Siderum coeli prsefulgidum 8idus.
2. Tu Trinitatis cultor fidelis,
Jesu Christi vestigia terens,
Spiritus sancti vas tu dilectum,
Electe pugil almse Marisé.
3. Tu nam Hunnorum regia proles,
Eegum sanctorum speeulo fulgens;
Genitor tuus rex pius Béla,
ü t more patris rex pius fores.
4. Tu nobis natus Polonico regno,
Coelis datus praesagio magnó,
Esque renascens fonté salutis,
Nomine avi dictus Ladislaus.
5. Tu cum esses tener aetate,
Eduxit rex Béla in Pannoniam,
ü t te laudarent patria regna,
ünnicum scilicet atque coelicum.
6. Tu residisti Biar-Varadini,
Urbis futurus dulcis patrónus,
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Tu construxisti templum Marisé,
Quo nunc quiescis omni honore.
7. Te circumcingunt imperatores,
Praesules», reges, clari barones:
Oleo sudat sacrum sepulcrum,
" Ossa teguntur auro fulgenti.
8. Te venerantur cultu divino
Saoer clerus et plebs devota,^
Te adhonorant regna terrarum,
Etenim laudant astra te coeli.
9. Tu gloriaris regio throno,
Tua imago sita est in muro alto,
Splendet ut sol, fulget ut aurum,
Haud sat est visu te contemplari.
10. Tu vultu plenus et rubicundus,
Tu et aspectu desiderabilis,
In verbis dulcis, tu manu fortis,
Dejicis cunctos tecum dimicantes.
11. Tu membris sanus, forma decorus,
Humeris tuis altior cunctis,
Specie aola imperio dignus,
Corona sancta te rite cernit.
12. Tu carne purus, mente prfeclarus,
Tu corde audax more leonis,
Ob hoc es dictus Bátor Ladislaus,
Dum adhuc juvenis setate fores.
13. Te elegit virgo Maria,
Praídotavit gratiarum donis,
Ut custodires et gubernares
Legatum sibi Hunnicum regnum.

DE SANCTO I J A D I S L A Ü .

225

14. Tuque fuleitus regni corona,
Irradiatus Spiritu Sancto
Comitabaris móres paternos,
Rosas legebas, corona stipabas.
15. Tu fidem sanctam et catholicam
Prseconisatam ab hominibue christi
Observabas et protegebas
Gorde, ore sancto et ense.
16. Tu Tartarorum terror eorum,
Crebro debellans in alpibus eos;
Tu bassarum pavor eorum,
Tu metus orbis Theucris vocabaris.
17. Tu exstirpasti gentes, hseresim,
Ulscitos (!) omnes tu evulsisti,
Nec fűit auctor quispiam mali,
Sola fáma tua cunctos terrebat.
18. Tu aequitatis justus eras judex,
Virginitatis eras corona;
Tu castitatis caetus patrónus,
Tu pietatis totus eras factor.
19. Unni laudate
Quia meretur
Laudent eum
Salve benigne

sanctum Ladislaum,
a nobis laudem;
angeli dicentes:
rex Ladislae!

A versezet, mivel 7. versszakában nyilván arra céloz, hogy
Zsigmond császár szintén Váradon van eltemetve, nem lehet ko
rábbi 14'37-nél; valószínű azonban, hogy a századnak második
feléből vagy épen a XVI. század elejéről való. A latin szöveget
bizonyosan énekelték is, mivel BORNEMISZA egy helyütt dalla
mára utal (Énekec haromrendhe. Detrekoe, '1583. CXXIV. L),
de a magyar változat énekléséről nincsen adat, valamint a két
•— deák és magyar — szövegnek viszonya sincsen tisztázva»
SziLÁDY a EMKT. I. kötetében azt írta, hogy «a négysoros
Régi M. Költök Tára. H. C. I.

15
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versszakok mind a latin, mind a magyar szövegben 10 szótagú
sorokból állanak: bár latinban, magyarban egyaránt fordulnak
elé szabálytalan sorok. A magyar ének sorain határozottan
észrevehető', hogy a 3 és 2 szótagú ütemekre osztás volt a szerző
törekvése, a mi azonban ritkán sikerült neki annyira, hogy a
sormetszetet is' megtarthatta volna, mint például ezen sorokban :
Ősödnek | nevén || László lön | neved.
Mikoron | méglen || gyermekded | volnál.
Gyakran találunk 11 szótagot, egypárszor 12-t is; van egy 8as is:
Tégoi-I földnek kereksége. Mindezen szabálytalanságok mellett
sincs az éneknek oly. strophája, melynek legalább egy sora
eszünkbe ne juttatná a gyermekdalokból is ismeretes rhytmust:
Kis kacsa | fürdik |1 fekete | tóba.» (278—279. l.)
GABOE IÖNÁOZ azt bizonyította, hogy ez a magyarázat teljes
séggel téves. Szerinte a László-ének rhythmusa a következő «ősi
magyar ritmus» :
/dvezlégy | /cegyelmes
szent László | /cerály!
Magyar | országnak
e'des I oltalma,
Szent I /cerályok közt
drágalátus | gyöngy,
Csillagok 1 ícözött
/enességes | csilhg.
Magjav- I országnak
vagy II /cerály | míigz&tija,,
Szent I fcerályoknak
/enes | tököre:
Teneked | aíyád
kegyes | Bélsb kerály,
Hogy II hozzá \ /ce'pest
fcegyes | /cerály lennél.
Mi több, a latin ének rythmusa is «teljesen azonos a magyar
eredetinek imént megállapított ritmusával:
Salve I fcenigne
rex I Ladislae,
C/nnicse | plebis
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dulcia I patroné,
regia \ regum
.^ernma | praecla,rsL,
síderum | ooeli
praefulgidum | sidus.
Tu I írmitatis
citltor I j^delis,
Jesn \ Christi
tiestigia, 1 terens,
.spivitus I sancti
vas tu I dilectum,
e/ecte | pwgil
rtZmse I Marisé. I)
Ez az eredmény, véli Gábor Ignácz, a magyar és latin
szöveg viszonyát illetőleg is különös fontosságú. Abból ugyanis,
hogy a magyar szövegben «tó'sgyökeres magyar ritmust sikerült
kimutatnunk, holott a latin énekben sem a rímnek, sem a latin
himnusok valamely metrumának nyoma sincsen, kétségtelen,
hogy nem a latin ének az eredeti, hanem a magyari, viszont
a közölt deák sorokból «látnivaló, hogy a deák fordító akár
zenei okokból, akár fordítói hűségből a magyar eredetinek rit
musát is átültette, noha az a latin nyelv hangsúlyának törvé
nyeivel nem igen egyeztethető össze.»
A dolog nem ilyen világos ós egyszerű. Bizonyos minde
nekelőtt, hogy a deák szöveget nem lehet úgy ritmizálni, a hogy
G. a Nyelvőrben megkísérelte; mivel az a ritmizálás a latin
nyelv hangsúlyának törvényeivel nemhogy «nem igen», de semmikép sem egyeztethető össze. A latin nem hangsúlyoz ekkóp:
/rmitatis, /idelis, wwtigia, dileotum, AforiaB; hanem: trinitetis,
fideíis, vesíigia, difeotum, Mariaa ; következéskép a Salve homjne
rythmusa, még magyaros ejtéssel sem lehet más, mint a követ
kező :
Sa/ve be- | m'gne
Rex Ladis | Zae,
C/nnicsB I f/éntis
Dulcia pa- | írone,
Regia \ reguva.
(Vemma' prse- | ctora,
15*
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Siderum | coeli
Prae/iíígidum | sidus.
Tu trini- ] tatis
Cfiltor fi- I delis stb.
Ez a i'hythmus pedig korántsem újdonság a középkori latin
költészetben. Az Me eonfessor kezdetű hymnust például a kar
ban ily beosztással éneklik:
Jste con- I fessor
domini sa- | craiua,
Festa plebs | cMJus
celebrat per | o?'bem,
Hac die | laetne
merült su- | _premos
Lmiáis ho- | nores.
Látnivaló, a két vers között nem igen van lényeges kü
lönbség; mindössze abban térnek el, hogy a László-hymnus
páratlan ütemei gyakran csupán két szótagosak ós öt versszak
ban (5., 10., 12., 15., 17.) a páros tactusok egyike-másika három
szótagos; pl.
Eduxit rex ] Béla
in Pan | noniam.
Unnicum j seilicet
atque | coelicum. (5.)
Tu et a I spectu
deside- | rabilis. (10.)
Dum adhuc | juvenis
aetate | fores. (11)
Tu fidem | sanctam
et ca- I tholicam (15.) stb.
Más szóval: a Salve benigne verselése szabadabb, az író kevésbbé
ügyel rá, hogy az egymásnak megfelelő ütemekbe ugyanannyi
szótag jusson; az ütemeket olvassa, nem a sorok szótagszámát.
Ez valóban magyar sajátság, és Gábor Ignáozó az érdem, hogy
jobban gondolunk reá, mint valaha; ámde a versezet eredetére
nézve semmivel sem következik több belőle, mint a mennyi a
műnek tartalmából, különösen 4. ós 19. vszakából (Tu nobis
natus; Unni Imidute sanctwm Ladislaum, quia meretur a nobis
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laudeni) amúgy is tudva volt: hogy a mtt magyar ember al
kotása.*
Egyébiránt az a föltevés, hogy a két szöveg közül a magyar
az eredeti és a latin ennek fordítása, némi nehézségbe ütközik.
Magában véve nem sokat nyom a latban az a körülmény, hogy
a régiek csupán a deák szöveg dallamát említik, valamint az
sem, hogy a PeerC a latin szöveget mindvégig a magyar szöveg
elé állítja ; de figyelemreméltó 1., hogy a magyar inkább ké
szülhetett a deákból, mint ez amabból, és 2., hogy a latinban rá
lehet ismerni az író közvetlen forrására.
1. Ismeretes az az eltérés, a mely a két szöveg között az
első vsz. 3. sorában észlelhető. A latin így szól: Regis regum
gemma praeclara ; a magyar : Szent kirá yok közt drágalátos
gyöngy. — HEGEDŰS ISTVÁN szerint «ez az eltérés a magyar
szöveg régebbi és eredeti voltára vall» (Akad. Éri. id. k. 3.5. l.);
de Hegedűs semmivel sem okolja meg véleményét s a föltevés
különben sem látszik helytállónak. A magyar szöveget könnyű
lett volna deákra fordítani: Eegum sanctorum gemma prseclara ;
vagy: Inter sanctos reges gemma praeclara; de a Regis regiim.
gemma praeclara nehezen önthetö megfelelő magyar formába —
bizonyság reá Hegedűs István fordítása: tÉgi királyunfe drá
galátos gyöngye» — következéskép inkább azt kell hinni, hogy
a magyar szöveg készült a latinból, semmint megfdorítva.
2. Azt a körülményt, hogy a László-hymnus «a krónikák
és a sz. László-legenda ismeretes előadásától nem tér el», már
SziLÁDY észrevette (EMKT. I. 278. ].). Ennél azonban kétség1 Gábor Ignácz a deák szövegnek fordítás-természetét a 16. vsz.
következő soraival is bizonyítani akarja: 2'M Tartarorum terror
eorum : Te tkataroknak ivag meg tereye; Tu hassarum pavor eorum :
the poganoknak wag rethenetyk. A birtokosjelzös jelzett szót ugyanis
a magyar nyelv látja el birtokos személyraggal, melynek tolmácso
lására a deák szöveg a két sor eorum névmását használja; holott
az efféle szólás a latinban teljesen szokatlan; a két eorum tehát
csakis úgy kerülhetett a deák szövegbe, hogy a versezetet magyarból
fordították.
Tudni kell azonban, hogy hasonló tüneménynyel a Vulgatában is lehet találkozni. (Non sünt loquelee, neque sermones, quorum
non audiantur voces eorum. Ps. 18, 3.) Mi több, a két eorum-ot
merő hungarismusnak nézve sem szorulunk a fordítás gondolatára :
elég rámutatni a biztos tényre, hogy a deák versezet magyar ember
munkája.
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kívül többet is lehet mondani, jelesül, hogy a versszerzö a legen
dák közül az ú. n. Legenda major-t, tehát azt a szerkezetet
forgatta, melyet ENDLICHBR a mondseei kéziratból (Codex Lunselacensis) tett közzé 1849-ben a Monumenta Arpadianu-haxi.
Ugyanis a költemény 3. vszakának adatai ennek a szerkezetnek
a kezdetét alkotják, a L. minorban pedig teljességgel ismeretlenek.
Azonban nem ez a dolog lényeges, hanem a 10 -11. vszaknak
és ama leírásnak egyezése, a mely a legericiákban Sz. László
külsejét rajzolja. «Erat enim manu fortis, visít desiderubilis ...
statura procerus, cseteris hominibns ab humero supra prseeminens ; ita quod exuberantem in ipse donorum plenitudinem ipsa
quoqvie corporis species imperio digna declararet.» Az ének
szerint:
Tu et aspectu desiderabilis.
In verbis dulcis, tu manu fortis,
. . . Tu membris sanus, forma decorus,
Humeris tuis altior cunctis,

Specie sola imperio dignus.
Ezek a sorok világosan mutatják, hogy a deák hymnusnak a legenda volt forrása, még pedig közvetlen forrása; kü
lönben lehetetlen volna megmagyarázni, hogy a két helynek
nemcsak tartalma, de helylyel-közzel még szavai is egybevág
nak. Szóval, a deák szöveg nem készült a magyarból, hanem,
mint középkori irodalmunkban rendszerint tapasztalható, a
deák az eredeti és a magyar a fordítás.
Egyébiránt Gábor Iqnácz a magyar változatnak rhythmusát sem határozta meg kifogástalanul. A magyar rythmikának
semmi oka, hogy hangsúlytalan ütemelőzőröl, auftakt-ról beszél
jen. Ujabb nemzeti rhythmusunk nem ismeri ezt a sajátságot;
zeneköltöink egyike-másika kísérletezett vele; azonban hiába,
mivel a nép nem fogadta el az újítást, hanem kiküszöbölte
(vö. Fabó, i. m. 578—79. 1.); viszont régi emlékeinkben sin
csen semmi, a mit nélküle megmagyarázni nem lehet. A László
ének «ütemelözös» sorai egészen jól zengenek, ha így ejtjük őket:
Vagy kerály | magzattya ;
Hogy hozzá ! képest;
valamint a következő versek sem kiáltanak ütemelőzők után:

A ki a \ rózsáját | igazán | szereti. Nd.
A kiben, \ a kiben | konkoly nincs. Nd.
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Mikor pedig | « tál | asztalra | kerűle. Ar. TSz.
De mivel a \ király | még fiatal | szintén. Uo.
Mielőtt \ azonban \ a dagadó | párnák. Ar. TSz.
Melyeket a \ bátyja, | miután \ kinőtte. Uo.
Gábor Ignácz szerint szabály, hogy minden taetusnak hang
súlyos szótaggal kell kezdődnie; ebből a gondolatból sarjadoz
az ütemelözős elmélet és reája támaszkodnak az efféle sor
beosztások :
Szent I királyok k ö z t ;
D r á g a l á t u s | gyöngy, stb.
a melyeket legkevésbbé épen magával a rhythmussal lehet iga
zolni. Mondjon bárki bármit, az idézett sorokat a Gábor-féle
szabály szerint ejtve, senki sem fogja rhythmicusoknak hallani.
Viszont bizonyos, hogy azzal a rhythmussal hangoztatva, melybe
az előző stichosok mintegy beléringatják a recitálót, mindegyik
tűrhetőnek mondható.
A modern rhythmicusok igen helyesen tanítják, hogy a
vers legjobb, ha a tactusok értelmileg is súlyos szóval kezdőd
nek; ámde senki sem mondhatja, hogy csakis így jók és az
előző sorok rhythmusának lüktetése következtében a recitálónak
nem jár rá mintegy a szája a következőknek hasonló ejtésére.
Ez a tünemény mindig megvolt és mindig is megmarad; és a
régi magyar versben épp úgy meg kellett lennie szerepének,
mint a későbbiben. Más szóval: a rhythmus hangsúlyának
mindig megvolt az az ereje, hogy a szöveg hiányzó hangsúlyát
pótolhatta; szükség is volt reá, mivel csupa szabatos ütemek
ből, a melyekben a vers ictusa és a szövegnek értelmi hang
súlya teljességgel összevág, verset írni ma sem könnyű feladat
és Gábor Ignácz túlságosan sokat tesz fel a régi verselöről, ha
azt hiszi, hogy tactusai csupán hangsúlyos szóval kezdődtek.*
Végre nem szabad elfeledkezni a verselőre hatott tényezők
* A kimondott szabályt egyébiránt Gfábornak akárhány példája
is czáfolja. Ilyen a két idézett sor is, melyekben a második tactus
szövegét egy-egy jelzett, tehát súlytalan mondatrész alkotja. E mel
lett érdekes példák vannak könyvének 100. lapján: Csak \ szépsé
ged II császárságra | méltó ; Mert \ választa || az sziz | Mária. — Itt
már a kötőszók is hangsúlyosakká tétetnek, igaz, azzal a nem
éppen megingathatatlan értelmű magyarázattal, hogy «jelentős
szerepük van a mondatban.»
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közül a legfontosabbak egyikéről: a latin éneknek rythmusáról és — esetleg — dallamáról. A fordító ragaszkodott e dal
lamhoz és rhythmushoz, tehát kétség esetén joggal fordulha
tunk útbaigazításért az eredetihez, Más szóval: a magyar
László-hymnus versalakja: a deák eredetinek versalakja, mely
később is kedveltségnek örvendett énekköltésünkben és a mo
dern népköltés termékeiben sem ismeretlen. (Vö. KEIZA, Vad
rózsák, 1863.1. k. 17.1. és BOBNEMISZA, i. m. CXXIV. 1. a 123. Ps.)
^ Maga az ének valódi gyöngye a középkori magyar lyrán a k : a vallásos áhítatnak és hazafias lelkesedésnek oly erő
teljes és költői megnyilatkozása, a melyhez foghatót akkori
lyránk termékei között hiába keresnénk.
I. sz. 4. vsz. 4. s. Ipn ne: lőn ne(ved).
7. vsz. 1—-2. s. Chafarok : Zsigmond ; keralyok: II. Ist
ván, Kun László, Mária.
7. vsz. 3—4. s. olay zarmazyk zenth koporj'odbol, tetemed
foglallak stb. Vö. Mit pironkodtoo Varadi Papoc . . . Szent
Lafzlo feiet ti imadgyatoc, Szépen ezúi'tben be foglaltatoc, olay
az telte mind azt mondgyatoc, ezuel a nep kózt ti komplarkodtoc. (Szkárosi 11. zsolt. i540-böl. Szegedi G. Énekeskönyve,
6. l.) A tetem: Sz. László fejereklyéje, a sár arany: az ara
nyozott ezüst ereklyetartó, mely Győrött ma is látható.
9. vsz. 2—3. A hely Sz. László lovas-szobrára vonatkozik,
melyről Miskolczi Mván zempléni esperes 1609 jún. 27-éről
így í r : «In ipso Arcis ingi'essu ad dextram s n e a S. Ladislai
Eegis imago seneo equo insidens, quondam integra, et tota
auro splendens, in dextra habét asoiam lignariam quasi seetionem minitans. — Equi dexter testiculus grandior est altero.
Subtus equum in senea tabella ha3C leguntur: anno M. 390.
die XX. mensis May Eege Sigismundo et Maria Eegina fehciter
regnantibus hoc opus fieri fecit Eeverendus in Christo páter
d. Joannes Episcopus Varadiensis per Magistros Martinum, et
Georginm de Colosvar in honorem S. Ladislai Eegis.»
(SoHBDiDS, Zeitschr. von und für Ungern, 1804. I. k. 85. 1.
Id. SziLÁDY, EMKT. I. 281—282. 1.) Érdekes, hogy a nép kö
zött erről a szoborról és három társáról, melyek közül az egyik
ugyancsak Sz. Lászlót, a másik Sz. Istvánt, a harmadik Sz.
Imrét ábrázolta, az a hit volt elterjedve, hogy míg meglesznek,
a török nem bírja elfoglalni Váradot. (Vö. Magy. tört. tár,
IX. k. 95. 1. Id. Sziládynál, uo.) A fényes lovas-szoborról kü
lönben mások is emlékeznek, jelesül JANÜS PANNONIUS (Epigr.

DB SANCTO LADISLAO.

233

II. k. 5. 1. Teleki, Utrecht, 1784 I. k. 645. 1., id. HEGEDŰS.
1. h. 34. 1.):
At tu qui rutilis eques sub armis
Dextra belligeram levas securim etc.
és Szkhárosi:
Oly igen féltem az T6r6k Czafzárt,
meg n e iargalna í z e n t Lafzlo louát. (Id.

h.)

13. vsz. 4. s. nehy ayanlad yo magyarorfagoth.
A latin
ban : Legatum sibi Hunnicum regnum. A szöveg tehát erede
tileg ez lehetett: neky ayanlott stb.
i5. vsz. 2. s. Szilády szerint e helynek középkori etymologizálás szolgál alapul. Vö. Mert dactoroknak
magyarazattyoh
zerent. Lazlo LadyJ'Laus haromaa haffazthwan
az az laus
dacAo. populus. dycheeret, adaas, 7ieep : kyket eegybe rakogathwan annyat teezen Neepnek iftentewl adatot dycheeret.
ynie meel dragalatu» newet eerdemleth vala wr iftentewl, kyt
ez bodogli ember myg eele Byzonyawal megh byzonoytaa hogy
anya zent egyházban wr ij'tennek dycheerety leen. De meeg
holta wtan ees mynd erekkee. ErdyC 384'' 1. V. ö. Leg. maior, c. II.
771 SZ. 2. vsz. i. s. thataroknak,
tulaj donképen kunok
nak., A kifejezés anaehronismus, de a köznyelven alapszik.
A jász-kiin helységeknek XVI. századi jegyzékeiben Kúnszentmiklós Tatár-Szentmiklós
néven szerepel. Istvánfíy
Miklós
szerint a kunokat a XVII. században is tatároknak
mond
ják. A két név összezavarásának titkát ifj. Szinnyei
József
fejtette meg Pestliy Mizsér Gábor származásáról írt értekezé
sében (Magyar Nyelv, i908. (IV.) k. 53—54. l.). A nyelvé
szek (Eadloff, Paasonen) észrevették, hogy a novgorodi kor
mányzóság tatárainak nyelvjárása igen közel áll a kihalt kún
nyelvjáráshoz. Az illető tatár törzsnek miéar a neve. A mi
Pesthy Gáborunk azt vallja magáról Ujtestamentuma czímlevelén, hogy «nemzetsegerewl MylTer nezetbewl walo», tehát a
nálunk lakó tatárok miáer-törzsbeliek voltak, kiket a nép nyelvök miatt zavart össze a kunsággal.
2. vsz. 2. s. az hawa. A szó vége levágva. Valószínűleg
hawa(sokon) olvasandó. Vö. a latinban: in alpibus.
2. vsz. 4. s. therekek. A latinban: Tu metus orbis Thcucris.
A sor anaehronismus : Sz. László idejében Magyarország mitsem tud a törökökről. MBLICH JÁNOS szerint (Magyar Nyelv,
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1909. 437—438. l.) a «török» szó csupán a XV. században, az
oszmanlik Európában való eló'nyomutósakor jutott nyelvünkbe,
mivel a magyarsággal korábban érintkezett török fajú népek
közül egy sem nevezte magát török szavunkhoz hasonló szóval,
holott az oszmanlikról kétségtelen, hogy Oszmán szultán
(1288—1326) óta általán türköknek hívták magokat és a türk
osmanli név ma is előfordul nyelvükben. — A Theucri ere
detileg a trójaiakat jelentette; a törökök megnevezésére min
den bizonynyal humanista írók használták először; de SZILÁDY
Pelbártból is idézi: anno domini 1456. cum fetidissimus theucrus obsedisset exercitu validissimo castrum Nándor Álba dictum . . . deus dedit victoriam christianis Iheucro turpiter e£fugato. (De Sanctis, pars esi., de Transfiguratione dni s. III. E.)

IMPERATRIX

GLORIOSA.

de beata virgine oracio ^
l.Dychpíeges zyz maria
dycherethwel wag tel'les
hathalmas wag es felíeghes
angely tyztefíegwel
meltan dycherteífek
menorfagnakh azzonnya
ayandekoz mynketh
az te 1^*' zenth fyadwal
keges criítusnak zent annya
2. Bynefnepnek orwoffaga
thewplgpknek ydwezfeghe
byzon rofa towyfnekwl
zyzeknek lylioma
engedged myth keronk
Igaz iítennek annya
merth bwnpíCpk wagyonk
yrgalmaz ^^ mynekonk
remenfegnek wygafaga
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3. 0 fcerelmes zyz maria
aggyad nekonk myt \^^ kerpnk
hog leheffpnk menoríagban
yftennek mynth zentywel
es hozzad az wttra
tewelgp bwnoífokoth
az kyk hozzad byznak
zyzeknek wyraga
zenth haromíagnak temploma
A PeerC 326—330. 1. Ism. SZILÁDY, E M K T . I. 372. 1.

FiiicK, i. m. 96. 1. — Eredetijét maga a PeerC is közli, még
pedig szakonkint a magyar fordítás előtt; csakhogy nem min
den hiba nélkül. E szöveg a következő :
1. Imperatrix gloriosa,
Plena laudum titulis,
Potens et imperiosa,
Canticis angelieis
lure commendaris
Mater et regina;
Prole nunc gravaris *
. Tuo nos consigna
Virgo mater Deo digna.
2. Peccatorum medicina,
Salus et hominibue,
Eosa vera sine spina,
Castitatis lilium,
Kespice quod posco,
Mater Dei veri,
Me peccasse nosco,
MiBerere mei,
Consolatrix sanctee spei.

i

3. 0 dilecta praeelecta,
Fer solamen misero,
1

DBEVKS,

Analecta Hymnica, I. k. 68. Nato non gravaris.
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Clarítatemque perfectam
Confer, quam desidero;
Eevoca errantem
Ad viam veritatis
Ad te exclamantem,
Gemma castitatis,
Templum sanetse Trinitatis.

VÁSÁRHELI A. ÉNEKE.
I.
Cautilena
1. Angeloknak nagi'agws azzonnya.
Wr ihusnak bodogfagws Annya:
menorfagnak zephíeges |^^* aytoya [f']
paradychomnak vagh zeles kapwya
2. •^' A'^eked zolonk zyzeknek virága :
mend zenieknek oly nagh vigafaga
angeloknak 9 nagh tyztafaga
[paradychomnak^ patriarchaknak 0 nagh dychoíeghe'
3. f Z)ychekedyel angeli zekédben,
íeraphynnak zenth zeretetyben.
kerwbynnak nagh bplchefegheben:
zekeíeknek bplch jieletyben
4. ^ ^^ Rea,d néznek zenteknek zemey:
es véneknek keferwes zwwey:
es arwaknak nyomorolth yhay:
bwnpífpknek ohayto lelkey
5. f' Medezzel my nagh ygazfagonk :
hogh my zwpnkert my nagh batorfagonk:
zent fyadnak my nagh tyzteífegonk:
halalonkrol[nakl my nagh remenfeghpnkh
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6. f Aldoth the legh ihufnak daykaya:
zenth athyanak drága kench tartoya:
zent leieknek o megh nywgoztoya
ygazfagnak megh vylagofoytoya
7. f 'f^ Sceéel'ed megh the benned [bozo] byzokot:
engeztel' megh az apoftolokoth
fordeych hozzánk az martyromokoth :
tereych hozzánk az confelforokoth
8. f Dychofeghes zenteknek mondafy
zenth haromfagnak nagh tythcus tanacy:
apoítoloknak zent predicalafy:
martyromoknak nagh zok kyn vallafy
9. f' emlékezzél angely eferrpl :
emlékezzél ewanak vethkerol:
emlékezzél az |^^ nagh vyz ozpnrpl
nyer lyrgalmath] kegelmeth az nagh vr yítentpl
1 0 . ^ Syradalmas nekonkh my elethonkh:
es mynekonk my fok vetkezetünk
rettenetes nekonk vethkezetpnk
ha te nem leeB nekonk my nagh íceghedelmpnkh
11.;^ Arwafágnak kegyes taplaloya:
ozwegeknek megh oltalmazoya:
zeghenyeknek megh gazdagheytoya:
zankywetefeknek megh bodogeytoya
12. y Syradalmas 1^^ nekpnk zwletetonk:
, fwgelmes fok hy^volkodafonk:
rettenés nekonk bay vywafonk:
ha the nem lees nekonk kegyes táplálónk:
{'A.f /Izzonnyonkh zephfeghes thwkore:
ferfyaknak tyztes gozedelme:
halottaknak nagh hyedelme:
ördögöknek o nagh tpredelme
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1 4 . ^ iíolad zolnak zenteknek mandafi:
zenth haromfagnak nagh tythcus tanacy
apoftolonak zent predycalafi:
martyromoknak dyadalmaffaghy
15. f iíalottaknak p e mggjj zabadeytoya :
tprpkpknek megh nyomoroytoya
keralyoknak yo tanach adoya
magyaroknak megh oltalmazoya:
16. f Ezt zerzetek peftnek varofaban:
vgyan ottan zent peter vcayaban:
zAvleteth vtan el mwlth ydoben:
ezer oth zaz ees nyolch eftendoben
1 7 . ^ Legén hala az zent haromfagnak:
azonképpen az aldoth ihufnak
legén hala az zyz marianak:
velem |^^ ozwe raend az bodogoknak
Ámen.

II.
1. ANgialoenac nagyfagos azzonya
wr iefufnae bodogl'agos zent aíia
menyorzagnach zeepíegos aytoya
paradiczomnac nag zelos capwya
2. Nekwd zoloc zyzecnec wyraga
myndzentecnec ew nagy wygafaga
angialoenac ew nag tyztafaga
patriarchacnac es ew nag warafa
3. Dyezekedyel angialy zekédben
feraphynocal zent zeretetodben
kerw|'*binocnac nag bwlczefegeben
zekefecnec nag bwlcz yteletyben
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4. Reád neznech zentecnec zemey
ez wpgiecnec keíerwes zyney
es arwacnac nyomorwlt ehay "
bynes nepnec ohaito lelkey
5. Elfedezzél my nag ygazfagwnc
fok bynewncrwl my nag batorfagwnc
zenth fyadnac my nag tyztefíegwnc
halaloncrol my nag remenfegwnch
6. Aldot te leé lefuínac daycaya
I '^ Zenth atianac drága kencz tartoia
zent lelecnec o nag nwgoífaga
ygazfagnac megy wygaztaloya
7. Segellyed meg te
engeztellyed meg
fordoycz hozzanc
mert czac te waé

benned byzocat
az apoftolocat
az confefforocat
my nag remenfegwnc

8. Dyczofeges zentecnec mondafy
zent haromfagnac nag tytkos tanachy
apoftolocnac predycallafy
martyromocnac ew fok keen wallafy
9. Emlékezzél angialy
emlekezzyell** adam
emlekezzyel az nag
nyer kegielmeth az

eífetrpl
nag wetkerol
wyz ozenrol
nagy wr iftentol

10. Syradalmas nekwnc my eletwnc
yzamando my fok wetkezetwnc
rettenetes nekwnc nag effetwnc
ha te nem leez my na^ fegedelmwnc
11. Arwafagnach kegies taplaloia
wegyecnec meg oltalmazoia
zegenecnec meg gazdageytoya
zam ky wetefnec meg bodogoitoya
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12. Syrodalmas nekwnch|*' Zyleteíwnc
feledelmes my fok yzamatwne
rettenetes nekwnc bay wywafíwnch
ha te nem leez my nagy taplalafonc
13. Azzonyocnach zeepfeges tykere
fyrfyacnac tyztes gyezedelme,
halottaknac ew nag hyedelme
prdegpcnec ew nag teredelme
14. Rolád zollnac zentecnec mondaíy
zent haromfagnac nag tytkos tanachy
apoftolocnac zent predicallafy
martyromocnac nag fok weer hwllal'y
15. Halot| ^^tacnac meg zabadoitoia
terekkecnec meg nyomoroytoia
kyralocnac yo tanacz adoia
magiarocnac megy otalmazoya
16. Legén hala az zent haromfagnach
azonképpen az aldot iefufnac
legén hala az zyz marianac
welen ezwen mynd az bodogocnac
Ámen
Az I. sz. a PecrC 330—337. 1.
A II. sz. a ThewrewkC 77--82. 1.
A PozsonyiC Gyurikovits-féle másolatának 47—48. 1. szin
tén van az énekből egy rövid töredék :
Aangyaloknak nagyfagos azzonya
wr yefwfnak bodogfagos zenth anya
menyorzagnak zepfegews aytoya
paradychomnak nagy zelews kapwya
nekwd zolok zy|*^zeknek wyraga
mynd zentewknek ew nagy wygafaga
angyaloknak ew nagy tyztaffaga.
Ism. SziLÁDY, EMKT. I. 350. 1.
PRICK J., i. m. 106—107. 1.

TORDAI ÁNYOS,

i. m. 77—88. 1.
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A versezet költenek ideje ós helye föl van jegyezve a Peerféle változat 16. vers-szakában :
Ezt zerzetek peítnek varofaban :
vgyan ottan zent peter vcayaban:
. . . ezer pth zaz ees nyolch eftendoben;
a szerző nevét viszont a versfej ekböl lehet kiolvasni:
Andreas de Sasarhel. Szinte bizonyos azonban, hogy a Sasarhel hibás alak, mivel ily helynévnek sehol semmi nyoma emlé
keinkben, és Fásár/iCÍ-re javítandó. Az éneket tehát Vásárheli András irta 1508-ban, Pesten, a Sz. Péter utczájában.
Szilády rámutat, hogy ez az utcza, mely a későbbi Hatvani- és
a mai Kossuth Lajos-utczával azonos, annak idején az Alcantarai Sz. PéteiTÖl nevezett, ott épült salvatorianus {de S. Salvatore) ferenczrendi kolostortól kapta nevét (v. ö. Rupp J.,
Budapest sth. helyr. tört. Pest, 1868., 246. l. Rómer FI., A régi
Pest. Budapest, Í873. 467. l. Id. RMKT. 1. 350.); de még fontosabb az az adata, hogy a ferenczrendiek salvatorianus provin
ciájának tagjai között a mohácsi vész korában szintén említte
tik egy Vásárheli András, kit is 1526-ban, a Szentlélekről
nevezett custodia területén. Palotán, vagyis a Mohácstól északra
fekvő Bozsok (akkori nevén Palota-Bozsók) községben a törökök
meggyilkoltak. (V. ö. a Szálkai Balázstól kezdett Chronica
frati'wm minorum de Ohservantia provinciáé Bosnae et Hun
gáriáé ez. munka végéhez csatolt I. sz. Appendixet, melyben
a Fratres interfecti in provincia Hungáriáé S. Salvatoris ab
anno circa i526, quo videlicet anno profligati sünt (Hungari)
per Turcos in campo Mohács feliratú névsor közt ez is olvas
ható : Itern anno Domini iSW in loco Palotha de custodia S.
Spiritus per Turcos: Fráter Andreas de Wásárhely sacerdos.
RMKT. I. 35Í. V. ö. Bunyitay—Rapaics—Karácsonyi, Egy
háztört. Emlékek. Jl. köt. Bp. 1904. pag. 352.) Nagyon valószinü ugyanis, hogy ez a törököktől megölt salvatorianus szer
zetes és áldozópap egyazon személy a Szent Péter utczájának
derék énekszerzöjével.
Maga a költemény eredeti, bár egyes részei, különösen
azok a czímek, a melyekkel az iró Máriát elhalmozza, jórészt
a régi deák imádságok és hymnusok szokásos megszólításai.
Például :

néni M. Költök Tára. B. C. /.
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l.Angeloknak nagfagws azzonnya:
Ave domina angelorum.
(Ave regina coeli.)
2. Wr ihusnak bodogl'agws Annya:
Mater Christi.

y
(Lit.)

Mater Ghrísti sublimata.
(Konrád v.

Guming.)

3. Menorfagnak zephfeges aytoya
paradyehomnak vagh zeles kapwya:
Praeelara vitae ianua,
qua coeli patent atria.
(Wack. L 104. I.)
Janua coeli.

(Lit)
Pelii coeli porta.
(Ave maris st.)
Paradisi ianua.
(Ave virgo gratiosa.

Wack. I. 190. l.)

4. Neked zolonk zyzeknek virága :
Flos et gemma puellarum.
(Ave virgo grat.)
5. Mend zenieknek oly nagh vigafaga:
Gaude gaudium sanctorum.
(Konrád v. Gaming.)
Azt Írja valaki az Egyet. PhiloL Közlöny VI. köt. 837. l.,
hogy Vásárhelyi éneke nem egyéb esedezésekkel kevert czímhalmaznál; de ez a vélemény teljességgel alaptalan. Az «An
gyaloknak nagyságos asszonya» meglehetős kerek egészet alkot,
csupán a 8. versszakot (Dychofeghes zenieknek mondafy) kell
kiküszöbölni belőle, mint a mely eredeti helyéről (14. vsz.)
utólag csúszott a 7. és az Emlékezzél angely efefrgl kezdetű
stropha közé. Az í—S?. vsz. megszólítás a Boldogasszonyhoz :
0 Mária 1 hozzád kiáltunk, szüzek virága. . . patriarchák dicső
sége ! — 3. vsz. : Dicsértessél angyali székedben! — 4—5. vsz.
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A gyámoltalanok tőled várnak segítséget: esedezzél értünk,
mivel te vagy igazságunk, bátorságunk, tisztességünk, halálunk
kor reménységünk. — 6—7. vsz. Légy áldott (v, ö. a közbe
szédben: Isten áldjon meg, tedd meg ezt vé.gy azt), segéld meg
a benned bizókat és térítsd pártunkra a szenteket, hogy ők is
könyörögjenek értünk. —• 9—10. vsz. Emlékezzél meg, mily
rettenetesen lakoltak bűneikért az angyalok, Bva, a vízözön előtti
emberiség: és nyerj irgalmat számunkra, mivel reánk is rette
netes sors vár vétkeink miatt, ha te nem sietsz segítségünkre. —
ii—is*, vsz. Te vagy az árvák táplálója, az özvegyek oltalma,
a szegények meggazdagítója, a számkivetettek boldogítója, siral
mas a mi születésünk, 'rettenetes a mi viaskodásunk, ha nem
fogsz rólunk gondoskodni. — i3—14. vsz. Te vagy az asszo
nyok példaképe, te adsz győzelmet a férfiaknak, benned bíznak
a megholtak, tőled rettegnek az ördögök; téged dicsőítenek a
próféták jövendölései, a Szeiitháromság titkos tanácsa, az apos
tolok szava, a mártírok diadalmai. — i5. vsz. Oh halottak meg
szabadítója! Törökök megnyomorítója! stb.
Nem lehet eléggé sajnálni, hogy a lendületes, szép ének
szövege több helyütt hibás és alkalmas változatok híjában nem
is helyesbíthető. A PozsC töredéke nagyon rövid, s amúgy is
egészen a ThewrewkC variánsához simul; a Thewrewk-féle va
riáns pedig csak helylyel-közzel különbözik a Peer-félótől.
4. vsz. 1. s. zenieknek. Mind a két változatban így, de
alkalmasint hibásan. Erre vall az is, hogy a ThewrC válto
zatának 4 vsz. 2—3. sora özvegyektől, árvákTÓl, a Peeré vének
től és árváktól beszél. Annyi bizonyos, hogy az ügyefogyottak
bármelyik kategóriája sokkal jobban illenék a 4j-be a zenteknél.
iO. vsz. 1. s. Syradalmas.
Szilády szerint valószínűleg a
12. vsz. elejéről csúszott be egy még előbb készült másolatba,
mely mindkét szövegünknek alapul szolgálhatott; ugyanő a
SyradMmas-t
Váradalmas-sal
pótolná, csakhogy a föltevést
kissé merésznek gondolja. Sokkal elfogadhatóbb KKAJCSOVICS
SOMA sejtelme (Egyet. Pldlol. Közlöny, VI. k. h59. L), hogy a
Syradalmas helyén eredetileg Viadalmas volt írva.
10. vsz. 2. s. es mynekgnk. A Jhewrewkhen:
yzamando.
Úgy látszik az utóbbi a helyesebb.
1%. vsz. 2. s. fwgelmes fok hywolkodafonk. A Thewrewkben :
feledelmes my fok
yzamalwnc.
13. vsz. i. s. Azzonyonkh, Thewr.C Azzonyocnach.
13. vsz. 3. s. halottaknak nagh. Thev^r.C h . ew n.
16*
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Az ének külső alakja nem szorul magyarázatra; hasonló
szabású verset régebben is írtak nálunk, a középkori deák ver
selök munkáiban pedig már jóval előbb sem volt ismeretlen.
A XI. sz.-ban Petriis Abaelardusn&l ilyen sorok akadnak :
Gaude virgo, virginum glória,
Matrum decus, et mater jubila!
Később különösen kedvelte a tízes sort STÖCKLIN ULKICH, wessobrunni apát (1438—1443), kinek költeményei a DEBVBS-féle Analecta Hymriica VI. kötetét alkotják. Ulrich egyik verses imádsá
gában (Oratio devota de B. M. V.) ekkép énekel:

^

0 regina, decus coelestium,
0 adiutrix te deprecantium,
Miserorum spes et refugium,
Tuum ora pro nobis filium.
Ave mater misericordise,
Pietatis et indulgentiae,
Ora natum, qui fons est venise,
Ut nos dono conformet gratiae.
Virgo gaude, mater fidelium,
Orpbanorum salus, refugium.
Per quam culpa deletur omnium,
Sempiternum da nobis gaudium etc.

Ugyanilyen a verse és stílusa annak a XV. században szer
fölött elterjedt verses imádságnak is, melyet a hagyomány
Arimathiai Józsefnek és Sz. Ágostonnak tulajdonított, holott
minden valószínűség szerint egy német karmelitától való (Dveves,
i. in. XXXII. köt. 176—190. 1.). Ennek a versnek kezdete a
következő :
Salve mater misericordise,
Mater spei et mater veniae,
Mater Dei et mater gratise,
Mater, inquam, totius glorise etc.
Nem lehetetlen, hogy Vásárhelinek valami ilyenféle versezet
lebegett szeme előtt; viszont egészen bizonyos, hogy a magyar
versezet valóságos népénekké vált és a protestáns énekköltésre
hatást gyakorolt. Hogy valóban énekelték, bizonyítja maga a
PeerC, melyben mint Cantilena van közölve; azonban ta-
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nusítja a Gyöngi/ösi Toldalék is, mely szintén megőrizte 9. fol.
2* 4", megjegyezve róla, hogy a Salve Mater Maria nótájára
kell énekelni. A kéziratos- gyűjtemények közül megvan még
MiHÁL FARKAsnál; a nyomtatott cantionalék pedig vala
mennyien szép, ünnepies dallamával együtt publikálják.
(V. ö. Hajnal M., 1629., 237. 1. Kisdi Benedek, Cant. Cath.,
1651. pag. 106. Újabban: Bogisich, Őseink buzgósága, Buda
pest, i888. WS. l. Lányi-Greksa, Cantate. Eger, i898. i%i. l.)
A protestáns énekek közül hatására világosan rávall BATÍZI
ANDKÁsnak úrvacsora! dicsérete, a Jer díesé)jük az Istennek
fiát, az szép Szűznek áldott szent magzattyát (1. Szegedi Ger
gelynél a i30. L). Ez a versezet ugyanis nemcsak rythmusában
követi, hanem egyes sorokat és egypár szólamot is kölcsönzött
belőle («0 iltennec drága kénts tartoia, fzent leleknec raituno
nyugatoia.» Szegedi G. i3'2. l. V. ö. Vásárheli: 6. i'S2. 2—3s. stb.)

AVE BEATÉ REX STEPHANE.
1. Idwez leegy bodog zent Ifthwan kyral
te neepednek nemes remeenfeege.
Idwez leegy my meg tereefewnknek
byzon doctora es apoftola.
Idwez Leegy myndden zentffeeghnek
es ygaffaaghnak feenes tykóre
2. the myattad hyttewnk Criftus leíufban
te myattad ydwózewlwnk ees Criftufban
keerwnk ymagy ez te neepedeert
ymagy egyhazy zolgalokeert ees,
hogy eegy ellenfeegh Te leegyen
ragadozó ez te neeped kózót
Az ÉrdyC 494.

1. Ism.

SZILÁDV,

EMKT.

I. k.

377.

1.

Forrás-szövege TEMESVÁRI PELBÁRinál (Serm. de Sanctis, de S.
Stephano Rege s. 1. A.) olvasható. A deák versezet a követ
kező
l.Ave beaté rex Stephane,
Inclita spes gentis tusé;
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Ave doctor et apostolé
Credulitatis n o s t r » ;
Ave speculum sanctitatis
Et iustitise.

•

2. Per te Christo credidimus,
Per te in Christo salvemur;
Ora pro populo,
Interveni pro clero,
ü t nullus de tuis
Prseda fiat hostis.
A magyar fordítás nem tartozik a dallamosabb emlékek
közé, de verses jellege eléggé világos. Khythmusa olyan, mint a
László-hymnusé, csakhogy szabatlanabb, nehézkesebb:
Idvezlégy | bódog || Szent István | király.
Te né- | pednek || nemes remény- | sége,
Idvezlégy | mi meg- || téré- | sünknek
Bizony doe | tora || és após- | tola.
Vájjon énekelte-e a nép a verset, nincs róla híradás: Pelbárt
tudósítása (Hinc in ejus offtcio vanihír sic Ave beaté rex Sle•phane inclita spes . . . etc. Id. h.) és utána az Erdy-codexé
(kyról wgy eenekól anya zent egyhaaz ez niay zenth zoiufmahan Idioez leegy bodog etc.) csupán a deák szövegre vonat
kozik, mely a zsolozsmának része (a Magnificat antiphonája)
volt; a későbbi gyűjteményekben viszont semmi nyoma, és ez
arra vall, hogy nem tartozott a népénekek közé.
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II W PROLÓGUS
istennek kegyelmeífege
ees 0 neky dwczpfege '
igen nagy o zenty kpzet
•
mert nekyk anny iot zewrzot
5 hogy mynt zent pal meg yelenty
haló eember nem erthety
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merth mynt fenes menyorzagban
gezpdelmes zent egyházban
eelnek mennyey etkekwel
10 monthatatlan orewmekel
azonképpen ez wylagban
wytezkodp zent egyházban
mygh wilagh uilaghwl lezen
newek dyczofeges lezeun
iB Es yol lehet wr yftennek
mynden zentynek halála
Es neueert wallot kennya
dyczpfeges Es ygen drágalátos legyen
de mynt mwtatha ygafaga
20 beeweben aal bodogíaga
az oly zentyhez yelentwen
kyk yth eez wylagban elwen
ewtet febpíben zerettek
kememb kenokkal kewettek
26 ha kedyghleen meg gondollyok
Ez 0 nemees yegyofenek
kateryna newp zyzneek
Ifteny zent zeretetetyt
kémen kennal wegezetyth
80 Nagynak lelyek o zerelmeth
meg olyan lollyan' nagynak o ferelmet
ítzert okoífag yelenty
hogy 9 zent mywelkedety
fewlden wenek Dyczeretewt
85 menyorzagban dyczpfegheth
nagyobat egyéb zentheknel
I 447 b Peneíbet egyéb zyzeknel
Kynek czoda foganattyat
ez wylagban nagy yol laktat
40 halaalawal egyemben tewen
laífwk meg ez yralfnak alattha 2c
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Mykoron bew waala poganfag
kpztek wala egy kyralfag
Coftws newel neweztetoth
45 fok yowal Dyezowltetot
kazdag wala nagy fok kenczel
Hatalmas zantalan nepel
nagyob wala zomzedynal
kornywl walo kyralyoknal
Bo yozagosnak nem monthatom
de mynt ewtet yambornak mondom
nam ut dicit Beatus auguítinus Omnis Inquiens uita infydelium
peccatum eít nec ualet bonum quod fit abfque deo ubi cum
deefl agnycio eterne et in commwtabijrs uerytatis falfa virtus
eíl eoiam in optimis morybus Hec ille
Merth mynt zent agofton mongya
bewlcz ember mynden yol lattya
nynczen yozag yftenneekwl
65 Es az p ifmerety nekul
ew kedyglen pogan wala
Es yftent nem yfmery wala
fpldpn wala bodogfaga
mert nag wala nywghodalma
60 De mind ez nagy wrafagbannes
el uala zomorwfagban
merth ky || ***" Kenéznél yob myndennel
kwífeb czak az ydweífeghneel
Magzatbely gyenyerwfeg
65 nála wala czak ez zwkfeg
nem byr walaa oly magzatoth
kynek hadna az orzagot
azért foga twdakozny
hogy mykeppen az lehetne
70 hogy magzatoth newelhetne
1 A legendában előforduló, itt apró betűvel közölt deák címek
és idézetek nem utólag kerültek a oodex szövegébe.
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kebzee Hogy aalkolmas lenne
hogy ew ymez keppen tenne
hogy zolghayt rea fogna
Es 0 tolok ezth meg twdna
75 myt kellene neky tennie
Bs mykeppen azth zewrzenye
hogy Halálának wtanna
orzaga yol meg maradna
Es ha my wttal lehetne
80 hogy ew magzatot wehoetne
awagy kedyg az nem leewen
kyt tenne magzattá eelwen
zolgay bewlezek walanak
nagy fok tanaczot tartanak
85 ky ky mynd Hozza mond uala
ky egyet ky mafth mond wala
de kewzwlek egy fw uytez
nap zammal ees elég idef
bpczefegel meg ekefwlt
90 kaazdagfagal Es bewefwlt
egi ill yo tanaczot ada
kywel az kyralnak monda
hogy leweleeket yraffon
kykben fennyen paranczolyon
95 mind 9 zelees orzaganak
mynd zegenneek mynd Bódognak
hogy eegy napot meg yegyezwen
arra mynden ember fel kezwlwen
fw warofaban gywlneneek
100 nagy aldozattot tenneneek
a hatalmas líteneknek
kyk I ««í* lot teznek myndeneknek
thalantan azt el fogadnak
kyral kewanfagat adnak
106 latnak meg yly ayandekkal
hogy zeretneek egy magzattal
eez tanacz mert yo len
kyralnak kellemetes len

249

250

KÖZÉPKORI MAGYAR VERSEINK.
yratta fok leweleket
uo kykkeel kewlde kpwetpket
orzagokra wydekpkre
byrtoka alat waalokra
myndeneknek paranczolwan
Hogy ottan az lewele latwan
115 mynden ember feel kezwlne
oly ayandekot zerzene
kyt fenky meg ne mewetne
de yfteneket ylletne
Es yune alexandryaban
120 Es rodys newo warofaban
mert walaky ezth nem tenne
magát menteny kezdene
meg walwa nylwan czak attwl
Ha ky tartatnék korfagtwl
125 hat kyralnak byzonyaban
maradna nagy haragyaban
ez meg lewen ygaz wgy lewen
kyralnak ebben kedwee lewen
hagyot napra ha ywtanak
180 mynd fattyk fel lazadanak
nagy fok ayandekoth wywenek
az warofban bee yewenek
kyben nem fok nap lelek
hogy az waros meegh rakodek
186 az kyral hogy ezth meg lat a
0 nagy kenezeth meg nyttata
rea wewn kyraly rwhat
feyeben ekés koronát
porozkayara wltepek
140 EB az nep kezyben lepek
weztekfeget paranczola
nagy fel zowal ym ygy monda
en zeretp baratym
Es byzodalmaf || "•" « Hyweym
145 Mynden Kenczbely kazdagfagwnk wagon
Es kedwewnkre belple elünk

•
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ellenfegtwl íyncz felelmwnk
mert wagyon zantalan neepwnk
kyk fegywerekben feeneífek
160 Es wytezíégben erpfeg
czak magzatbely zwkfegwnk
erre nekwnk ketelenfegwnk [Iwn]
hogy tytoket ky hywaífwnk
Es líteneknek aldozyywnk
166 kerwen hogy reyank tekenczenek
Es nekwnk fyat engegyenek [lenny]
Es hog mykoron ky mwlandonk [ez wylagbol]
Iftenok kpze ywtandpnk
ez hozyank halggatho orzag
160 Es mynd ez kpzenfeeges yozagh
wezedelmeth nee zenwegyen
De 9 neky wra legyen
ezt meg mondwan wgy tetete
hogy egy kw laabat zpreztete
165 az pyachon fel állatta
Es Iftenenek hywatatta
len myndennek paranczolat
Es nagy zornyw halai alat
hogy ky ky mynd yoban twdnaya
170 az kew laabat wgy ymadnaya
Naagi térd haytaífal aldozyon
Es nagy wygafagal tapfollyon
efedoíes czak az legyen
hogi kyralnak fya le^en
175 mennee az nep ezt meg hallá
mynd fattyglan yonak walla
Es az 9 torwenyeknek mogara
ky ky mynd álla dolgaraa
1449 b gg Indoytanak wygafagos wyfagot
180 Es el kezdek az áldozatot
neekyk lelkeit waghnak wala
neekyk kedyg fyrnak uala
neekyk wygadoznak wala
Es neekyk czak bembeinek wala
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185 ygi egy hetyg mynden napon
kétezer Iwnek áldozaton
ez megh lewen bwlczwi wenek
Es eel hazokhoz ménének
De mynth zent dawyt yrya
190 Es kenyweben yrwa hattá
Omnes inquiens Di gencium demonia
Az poganoknaak Il'teny 9rdeg9k
kyk embert nem legelhetnek
kpnyprgeft neem engedhetnek
kyral íemmyth nem haznala [az o kerereweelj
195 Mert magzat nekwl marada
maga nagy fok ydpt wara
De heyaban lewn mwnkaya
D e u o c a c i o n e e t a o t i b u s a l p h o r a b y jot

Az Idewben Es napokban
hatalmas ghereg orzagban
íoo oli bplczefeg bewelkedeek
eg bolcz mefter hyrdettetek
kynek newe Es yo wala
mert alphorabyws newew wala
Es ennek nagy bewlcz twdomanya wala
S05 hogy Mynd ez wylagoth meg folya
Es az 9 byre Coftws kyralboz ywta
wgy bog czak egyedwl wolna
ky haalando népek k9zzwl
ky walt wolna ygen mezzewl
210 ky az || *«>« Eegnek forgafat twdna
Es yewend9ket fokát mondana
kinek hyret hogy meg hallá
ew zyueben ezt gondola
ha yfteneek ezt nem bánnak
216 Es nehézzé nem tartanak
ez mefternek en meg yrnam
en zwletefemet nylwan
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Es azzonnak zyletefet
hogi o wetne reaa ezét
2Í0 hogy 9 nekünk azt meg lelne
Es meg lelwen meg yzenne
Hogy my oka ennek legyen
ha termezetynkttwl wolna
awagy Iftenynk akarattya
-226 Ez magzatnak nem adatta
yollehet hogy ezt tytkola
De oztan kefén ky zola
ew zywenek akarattyat
'
E8 meg mondót kewanattyat
280 thanaczabol ymezt lele
mynt thetemennyel Es tewe
Hogy zeurzete egy lewelet
Nagy kenczet az lewel mellet
Es az bewlcz meítemek kwlde
385 Ez az lewelet ym ygy zewrze
T e n o r l i t e r a r t i m Cofti ad a l p h o r a b i u m

COftws ky wagok zepfegel
lítenneek zprzefewel
alexandryanak wra
Es geureg oi-zagnak kyralya
210 Cypryanak feyedelme
nepynek hyeedelme
neked alphorabywlnak
bewlczefegben nagy tanwltnak
lítenektwl walaztotnak
3*5 Es mynekwnk yo baratwnknak
Irwnk kyraly kegyelmet
Es baratfagos zerelmet
twgyad I *so b Nylwan yo Baratwnk
felpled fok yot hallottwnk
3B0 Haliok hogy wagy ygen nagy bewlcz
kynel wagyon nagy yo erkulcz
De yelefben azt hallottwk
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Es ezt byzoűfagal meg twdthok
hogy ha akarod meg mondod
255 Idew foltaban myk leznek
Es kyk téged nagy bewlcze teznek
azt es twgyad byzonfagal
hog elwnk nagy bodogfagal
wala myt ember kewanhat
S60 Es kewanfaga aythat
Mynd fathtyglan wagyon nalwnk
zwkfeget tobet nem wallwnk
hanem czak hogy nyncz gyeermekenk
ez íok yora maradeekwnk
Í65 Es nem twgyok honnat legyen
wagy legyen mynen magwnktwl
Hogy zwk9lkedwnk magzattwl
azért téged azon kerwnk
akary ilylyet tenned ertwnk
270 wed feel terheet banatwnknak
Hogy wed yawat orzagwnknak
Syes el ky hozyank ywneed
Es maftan bwnkrol tbenned
Ne gondolyad faradfagod
275 kpldfeged wagyíon] lankadfagod
mert neked wgy meg theryttyek
hog weled el felettettyek
Es zaz anny yot wez my twlwnk
Mene mwnkat wallaz eertwnk
280 ezt hogy az bewlcz mefter lattá
nagy tyztel'feggel fogada
Haza taiat hogi meg zprze
wtat legottan el kezde
az kyralhoz fiet menni
285 II *^' " Kedwenek eleget tenny
mikoron el ywtot wolna
kyraly ewtet nagy tyzteUegel
fogada Es nagy eremmel
be wywe az palotában
290 wendegly naagy wygaragban

ALEXANDEIAt SZ. KATALIN ELETE.

nagy fejedelmek el ywnek
neky tyzteífeget teznek
Herchegek lobagyok ywtnak
Es fok ayandekoth mwtatnak
Í95 Monthatatlan az nagy wygfag
Es kwlemb kwlemb yozag
kyt az wrak ot yelentnek
kyk nem egyeebert tezyk wala
hanem az kyralnak kedweert
800 Ebben nagy fok ydo telek
Mert oly ewrem jelentetek
kyhez kepeit tetzik wala
hogy eatendp egy naap wolna
Ez wtan az kjralj egy tewn
805 hogy" tanaczywal égibe lewn
az meftert oda hywathwan
Es akaratyat nylwaan meg monda
Es ewtet czaak azon kére
hogy ewneky azth meg lelne
810 ha wolna eeg forgafatwl
awagy ew termezeetektwl
hogy magzatoth nem byrnanak
alphorabyws ezth hogy Hallá
eeg forgafat iol meg lathaa
816 az kyralyraa ees tekyntee
termezety myt kowetne
az azzont ees ky hiuata
termezetyt yol meg latha
Indjtta fok czelekodeft
820 Es dologról meftprkodeft
bplczefegenek mjatta
Ew lettheek napjára jwta
Es a czjlagot | ^* '> Iol meg lata
k j az koron wralkodot
325 Mynd ezewgben ketfeg nekwl
ym ygy lelee uetpk nekwl azt
hogy eg forgafa azt tartya
• termezetpk ees mwtattya
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hogy lehetne magzat twlek
380 Mert nincz wetpk o felolek
azért az mefter fewl kelé
az kyralnak ygy felele
vram bezedemet meg halyad
Bs ketíegnekwl azt twgyad
835 Neem elmerek oly czyllagot
Seem felőletek oly dolgot
ky twleetek azt kewanna
hogy magzattwl meg tyltana
De byzonnyal en wgy kebzpm
8Í0 es meíteríegemmel yntezpm
hogi walamely iften legyen
ki yli medwíegpt tegypn
ky my elpt azt engedne
hogy ty kedwetoket tenne
34B kewan yeles ayandekot
thyzteffeges áldozatot
az kyral hogy ezt megh hallá
ezt regon meg Iptnek ualla
De meg íem lot wolna fya
SBO az oly áldozat myat
alphorabyws felele
Es ymyllyen zerel bezelle

Soimws infinitum eile deorum numerum et unum pre ceterys
habere principatum noflre autem in firmitatis non elt deorum
potencie dare differenciám 2ct
Zamtalan az fok Iftenfegh
es «gymafnal nagob felfeegh
355 II ^^" Nem engedy gyarlofaghunk
hatalmokat hogy twdnok
mert myndenhatoknak lattiuk
de ezt hytwnkkel hyzywk
hogy ezek kozwl eg legyen
860 ki mynd az tpbyn wr legyen
azt kedyg meg nem mondhatiuk
ky legyen az mert nem thwgypk
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azért fogad tanaczomat
n^ttafíad meg tar hazadath
S65 agy aranyat kemelletlen
es ne légy eben hytetlen
Egy nagy bewjcz meftert kereftes
Es egy arany kepét ottes
azt hyrdeJIed myndeneknek
;Í7O Hog ez Iftene Ifteneknek
enneek tyzteífeget tetes
Es aldozaatot zereztes
kywel neki kedwet lelod
Es kywel kewanfagod wezed
375 mert ez o maga talantal
kynek meg te nem zolgaltal
ky az irtenek kozzwl
tehet nekod zwkfegedrpl
ezt az kyraly meg tetetee
sso es kenczet el ky emeltete
Es a mefter kezéhez adata
kemelletlen fok aranyat
ky az peldat fel állatta
E3 mynt balwant wgy faragtata
885 Sewt az kepét ha meg ewttee
aaz kep ewtet nem kewetee
mert nem lewn balwan zabaíp
de crycyfyxom abrazw
ez dolog hogy meg lattatek
890 rayta az nep czodalkodek
felelem ewket meg yezte
nagi I *^ ^ Bánat meg kernykpzee
el amwla az kyralfag
meeg remwle mynd az orzag
S96 es walaky ez képhez megyéén
Senky nem twgya my leegyen
alphorabyws ezt latwan
Es az kyralnak ezt monda "
wram keraly meg halgaífad
*oo Es tennen elmedben ne alohad
Rigi J/. Köllök Tnrii. H. C. I.
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hogy ez képnek czodaa wolta
az mefter wetketewl wolna
\
de ezt az yften zeretthe
ky ez abrazt meg kedwelte
«05 azért ha o ez abrazt meg kedwelte
alkozyk hogy the ees zereffed
Es myndenneek meg hyrdeffed
Hogy mynden ember el yewyen
Es neky áldozatot tegyen
*io thalantan kenyerwl raydad
Es lezeen mynt akartad
Mene e zot el wegeze
kyraly ottan czak el kezdee
az áldozatot tetethny
Í15 Es az yl'ten kedwet keerefny
aldozyek nagy tyzteUegel
Mynd 9 temerdewk nepewel
az wtan az kepét wewe
Es pnnen wallara tewe
Í20 errede az tempóm felee
Es az o yfteny felee
Sed nulla comparaoio xpi ad belial nec i'erpeutes tiorentis uinee
odorem uellent luflinere
De mert hafonlat nem efet
Cryftws kewzet Es ordeg kezet
Es mert az Z9I0 || *S3 a matyát
«26 kegyok nem yllatozhattyak
me . . . az kepét bee wywe
Es az temlomba lee tewe
Ingyen ottan le hwllanak
az balwanyok Es el romlanak
4S0 Es okát foha nem leleek
hogy ewket meg fel tehetnek
Mert nem zenwedee thowaba
balwant latny az temploníba
Mykort mynd ez kezwlee
íSB az azzony meegh therheefewlee
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Kylencz hónap hogy bee gywle
nagy zepfegew leyant zwle
de ez leeyany ha zwletek
kyraly hon nem leletteteek
íío mert mynd az meftorrel ozwe
egy warbaa wala nem mezzé
De az mefter zokta wala
hogy 0 eyei fewl kel wala
meg lat wala czylagokat
4*6 Es ygy mond wala ywendoket
azért Es eyerree hogy ywta
kyralnak hywfeget mM'tata
Elew alom kor fel kelé
mert akor ygaz lewn helye
460 ezyllagokra fewl tekynte
Es az eg forgafa lewn ynte
ewryzpket meg kpwete
Es az kyralhoz fyetee
kynek nag wygfagot monda
455 yleten nag yo byrt hoza
alphorabius

deciarat

nowazegi

Keraly ha wygyaz ees wyg légy
ha alwz eí oremet wegy
oka nagyon oremedneek
I *5s b Mert ezt mondom felfegednek
460 ez eyel lewn egy leányod
kyre marad te orzagod
kynek wgy mond eg forgafa
hog nag lezen orzaglaía
mert mefterfegembol twdom
4G5 Es byzonfaagal azt latom
égben mene czjdag wagyon
neky myndeen yawara wagyon
Mynden czyllag azt yelenty
hogy ot fok yo kewweethy

'
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470 MEeg hogy naefther ezt mondana
a hir mondó ot dobbanaa
nagyon foga ywoteny
Es az wárban keretezny
/
kyt mene be ereztenek
i75 thwle ottan yo hyrt wenek
mert kyraalnak \vygan mongya
hogy let ygen zep leyana
Deo C o l t u s c o m e n d a t f i l i a m

magnó

Kyt az Kyraly hogy meg hallá
Es yly byzonnyal meg twdaa
i8o almát ottan haatra hagia
Es agyából fel zokellek
Ingyen ottan le terdeplek
aaz nagy yftennek ad halat
es neky ayanlya leányát
485 keerwen hogy oth otalmazya
Es az o orzaghaban maagaztaífa
kit adót wala czodaafwl
mert czak o ayandekabol
II 45*" Rex a e c e l e r a t u i d e r e f a c t u m
Dee mene a nap fel kelé
490 kyraly ottan fel keezewle
Syet menni wdwaraban
Es zepfegw palotayaban
hogy meg lafCa felefeget
Es leánya nag zepfeget,
495 latha azt a myt kewana
Es meg lele myt ayttha
Lewn ygen nagy boldogfagba
Lewn mondhatatlan nagy wyghafaghbaan

ALEXANDRIAI SZ. KATAMN ÉLETE.

Alphoraabius commendat
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natiuitateni

Alphorabius es fel kelé
500 Es az leeany latny ypwee
kywl latwan ymyg monda
azt mynd a íok yften thugya
hogy mynd en eltemben nem láttam
Irafomba ees mem olwaftam
505 hog mynd egeknek folyaía
awagy Chilagoknak mwtatafa
walaha yly iol wolt wolna
wagy anny yot hozót volna
mynt ez leyany zwletefen
5to Es 9 nemes thermezethyn
C o n f i l i a de i n p o f i c i o n é n o m i n i f

Ennek wtanna ymyg lewn Í lewn]
erol Goftws tanaczot tewn
az leyant kynek newezne
hogy melto neuel ylletne
515 ky kellene ilteneknek
14<34 b Eg kedwes lenne embereknek
ehewz mynd hozya mondanak
de yo newet nem adanak
Confilium

alphorabium

EZt latwan alphorabyws
r,so az kyralnak ym ezth monda
kyraly ezt nylwan laathod
byzonfagal tapaztalod
Hogy az nagy Iftent
mykort az templomba zewrzed
535 az yftenek íe hwllanak
czoda keppen el romlanak
azért erről hywattaffeek
Es 6 romlafrol neweztefíek

I ^
,
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Newe kateryna legyen
'
580 Nagy yftentul fok yot wegyen
katalennak magyarfaga
Myynd Ifteeneknek romlafa
hogy az nag Iften ezt tegye
ewt prekkee hozya wegye
585 Es ewt erpfeen tarcza
ky ifteneket hwUata
ewtet wygye byrodalmara
Ez tanaczot az kyk hallaak
Mynd fotyglan yora haagyak
540 azért tyzen harmad napon
zwletefe wtan azon
mynd meg egyefwlenek
Es nagy oromét hyrdeteneek
poganwl meg koreztelek
5*5 es katerynanak newezeek
kezde teltben oregedny
lo eerkozben newekeedny
nag zepfegel ekefwlny
Es myndeenekneel kedwefwlny [ámen]
t

I

!| 465« T r a d i t u r i n b u e n d a ;c

/

560 Mykort leen het ezthendeye
mert ymmaar wala ydeye
atya nag fok helre kewlde
bewlcz meftereket kerefee
kyknek addaa ayandekokat
565 Es kyknek monda ylyen zokat
leanyomaath tanohathok
Es Iwtalmath twlem waryatok
Es ewteth oly bewlcze tegyetek
hogi uelem azt ertheífetek
660 [Hogi welem azt ertheífetek]
hogy eut yftenek zereffek
Bs 9t lamborok kedwelyek
kyben nekem nagy yot teztek
kyert twlem fok yot weztek
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/
515 Ezt az mefterek hogy hallak
Coítws kiralnak fel fogadak
hogy ewt oremeft tanyttyak
tetemenynyel byzonyttyak
meg allak az myt mondanak
570 Bs megh tewek myt fogadanak
mert ewt oly nagyon tanyttaak
fenes giengynek hywattatak
walamyt 9 meg haal wala
azt mynd meg thaanwlya wala
676 Soha nem feledy wala el
azt armyt meg tanwl wala
hamar lewn oly nagy meíterre
Es thwdomamban oly bewlcze
hog zeles gheregh orzaghbaan
580 neweztetek tudomaniban
belwczeűegnek zepfeghenek
I «5 íí ]]]g meítereknek giengeneek
P á t e r in f i r m a t o r et c o n u o c a t i s r e g n i o o l i s
filiam inftitiiit hered»m regni

Dee Időnek folyafaban
atya efek nagy koríagban
585 meg elmére alathtyabol
hogy ky mwlnek eez wylagbol
mynd orzagat beehywata
akaratyat ygy meg monda
en zeretp yo baratym
690 Es byzonfagos yo hyweym
em efmerem termezetembol.
leelkem meg walyk teftemtwl
En yo hyweym yol twgyatok
mert byzonfagal latthatok
595 hogy myg ez wylagba woltam
Orzagomat yol thartottam
mert yű woltam myndeneknek
kemény thewr ellenfegeknek
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towabba ezt ees akarnám
fioo hogy twletek ha meg walnam
orzagom bekében lenne
Es ellenfeg myat ne weezne
azért nektek ym ezt mondom
Leanj'^omat wrra hagiom
805 Es Myndennemo yozaghomat
Ne nezyetek kedyg leeyany woltat
de laíTatok nag tanwltat
az myt ew hadba nem tehet
bewlez thanaczal meg zerezheth
610 azomba aaz nagy j'ften hozya laath
Es 9 neky yo feeryeth aad ámen
II 456« T e f t a t u r p á t e r

Katheerine

EZt meg Mondwan el boczata ewket
Es feanyat hozzya hywata
ees ewt eleyben alatta
615 az kepewt ees ky hozata
katerinara tekynte
88 neky -sSyrwa ygy bezelle
thwdom zereto leányom
hogy el kpzelyth halalom
6-20 azért fogaad thanaczomat
Es en terta[me'm^tomomat
lm ez keppt nekpd adom
Es nekod eroffen es hagyom
hogy czak ez yftent ymagyad
625 Es az tpbyt mynd el hagyad
mert czak ez az byzony yften
kynel fenky egyéb nynczen
ez engemeeth meg halgata
EB tégedet nekem ada
6:>o zeplegel teen nagy eekelfe
Twdomanyal yl nag bplcze
Es yol lehet ezt ygy eyte
hogy magát twlem el reyte
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mert en pt meg nem lelhetem
B;I6 E S ky wotat nem elmerhetem
de tálam neked ezt tezy
hogy 0 magát meg yelenty
merth téged ygen kedwele
es mynden yowal zerete
6Í0 thowaba azt eef kewanom
kérlek tarcz meg io leányom
Mykoron az tertenendyk
hogy ydo rea tefendyk
hog tégedet kewetendnek
6*5 Es hazafagra kerendnek
hat fohaa ne meny egyébhez
hanem ylyen zephez
Ilyen kazdakhoz ylyen bewlczhez
Es nemmel ilien | ^^'' Felleghez
650 mely bewlcz thee wagy mely zep kazdag
Es mely fellegnek téged twdlaak
lm neked hagyom orzagomat.
rad zallyttom kyralfagomath
ez orzagnak légy otalma
«55 beulczefegel dyadalma
az nagi ilten reád tekynczeu
s zerelmeert hozya wegen
az wtan hozya zorytta
es nagy édes kény hullatalal meg apolgata
660 byzony elég keweífe gyenyerkedek
ep leanyawal Es ygy ez wylagbol ky mwlek
Nem fok ydew rea telek
annya es meg bethegodek
halai mya meg gyeztetek
666 így az ees el temettetek
kateryna meg marada
az kyralfag rea zaalla
elny kezde ygaffagal
Igen yol byra orzagat
670 ew hatalmas kyralfagat
^
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I

lobban* byra bewlczefegel
ees ezeífegel

,

Tünc enim ait plató beatum orbem fuille eum fapientes regnare
uel reges Tapere eepilTent Quemadmodum recitat ualerius
maximus libro vij Et boecius primo de confolatii philico
Mert plató mefter wg monda
ez wylag haat bodog wala
675 [mertj mykort bplczek orzaghlanak
wagy kyraliok tanwlanaak
Nullus ell enim quem op||*57« porteat uel plura uel meliora
J'cire quam principem cuius doctrina debet omnibus fubiectis ut
dicit uegecius de re militari
Mert uegecius ees wgy mond
byzony nyncz abban hamys gond
Senky nynczen kit ylleífen
(i8o bogy tebbet wagi yobbat erczen
Mynd az ky felfeegben wagyon
hogy myndennek haznalyonk
ezt katheryna iol twda
azért yozagat yol byraa
«86 mert zprze nagy bekefeget
meg byra fok eirenfeget
az orzaaghoz halgát wala
myndenth bewlezen zerez wala
ha orzaglaíat meg lattyok
690 byzonfaggal azt walhattyok
Hogy orzagbgha wethek nekewl
bewlczeífeghe thanwnk errewl
S e q u i t w r m o d u s c o n u e r f i o n i s fue 5c

AZ ydoben ha ez tprtenek
ennek ygy lenny kelletek
e»6 fel kelé ew feregewel
es yelennen wen nepewei
hogy ez pnnen yozaganak
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wegfp hataryra menne
Es 0 nagy dolg[a okát meegh zerezne
700 de ez nem lewn o uetketewl
hanem yfteny zprzeftewl,
Igaz wtat el wezthenek
egy erdőn íetetwleneek
az nap ymmar el nywghot | ^^''' Vala
-06 ewk meg ees bwdofnak wala
wtat nem talalhatanak
azért nagy bwbaan walanak
ygen fokát tewelgenek
de mynd az eyel ot lewnek
710 ez zyznek zokafa walaa
hogy egyedwl nem yar wala
Wala hwzon [e' négy leanynyal
Es meg anne wen azzonnyal
wala kezel zaz Lowaggal
715 Es nagy fok wen yamborokal
ezt hogy latba katheryna
hogy zerencze wele wyna
atya zawat meg emlytte
Tanaczat el nem felede
720 aaz nagy yftent kezde kerny
es ewt azon remenleny
hogy ewt bwdofny ne hadna
de ygaz wtra ykthatna
mynd eezembe meg wyrrada
725 Es fenes nap fel tamada
eefmeg el kezdenek menny
czak igaz wtat kerefny
hat katerynaa fel álla
Es tawol egy chellat lata
7ao zolgayt hozya hywata
Es nekyk ezt paranczola
am nemy haylokat latok
bizoni ot embert alyttok
azért thy oda mennyetek
-86 ha kyth leltek meg kergyetek
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hogy minemw ember wolna
Es ygaz wt holot wolna
9 zolgay el ménének
Ot egy wen embert leiének
740 es pt bolondnak yl'merek
mert nagy fokról megh kerdozek
de wgy nem zool || *^" Mynt egy wad Iwd
kateryna hogy ezt hallaa
ew zolgaynak ezt monda
715 ketfegnekwl ezt yol twdom
mert byzoníagat ees latom
ketten egy yítent ymadwnk
en ees az ember kyk my wagywnk ,
azért en hozya megyek
-Bo Es wele erről bezellek
hogy eletet ezemben wegyem
Es 0 hytit meg kerdezyem
ty engem yt meg waryatok
Es fohowa ne bwdoffathok
Katerina nadyt alloqui

heremithee

755 így Kateryna fel kelé
es be mene az chellaba
ot 0 egy wen emberth lata
kynek ylyen kerdefth monda
yo batyam mi oka annak
7(iü hogy yly bolond uag magadnak
hogy nem lakozol warofban
myre ywttel ez. pwztaban
te wenfeged ezt kewana
hogy lenne mar niugodalma
765 myre foktad yly nagy kenra
Es yly nagi niomorwfagra
Towaba mond meg hytodet
Es yelencz meg yftenodet
kyczoda az kyt tee ymacz
770 Es kyt ely nagy felwe halgatz
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R e f p o n f i o h e r e m i t e ad k a t e r i n a m i c
AZ remete zolnii kezde
Es neky il zerrel | «es b Bezelle
lo fyam ezt ygy efmeryed
hogy bezedemet meg erezed
775 Latod ez zeles wylagot
Es benne walo fok yozaghot
zamtalan fok yo wagyon benne
de mynd femmy embeer ellen
Soimus enim quodammodo quis finis omnis ű° phisicorara
mert my kyk emberek waagywnk
7S0 oly ha myndeneket wallwnk
Myndenek wadnak my ertwnk
kyt bewlcz meeftertwl ees ertwnk
azért ha iol hozya latwnk
Sok allatnaal yobak wagywnk
Omnis enim finis preftancior eft eorum que ordinantur ad
finem primo eticorum
78i Aryl'totiíes azt walya
Hogy azt yob allatiaa tartya.
az kyert mas alIat wagyon
de meert hafonlatos állat
hogy nem az ky erthee wagyon
790 meg hafonlatofhoz halgát
ember kedyg yo állat Lewn
Iften meg annál es iob Lewn
azért ember ygy lewth wala
hogy ewt yften birya wala
795 hozya wala zeretety
es mynden yonak ygerety
De Lewn neky elleníege
az ewrdpgnek yregyíege
addyg yara ember wtan
soo hogy nem haga ygaz wtaan
mert 9 okofon keferte
hazwkfagal kprnykpze
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Es rpwyd bezeddel megh czala
Es yftenth reaaya || «9 » Haragwta
805 Ky ewtet twle el wete
mert e\v nagy bynne kwete
ewrdeg rea ragazkodek
Es rayta fokát wralkodeek
meg walazta yozagitwl
81U Meg fozta [foztaj fok malaztytwl
ewiiet nem kemelly wala
mert mynt owet byrya wala
így ember meg nyomorodeek
erdeg myat meg approdek
816 eel wezte nagy meltofagat
egyeebekpn wralkottat
de mert tenmagad yol latod
mert ohvaafod awagy baallod
Nemo adeo fortis qui non mitefcere pofrit
OEacius wgi bezelly
8»o kewz ember ees kebezhety
Semmy nyncz oly erős állat
ky kegelmeffe nem walhat
azért yftenees ezt tewe
kegyelmeffegbet fel wewe
8Í5 embernek wetket nem neze
de efetyt meg epytte
kyben oly nagy iot tewn nekwnk
kyt foha meg nem fyzetbetwnk
azért yo fyam ygy erezed
880 zommat ezedben ygy wegyed
En es byzony ember wagyok
Es nyayaffagot kewanok
en ees ynkab ayeythatnam
iczak] hogy czak wygfagban lakhatnám
8S5 De nagy hálálatlan uolnek
ha yftennek nem zolgalnek
ky czak 9 nagy yrgaalmaffagabol
engem menthee meg halaltwl
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azért en yt azzert lakom
8<o Holtomygh ewth | 46fl b Zolgalom
Es az mynt een tehetem
Es en yo tetheth meg fyzetem
lo leányom azt es kérded
Es byzony yo meg értened
846 mely az yft^n kyt ymadok
Es mely a hit kyt en wallok
zent haromfag en yftenem
es iei'us en remenleghem
Queftio

heremite

Hitemet ees meg mondanám
8B0 de elozer azt kewannam
hog énnekem meg mondanád
Es okát te es adnád
mit bwdofol ez pwztaban
hogy nem lakozol hazadban
855 mert zyzefeg kewanna
hogy erdewben nee ballaghna
«
E e fp o n f i o K a t h e r i n e e

Kateryna hogy ezth hallá
ennek ymyiy okát ada
az en atyám ky lot legyen
8B0 hizem hallottatok Legyen
ez orzagnak wala wra
de mykoron o meg hala
ez orzagot nekem hagya
es erpfíen paranczola
865 hogy ewtet yo zerrel byrnam
es ygaffagban tartanám
kit en yo zerrel byrtam
Es bolczeffegel meg otalmaztaam
alexandryaban Es alexandrya newo orzagban
870 es yelpffen egi warofomba
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wagyon nekem ieles dolgom
kyhez maft akarnék || 46o a Látnom
Es fel kezwlek leanymmal
Es zolgaymmal
S75 Es eddyg mynd yo zerrel yarank
De czak tegnap meg czalatank
mert el weztpk my wthwnjiat
Es ebol twgyad my bwdoíafwnkath
H e r e m i t a a d e a m jc

Az remete ra tekynte
880 es neky yly zot felele
mynd ygy legyen az mynt mondod
Emmyt tee thez meg fem te dolgod
mert ez yllet feryfiat
no agaad] ennek okát
885 my oka hogi ferhez nem megy
ky lobban latna mynd ezekbez
C u i k a t h e r i n a 20

KAteryna monda neki
atyaíagod ezt nem erty
nagy fok kyralfyak wotak
81)0 kik en wtannam yartanak
Es nag l'oktwl kpwettettem
de meg egyhez lem mentem
merth atyám ha Iwn 0 halálán
nekem p twle ygi lewn hagiwan
895 hogy íoha ferhez ne mennyek
hanem ha yly beAvlczet lelnek
yly zepet Es yly kazdagot
mely bewlcz mel zep Es kazdag en wagyok
dee hallod az en gazdagíagomat
(100 mert yol latod orzagomath
Es engem oly zepnek mondnak
1460 b Kyrewl fokán czodalkodnak
oly nagy kedyg bewlczefegem
es Twdomanyban mefterfegem
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905 hogy nyncz oly bewlcz ez orzagban
ky meg gyozyen dyakfágban [engemet]
azerth foktwl kerrettetthem
de hozyyam ygyenlot nem leltem
Heremitaadeamio

Az remete mofolwlaa
910 es az leannak ygi zola
lo fyam magad myt hányod
lm meg kewanod tunnod
egy hatalmas czazaar wagyon
kynek czak egi fia wagyon
iiiB ha gondolnád es teneked tetetnek
hog byzon hozyad ylleneek ámen
C u i k a t h e r y n a 2C

KAteryna monda erreul
ne gondoly femyth mynd ebbewl yo athtyam
nekem czak az akaratom
920 hogy zyzeííegemet holtyg tarczam
mert ha bplczekre tekyntenk
Es yrafth élőnkben wezenk
az bewlezek mynd wgy bezelnek
hogy czak zyzefeget dyezernek
9S5 Es kiknek yrafokat twdom
Es akarattiokat yol latom
de ygaz bewlcz en nem wolnek
ha zawok zerent nem élnek
Non enim ut foiamus quid íit virtus fcire ícrutamur Sed
ut boni II 461 a efficiamur 2o eticorum
Az yozagot meg tanwlyok
980 Es ewt meg twdny akaryok
nem azért hogy my czak meg twgyok
De azért hogy miuelkeggywk

lUgi -V. Költök Tára. H. C. l.
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Meditáció heremite

fuper

verbauirginiazo

Az remete hogy eezth hallá
ew zywebeen ezt gondola
935 netalamtan Kten ezt megh kedwelte
ky ewt yly bewlcze tptte
hogy ez zyz ewteet zolgalya
es holtig ew newet walya
azért megh hozzyaa gondola
tio Bs 0 neky yly zerel zolaa [Es bezellee]
*^
S i c a l l o q u i t u i - e a m 2c

En lo zereto leaniom
twgyad hogy czak yodat kewannom
neked ym en eg wi Hyrth mondok
kywel neked nagy fok yot adok
viá mert hyzem fyam nem hallottad
uag yrafban nem clwaítad
hogy wagyon egy nagy kyralfag
kyhez haalgat mynd menyorzag
ky wralkodoknak wra
»50 Es kyralyoknak kyralya
- kynek oly nagy kyralfaga [waagyon]
Es orzaganak nynczen zama
mert nap tamadattwl fogwan
nap nywghatthyg | 46i b El zamlahvan
9S6 Es az tengertewl fogwa el kezdween
fewld wegeyg mynd el neuezwen
mynd czak ewnnen maga byrya
ennek wagyon czak egy fya
kynek wraíagat hallod
«60 zepfeget Es mynd meg tudod
mert p zepfeget hogy latyak
fenes nap Es hod czodallya
es kynel wagyon nagy yo erkwlcz
Es ky monthatatlan nagy bewlcz
866 mert p bplczefege zewrze téged
Es engem p teremte
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ennek az twlaydonfaga
EB dyczeretes yozagha
hogy mely yegiefth meg zeretend
970 Es felefegw] m a g á n a k hozya M^eend
Tartya ewrek Zyzefegben
m e r t ez ygy waagyon m y hytwnkben

/

hügy ennek meeg a n n y a ees zyz
ky fenkyt tewle el n e m wz
976 Es byr oly zep azzonyokat
Es ol zep zyz Leányokat
h o é h a te ewket l á t h a t n á d
byzonyaban azt kewannad
hogi ew zolgaloyok lennel
980 Es czak hogy zemekben n e z h e t h n e l
m e r t ez raytad walo zepíeg
ahoz kepeit nagy zornywfeg
De yo fyam femmyt nee fely
Es ketfeget femmyt n e wely
986 m e r t ez kyraly E s o fya
Es ez m o n d o t h zep ziz || lei > A n n y a
Kazdagokat be fogadnak
E s zegenyeket fem wtalnak
ky zolgait ky ereztptte
990 Es leweleyt ky kwldptte
hogy fok helyre el m e n n y é é n e k
fyanak kegyelt lelneenek
Es yol lehet az wgy legyen
hogy téged felwl mwlt legyen
996 dyczpfegben E s bplczefegben
—
kazdagíagban es zepfegben
de czak az en z o m a t h fogagyad
E s zywedet neeky agyad
ky iül lehet E s wgy legyen
1000 hogy m y n d e n ghondolatokat
yol yol lat es yol twd m y n d e n tytkokath
E s hyzem hogy téged meg kedwel
.
Es magának n a g y a - n e w e l
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C u i K a t h 0 r i n a !c

Kit hogy Katerina hala
loos az remetének ygy monda ,
kyczoda legyen ez yly nagy felfeg
kynel wagyon ili dyezofeg
yly nagy zepfeg Es yly kazdagíag
yly bewlczeefeg Es yly bodogíag
1010 Es kiczodak p zyley
es myt nyer az ky ewt kedwely
Hereuiita

AZ remete monda neky
ezt fenky meg nem erthety
hanem czak ky ewtet hyzy
1015 Es myndenkeeppeen | «2 b Eemenly
ewtet Merth czak azok latyak
kyk myndenben ewt halgatyak
kateryna meg ees kerdy [ewtet;
hoé myt kelypn neky tenny
1020 kywel oly helyre ywthatnaa
hogy az felleget lathatnaa
az remete erre monda lewneky]
ha meg Hathatnád yoo wolna
de talantan azt nem akarya
1025 Mert ew zyz anna nem hagya
kyt hogy kateryna hallá
azon ygen meg bwfwla
Es ynkab kezde kerdezny
myt kellene neky tenny
1030 Es mywel annyanaak kedwet íelnee
hogy fyath latny engedne
az remethee ottan ygy tewn
hogy egy yrot thablat fel weu
es ezt katerynanak ada
1085 Es bezedel neky ezt monda
ne fyam nekpd egy tábla
kyt nem adok nekpd karban
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Ez az kyraly fya kepe kyt kewanz latny
Imez kedyg annya kepe
1040 ez tablat te yol pryzed
Es ez eyel te ezt tegyed
hoé fel ferkeny te almádból
el ky ne meny hazadból
Es ez kep eiewt le terdeplyel
1045 es ez zyznek efedpzyel
hogy kereíod meg halgaffa
es nekod fyat meg m^^•taffa
en hizem hogy ewt meg latod
haa !! 403 a Az en bezedemet igi fogadod
Vifio p r i m a u i r g i n i s

kateriue

to6o Katheryna hallá ez zot
Es az barattul bwlczwt wen
Es zolgayhoz meg tere
es egy Igaz wtat lele
ky el mene egj' zallafra
1055 Es nem lewn kedwe ewneki wygafagra
de czak aleg waarya wala yewtheeth
Es az eeynek íetetwltet
Menne kedeg eyre Iwta
Tewle alom mynd el fwtha
1060 ees zolgayt mynd el ky kewlde
Es 0 thablayat Lee helhete
az kep elpt le teerdeplek
Es nagy -fyrafban leleteek
Es kezde kerny a? zyz annya maryat
1066 hogy meegh mwthatna fyat
de myerth mykent ew aleytha
neem lewn ottan mynt ayeytaa
Es kezde thenny nagyob fjTaaft
Es mynt leelewnk eerrewl yrraft
1070 ew fyrtabaan el zwnnyada
Es elyeten almát lata
hogy kateryna oli mezpn wolna
kynel zebbon nem wolt wolna
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Es Oth ew lata egy leyant
1075 ábrázzál ygaz olyatant
mynt wala az ew tablayan
Es ez leyany tart wala ew karyany
egy zepfegw kyraly fyat
es mynt lata ygaz olyant
1080 mynth az I
Arany kep wala
kyt attya ewttetpt wala
kyt ew ot hon hagyot wala
Es kirpl neky hagywa wala
hogy czak ez egy iftent ymaadna
1086 Es ettwl warna mynden yawat
kyt hogy lata el amwla rayta
Es hozya kpzelb yndwla
Es hogy az p annyat megh láthatna
Es my ez legyéén meg twdhatna
1090 De hogy oda kewzelyttet wolna
wgy lewn dolga hogy ingyen fem welhete
mert hogy eAvt aaz gyermek lata
ew twle magát el fordytta
Es katheryna kezde nezny
1096 hogy Lathatnaa Es kerengeny
De ew mynd ellent tart wala [benne]
Idefthowa forog wala
Katheryna hogy ezt lathaa
az remethe zawat tartha
1100 Es az gyermek annyahoz efeek
Es ew neeky remenkpdek
•
kerwen hogy ewneky azt adnaa
hogy ew fyat meg mwtatna [ew neeky
zya marya hogy ezt latwan
iior> zent fiahoz hayla mondwan
0 üli nides ne Katherinam te uidere deíideraatem
En édes zeretew fyam yefws
ky teftet wel czak een twlem
Latodé ez katerynat
ky tégedet latny kewant
1110 az gyermek ew annyanak monda
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II 464 s Bn lo annyam hagy beket annak
mert nyncz zwkíegem ez leyanra
mert yol twdod byzonfagal
. hogy mentwl küfeb zolgalom
1116 Es kwffeb wtannam larom
ennél bewlczeb Es nagyal ekpfb
nagyal dyczpb es nagyal nemeíb
Ezt meg latwan fel ferkene
Es regerre ywtwan fel kelé
uío Es hogy mar eu thawozny kezewl
íyet megyén czak kewes nepel
Oth az reemethet meg lelee
ees myt latot wala meg bezelle
Es kezde meg ees Azon kerny
1115 hog meltholtaffek oneky azt nyerny .
hogy Az kyral fyat laífa
Es holtyg hogy ewt halgafa
Heremitta

ia p r i n c i p u o

punoto

conuerfionis

EZt Az remete hogy latha
EB Thowabba nem hallogatha
1180 aaz leányért Iftent ymadaa
Es Iftenthwl ymezt nyeree
hogi yften neky meg yelenekEs 0 myatta paranczoltatek
bog az leant meg kereztelneye
1186 es hytben meg erewfyttenye
ez Remethe kegyg lambor wala
Es katherynanak monda
kérlek yo fyam wed ezpdbeen
mert laarok ezak te ydweffegedben
1140 ha te az en zomath fogadod
Es tewelgefed el hagyod
en theneked azt teheteem
I 464 b Hogy ewt neked meg lelentem
Lam Socrates mefter ezt meg yrta
1146 kyt hyzem hog yol thwcz nylwan
IHuftratifrimum animál in terra exiftens eft homo

jo
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Fewiden menne lelkews wagon
Twdomannyal egy fem ekei
de czak ember meg ekefwlth
Es bewlczefegel meg ekefwlt
iiso awagy meg wylagofwlt
azzert ha my bewlczek waagigywnk
Hat heytíag ne leegyen nahvnk
Es alkozyk ha yol meg lathywk
hogy azt bewlczen meg tanwlylywk
1155 ky az ygaz hyt my legyen
Es az ygaz Iften ky legyen
De thennen maghad Es thwdod
merth kenyweedbeen ygyeen ohvarfod
Opportet addifcentem eredére
ha myth Akarz megh thanwlnod
1160 az hyt mya kel meg thwdnod
Es neked ym azt meg mwtathom
Es meftpryddel meg byzonyttom azt
hogy Az te hyted tewelgees [legyenl
Es nem ydweffegheez walo zewrzees
1165 mert ty kyk poganok wattok
Sok yfteneket i^-allottok [thyj
ez kedyglen hamys nylwaan
meert keáwedben irwan uagion
pluralitás principum non || 465 n eft bona tantum imus eft
princeps xij metaphyfiee 2c
hogy fok wrnak nem yo lenny
1170 azért czak egyneek kel lenny
ez kedyglen een yftenem
mert czak ez egy en remenfegem
ennek foha nyncz kezdety
Es nem lezen ueghezety foha mynd proke
Nam deus el't J'ubí'tancia eterna xi metaphyfiee 2co
U7B Mert az Iften orek allath
Es wegezetet nem walhat
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Ert eoiam deus enf quo metius ex cogitari non poteft xij
Methaphyfioe Jc
Es yíthen oly nagy allat
hogy yobat fenky nem gondolhath
de mert tennen meftered mongya
1180 ariftotiles megh yrya
De racione boni et per fecti eft largiri alis fuam bonitatem
et per fectionem 2° cli
lonak ez twlaydonfagaa
hogy ozolyon ew yozagha
azért Iften ezt meg tewee
mert p yozagat fokai kewzlee
1186 mert 9 teremte ez wylagot
Es 9 benne walo fok iozagot
Ab hoc enim ente cunctorum deriuatum eft elle et uiueree
hys verő obfcurius primo celi
Ezt az te meftered es megh walya
mert yngyen feem tagadhattya
mynden aíatnak | ^^ *> Letele
1190 Es ez wylagban eelethe
Ez nagy yottwl wagyon adwa
EB yftentwl wagyon zolgaltatwa
Et hermes Trimegiftus inquit deus oreator omnium quem
Ihum uocari Cenfemus fecuhim fecit primum I'olum et iinum
Nemes pogan meg ezt mongya
Igaz en hytemet walia
119B mert ez myndeneknek tercmtehe
Es kyn§k meltan Iheefws newe
mynd ez wylaagot ew teremtette
Es yli io zerrel meg epytte
ez az Iften kyt hyrdetek teneked
1200 czak ez az kyt en remenlek
Es három ew zemelyeben
de czak egy Iftenfegehen
ez teremte myndeneket
Es wtholzor embereket
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liOB ewket ygen feel magaztata
mert myndenen wrra hagya Es tewe pketh
ky elozpr angyal wala
»
Es ordogee Iwn hogy latha
hogi ember lenne
1410 ky az ew helyere menne
Es az 0 karyt bee tewltene
Az embert ew meg yregyle
Es 0 yregyfegebeen meg keíerte
Es ygy az embert el rekente
1215 Es yíten haragyaban eythe [ptet
telek ebe ewt ezer eztendo
Es egi heyan ketzaz eztendp
mygh ember lewn ez haragban
es II íse tt Czak ewrdegnek markabaan 1Í20 De mynt ymeníhen ees mondám
bezedemmel meg mwtathaam
Iften rayth^vnk keenyerwle
Es ez wylagra keezwle Es ypwe
Theftet wen reya zyz maryathwl
1225 Es fok kent walla az fydokthwl
merth eretwnk fok mwnkat wala
Es az ewtan ewnen keyen meg Hala
Es így mynkeeth kentwl meg walta
Es ordegtwl meg zabadytta
1280 mert ennek ygy kel wala Lenny
Es Igaffagnak bee telny
merth ember ky wetkpzot wala
ewrewk halalt erdeim wala
azért az halalt el kell thawoztathny
1285 mert halálai kel meg waalthany
De ez melle okofíagual
Hogy yften foha meg nem hal
Azért mert ew Iften waolthaban
nem wehete reezt az halaiban
1240 bewlezefege azt yelenthee
hogy my teftwnket fel wenne
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mely teltben o meg Halhatna
Es mynket ygy meg walthatna
Towaba azt ygy yol twdod
1248 Es Igafag myat Azt wallod
az tezen meltan eleget
ky tartozyk es ky tehet
de ember az ky tarthozyk
mert fogfagban ew laakozyk ' wala]
1S60 De líten czaak az ky teheety
mert prdpget czak o thorhet meg
azeerth Igaífag kewethe
hogy ezth | *''* Kten Es ember lenneye
ez en wram yefwB cryftws wala
1Í5B ky ertwnk nagy zornyw halállal meg hala
De megh halwan nem marada
mert harmad nap fel thamada
68 ew thanytwanynak ineegh yelenek
Es ew welek nyaayaíkodek
1260 ez wtan menyorzagban fel mene
Es nekyk zent lelket erezte
Es mynd ez wylagban boczata ewket
Es hyteet predykaltataa ew welek
Es walakyk ez hitpt hyzyk
1263 Es mywelkpdetteel epyttyk
azok menyorzaghban mennek
Es kyk neem hyzyk mynd el weznek
Azért ym zemeddel latod
thewelgefed ygy yol latod Es halod
1270 Es ha te énnekem azth fogadod
hogy ezt mynd hytoddel wallod
ees hyzed hat ydweífeged weheted
az kyralt ees byzonyaba meegh lelhetewd
Katherinaa

KAtheryna hogy ezth hallá
1275 mert o bewlczefege nagy wala
azt fogada hogy ezt mynd hynne
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Es czak yeíwft reemenlene
De az remetet-wl kerde
hogy az dolgot myre welne
1880 kywel neky mondwa wala
mykort az kyraith || ^^^" Latya wala
hogy ew nem zep leyany wolna
dee ew lánynál zewrhnyeb wolna
H e r e m i 11 a íoc

AZ remete neky zoUa
1Í8B Es erewl ekepen monda
az kyraly fyaa kyt mondek
azaz yften kit meg mwtathek
zyz marya az ew annya
ky te kertedeth meg halya
1Í90 ez nagyal naagyob náladnál
Es kazdagb Es zep Es bewlczeb mynd ez wylagnal
Ez mykoron azt akara
hogy my ertünk halaira menne
az kereztfara fezeytek
i»9 5 Es zent zywet meg ewklelek
ees 9 zent zywebol wer yara ky
nagy bwfegbel wyz es folya ky 9 bel9le
Es ebbewl egy kat f9rod9t z9rze mynekwnk
kyt k9rezt wiznek neweze
1300 mert nem eleegh hogy hytben legy\Mik
de ebbe kel meg ferednwnk
Es ha ez kad fereed9t lelhettyek
dee myert ezt en nálam meg lellyek
Es ez hyt wthan ezth kel tenned
1805 hogy meg kel kereztelkedned
kyt ha meg tez ym azt fogadom tenekeed
hogy ewt neked meg mwtathom
Es hogy tégedet meg zeret
ees menyorzaghbann | *676 Helheztet
1310 mert megh zepwlz meg foredwen
Es megh latod byzoníag weewen
katheryna hogy ezt meg erthe
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Es ottan magát meegh kerezteltete
^
Es monda neky az remete
1815 kyt felette megh zerete
Es hogy efmeg el haza menne
Es wgy mynt aaz elewt tenne
Es ezt katheeryna meg tewe
es enneen nagy hamar haza fyethee jc
Secunda uifio

katherine

18Í0 ES menne hogy eyelre ywta
ozak el alwt kepét muthatha
de fel kelé ew agyából
ky fem menee o hazából
De az kep elewt lee terdeplek
isi5 Es 9 hozya ygen efedpzek
Es efedpzwen meg farada
Es wgyan ottan el zwnnyada
eefmeg Almát lathaa mynt az elewt
mert lathaa egy zep mezőt
1880 Es egy zep zyz leyant az mezőben
Es egy zep gyermeket o ewleben
meli ket zemely oly zep wala
hogy az napnál fenefb wala
. katerina czodalkodek
1836 Es hozyayok kozelb lepek
hogy ewket yoban lathatna
Es wygaíagokath || *^" Walhatna
Kyt Azzonyunk zyz marya hogy meg lathaa
zent fyanak il zoth mondaa
vidc üli Katherynam mandatis obedientem 2cc
1340 En édes zeretew fyam ihus
ky wagy menyben Dwyczewfeges
lm ez katherynaat tekenczed meg
ky zodnak mindenben enged
wrwnk iefws meg felele
18*5 Es nagy wyg zowal ygy bezelle
Ez kateryna ymmar kedwes Ten nálam]
nekem Es ygen kellemethef
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^mert azt latom hogy megh zepwlt
Es meltan en élőmben kezwlt
1860 es azzonywnk zyz marya zolla
zent fyanak Es ygy monda
en yo fyam azon kérlek itegedeth]
hogy twled ylyet erdemlyek iwenny]
hogy katerynat hozyad wegyed
1355 Es yegyofpddee zerezyed [ewtet]
lefws monda zyz annyanak
ky ygen yo len katherynanak
azerth yo azzonyom fedés annyam orwlwen tezem
hogy ewt yegyel'emme wezem
1880 Es ennek yelenfegere
ees ew neky tyzteffegere
lm gywrewmeeth neky adom
Es ym ma ewt yegyefemme fogadom
es ezt meg mondwan gywrwyet | ^*** Ky wewe
1365 Es az zyz wyaban thewe
Es neky yly bezedet mondwan
EB yly zereel meg nylatkozwan
En zeretew zep yegyefem katheryna
Es en walaztot yo kegyeffem
1870 lm latod dyczofegemet
Ifmeryed meg maar iegyefodet
Es annak wthanna ezt tewe
hogy magát ymig meg yelente
kyneek hogy feelelmet lattá wolna
1875 ewth byztatwan ymezt monda
H e r e m i t a a n i m a t eam

Bízzál Es ne fely yo leányom katheryna
mert lam mynd reeg wta wallom
Ez wylaghy menyeghzogben
nem lakoznak zywzeffeegben
1880 Dee aaz lelky menyegzewgben
meg maradnak zyzefegben
azért ma meltan ewrwlhecz
kyrewl okot ylyet wehecz
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mert yegyelTed nem halandó
1385 dee ewrekke lakozandó
mert nem fewldy az te yegyefed
de mennyey mert Ktened
azerth mal'tan bátor wygagy
Es fok ydot ennek nem hagicz
1890 hogy te yegyefednek hyteert
Leez martyrlya Es o neweert
gyetrelmeel meegy || ^^" Menyorzagban
Es holoth wygacz bodogfagban
Es ezoknek wtanna zepen meg oktata [ewtej
1886 Es az hytben meegh thanytta [ewtet]
Es zent Ewangelyomot Ada ew neky
Es ez zerrel monda ew neky
íme az te lítenednek
Es zeretew ydweffegednek
1400 mynden bezedee
Es Ebben wagyon mynd kezdety
Teft zerenth Es mynd wegezety
wed kezedben Es ezt ohvaffad
ezth gyakoiiyad Es ezt thanwiad
1*08 Katheryna Azt fel foghadwan
Es Adomaft kére mondwan
kérlek Imagy een zent attyam eertem
Hogy ki maft hytben zylettem
hogy neuekeggyem zent yozagban
uio Es Ifteny zolgalatban
Es Az Eemethe ewt meg alda
es nag wygfaggal el boczata [ewtet]
kateryna fel kelé
Es zolgayhoz yowe
i*i6 Es hat zolgay dúlnak fwlnak
Es az barathra zwgodnak
kyketh katheryna meg laffytta
mondwan byzony ha twdnatok
myt aaz barát nekem Adót
14Í0 wagy myre engem tanyttot
ew raya nem zwgodnathok
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Merth azt byzonnyal twggyathok
hogy engem ayandekoza ol naggyal
ky yob athtyaml**^'' Orzaganal énnekem
14Í6 kybewl hyzem mennyen Avattok
mynd fattyg meg kaazdagwltok
Es az wtan eel haza mene
Es mynt yo keereztyen wgy el wala
zolgayt ees addyg tanytta
U80 hogy kercztyen hytre fordyttha
Bs 9 noky elete wala kelleemethes
es myndenek zeretetos
Incipit

prológus TractatuB
feeundiagentisDe
modo m a r t y r i j eiufdemac

BEzedewnknek folyaíawal
Es my kezwnknek yrafawal
U85 Nemafagal nem halgattwk
de Igazan meg mondottuk
hogy ez nemes kegyes zent zyznek
Cryftwfnak zep yeegyoíenek
thyzteífegere mert 9 annyanak
mo méhében fogatathek
Es ez gyarló wylagra ywtthatha
Es ew attyatwl meg marada
Es e zent hytre ygazwlthatek
De hogi dolgwnk éghez legyen
i4i5 ef zowkfeges newet ne wegyen
Dee Alkozyk meg yelenthenwnk
es yo móddal meg bezelleenewnk
az mynt zolgalaa 9 yegy9fenek
awagy mynt fegelle hythenek
1460 Es mynth pogan hytpt meg thore
es mynt ewtwen doctort m g ||*'<'" Gyozo
Mykent nagy kenokat walla
Es ineely dyczofegel meg hala
mynd eezekrewl ygy bezellek
1465 Es ymyllyen z9rzeft thorlytthek

ALBXANDBIAI SZ. KATALIN É L E T E .

289

Bxec'uciokatherine

KAtheryna ky nemmes wyrag
Es lewn wylagofytto wilag
mert ha ywta az ydewben
mykoron lo thyzen nyoloz eztendewben wala
1*60 hogy attyatwl meg marada
Sok lamboríagbaan arrada
mert hyteben megh erewíwle
Es lítennel egyefwle
Es ewl wala nagy bolczefegel.
1Í66 es Ifteny zent felelemmel
ew orzaganak nagfagat
Es Nepyneek fokafaagaat
byrya wala nagy yo zerrel
Mert fenes wala bolczefegel
1470 Nem hogy abban gyenyerkednek
hogy ygien wralkodnek
de ynkab nag Alazatofíagal eel walaa
[Adwentus m a s e n c y

alexandri]

Cam applo namquee arbitrata eft uniuerfa ut Itercora wt
criítum lucrifaceret
Mert ezeket ezoket meg wtalaa
Es 1*™* Genyet ganehoz Hafonla
1Í7S hogy czak wr xpusft nyerhetne
Es magának kencze wehetne
de czak az ne yeleijnek
Es ew orzagaban ne tétnek
hogy ew wolna oly nagy fefweny
i*so Es oly kegetlen kencz gywytp
hogy zolgayt' ehel ewlne [meg]
Es kenczet nem merne kewlteny
Aduentnf

maxency

Alexandriam

AZ Idewben Eomafagban
Es ielennen mynd ez wylagban
Ségi M. Költök Túra. ff. C. / .

19

290

KÖZÉPKORI MAGYAR VERSEINK.

1*86 egy hathalmas czazar wala
EB newe Maxenoyws wala
ky yob rezet ez wylagnak
wette wala czak ew magának
De yob rezet ydweffegenek
1Í90 hattá wala mynd egyébnek
mert nag wala ew hatalma
Es azonnak dyadalma
de eez yo Hytet nem twgya wala
mert poganíagaal waak wala
1Í95 eg ez egy gonoz eember myat
Bwrdeg gywytet wala nagy fok fyat
mert ez oly kemény pogan wala
hogy myndent megh ewlet wala
kyt hal wala kereztyennek lenny
1600 Sok 11*^'" Martyry ennek tanwy
Ez egy koron fel kezewle
merth ewrdeg myat remewle
es lewe alexandryaban
Ez zyz lakozó warofaaban
1505 Es hogy wr cryftwft haborgathnaa
Es balwanyat ymatthathna
Es holot egy kepét ewthtette
Es így egy balwant zereztethc
es ew porozloyat fel hywatha
1510 es nagy feel[ej zowal ezth kyalthathaa
Clamor preconis

ic

Mind yt walo thee nagy fok yo
leg en bezeclem halgatho
es ez myt mondok ez neem en zom
De en myattam czazar zol
1516 Azt akarya nag hathtalma
Es azt kewannyaa dyadalma
hogy mynd bodog Es mynd zegeny
ez nap eftyg ytten legyen
mert ma lattok dyczewfeget
16S0 Es Ifthenekkel nagy folfeget
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mert wrwnk Czazar wdwart thethet
Es Ifteneket fel emeeltet
OS ew nekyk tezen áldozatot
Bs ew byneert waltozatot
1526 Es ew elewttek alaazya meg magát
mert ewk tartyak Czazarfagath
Es mert czazar fok orzaghot
jtTiígyj. eg leleífen mynd ez wylagot
Czazar ew myattok meg byrta
1B80 Azért kenczeet ma meg nytta
EB ma Ifteneknek agya
es tynektek ym ezt paranczollya
bogy yt myndentheek aldozyek
Es attwl fenky ne waltozzek
Í6S5 mert ha ky uakmerew lenne
hogy áldozatot nem thenne
annak feyet mayd el wozyk
Azerth myndentek keez legyen
kefpdelmet fenky ne wegyen
15Í0 Es myg nagyob wr athtwl tewbbel
Es ha zegeny hat kewefebbel
es yftenewket mar tyztewlyen
Es mynden fewlet bewczulye
Sacrifioium

Chefaaris

et

fuorumiec

Ez meg leween fel rohananaak
1545 Es az ewrdeghnek aldozanak
ees az Czazar yo kezdefth mwtatha
Es yo peldath ada mynd az népnek
Es ew zaz harmyncz ekret hozata
Es ygy aldozek az ewrdegnek
iBso az wthan az feyedelmek
es mynd az yeles few népek
mykent urokhoz ||*'*" Halgatnak wala
Azent tpb kenczel áldoznak wala
az kyk kedyg olyak walanak
1555 kyk morhat kewefet byrnak iwala]
werebeket ees meg fognak wala
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Es meeg azokwal ees áldoznak wala
Az lelkeel'ek rewaíathwl
Es az népnek wygafagatwl
1860 lewn oly igen nagy ywotes
az warofban es oly nagy zenges
liogy byzzony azt alyttanad
Czaak hogy fyleddel hallanád
hogi meg az fewldees zenghenee ibelel
1565 Es az nagy rewafthwl rettegne
Es mynd ezekneek léte koron
nem mezzé lewen az zyz leyany
mert waala azon warofban
az ewnneen palotayaban
1570 Es hogy ew ez rewaft kyaltaft hallothaa wülna
egy zolgayanak eez keppen monda
Katherina

ad

famulum

EEn yo zolgam es yo fyam
Es hogy fok yot nyery the en tewlem
Es el meny yo fyam Es meg laffad
1575 Es meg yewen neekem meg mongyad
ez warofban myt mywelnek
Es ely igen nagyon myt yaigatnak
mert en nagy fyraft ees hallok
Es nagy wygafagot ees hallok
1580 Az legheny hogy ezt meg ]*'*''Hallá
mynden dolgát eel hagya
Es az dolgot meeg latha
ees p azzonnyanak ymmezth mondaa
Famulus

ad

dominam

EEen thyztelendew yo azzonyom
1586 ammyt en latek ym meg mondom
mert az nagy czazar Maxenciws
myndeneket ygen kenoz
kyk Iftenet nem halgatyak
Es az balwant neem ymagyak
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1690 Es ew aldozwan ygen wygad
Es azegeny kereztyeneket ygen kenzatya
Katherina

adyt

maxencium

KIth hogy kateryna hallá fel kezewlee
mert lelkében megh remwie
kerezteth wethe ew mellyere
1695 Es el mene ew kennyanak hellyere
Mert errede az Czazarhoz
Es hogy latna ez ylyen dologhoz
Es ew el ywtwan nagy czodat lattá
mert fok wyggadozaft Latha
1800 Es Sokat latha áldozatot tennyee
Es fokát ygen fyrokath
kyk walanak kereztyenek
Dee mert ewnekyk wala naagy gyetrelmek
E] haggyak uala az hythet
1605 Es walyaak wala az ewrdeget
Es kyn az zyz ygen bankodeek
Es II «3a jfthenhez fahazkodyk [waala]
Es ew elmeyeben megh tewkelle
hogy ez thewolgel't meg tewrne
1610 azért ew meg erewfodek [lelkében]
Es az Czazarhoz kewzelb lepek
kynek zemeben tekynthee
Es ylyen zerrel bezelle neky
V i r g o ad

Imperatorem

Chazar ket allatot leleek
1616 kyk engbemet ynthenenek
hogy my elewt nekewd zoinek
az elewt neked kezennek
Elew' wolna meltofagod
kyt wr yíten nekod adót
1)40 Mafodyk wolna bewlczefegem
kyweel magam ynthen eerthem
Twdnek enteneked kezeennem
Es yly tyzteffegeth thennem
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/
'ha ez mwnkat ez kyt mal't thez
1625 kyert te zegeny nagy kenban lez
az byzony yftennek thenned
Es ky legyen meg eímeerned
Lam czodalod ez themplomot
Es ez magas meniorzagot
1680 fenes napot Es ez hódot
Es az egén walo fok Czyllagokat
ees kyk leheth zepek legyenek
De mynd egyebtwl lettének
meerth ewket wr yíten zewrze
1635 Es I *^^'' Nagy zepíegel meg theekelle
Es czazar ha ezt meg értened
Es ez yftent remeenlened
hat en teneked kezennek
Es nagy thyztelleget tennék
1640 Kyraalyoknak es kyralya
Czazaroknak ees wra
fewldneek mennek teremtheye
Ez wylagnak Idweífege
Ez aaz myndenhato yíten
1645 kyneel egyéb íenky nynczen
Ez nem zewkes Aldozatnekwl
l'em lelkefeknek halalanekwl
De czak tyzta zywet kewan
es emberekthewl tewbet nem war
1660 Es ez ellen ember wetkezet
Sewt nagyob wetket nem tehet [ennél]
hanem hog ew tyzteíteget
Es Ifteny dyczbwfeget
Ember ew róla el wegye
1655 Es az balwanyokraa tegye
mynt mal'tan ym te tetettél
Egy balwant feel emeltettheel
Es ewt Iftennek wallatod
es ewtet Myndeenekkel ymattatod
1680 Maghaa balwany yg yol latod
mert Ewt állat nem tagadhattod
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Mirancla ergo eft fed timenda dei potencia qui cum te
fnblimi imperio quod mortales magni eftimant pre elTe homiiii||*'*''bus uoluit tu tamen tantis beneficys eius ingratus rebuí
inrenfibilibus attribuis quod conferre debiieras illius magne
maieftati zct
Azért czoda De felelmees
hogy az yíten yly kegyeelmes
hogy ky te weled nag fok yot tewt
1666 mert ew neepeen wrra zewrzet
De thee kegygh ezt mynd el hagwan
ellene yarz ylyen nylwan
Kérlek azért haddel the nag hytfagodat
Bs meg banynyad tee nagy wethked
1670 Es tery az kegyelmes lefwíhoz
kyt ha meg tez tenekeed fok yot hoz
hogy az czazar ezt meg hallá
kezdee nezny az leyanyra
Es gondolny zep zawara
16-5 el amula bewlczeíegen
Czodalkodek nagy zepfegen
Dee az czazar ees bewlcz wala
azért neky ygyen zolla mondwan
I m p e r á t o r ad V i r g i n e m
Een yo Hwgom Es zep leányom
16S0 Czodalkodom el amulwan rayta
Te naé Iffyw zepfegeden
Es nag mereífege éden
ez myt mondaz mynd yo wolna
ha I *'*''Byzonfag róla wolnaa
t68B ezt twgyok hogy fok hyttek woltak
De maft azok mynd meg holtak
merth Romay feyedelmek
Es kik nagy ygafagal eltének
Az fok hytet mynd yol thwttak
1690 De lam ewket meegh gyaláztak
Ez wylagot myert byrtak
my hytwnketh ygazgattak
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Es ez hytewth ewk zerettek
ky nem hytte ottan ewltek
1695 azért hytewnk nem theweelghees
De mynt mondom nagy zent zewrzees

Nam Tulius Libro prima de officys magnum eít inquit
habere eadem monimenta maiorum eifdem uti facris et lepulera
habere conmunia 2ct
My nem tezyek eleynknel
my magwnkat yobba ewwel
Mert twlius mefter ezt mongya
1700 Es ygen yonak nagyonnes walya
Eleynket hogy kewefíwk
Es az my hytewnk czak azt hygywk
Azért leány en azt mondom
EB teneked twdnod adom
170B hogi ha wolnal fenes angyal
ef fel támadnál mint az hainal
||«5aj]g g2^ myth mondai ezth mondanád
tewb byzonfagat nem adnád
thegedet meeg fem hynnelek
1710 De elewlem el wznelek
Nem wgy zegeny Leány lewen
az myt mondaz ygy wolna
ha ez wylag eel wezpt wolna
Es mynd eeggyen el kárhoznánk
1716 Es mynd fattyg hyttok wolnank
Czak tennen magad naagy bewlcz wolnal
Igaz hytheth czak te twdual
kyt ha líten ygy tewt wolna
Hat ygaz yften o nem wolna
17Í0 merth íok nep yob egy embernél
de ky wolna oly nagy bolond
Ky nem hynne az zep hoddot
awagy nem ymadna az zep napot
awagy egyeeb few Czyllagot
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se

17S5 Ezt halwan aaz zyz leány
alattomba mofolwla
Es az czazar zawat megh romta
mert ewneky ym ezt mondaa
Chazar en angyaal nem wagyok
1780 mert en egy gyarló leeany wagyok
De myt een teneked mondok
en Arról byzonfagot adok [tenekewd]
Nem czoda hogy az romaiak
|*74í) jjgg egyéb nemw Keweely wrak
1786 wrwnk Iheíwft nem yfmeryk
Es yften woltath neem eerthyk
Qtda
Ifodorrus

fuperbia eft ruina

omnium virtutum ut iuquit

Wgy mond Ifydorws newo doktor
hogy keweKegnek ew byne
mynden wezedelmnek zywe
1740 az hol az kewelfeg bewelkedyk
ot egy yozag fem lelettetyk
Az hyth kedyg nemes yozag
merth ew nála az bodogfag
Azerth az kewelyekel egywt nem aal
1745 Es bewlczekel ew nem yar
De romayak kewelyek
Es ezt twgyok hogy nagy nyegedofek
azért ezt maar ygien erezed
hogy ygaz hyt nalaatok nynezen
1750 mert zegeniek ezak tewelgetek
hogy az byzony legyen ygy erezetek
mert eeg bely Czyllagoknak
Es teremtet allatoknak
irtea nee[wee]wet reayok attatok
i7r,B EB yltennek yftennek ymadtathtatok
de mynd ezek nem yftenek
azért nylwan tewelgetek
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mert az yften oly nagy állat
hogy mynd fewld Es meny hozya hal|
1760 azerth Czak ygy mondám hogi ez egy yften
Es ennél tewb loholt nynczen
ez egy iften H*'^" Cryftws yeíwí thekellethees
Es Lathatatlan dyczeréthes
ewrek állat Eotliatatlan
176B mindenható halaltalan
enneek enged mynd naap fmynd hod
Es Ottan tezyk ewk ha myt mond
ennek enged mynd theel fmynd nyár
Es ewneky eegh forgafa wtaban yar
1770 Es ewtwle wagyon mynd menyorzag
Es fewlden walo mynden yozaagh
Imperátor

ad

uirginem

Az Ozazar ezekrewl
ez zyznek ygyen monda
lo leyanyom eez mykent latom
1775 Es mynt bezeded hallom
ha bewlczekel 1 akthal wolna
Ofkolaban yarthaal wolna
doktoroknál bewczeb wolnal
Es raeftereket felwl mwlnal
'
1780 Es Ifteneketh nem porlanal
Es elenwnk ygi nem yarnal
De yol latod een yo hAvgom
hogy maft wagyon yeles dolgom
kérlek thegeed hogy wezteg légy
1785 Es maft tewb bezedet ne tégy
lm ez dolgot meg wegezem
Es bezedodet be wezem
Es haa ezekkel meg terendez
es mynekwnk engedendez
1790 haznal nekpd my felfegwnk
mert nagy fok yot wez mi tulunk
|4766j]2^ meg mondwan az zyzet wewek
Es ew elple eel ky wywek
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Es ew notarywlfanak zolla
1795 Es yly dolgot páranczola ew neekye
I m p e r á t o r •ad

oancellarium

Meíter nekeed paranczolok
mert egyebet nem aakarok [benne tennyl
ír my zonkal le[le]weleget
Es ew benne yelencz kezenetewket
J800 ez wylagy meftereknek
bewlczefegben hyrefokneek
Es ewket kerwen mynt yo baratynkat
Es zeretew my hyweynket
hogy mynden dolgok el hagyan
1S06 Semmykeppen ne legyen halogathwan
De fyeJIenek ez warofban
hogy legyenek malaaztymban
Es ha ewk kedupnket tehetyk
Hat mythewlwnk nagy kenczet weeznek
isio Az meíter hogy eezth meg hallá
nagy fok leweeleket yra
Bs mynd ez nag zeles wylagra
Bs yeleennen nap tamadathra
mert bewlczefegnek yob reze
1816 wala ozak nap tamadathraa
Bs az lewelekot eel kwldek
eebben egy zep ydew telek
myg mynd ewel fyetenek
bogi az doktorok Eljl*"" lewenek
1820 Bs addyg czazar dolgát tárta
aldozaafaat el fem hagya
de az [le] áldozat meg lewen
Es íok kereztyent meg eletween
mene be ew palotayaba
1S25 es ezt monda ot wolthaban
Imperátor

ad

famulos

lo zolgaym azt twgyathok
mert mind fylettekkel hallaatok
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hogy en ez wylagra lettem
Bs mynet ew benne eltem
1880 bewlezeb leant meg en ennél nem latam
mynt az ky ymeenthen zolla en weleem
Es yo tetemrewl meg poryta engemet
mei-t oly beucz az ew bezede
hogy engeem meg zegyenytte
1835 mert nem thwdek neky zolnam
hanem kellé czak halgatnom
Es Jóllehet az nagy yftheenek
énnekem nagy fok yot tettének
De en menthwl yobba tartanám
18Í0 ha en ez leyant walhatnam
kyt hyzek hogy meg Lehetne
Es Czak hogy ez egy wetket le wetne
hogy czaak hytfaagat el hadna
Es az my yítenynket ymadnaa
• 18*5 byzony keAvannam hogy wgy lehetne
hogy en zep l*"** Zomnak meg engedne
De ha hozyaya zo nem eeleg
ottan kenők engeztellyek
azért kérlek ky hozyatok [ewtet]
1830 Es elewmbe allaffok
halyok czak nagy beulozeffeget
Es laíXok ew nagy zepl'eget
ew zolgay mennye ezt hallak
az zyz leyant ottan ky hozak
1855 ky hogy aaz czazar elewt állana
az Czazar neky ygyen mondaa
I m p e r á t o r ad

-j^ginem

Leány newed Es nemzetydet
nem thwdodm fem meftherydet
de ez zepl'eegw orchad
1860 ky byzonnyal yllyk hozyad
Es yelent téged nemes werbewl [lennyj
Bs támadnod nagy nemzetből
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bezeded ez kyth mondai
mwtatnaya hogy nagy bewlcz wolnal
186B ha yftenynkhez halgatnal
Es ew ellenek nem yarnal
katheryna meg felele
ees yllyen zerrel bezelle [ew nekyee]
V i r g o ad

Imperatorem

Bewlcz kato regen meg Irta
1870 Es mynekwnk yrwa hattá
Nec te coUaudes nec te culpaueris | *''^" Ipfe
hoc faeiunt quos glória uexat in aiiis
hogy ember tennen magad
Se olczaaryad le fel ne magaztalyad
en ygazan meg mondom
Es te tewled nem tagadom
is-5 mert en nekem newem Katheryna
Es Coftws kyralnak leánya [wagyok]
Es byborban baríomban eltem
en Es ewt orzagot byrtam
Dee ezeket mynd meg wntham
1880 es cryftwfert mynd ;meg wntam Es] el hattam
Es en mefterym bewlezek walanak
Es engem nagyon thanoythanak
Es en ew tewlek wgy tanwltam wala
hogy nag bewlcze lettem wala
1885 De myert ylyen twdomannyal
Sewt ynkab balgatagfagal
en Idweííegem nem leélhetem
azért thwlem mynd el wetettem
Es en Magamath Cryftwfnak ayanlaam
1890 es feyem hozya fogam
eez mykort embert teremte
ordeg embert yghen eyte
merth nylwan eel wezet wala
'
es mynd ewrdegneek lar wala
1S96 azért líten hogy ezt lattá
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Ez dolgot ygea meegh zana
• Es mykort az ydew be tewlt wona
hogy aaz ember meg waltatnek
Es e\Y emberre Lewn embereekert
1900 Es 0 meg akaara my ' ^™" Erettwnk halny
merth o Igafíaga kewethe
Es hogy waltfagwnkat wgy tenneeye
hogy az bynrewl eleegh lenne
kywel ember el reekent wala
190? Dee az byn eerdelm gyetrelmet
azért ha o ez fewldre nem ywt uolna
my mynd el weztwnk wolna
azért ew ra ween nagy ferelmet
mykent kegyg adam wethe
1910 Igaz az ellen eppeythe
Adam wala mezyttelen
mykorth tewn wr yften ellen
Ez azért ky meg rwhaz mynket
Mezyttelen walthaa meg mynket
1916 Adam es ewa gyenyerwfeget [walla'
Dee Cryftws walla keíerwíeget
zegeny adam azt kewana
hogy ewrekke meg ne halna
de myken yíten oly lenne
19Í0 hogy yot Es gonozt ertenee
azért Iften azt el eytwen
Mert my ertwnk emberre lewn
My eletwnkert meg hala
Es harmad nap feel thamada
1925 Es így meg haiwan Bs meg kenzatwaan
Es dyczoíegeel fel tamadwan
ygy mente meg mynket haalaltwi
Es az ewrdegnek markatewl
Ez aaz Ihefws byzony Iften
1930 es kynel egyéb fenky nynczen
Ez énnekem byzony yfteneem
j479agg byzodalmas remenfegem

'
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lm ez kyt te faragtatthal
Es ezkepen fel állattal
1985 Ez nem Iften zegeny állat
ew magának fem haznalhaath
Mert nem zolhat fem nem yarhat
0 mely ygen nagy bolond neep
ky ez hytbewl ky nem lepyk
1940 kyt yftene nem fegythet
Es wezewdelemtwl meg nem mendhet
Cui Imperátor

jct

Chazar Hogy ezeket hallá
katerynanak ezth monda
Czodaa leány hogy nem felted
19« te magadat lam eel rekkenthed
Es my dologh ez yly te hozyad
hogy yftenynket gyaláznád
Bs aaz zyz Czazarra tekynte
Es p neky yly zerrel bezelle jc
V i r g o ad c e f a r e m !ct
Ne obfecro cefar a furore te uinci permittas
1960 kérlek azon Czazar téged
hogy ne byryon téged haragh
mert ym laffad az poghan bewlcz
ylyen bezedet yrth mondwan
Tu fi animo rexeris rex es fi corpore feruus
The akoron lehecz byro
1955 mykort elmed raytad byro
mert | *™'' Ha mykort byrand teftet
kyralfagod ottan wezted
Seneka mefter Es ygy mond
kyt nem godol nylwan bolond
Si uis omnia tibi fubice te raciony
1960 hogy myndent byry ha kewanod
byryon téged tennen okoffaghod

^
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ne fyes meg haragudnod
De alkozyk meg hallanod
mert walamyt neked mondok
1965 en myndeneket byzonytthok
Es az Chazar ezen meg baragwek
Es felette meg dyhowek
Es monda az zyznek
Imperátor

ad

uirginem

Bn mynt latom czak azon wagy
1970 hogy te mynket kothelben hagy
mert dootorokat nekwnk be hoz
Es myneekkwnk ygy hazwdoz
No teegedet meg thanoytwnk
Es ha lehet byzony meg laífyttwnk
19-6 Es ygy magát meg haragoyta
Es zolgaynak zoUa mondwan
zolgaym ezt fel wegyetek
Es en themlechembe wygyetek
Es ewth ol eroffen tarczatok
1990 hogy énnekem meg adhaífatok
az wythezek hogy azt hallak
ewtet ottan el ragadak
Es a temlechben helhezthetek
Es otet nagy erpífeen || **"<) Ewryztetek
liiss Es azomba ez wgy tértének
hogy az czazar zawa be telyefewdeek
Aduentus

d o k t o r u m ;c

Azonkezben az kewethek meg ywtanak
Es az ezazarnak hozanak
ewtwen zamw doktorokat
1990 Es belczefeghben twdokat
Es kyk nylwan azt walyak wala
hog heet zabád thwdomanban
mynden nemw tanwfagban
tanwltak wolnanaak
1996 byzonfagat mwtatyak íwala]
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Chac yfteneket nem eernek wala
De embert myndent meg győznek walaa
kyket Czazar be bywatha
Es ylyen zot nekyk monda
Imperátor

ac" d o e t o r e s

íooo 10 mefterek en akarnám
ha en bewlcz woltothokat twdnam
azért keerlek meg mongyatok
ha ty wattok nagy thanultak
ez wylagban nagy feu walaztoth bewlcz neepek
Doetores

ad

Imperatorem

Í005 Ezt hogy az fok doctor hallá
zawokat eggyk ygy monda
wram czazar hogy megh twgyad
ees te felfegewd | **°'' Meg halgaJIa
My wagygywnk nagy tanwlt népek
2010 kykben nynuzen femmy wetek
Es ez wylagban nagi bewlczeket
my meg gyeuztewnk myndeneket
es nyncz fewlden hozyank foghatho
awagy [awagy] my ellenünk alható
íoir. Dee te Chazar te ees meg mongyad
Es mar my thwlewnk ne tytkolyad
hogy myert mynket hywwattattal
Es ewtwenen ky hozatthal
mert kebzewk nagy dolognak lenny
1020 kyert ezt akartad tenny
Chazar ezt yo kedwel wewe
es feleletyth ygy thewe
Imperátor

ad

doktores:c

lm egy leyany wagyon nalwnk
Es bewlczefegel nagion erews
aois mert ew bezede bewiozefegef
ees twdomanya erofíeges
R<gi M. KöUők Tára. H. C. I.
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Es ekelfegel oly igen zeep
hogy ew rayta czodal fok nep
fyrfyakat myndeneketh
'
loso ew labokrol hamar lee ket
Es hatalmas yfteneket
meg rwtol mynt ewrdegoket
keennal az tehetem wala
heg e^vt áldoztatom wala
S085 de ez yobnak theteek mynekwnk
hogy belczekthewl megh || ^^" Gyezteífek
azért erre hywatalak
Es ez egy leányért hozattalak
Es ha ty ezt meg gypzendythek
Í040 nagy fok ayandekot weztek en thwlemf
es ezen eggyk meg haragwek
Es nagy kewelfeegben effeek
es ew az ezazart meg meewete
mert ew bezedet ygeen thewrlytthe [mondwaan]
D o o t o r ad

ymperatorein

Í045 Ez wylagban nagy few wrak
Es kyk ty wattok romayak
kyk thy Czazarnak nag tanaczot adtok
l m laífatok akarattyat
hogy egy genyet leány [leány] ellen
2050 ennyn mynket yde gyeyczen
mert byzonnyal nektek mondom
Es nylwan twdnotok adom ezt
hogy menthwl hytwanb faytarwnk
Es el wetet roz deakwnk
ao5B nap nywgaty meftereket
mynd meg gyewzne Myndeneket
Nem hogy ez egy twdatlant
awagy ez egi balgatag leant
ez wolt ee az Czazar eze
£060 bátor yo de ky kewlt zeze
az Cbazar ezth meg zegyenle
Es az doctornak ygy bezelle
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Imperátor

ad
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doktorém

10 mefter czak ne pyrongas
Es bezedewdel meg ne porycz
206B de maga the myth gondolz | ^^'' En ezemmel
awagy een ezteleníegemmel
ha en neked myt fogattam
keet annewal meg adatom
ha te ewtet meg gypzhetendewd
io-o E8 kedwonketh tehetendod
Doctor

ad

hec

Noza tahat el ky hozyak
es ewtet my elewnkben allaffak
Es loUehet dagályos legyen
f
Es mynekwnk monkat thet legyen'
2075 de ewth mayd arra tanyttyok
Es ew magawal ees wallathtywk
hogy bewlczet foha nem latot
Es yli zegyent foha íem wallot
Es mynt ennek elewtte meg mondok ez ydewben
i08o az zyz wala az temleczben
kyhez angyal leyte menybewl
Es ezt monda yzenetbol
Angelus

ad u i r g i n e m

Vr Iftennek zenth yegyofe katerynaa
Chryftws kozen nagy ekolfen [teneked]
Í085 tewlem neked ezt yelenthy
Immezt twgya en zereto yegyewfem
hogy myndenben kedwet thezem
ez kegyetlen ewrdeg tagyaa
ky ewrdegfeget el nem hagya
2090 Es ewtwen doctort ew hozatot
Es nekyk fokát fogadót [anny]
hogy czak || ^^'^ Téged meg gyewznenek
es Chazarnak engeztelnenek
20*
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De mynd ebben femmyt ne wely
2096 Es ez dologba femmyth ne fely
mert ezewket mynd meg gyewzed
EB mynd egyen kent zenthe tezed [ewket]
ezt hogy kateryna hallá
es naagy halat adwan ezae ezt monda
Katherina

ad

angelum

•2too Hala legyen az en édes Iftenemnek
Es en aldot theremtemnek
hoé ew bezede halgatoyath
eel nem hagya Es el nem feledy
zegen bynef zolgaloyat
2105 Oztan Chazar ezt tetetee
hogy ew zekyt meg zewrzete
kybewl zolgaynak zoUa
Es nylwan czak yllyet monda
No zolgaym el mennyetek
2110 Thy mait oly dolgot tegetek
hog az leyant ky hozyatok
Es en elewmben allaJIathok
Comparencia

difputancium

íot

Ezt halwan ewtet ky hozak
Es az Czazar eleAvt meg allatak
2115 az doctorok ees oth lewnek
Es ewk errewl nagy nyegedet tewnek
es I ^** Ez zyzet ygen meg mewethek
Es ewt czak nagy heytnak alyttak
mert egy ygun al wala ew elewttek
iiío dee zent lelek wala nála
Es ez dologra fel kezewle
mynd az orzag el [fel kezwle awagy] fel gywle
hogy laífaak az dyfpwtalaft
Es yly erews argwalaft
2125 Es mykort mynd az ket fel kyn wolna
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De egy feel mafnak nem zolna
Es az Ghazar nagi bubán wolna
Es czak alegh zenwedy wala [eel]
az fok doktor egy felewl aal wala
3180 ER negedpgben czak meg nem halnak wala
az zyz leány mai felewl al wala
Es az wr yftentwl fegetfeget war wala
De mikort ydeye wolna
hogy az dolog meg yndwlna
svjB Kaatheryna meg zolala
EB az Chazarnak yl zot monda
Katherinaadlmperatorem

Ghazar meltan te wgy wolnal
hogy nagy ygaz tewp wolnal
De ez byzony nem ygafag
2140 bátor akar kyk meg laffak
hogy egy zegen leány ellen
yde gywlyenek ewtwen doctorok
ees II *®^" Nekyk nagyot ygerthel
ha tehetyk az myt kertel
21 iB hogy ha engem meg gypzendnek
ES hozyad engeztelhetendnek
De ha czazar yly yol leend
hogy az zerencze en reám terend
es hogy en ewket meg gypzendem
íiBo mywel ayandekoz meg engem
No énnekem een nagy kenézem
légy énnekem nagy dyczofegem
az yefws cryfthws en yegyefem
kyert en ez bayt fel wezem
S166 Es teuled Czazar czak ezt kérem
Es tewrwen zerent ees érdemlem
hogy ha ewket meg gyozendem
Es hytemre teryttendem
Tahat wed fel tees hytemet
Í160 Es ymagyad yftenemet
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Es Chazar ezen meg haragwek
eí kytewl yly bezed mondaték
I m p e r á t o r ad eam
Non eft tuum nobis inquit imponere condicionem de erudelitate mea nulla te cura follicitet Tu age quod agis nobis
inftat uidere Deus tuus tibi victoriam annuerit íct
The ne gondoly my bytunkkel
ai65 de hagy el mynkeeth Iftenynkel
te tarcz dolgod | ^^'> Es my meg Halyok
ha yftened íegel neked
es ha byzony ees ha elég te hyted
Es áz porozlo hogy ezt hallá
2)70 Es ew nagy fel zowaal ezth kyaltba mondwaan
Clamorpreconisjct

Mynden ember meg halgaífa
Es zaygafat meg allaífaa
mert wrwnk Czazar wgi tetethot
hogy ewtwen doctort kereftete
2175 Es Immár ewket ky állatta
Es aaz leant ees ky hozatta
Es euk kezdnek nagy dylpAvtalafth
Es ygen erews argwalafth
mert ky ky mynd ew hytyt walya
2180 Es nagy bywlezen byzonyttya
Es azért myndentek meg halya
Es ez wyadalt wegygh alya
Mykort ezt meg monta wolna
mynd az ket feel halgát wala
2183 Es Chazar wala nagy haragba-'
ees ez weztegfegen nagy bwban
mert fel gywlt wala nag fokafag
hogy ez ygyet meg halgafíaak
De néznek wala ezak zayokban
ai9o Es tartyak wala azt ezak kaarban
hogy az ydewt el mulattyak wala
es hogy magokat meg nem mutatlak wala
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kyrewl az zyz ygy || *®*" Gondola
Es aaz doktoroknak ygyen zoUa
V i r g o a d d o c t o r e s 2c

Í195 Az myert mait ide ywttetek
Es een reám gywlekeuztetek ,
lm lattyatok ez nagy neepet
Es kyk thwletek warnak teteit Es yegyet
naé kar nektek ees nagy zeegyen
2200 hogy heyaban néznek reyatok
azért ha ky byzaníagal
Es ydpwel aawagy tanwíagal
bolczeb kezzwletek ky magát byzza
hat ymmar e\v zaiat meg nyífa
2toB Es meg yelencze hogy myert yart
Es hogy abban nem walloth kart
es ew meg mongya ez nep elewt
ymmar mit ew zyweben tewkelleth
Ezt halwan az eggyk doktor
Mio kyth ekefyth wala wen kor
mert ew magát beulczebnek twda
Es az zyz leyannak ezth mondaa
Doctorad

eain

Inkab melto hogy elptwnk
te zoly kyert yde ywttwnk
2215 ez hogy a zyznek mondaték
az zyiz ottan le terdeplek
ees diíputalafat el kezde
ees ew yfthee | *** nenek ygyen remenkedeek
K a t h e r i n a i n c i p i t d i f p u t a c i o n e m jct
Par idemque deus maieftas glória í^tus
Quod fűit eft et érit te coltaudat tibi feruit
Cui trés perfone tria nomina íunt line fine
Tu fine prineipio me uincere falsa iubeto

'
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Kewzelythetetlen nagy yozag
22S0 Es bodokfagos zent harumfag
kynek czaak egy Uteníege
ees ew hafonlatos dyczewfege
Es kynek ol nagy erewífege
hogy mondhatatlan ew fell'eghe
SSS5 The en wram Es en teremtem
Es kyert en magam erre wetettem
azért kérlek enged nekem malaztodath
hogy meg gypzyem ez hamyffagot
azért ew neweben ym el kezdem
Í2S0 Es meíther neked ezt bezzellem
Myert hogy az poganfagot
Es ez wylagy nagy hewfagot
en regenten mynd el hattam
Es magamat cryftwfnak attam
«2SD azért az yly bewlczefegben
kyben byztok keewelfeg
azért ebben íemmy twdo wagyok
haanem || '•*•'" Czak wr cryftws myndenben twdo
Es bewlcz ki zent leiekkel yelenek
2240 profetha myat regenten
ez wylaagy bewlczeket
így mondwan gyaláz Es wezth eel
predam lapienciam rapiencium et intellectnm intelligencium reprobabo
Az bewlczeknek bewl'ezefeeget
Es Az ertewknek mefterfeget
itis lm meg thorem Es eel hányom
lm eel weztem Es meg gyalaazom
Ez az Uten ky meg zana
hogy ewrdeg emberth meg czala
Es mykort wala lathatatlan
«260 Es Allatíyaban halaltalan
Es a zyz maryatwl teftet ween
es my erettwnk o nag dolgot ten
Es harmycz három eztendeyg
Oztan hat egh honapyg
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2Í55 fewlden nagy mwnkakat walla
Es ew nagy fokát predykalla
es az wtan ewnnen kehen meg hala
Es harmad nap fel tamada
Es ygy ew meg byra ellenfeghet
ÍÍ80 Es így meg waltaa zegen neepet
Es ezkepen teure meg poklokat
Es el ky hoza az zent attyakat
Es az wtan o zent hytewt || ^^'' Zewrze
Es menyorzaghban fel mene
1266 Es az ky az hyt kywol lezen
ewrek karhozatot wezen
Hio eft deus meus hie eft philosophia mea Hic eft nictoria
mea et tota glória mea 2ct

,

ez énnekem nagy Iftenem
es tewkelletes bewlczefegem
ez énnekem gyozedeelmem
Í270 Es byzodalmas remenfeegem
Es ez énnekem wig eletem
Es dyezpfeges ydweífegem
ees en 9 newebe ty baytokat
meg gyezem Es wyadaltokath
M76 Meegh el fem wegezte wala
myt mondany akar wala
bogy egy az doctorok kezzwl
ky tawoly wala Iftentwl
Es ew fel dwzmazkodek magában
»280 Es nagy hahotat tewn az házban
Es az my kegyelmes Iftenewnket meg karomla
es kewelfegeben ezt monda
O Ciues 0 Eomani Impery alta nobüitas vfquequo hec ftulta
xpiftianorum fuperfticio dijs noftris iniuriaf irrogabit
Ij **fi« Oh Chazary feyedelmfeg
ez wylagban the nagy felfeg
2Í8S 0 yt walo nagy bewlczek
Es ez wylagban nag ekeffek
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0 Eomay nagy few dwfok
kyk mindenen wralkottok
mygh akaryatok ezt el thewrnetek
2290 ees ekeppen el zenwednetek
Mert Am az balgatag Cryítwfnak
Es ew alnokfagos Czalardíagat bezely
Iftenynknek bozzwfaagot tezen
mert ha lítenynk eggyé leznek
2295 mergewkben olyat teznek my raytwnk
kyt mynd nyayan megh kezdwnk fyratny
nem Jiel azért azon czodalkodnwnk
hogy el thyryek Es el zenwegywk
Es my rolwnk ezt el nem wetyek
isoo Az cryftwfnak Czalartfaagat
Es ez leyannak ew alnokfaagat
Azért ha en zomath fogagyatok
lm zemetewkel meg lattyatok
hogy e nap lezen az cryftwínak alazafa
2305 Es gyalazafa
No hath Ozazar ez ee az leány
Mert mynket hywattatal
Ulyk wolt rayta Chodalnwnk
mert mar bewlczefeget hallywk
2310 Wraym byzony azt mondom
es thy neekthek | ^'^'^ Twdnotok adom
Mert yg Czodaltatya wala
Es yly bewlcznek mongya wala
warywk wala hogy nagy bewlczen
Í816 nagy okoíon es nagy ekeífen
ew bezedeeth el kezdene
Es yo weggeel tewkellene
mert am. eel kezde Az hazwgrol
Es az Chalardfagos Cryítwírol
4820 kit egy falka balgatag neep
kyknek ezegbben nynczen eep
Ewtet Iften fyanaak mongyak
Es kyert fathtyg el karhoznak
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Es kyt am ewnnen thaneytwanya
is25 ew nagy byneert eel arwla
Es az fok faytalanfagaert
Sydok ewtet nagyon kenzak
Es az wtan meg akaztak
Es ew magának íem haznalhatha
2380 kyt mynd ez wylag yol latha
ezt lalfatok Ha yíten lehet
hogy ky magának íem Segythet wala
azért wegezetyt yonak warywk
mert kezdetyt yonak lattywk
2836 kyt hogy Katheryna hallá
az dokthornak ygyen monda
Virgoaddoctoreinjc

MEltan Kezdem eel bezedemeth
arról ki || ***'" Een remenfeeghem
az een wramrol Cryftwfrol
2840 attyaa Ktennek fyarol
ky myndeneknek eley
Es mynden yonak kezdety
ees ky mynd ez zelews wylagot
mynd fewldet Es mynd menniet
2845 ygen nagy bewlczen teremthe
De bewlczeben megh eeppeythe
kyt az doktor hog meg hallá
katherynaanak ezt ygy mondaa
D o c t o r a d u i r g i n e m lo

Leány hyzem azt gondolod
2360 hogy bolondal wagyon dolgod
mert wgy zolaz mynt bolondnak
es egy ygyw goromba
mert lm wgy mondaaz hogy az te Cryítwíod
Teremtette ez wylagot
2S5B byzony ez kedyglen nagy hazwgfagh
kyrewl neked ym bizonfag
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Bterni non eft aliqua caura xij Metaphysice Sed fpeoies rerum
Tűnt eterne et fpecialius mundus elt ab eterno Ootauo physicorum ergo rerum et mundi nou eft aliqua caufa et per conlequens neque xpus
Merth Aryftotyles walya
Es nagy bewlczen byzonittya
ezt hogy ez wylag uolt ewreke
2860 mert ewt fenky nem teremtetthe
Kateryna ezth | ^®"* Meg halwan
Bs ylen zerrel zolla nylwan
V i r g o a d d o c t o r e n i jc

Doctor az myt neked mondok
ym arról byzonfagot adok nekeud
2S6B hogy ez wylag nem wolth ewreke
hanem ewtet Ifthen teremte
mynt uirgilius meg yrta
Bs mynekwnk Irwa hattha
principio celum terram campofque liquentes
Lucentem globum lune folifque labores
Ipse páter ftatuit et reliqua primo eneidos 2ot
Hogy myndeneknek előtte
8870 az wr yften fewldet ees mennyet theremthe
Es az wtan embert ees zewrze
kyt az ewrdeg el rekkente
Ez dolognak ew mely woltat
Es ez teremtefnek folyafat
2375 Aryítotyles nem eerte
Mert yftent nem efmere
Hogy az doktor ezt meg hallá
az leannak ezt monda
D o c t o r a d u i r g i u e m íc

Leány tahat te azth mondod
3880 Es te hyted myat azt wallod
hog az iften emberre lewt wolt
ees ygy ydweffeget zprzeth
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*^" Nagy Chalardíag ezt mondany
Es nagy hazwkfagh wallany
2885 mert yften myndennek wra
ember kegyg ew zolgaya
azért ha eember let wolna
ez kegyglen lehetetlen
Es mynden keppen hyhetetlen dolog
Dominacio enim et feruitus encia funt contraria quorum eft
vicilTiin et nunquam fít et femel eidem fubiecto in elTe vt
practicat ariftotiles in pofi; predicamentis zct
Í890 Merth termezetnek folyafa
en zomnak byzonyeytafa
mert az wrafag Es aaz zolgalat
Czak ket ellenkewdp állat
kyknek az twlaydoníagok
2895 hogy nynczen egygywt lakafok
azért ym twlem mynt hallod
az thee hyted hamys ygh yol latod
katheryna meg theerwle
Es az doktornak ygi felele
Virgoaddoctorem

Í400 Doktor hogy ezt meg erezed
es tenen ezeudben ym ygy wegyeed
hogy yften azt tehette legén
hogy ember lehetet legyen [pogan]
poganokkal byzonoythom
iiob es okoffagal ees | ^^'' Meg mwtatom
mert az yften oly hatalmas
hogy myndenben dyadalmas
eutet mongyak wralkodoknaak wranak
Es nylwan myndenhatonak
í*xö Es azért ew fellege emberre Lehete
Es ewrdegpt meg gyozhete
ezt az pogan ees montha wala
68 yraft róla hagiot wala

;
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Veniet Agnus celeftis humiliabitur Deus minuetur humanitate
diujnitas lacebit in fenő Agnus ei puellari gremio educabitur
deus et homo
Hogy Iften emberre lenne
2Í16 kyt Czak egy zyz leány zylne
ky my ertwnk magát meg alaznaya
Es az zenan o magát nywgotna
D o c t o r ad u i r g i n o m

Chodalkodom leány raytad
hogy magad eel haíonlottad
8440 Bs te nekwnk forgacz yrafokat
Bs elewttwnk zolaz fokát
eez myt mondaaz myes twgyok
Es tbe náladnál eleeb olwaftwk
De téged hamyínak lelewnk
24S5 Bs ygaífaag myat mégh yeztwnk tegedeth
merth || ^*^" Az maira zabot zokniat
en hyzem tetthety nyaualyad
hogy az te cryftwíodra adnod
Es mynekwnk ygy mwthatod
2ÍS0 Mynem bolondot találtai
bogi zoddal eel amoytanal
Es yrakfokat ha yrak
nem az te Cryftwí'odrol mondák
Kateryna nywgolmat wan
SÍ35 Es o neky feleletet ig ten
V i r g o ad d o c t o r e m íc

Slbilla mykort ezth yra
Tbahat wr cryftwfrol monda
mert aaz zyztwl ew zyletek
Bs az yzekpn ew fekwek
tiio Es hog ez ew róla mondwa le^en
virgilius ees tanwm legyen énnekem
ky mikort Cryftws zyletek
akort ew Eomaban leletheek
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Es egyéb yraífy kewzze yraa
2«B Es cryftwfrol ym eezth tewrlyttee
Vltima cumei iam venit carminis etas
magnus ab eterno feclorum nafitur ordo
Iam venit et virgo redeunt fatumia regna
Iam

nowa progenies celo dimittitur alto virgilius egloga
tercia *89'' Buculici carminis Jet
Sibilanak ky tewlt ydeye
mert wrnak el ywt zylethefe
wy magzat yewth menyorzagbol
Es egy wy zyz yet ez wylagbol
ÍÍ60 Dee hogy nylwabban megh erezed
Es tewelgefed le weífed
lm neked meg byzonyoytom
es thennen taríyd zawabol mwthatom
hogy pogan bewlczek kyk wotak
246B mert Sybylla tiburcia
az een yftenemrewl ygyen yra

In diebus illis exurget mulier De ftirpe hebreorum Nomine
Maria habens fponfum lofeph et procreabitur ex ea fine inixtione viri de fpiritufancto filius dei Nomine Ihefus et ipfa érit
uirgo inpartu et poft partum Qui ergo ex ea nafcitur érit
uerus deus et uerus Homo et permanebit regnum eius in fecla
feclorum hec illa
lewendew ydew yarthaban
Thamad fel az fydofagbol
az marya newew zyz leány
«460 kyrewl en beezellek nyiwan
es 9 iegpfe |i ^^''lofeph leezen
De 9 mynd eureke zyz leezen
mert fyrfyw nekwl magzat lezen
zent leieknek zewrzereb9l
2466 ez yftennek fyat zwly
es ewt lefwínak newezy
ky Iften Es ember lezen
Mynt próféták predycallaak
Es yrafokban wallaak

'
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Í470 kyknek thelem kewannad
Irafokat meg halhathnad
Dee ym nagyob ygaífagra
pewrefimpt wethem wallafara
mert ezek poganok lewnek
s*75 de azért hythwm melle wallaft thewnek
Elpzer felely ezekre
ha temed aakarz hytemre
az doktor hogy ezt meg halla
katerynanak ezth monda
D o c t o r a d u i r g i n e m :c

2480 LAthod mert nem eei zekee wagok
De azért nem fok ydeut hagyok
walamyrewl thwcz kérdened
myndennek feleletyt nálam leled
Dee maft merth énnekem felelnem keel
Í485 neked kegygh czak halgatnod
mert ym en meg byzonytthom
Okoífaghal es megh mwthatom
hogy ez nylwan lehetetlen
hogy maria zyz lewt legyen
u»o es ew fyat zyzen zwlthee | *""* Legyen
mert ez ygen nihvan wagyon
hogy zyznel zyles nem wagyon
Thermezet ennek meefthere
ha nem hyz énnekem kérd ew tewle
V i r g o a d d o o t o r e m zo

2*86 Kyt hogy az zyz halla
az doktornak yg felele
Meíter lam meg byzonyttam
Okoífaggal ees meg mwthatam
hogy walamy hol wagyon
1600 mynd fattygh yftentewl wagyon
azért Iften ewket byrya
es ug forgattya mynt ew akarya
ezt yften kennyen tehethee
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Thermezetteth meg therhethe
SBÜ6 Es termezetnek felette
Annyat kennien zyllettethethe
mert az myt thez lam thees byrod
mynt akarod wgy forgatod
Seut ym lalfad az ywegewth
sBio kyt az nap feen meg nem zekhet
maga ewtet által hattya
Cryftws annyath yghen thartya
mert lam ew thwle teltet ween
de ew rayta zeplew nem len
S51B Es mynt albwmazar meg yra
Es nálatok yrwan hagya ezkeppen
|49iíi Afcendet uirgo pulcra et lionefta mundi et honefti capilli
atque prolixi et nutriet puerum quem qiiedam gens vocat Ihefum hec illa
Hogy meegh egy zyz leány lezen
kynek naagy zepfege lezen
Es ennek lezen egy gyermeke
sB-20 kynek Ihefws lezen newe
azért ez kynnyen lehete
hogy. az zyz "l* zwzen zwlhete
az doktor hogy ezt megh hallá
az zyznek meghes ezt monda

*

D oct or ad uirgiuem

I62B Leány magha te myt forgacz
lam okoffaghoz nem Halgatz
mert lam Cryftwfrol wgy mondaz
kyt te yítenednek wallaz
hogy ew yften Es ember legyen
25!io de ez hogy hamys legyen
Ebewl nylwan meg efmered
Ha az en bezedemet meg erted
mert líten mynden theremtew
De Gryfthws wala theremtetewt
Ttéiji .1/. Köllők Tiírii. B. C. T.
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«635 azért wagy magát theremthe
wagy ew yften nem lehete
De magát fenky nem theremthy
azért 9 yften | '^•'^'' lethety
nylwan hamys Es czalartfag
8640 fewt byzonnyal nagy hazwkfag
No az yften errekke aal
Es erekké ew meg nem hal
Cryftws kegyglen meg hala
azért ew yften nem wala
25Í5 az zyz leány ezth megh halwan
az doktornak zola mondwan
V i r g o ad d o c t o r e m :o

'

Mefter Kérlek meg halgaffad
Es tewelgefedet eel hagyad
Dee az myt mondaz mynd ygy wolna
ÍB60 Ha cryftws oly állat wolna
hogy kiben wolna egy termezet
De te hogy meg erezed pteth
Wr Cryftwfban lelettethyk
Iftenfege Es emberfege
3 665 mert lehet egeífegel
hogy az zerent mykenth ember
ew teremtet állat legyen
Es halandó allath legyen
mert ez yllyk emberfeghez
2660 ky eggyefwlth felfeghez
De az zerenth mykent yften
halai ewnala foha nynczen
Es ygy ew myndennek theremtheye
Es fewldnek mennek yftene
3665 katerina hogy || *^-'' így zola
Az doktor yghen meg bwfwla
EB ew yfthenenek lee terdepleek
es ygi mondwan remenkewdek
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Depreoacio doctoris
Numina mille Deum uatem defendite veí'trum
Qui colitis ditem qui Itelliferam regionem
Qui partes mundi qui ftagna. tonantis abilTi
Numina mille deum uatem Defenditte ueftriim
IStheneknek ezer woltha
2570 yly nagy bw engem meg bwfoyta
lam ertetek haadakozom
De íegetfegthewket nem latom
kyk ygen kazdagok wattok
Es meiíorzagban wralkottok
4575 Es kyk ez wylagot byryatok
énnekem ma fegetfegtewket agyatok
. Annak wtanna meg álla
Es az Leyan nak ygyen monda
V i r g i n i d o c t o r a i t 20'.

Az Cryftwl'nak czalardfaga
ás8o ebewl tetczyk alnokfagha
mert ew nem wen nag bewlozeket
Tanytwannya De hytthokat
azt 9 azért thezy wala
mert ew ygen álnok wala
3-,86 ha bewlczeket | *^-'' Gewytet wolna
Alnokfagaat meg twtthak wolüa
De walazta halaazokath
Es egy ygew gorombákat
kyket kennyen meg czalhata
3B90 Es labokroJ le hazwda
Es katheryna hog ezt hallá
az doctornak ymezt monda

'
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lo mefter ha meg hallanád
neked en ennek okát adnám
Í595 lol tette ezt mert kettewbewl tetczyk
hogy meg erezed ymez eggyk
21*

324

KÖZÉPKOIU MAGYAK VEKSEINK.

Mert myt tewle thanwlanak
awal lam ewk haznalanak
merth yo wala ew tanwfaga
2600 Es zent wala twdomanya
I Mafodyk hogy meg twgyad
lm ez zerrel meg halgaífad
merth mynt mondod heythok woltak '
Es az elewt íemmyt nem twttak
•605 lam egy nap annyt thanwltak
kywel nagy foknak haznaltak
az doctor megees hezelle
Es ely bezedet thewrlytthe
d o c t o r a d u i r g i n e m ;c

Chryítwfnak balghatagfaga
2fiio ebbewl ees |1 ^^" Tetczyk nagy beytfagha
hogy ha mar yo hytpt hoz wolt
myert bewlczeket nem walaztot wolth
Lam wgy wagyon tewrwentekben
Es az thennen kenywetekben
Deus potentes non abicit cum ipfe fit potens eciam Dens optat
rocietatem forcium 2i regum quarto
2615 Hogy yften bewlczeket kedwél
Es hatalmpifokat newel
ez ew maganaak ees yob wolt wolna
mynd ez wylag nem bwdofna
Mert az bewlczeknek hyt wolna
jeio azért eben bolondul yart
Es magának nagy kart tewt eben
mennye kedyg balgatagh wolth
Ingyen ottan yften nem wolt
mert az yften nag bewlcz állat
»625 Es femmyben kaart nem walhath
katheryna ezt meg halwan
az doktornak zolla mondwan
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Ebben Cryftws bplczen yara
kyben ew nagy haznot walla
ífii'o ez lewn ennek yeles oka
hogy ew | *''^ Bewlczeket nem walazta
hogy hytewnknek byzónfaga
meg teífek 9 nagy ygalfaga
mert ha bewlczek hyrdettek wolna
2685 hat te azt mondhatthad wolna
hogy az hyt meegh hamys lehet
mert bewlcz mefter fokát thehet
Igazakat hamyffoythat
Es hamyfíat yghazoythat
»640 De hogy hytunk ygaz legyen
Es ew benne ketleg femmy ne legyen
Czak egy ygywket walazta
kykwel fok népet fordeytha meg
kyk alnokfagot nem thwdanak
2655 Es Czalardfagal nem yaranak
Az doktor nem eleghedek
de megh ees y^ wethekewdek
D o c t o r ad u i r g i n e m

LAm ha mynd ygy wolt wolna
hogy Cryftws Iften wolt wolna
2650 ha emberért zyletet wolna
hat 0 erthe myre holt meg
leaan az yften myndent thehet
kennyen myndent meg zprezhet
azért ha yften wolt wolna
2655 megh II **•*" Halny nem Kellewth wolna
mert ew czak egy angyalawal
awagi czak egy mondafawal
9 embert meg walthatoth wolna
Es ydweífeegeth adhatot wolna
2860 az zyz leány hogy ezt hallá
az doctornak czak ezt monda
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10 mefter Dee nem weled ee
awagy ezedben nem wezed ee
hogy ez nem lewth oka nekwl
2fi65 De Okot adok neked errewl
melto wala hogy ez halai
kyre the es ketheles walaal
ki ember myat yet wala
Es ember myat meg halna
2670 Es ezt czak ember nem tehethe
mert czak Iften thekellethe
mert ember wala bynes rea
Iften wala eleegh rea
azért ieíus yften wala
:>6-5 czak emberleeghe hala meg
Az akky embert meg czala
Ember myat meg megh hala
ezt Iften ha yo lezen wala
mas keppen ees meg tehety wala
2680 de nem lezen wala ygazan
ha yar wala czak hatalmán
azért ig kellé | *''*'' Emberre lenny
Ee erethtwnk halalt fel wenny
az doktor hogy ezt meg hallá
28S5 az zyznek meg ees ezth monda
D o c t o r ad u i r g i n e m f i c f a t u r

Noza leány wed ezedben
Es meg haannyad yol elmedben
lam wgy wagyon keniwetpkben
Dawyt yrya foltar kenyweben
Non iiidi iuí'tum derelictum nec fémen eiuf querens pancm
2690 Igazat Iften el nem hag
de ewneky mynden[t] yot aad
Cryítwft kegyglen el hagya
mert fydokkal meg fogatta
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meg hagya eutet kenzatny
26H5 Es zewrnyw halállal meg halny
azért ew yften nem wala
azért mert yly nagy zprnyen.meg hala
katheryna ygy bezelle
Es az doktornak ygy felelee
Virgoaddoctorem

S700 Doctor eben ketfeg nynczen
mert az myndenhato yíten
zent fyat arra adaa
Es az wylagra azért boczata
hogy ew my eretewnk meg || ^''^" Halna
•705 Es mynket ewrdegtewl meg waltana
azért ezt mynd ew ke.yen walla
azért ewtheth Iften fem hagya
mert ew kennyanak lewn walthfaga
Es ez wylagnak zabadfaga
1710 Megys az doctor nem elégedek
de megh ees ygy wethekewdek
D o c t o r ad

uirginem

Ezt mynt mondod cryftws meg holt
Thahat ymmar nynczen hanem czaak wolt
kateryna monda errwl
»715 Es rewyd feleletet ada neki
I
Cuiuirgojc

Azt en mondom hog meg hala
De harraad nap fel tamada
doktor rneg fem elegewdek
De yly zerrel zola eefmegh
D o c t o r ad

uirginem

2-20 HA Iften wolt ez mynt mondod
hat foha meg neem halhatot
ha keegyglen emberre lewt
hat halalt meg nem gyewzhetheth

'
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mert halaltalan l'enky meg nem halhath
Í7ÍS Es I *^'' Halandó halalt nem byrhat
az zyz mynd ezeukrewl így felele
Virgo

ad doctoreru

ic

Az mynt een latom nem kewanod
meg eertened fem [kee] akarod
de byzony mynd ez kettew lehet wala
t7so mert ew Iften Es ember wala
Czak az emberfeg ew neky meg hala
Es yftenfeg éppen meg marada
De yftenny Hatalmawal
fel thamada dyadalmawal
Í7S6 Es hogy az doctor ezt meg hallá
ewnen magát alab hagya
mert kezde weztek halgatny
czak az tewb tarfytwl warni
kyt hogy katheryna laata
27*0 az doktornak yg monda
virgo

ad

d o c t o r e s !C

De doctorok myt keewantok
en thewlem tewbet my akartok
feelelyetek nekem arra
az nagy erews byzonfagra
í-ís kyt nálatok yrwa haagya
fibilla monduan
elefponcia S i b ü l a
felix ille d e u s ligno q u i p e n d e t ab alto 2C

|+96a Hogy oly yften bizon yften
ky fan fezewle aldot yften
es myt mondotok towaba
2750 az platho mefter mondafara
mert ew halálának wthannaa
Melyen lewn egy arán lanna
kyn ez zokat yrtak wala
Iften akaratia miat

ALEXANDRIAI SZ. KATALIN ELETE.

829

Credo in ihm xpm naíloiturum De ^gine paUurum pro
humano genere et tercia die Eefui-ectuinim et merebuiitur iufti
videre Dominum deum fuum xpm regemque verbum patris
[atp] atque princípium cum eo cunota conponens hec ille
Í756 En ky wagyok platho mefter
ez wylagban nag bewlcz mefter
hyzek lefwíban cryftwfban
Es az zyztewl zwletethben
ky emberért meg halandó
2760 harmad nap fel támadandó
kyk ygazak wrra latnak
Ifthenne Es kyrallya walnak
atya yftennek ygeyet
Es myndenneknek theremteyet
2765 azért doktorok twgyatok
azt akar myt halgaífathok
hogy az cryftws byzoni | *"*"' Iftcn
kynel tewb foha nynczen
Es mynd haamys hytben wattok
2770 ha nem terthek el karhoztok
Es mykort az zyz yghen zolna
Es felethte fokát mondanya
az doktorok meg állanak
es mynd fattyg meg neemwlanak
2775 Es czak egy mafra néznek wala
Es mynd weztek halgathnak wala
mert az kyt meg gyewzet wala
myndenyknek bewlczeb wala
elmerek hpgy nyncz embertewl
4780 De az hathalmas Iftentewl
hogy ewk ygy meg nyomuaddanak
hogy egy zoth fe zolhaffanak
kyth hogy Maxencius lata
nekyk nagy haragal ygyen monda
Imperátor

ad d o c t o r e s jc

2785 Oh ty ghonoz balgathagok
ez wylagban genyeth aghok

330

KÖZÉPKORI MAGYAK VERSEINK.

ez ee az ty erofíegtok
Es doktory bolczefegtewk
es raytam || *8^" Tewt meweteítek
87 üo lm laífathok nagy iftenek
es yt walo nagy feyedelmek
nem de elég zagyén wolna
hogy gyewzefek ygy levrt wolna
hogy ewthwen leány gywlt wolna
2795 Es czak egy Doktort gezet wolna meg
maft kegyglen oly nagy zegyen
kyert nektek nagi ken legyen
Ily nagy erews fok Doetort
zenth yrafban thanwlt meítert
2S00 Egy nyawalyas gyarló leány
p bezedewel eel amo_ythot legyen
bathorfagal arra teryen
hogy kezzwlethek fenky nee meryen
czalv egy yget Es Mondany ew ellene
2805 Awagy Czak eg zot ees felelny
Ezt halwan egyk ky álla
ky a tewbynel bewlczeb wala
Es az czazarnak ygi felele
ef ezzerrel bezelle
Doctor

ad

.

>

I m p er a t or e m

2810 Chazar neked ym meg mongyok
es ygazan meg yelentiwk
mert nap kelethy fok doctorok
errewl nekeud | ^^^*" Byzóny thanok
Soha nem wolt meeg oly ember
4815 awagy oly nagy thanult mefter
hogy ky maghath hantha wolna
Es my Myank meg nem gieuzthethewth volna
De eez leyany ellen zolnwnk
my nem merewnk meegh czak yndwlnwnk [ees]
2820 Merth hogy neked byzont mongywnk
lam ygen fok bolczet lattwnk
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De yly zokat nem hallottwnk
Es yly nagy zegyenth fem wallottwnk
Merth hogy ew neky zawath hallok
28-25 Es bewlczefegeth megh lathok
Meegh yndwla az my teftunk
Es meg remwle my zywpnk
wgy annyra hogy meg nemwlank
Es Cryítws ellen nem zolhatank
i88o mert my nem ember zol ew tewle
De zent leélek zol belewle
de Czazar azért nem keflellywk
de egyzer ímynd meg felelwnk
hogy ha nekwnk ez te hytewdet
288B lob zerrel nem erewfyttod
yngyen maydaan || *^^' Mynd el hagywnk
Es my ees az Cryftwft wallywk
mert lam az wolt az nagy yíten
kynel eegyeb fenky nynczen
•840 de hala legyen \vr yítennek
Es ew kegyes kegelmenek
hogy poganfagbol ky hoza
Es az Czazaar hogy ezeket halwa
De czak nem hala bwfwlwan
as45 Es. ew zakalat fennyen zagattya [wala]
Es eg nag thwzet rakatba
az wtan ygy paranczola
Es zolgaynak ygy zola
Noza hamar kyk bannyatok
58B0 raythwnk lewttet kyk zannyathok
ez warofnak egi wchayan
Es az yeles few pjachyan
yghen nagy tywzet thegyetek
Es ewket mynd el wygyethek
»8BB Es mynd eggyetlen beele weffetek
Es nagy zeurnyen egelfethek [ewket]
es az zolgak mennye ezth hallak
eket ottan el raaghadak
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Es kemelletlen kezdek werny [ewketj
Í86Ü Es az thwz fele wezethny
De az wen doctor ygy zola
Es az tewbynek j\j zot monda
0 yftenbely dj'czew tarfym
Es en zeretew yo barathym
2865 Dee I *^® Halat agywnk my wrwnknak
az kegyelmei wr Cryftwrnak
hogy mynket ew nagy maalaztyabol
el ky hoza poganfagbol
De mert nem kereztelkedtewnk megh
2870 Es ketfegh wagyon houa megywnk
azért keriek az zent azzonth
hog my nekewnk agyon haznot
Es kereztyenne thegyen mj'nket
ees hogy megh menoze my lelkwnketh
3875 Ezt hahvan fel readanak
Es egyzer fmynd rea kyaltanak
es az menyorzagra gondolának
Es pk nagy fel zoval ygy mondanak
0 te nemes keegyes azzony
S88Ü howk lezen az my lelkwnk
thalam fattyg mynd el wezewnk
hogy kerezth wyz my raytwnk nynczen
kereztely meg ytten mynket
kyt hogy katheryna hallá
3885 ew byzodalmokra yg monda
0 nemes erews wythezek
ty azon femmyt ne felyetek
merth werewteknek hwllaafa
lezen bynetheknek boczanattya
i89o Es ygaz elég ty kereztfegtekre
Es az ty 11*83" Lelketeknek Iihvefíeghere
mert ez el mwlando wylagert
Es benne walo nyawalyakert
maydan wezytek menyorzagot
2895 Es ew benne walo boldogfagot
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De azért maft bátorok legyetek
ees ez hytben ne thewelyegyethek
Cremantur

d o c t o r e s et ad
miraculum

eft

prodigiale

Ezt meg mondwan az tewzben wetek
Es ewket mynd meg egetek
i9oo De hogy mynd ezt tewkellenek
ot oly czoda yelenthetek
hogy yol lehet wgy lewt wolna
hog fattyg meg haltak wolna
*
de ew nekyk fem rwhaayok
íi)05 Sem kegyglen haayok zakalok
meg neem eghe az nagy thyzben
Es Maradanak oly zepíegben
hogy ha ewket láttad wolna
Czak alonnyok hytted wolna
•<)io mely Czodat hogy az nep lata
Sokan Oryltufhoz fordwlanak
Cryítwíth wallak ew kennyokban
Es ewk ygy ywthanak mennyorzagban
Es az Czazar hogy ezt meg hallá
2915 *^'' Ewnnen Benne nagion czodala
Es ew az ieyant hohzya hywatha
es eu neky ez zot monda
Oh the dragalathws nemes wyrag
ky oly wagy mynt fenes wylag
í!i2o thennen magadnak légy yo tanacz
es wgy magadnak fokát haznalz
mert ha kedwem nekem thezed [hozyam]
Es ha en hytpmet fel wezewd
hat en twlem ym ezt wezed
2ii;5 hogy mafod lez azzony Avthan
hozyam wezlek ew kymwlwan
ha meg hyuwod gonoz thetthed
Es meg teryttpd nagy uetkewd
en nem nézem the bynes woltodat
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2930 De aranyban gyártót keepet
egy kew lábra faaragtatom
,
Es az pyaaczon fel allattom
Es ewtet Iften newel hyuattatom
Es myndenekkeel ymadtatom
Í9SS kyt menye az zyz leyany hallá
Czazarnak ottan ygy monda
kérlek czazar haddel mynd ezt
mert zewrnu Czak gondolnod ees ezth
mert en maghamath || ^^*"" Ayanlottam
2910 Es az yeefwfnak Cryftwfnak yegefwl attam
mert ez énnekem nagy zepfeghem
Es lelkem bely remenfeegem
Es ez énnekem ydweffegem
Es maXtany erewlegem
4845 mert ez énnekem zeretewm
Es wegezetlen wygh eletem
Es kytwl te engem Sém bezeddel
Sem the nagy kegyetleníegedel
el nem wonhat lem terytheth
S950 Mert wr engem erewíytthet
Ezth halwan ew meg bwfwla
Es onnen benne ygy zola
Ez wylagban menneth elthem
Ily nagy bozzwt nem zenwettem
2955 merth meg byrtam kyralyokath
Es nyomorgattam nag wrakat
myndenekel azt tetettem
myt ennen magam kedweltem
Mafthan ^es magam wgy byrom
«9*0 hogy mynd ez wylagot byrom
, Nyncz feulden maftan oly felfegh
ky elewttem térdre nem efnek
azért ym nem ertem ennek okát
hogy el tewrem ez bynnek íokat
i966 Azért leány ezt fogadom
*** Es hytemre meg byzonytthom
hogy ha zep zonak meg nem engecz
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hogi azt ayttottad wolna
hog ne zylethettel wolna [eez wylagral
2»7o noza azért ezt wegyethek
Bs en elewlem el wygyetek
Es ty zolgaym ezth gyewtpryethek
Es ygen zewrnyen ezt weryethek
Es gerebennel zaggaífathok ew teftheth
Í97B Es ewtet nagy erewífen tarczathok
Es ygy az zyzet el ragadak
Es weruen oly ygen kenzak
hogy 9 were mynd eel arrada .
es teltében eep nem marada
Í980 az wthan ewtet fel weewek
Es az fetet temleezben wethek
eel ménének az Czazarhoz
ky ygy zola zolgaynak
Mafthan énnekem el kel mennem
2985 Es nagy Dolgot meg zereznem
• feyetokre paranczolok
egyebet es nem akarok [benne]
az leyanth fogwa tarczatok
Es eut ky ne boczaífatok
Í990 ha meg halny nem kewantok
eetelt neky ne agyathok
thalam tezy my kedwonket
Meg tanyttya eehfeg ewtet
tálam magát P™" Meg gondolya
4996 Es teuelgefet meg hagya
ezt meg hagywan feel kezwle
ees ew el dolgára mene
Sompnium

imperatricif

Mygh az czazar ygyet yara
Czazarne azzony meg hallá
3000 mynt katherynaa vart wolna
az doctorokat meg byrwan
Es ewket hytyre hozwan
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Es mely czoda let wolna raythok
Mykort let wolna halaalok
3005 Es mynt azon nem eleegedwen
Czazar mérgében beh telwen
az zyzeth kenzatta wolna
Es aaz Themleczben wettette uolna
Es tyltot myndeneket
soio hogy ne fegellenek ewteth
Es hogy fenky ewt ne elthetne
Czak zowal fe kenyttene
kyt hogy megh hallott wolna
lol leheth meegh pogan wala
3015 De o nemes weer woltabol
kenyerwie nagy kennyarol
így azt ygen meg kewana
hogy ew az zyzet lathatna
De nem lel walaa wthat
3020 hogy mynt tenne kewanatyat
kyn o ygen bwfkodek
hogy Eyeel | ^^'' Abban el alwwek
Es mykort wolna yly baanatya
Almában len egy latattya
3015 kyn ew yghen czodalkodek
Dee magánál nem allapek
Mert hogy mafod napra ywtha <
porphyryws hozya ywtha
ky wala nagy tyzteífegben
3080 Es yeles feyedelmfegben
ky tytkokat meg tart wala
Es Azzonyanak nag hyw wala
ennek megh monda latattyat
Es ygy lelenthee meg aalmath
Imperátor

ad

porphirium

3035 POrphyryws en yo zolgam
kérlek téged ywy kozelb enn hozyam
hogy bezedemet meg halgafíad
Es en kedwemet adaííad
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EB nagy tytkon meg bezellyem
8040 Oly kent wallek en aalmamban
Es az eyely latafomban
az nemes ziznek myatta
kyt en wram meg kenzatha
hogi uag yora wagy gonozra
soiB vram nekem ezt fordyttyaa
De meg ewl engem bánatom
ha ez zyzet nem lathathom
Mert ez eiel en agyamban
mikort 1| ^"^" Walek yob Almámban
805Ü hat ymmar az temleczbe wagyok
Es ot yllyen dolgot lathek
az fetet teemlecz hat fenes
Es a zyz annál fokkal fenefb
hat wele wannak angyalok
30B5 Es ot ylnek ween yamborok
ezewk ewtet wygaztahvan
Mondám hog wala oly fenefíek
hogy en rea nem nézhetek
mykort az zyz engem lata
suso ottan newemen zolytta
EB eggyktewl eg koronát wen
Es azth mykoron nekem adaa
kyt zepfegel feyemben tewn
Hat zowal nekem azt monda
3066 lm theneked az wr czyftws
Es menybely dyczew yefws
egy fenes koronát kewldet
Es wele dyczofeget ees zewrzet
azerth fyam hogy ezt latam
8070 Es koronámat ygy wallam
ha en ewtet meg nem latom
hat halállal kel meg halnom
keerlek azért en yo fyam
hog nagy fok yot nyery en myam
3076 az temleczet te meg nyffad
Es az zyzet reám byzyad
Régi M. KiVm

Tárii. H. C. I.
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kyt hogi porphyryws hallaa
Es I ^^'' Azzonnyanak yly zoth monda
Bn tyzteletes yo azzonyom
8080 ez bezedet eeu yol ballom
téged yllet paranczolas
engem ylleth Czak zolgalas
azth yol twdom hogy kent wallok
Es talantan erthee meg halok
808S ha ezt wram meg hallangya
De mynd awwal fem gondolok
mert azt myt kerz az nagy io dolog
nekem ees wolt yo azzonyom
meegh reghenten akaratom
8090 hogy Ez zyzet en meg laífam
Es hogy nagy bewlcz bezedeth halyam
mert Czodaltathtyak nagy zepfeget
Es bezedeben bewlczefeget
azért weled en el megyeK
8095 Es az zyznel weled lezek
Ezth Mondwan fel kezwlenek
eyel Es az zwzhez ménének
ees hogi az temleczbe ywtanak
oly feneffegeth lathanak
8100 hogy lábon nem alhatanak
De az földre le omlanak
kyt hogy katheryna hall[g]atha
nekyk ili bezedet monda
Wr yftennek walaztotty
S105 Es Cryftwfnak hyw zolgay
fel kellyetek Es ne felyethek
de welwnk batrok legetek
503a Merth tyteket ees wygafagban
wr Cryftws hyw orzagaban
8110 ezt halwaan fel thamadanak
es ot yly dolgokat latanak
hat nag fok angyalok wannak oth
Es az zyz febeyt wygazttyak
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kylemb kylemb kenetewkel
B116 Es mely febeth kennek kezewkwel
az feb ottan meg wygazyk
Es nagy feyeríegre waltozik
Es lathanak ot wenpket
ees nem nezhetyk wala ewket
81 ío Raytwwk waalo feyerfegtwl
katerynaa wen eggyktewl
eg naé zepfegw koronát
ees nag wygnak mwtata magát kyt az azzony feyeben ten
31Í5 Es az wenekhez ylyen zot thwn
en yo wraym yol lathatok
Es feletewkel hallatok
hogy ymadeek egy azzonyert
Czazarnak felefegeerth
siso Azért Ez az kyert kereek
kyert kertpm Es engedek
ez wytezt ees hozyank weguk
Menyorzagban helheztefwk
az wen lamborok ezt halwan
8135 az zyznek ez zot mondák
Draghalatos the nemes zyz
ky fenes wagy mynt fenef nap
az %r yften kyerth | ^^'> Ith wagy
ky neweyerth kenőd yl nagy
8140 Imadfaagodat meg hallá
Es kertpdet nekod ada
merth kerenk hogy ezt meg hallyad
Es my twlwnk byzonnyal twgyad
hogy ezek mynd zenthe leeznek
8145 es Cryítwífert halalt weznek
megh lelenthed the nagy yo tetted
Mert menyben mennek eleted
az wtan hadad el wegezwen
, Es az czazart te meg gyewzwen
3150 Mennyorzagban wytettethpl
Es oly helyre helheztetol
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holot zywzek íeregewkben
ewrwendpznek yítenben
ártatlan barant kewetnek
81S5 zep feyer rwhat wyfélnek
Es oly éneket mondnak neky
kyt egebek nem mondhatnak
hanem czak zyzek
Mynd ezt hogy az azzony latha
stso porphyrywífal egyetemben azth mondák
0 zent azzony azon kerwnk
fmaft neked eebbewl konyergwnk
ag mynekwnk kereztíéghet
EB hytbely nagy erewfeget
S165 mert lam nagy wolt tewelgefwnk
azei-t ne hagy mar el weznwnk
Katheryna ezt nagyon ewrwle
Es ewket megh || ^" Kereztele
hytben pket meg tanytta
8170 Es az azzonnak ezt monda
Immar kérlek hogy erews légy
es erdegel erews hadat tégy
mert harmad nap wtan
Martyromfagot kel zenwedned
31-r. Es az wtan fel megy Mennyorzagban
Azért kérlek Semmyth ne fely
Bs dolgodban Semmyt ne wely
mert ez maftany kanokat
Es menynyey wygafagokat
3180 égbe nem hafonlathattywk
de ez wtan meg lathattyuk
hogy az Mennyey wygafagert
Es Iftennek lathaíaert
Nynez oly nag ken kyt wygafagal
st85 fel nem wennel bathorfagal
Es ez te halandó wradat
es fewldy dyczpfegedet
haaddel az cryftwfert
ky embernek ez wylagert
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8190 maagat agya Es orzagat
az wtan ewket meg alda
ef az Themleczbewl ky boczata
kyk mykoron ky ywttek wolna
Es hytben meg erewíwltek uolna
3196 lo kereztyenwl eléének
kyert ydwelfegheth wenek
De mynt yment ees bezellok
porphyryuft wgy bezellpk es ielentok
hogy wala na^ tiztelfegben
8200 l^"*** Es leles feyedelmfeghben
Mert ket zaz wytezt byr wala
> Czazaar wtan mafod wala
az wytezek ewt meg kérdek
Es tytkokat ygy yelenthek
8205 Mond meg nekwnk my yo wrwnk
mert nagy yambor wagy kyt yol twdwnk
Holot woltal te ez eyel
Azzonywnknak felfegewel
Porphyryws Hogy ezt hallá
8Í10 Ewk hol wothak y^ meg walla
Q u i b \i 8 p o r p h i r i u s

Een yo tarfym weztegyetek
Es ezth yngyen fe kergyetek
De mely nagy yot wallanatok
ha tanaczomat fogadnátok
8216 mert ez eyel olyat latek
Es mondhatatlan nagy yot thanwlek
mert az ydwelfeggemnek wta
nekem ez eyel lewn mwtatwan
azért Ha engem wraltok
82S0 Es ha welem meg marattok
hat az baalwant el hagyatok
Es az byzony yftent ymagyatok
ky mynket Es egyebeket
lol teremte myndeneket
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8ÍÍB wrwnk cryftws az az yítheen
byzony ember ef byzon || ^^" Iften
ky myndeneknek wra
Es kyralyoknak kyralya
ky ew newe wyfelewket
S230 menyorzagal eelegeythet
benne kegygh nem hywpket
ewrek kenokban gewtewrthet
ennek fenes dyczewfege
yrgalmas kegyelmeffeghee
síSB gonoz letwnket el zenuede
Es pogan woltwnkat foka twre
De maft raytwnk kpnyerwle
hozyank kewlde lam ew twle
eez nalwnk walo zep zyzeth
3440 kyt my wrwnk ygen gotret
ez Hytembely erewffeg
lelkemnek ereAvk ydweűeg
az wytezpk hogy ezt hallak
porphyrywfnak ezt mondák
S2Í5 Czazar wtan te nagy felfeg
ez Avylagban nagy ekewffeg
tennen magad mar meg lathaad
hogy wygadwnk yghen raytad
zodat myndenbe fogagywk
SS50 myt akartai ottan tewttwk
teghed foha el nem hattwnk
mert te myad fok yoth wallottwnk
azért myt mondaz meg tezywk
merth ym az hytewt féel wezyAvk
8255 my ees kereztienek wagywnk
zent Hit mellet mynd meg halunk
l^^*" Az zyz wala az ydpben
maxencyws themleczében
ewtet ehhen tartiak wala
saeo mynt az czazar hattá wala
De yften ewt el nem hagya
mennyey etkekel tárta
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ebben tyzenket nap telek
Es Cryftws neky meg yelenek
SÍ66 kynek Cryftws ygy bezelle
Es kyt ygy meg kewnyergete
C r i f t u s ad

Katerinam

Agnol'oe íilia creatorem tuum pro cuius nomine
certaminis fubifti conflictum zc

••

Dyczew leány zep yeegyefem
zent newemert yo wytezpm
efmery engem teremtewdet
8Í70 Es te byzony yftenedet
kyert wereddel wytezkedel
weled wagyok en yegyefem
azért Semmyt ne fely en nagy kenézem
Mert zanthalan ygen fok nep
8Í7B hamys hytbewl myad ky leep
kateryna le terdepleek
Es yly igekel remenkedek
0 en édes wram neked halat adok
hogy neked zolgalod wagyok
SÍ80 zent newedet holtyg wallom
Es fohaa || ^*" Meg nem tagadom
ezt meg mondwan Cryftws meg aldaa
Es myg az zyz ewtet latha
mynd addyg nagy feneffeghel
3Í85 Menyben mene dyczoíegel
azonban az ydew el ywta
kyben az czazar meg ywta
mert eurdeggel tellyes wala
Dolgát el nem felette wala
8S90 zolgayt mynd beh hywata
Es egy nehannyanak ezt monda
No zolgaym eel mennyetek
Es maftan yly dolgoth tegyetek
ty az bayoft ky hozyatok
8Í95 Es my elewnkben alíaffatok
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lafwk ha az ehíeg azth tette
Hogy ewtet meg. engeztelte
hogy ewn magát meg alazya
Es yftenynket ymadyaa
Educitur

v i r g o de

carcere

8800 Az legények ezt hogy hallak
katerynat el ky hozak
Es az czazar elewt meg allathak
es ygy hywfegheket m\Ytatak
kit hogy az Czazar meg laata
SBOB nagy zepfegen el amula
hat ehfegh ewth nem bántotta
de nagyal zebbe alkotta
Czodalkoddeek | ^^'' Chazar aban
Es ketewf lewn zolgayban
ssio ewmaagat meg haragoyththa
,
ees haragyaban ezt monda
En czodalok ez leányon
eel amwlwan ygen nagon
En halalat warom wala
SS16 Es ym zeb honnem elewb wala
De yol thwdom eennek okát
Az ewryzpketh meg fogyyak
ewket nag zewrnyen kenozyak
Es nyákokat mynd el waghyak
8820 Mert myt hagyek nem thartottak
ewketh ygy ees meg tanytthom
zomat welewk meg thartatom
kyt hogy katerina hallá
Czazarnak arrgl ig monda
SSÍ5 thwgyad Czazar ees meg yfmeryed
bezedembewl ym ygy erezed
hogy engem fenky nem thaplalth
azért ne tégy erthem halalth
Mert énnekem en Iftenem
8880 Cryftws lefws en yegyefem
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ételt kwlde angyalatwl
engem ygy mente meg halaltwl
mel dolgot hogy az Czazar hallá
mérge ottan alab zalla
8885 Es katerynara thekynte
ees 9 neky ez zerrel bezelle
Leány nekünk mar 1| ^^^ Megh mongyad
Es akaratodat meg yelenczed [my elewttewnk]
Ha meg thezewd myre kertwnk
8840 kateryna ra thekynte
Es eerrewl ygy felele
Twggyad Czazar hogy meg tennem
Es az te hytewdet fel wennem
Ha hytemnek byzonfagat
88*6 nem twdnam Es bodogfagat
de twdom nag erewfeeget
az Chazar megys tewbytte bezeedet [Es monda]
leány tegewd bpcznek wellek [wala]
De thegeAvd mar azon kérlek
8860 ketfegel nekwnk ne felely
Mert femmyt nem nerz mynd ewel
Mert ha lam meg gondolnád
Hat nekwd my nagy yot adnánk
Nem lez nalwnk mynth zolgalo
8866 dee myndenen wralkodo
katheryna hogy ezt hallá
az Chazarnak ez zot monda
tennen magad meg gondoUyad
Es nekem tennen maghad meg mongyad
8860 ketthew kewzwl melyet thegyek
Es en wramma kyt wegyek
\
az ewrek dyczew iftent ee
awagy ez halandó embert ee
az Chazar ezen meg bwfwla
8SS6 az leannak | *"'' Meg ees zola mondwan
leány akar the mykenth yary
thegy mynekwnk ualazt ymmar
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awagy ymad yítenynket
Es meg nyoythod eletewdet
S370 Awagy kegygh nagy fok kenokat
fel wez te teftodre
énnekem wgy tetzyk Hogy yob eletewd
Azért hyiad meg te nagy wetkewd
Mert nem kewannam weztewdet
SS7E es halai mya rekkentewdeth
Katheryna meg batorwla
/
Es az ezazarnak ygen zola
Czazar twgyad eertelmedet
hogy kewanom eletemet
3S80 De wgy hogy az en eletem
Cryít\¥s legén en Iftenem
Mert enneekem en halalom
erthe lezewn wyghaíagom
Czak tóftemet meg kenozhatod
•'
SS85 de lelkemet meg nem bánthatod
fem meg nem byrhatod
Myt twcz tenned mynd eel tegyed
zandokodat meg fe engegyed
Mert teweled femmyt fem gondolok
SS90 Dee Cryftwfert en meg halok
az czazar pnen benne ygen meg haraghwek
Es kezde magát bozontany
ees nagy zoual ezt mondany
0 byzon || ^^*" Nagy Bolond wagyok
;i39B Es bozzwíagot nagyot wallok
hogy ylyen genyet leány
lítenynknek ellene yar
'
es myg akarywk el zenwedny
Iftenynken ezt tetetny
S400 nag kaar nekwnk Es nagy zeegyen
"bogy egy ghenyet yllyet tegyen
Mert azt halwan kereztyenek
mynd yg teznek azon felek
Iftenynknek bozzwfagat
S40B kyk banynyatok gyalazafat
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gyewtewryetek ez ewrdengefth
Mert ym lam mynket mayd mynd el wezth
Oh nagy hatalmas yftenym
Es byzodalmas remenfegym
3*10 Segélyetek mait énnekem
Es tewryetek ellenfegemet
Mert ertetok hadakozom
es ty yotokat akarom
ezth meg mondwan eel ragadak
8*1 B Ideftowa rangathaak
Kemelletlen kezdek werny
Es mynd halalygh gyeuterny
Azomban egy ewrdegh tagya
ky romában byro wala
si2o Es newe Thurfathes wala
ez nagy fyttyel elew álla
Es az Gzazarnak ygyen monda
Confiliumthurfatis

Oh Czazary the ! "°^'> Nagy felfeg
ez wylagba nagy erewfeg
8*25 nagy kar nekod Es nagy zegyen
myt ez genyet raytad thezewn
hogy the ewtheth meg ne gyozheHed
myt akarz ne tetetheJTed
Eaytad tezy mynt ym lathtywk
S4S0 de byzonnyal mynd my bannywk
Chazar azért hallyad tanaczomat
en meg állom bozzwfagodat
way megh ewwel pakoczaltal
Es wele kent nem wallattal
stm de hagad hogy fyetteífek
neegy nag keereek kezeyteífek
Harmad napeeg meg kezwllyen
EB forgalfa yllyen legyen
hogy kettey feel forogyon
34*0 EB kettey álla forogyon
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beretwawal be rakaífak
Es az leyant ky hozaífak
Thennen maagaddal wallatom
hogy az leyant áldoztatom
3445 ha kedyglen kémen lennee
hogy te neked nem eengedne
Oly nagy kennal ew meg halyon
hog myndennek peldat agyon
mel kenra fel wetteüek
3i5o Bs foltonket zaggataÜfek
liog azok kyk ez kent lafak
so9a Tewelgefeket mynd el hagyak
Mennye czazar yllyet hallá
zekebewl ottan le zalla
3Í5Ö es az fewldre le hayta magát
Ifteneenek ada halaat
hogy ewk ezt engettek wolna
hogy ily tanaczot tet wolna
az w-tan eefmeg fel máza
S460 Ees Thurfatefnek yg monda
Es ekeppen bezelle
Imperátor

ad

thurfatem

lo Thwi'fates en yo zolgam
tewkellet yo ez myt mondai
lm thanaczodat fogadom
8466 es thenekewd en azt hagyom
thenen magad ezt meg tetefed
Es mynt mondád wg zerezteífed
en kedyg neked azt fogadom
hogy mwnkadat heyaban nem hagyom
8470 ebben kefedelm nem theleek
De az ken meg zereztetek
oly halhathatlan ken wala
jRa nezny ees zewrnyw wala
ez nagi kent el ky allathak
S475 Es az dolgot meg kyalthatak
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Az wydek mynd fel kezwle
ez zert lathny mynd be gywle
Mynden ember zewrnywlkedyg
kytwl az algyw | ®''** Lattatyk
3480 Kereztyenek kyk walanak
Mert walthozyk wala zynek
Es hayladozo wala zywek
az poganok wygadoznak
Es ewremokben tombolnak
8485 ewn magokat ygen hannyak
Es wrwnk criftwft bozzontyak
az kerekeket forgattyak
Es egyben ygen Chykorgattyak
ygy az czazar fel kezewle
»490 Es az kennaak helyere yewe
az leanth ees ky hozata
kynek ot lewen ezt monda
No leány Immár ym yt wag
Téged gyakorta kerelek
34ÍI5 es nagy fokai ees yghezeelek
hogy tewelgeíed lee tenned
Es Iftenynketh remenlened
Dee meerth negedews lewl benned
hogy nem akaral engedned
S500 Immár ym oly helyre ywtottal
meg latod awal myt haznalthal
tegewdet ymmar nem kérlek
de kennal keteleenytlek
ha yftenynketh ymadod
8505 eletewdet meg nyoytod
ha kegyglen dagályos lez
Ingyen mayddan oly nagy keenth {| *'*•" Wez
hogy mynt ym zemeddel latod
Theíted mayd el zaggattatyk
8B10 lm meg walyk mar ez wttal
Ifteneddel myt haznalthal
merth ez kent ym raythad kezdem
Es kereztyeneken weghezem
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Mert walaky megh ygy thezon
8615 Thewlem meg ylyen kent wezon
Katheryna hogy ezt hallá
magát Cryftwfnak aayanla
nagy zepfeghel lee terdeplek
Es nagy fyrwan ygyen ymadkozeek
Oraeio k a t h e r i n é i n

prefencia

M a c h i n e 2c

36S0 Oh en édes wram myndenhato yften
kyert maftan wagyon ygyem
ky te hozyad kyaaltoknak
Es zewkfeegben nawalygoknak
ymadfaghokat meg hallod
SÓ2B Es amyt kewannak meg adod
hallyad meg een ymadfagomath
hogy ez ken el tewretteífek
hogy ez neep ky maft ji; wagyon
zent newednek haalat agyon
8680 wram yeíws the yol twdod
ky zyweknek tytkyat lathod
hogy ez nagy kent en nem felem
Es thwled en eezt nem kérem
azért hogy en ez kentwl felnek
S685 Es erted meg nem | ^*'"' Mehrnek Halnom
mert hozj^aad mentemet wgy warom
veled lettemeth wgy kewanom
akar mel nagy kennal halyak meg
Czak hogy the hozyaad ywthaffak
35*0 mert Czak te wagy en ydweífegem
Es Chak te wagy en dyczofegem
de ezt tewled azért kérem
hogy talanthan azt érdemlem
hogy the zent hytewd el terwUyen
35i5 Es ez lewen zelefwUyen
Meegh el fem wegezte wala
wgyan ymadkozyk wala walaa
hogy az eegh be homaalyodek
az ydew meg fewtetewdek
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S5B0 Es nagy menydewrges kezde lenny
az fewld nagyon meg yndwla
Es egy angyal menybewl le zalla
aaz kerekeket meg tewre
es nagy febbel az népre wethe
8S5S wgy az kennak forgafa
Es nagy febes thalalafa
Négy ezewr poghant ewle meg
zewrnyw halállal rekkente
kyk egyzpr ímynd eel wezenek
8860 Es mynd pokolra fyllyedenek
Thwrfathes ees eebewl yaraa
zornyw halállal megh hala
az poganok ygy || ^"« Vezenek
Es Kereztyenek meg ménének
3BB6 az czazar el rwgazkodek
Es czak alegh menekedhetek meg
kezde magát bozontany
es ylyen zowal fyratny
Planctus

Imperatoris

Oh énnekem nagy fellegnek
8570 kitwl kyralyok ees felnek
Oh een nyawafas feyemnek
Es bwban zabalt lelkemnek
hogy egy leyant meg nem gyewzyek
Dee mya ely wezelt lelyek
3575 Oh énnekem een yfteneim
nyawalyamban nagy remenym
mygh akarthok weztek lennye
Es Eaytam yly wezelt tetetny
Oh de wolna yl wezelem
8B80 Es yli zerenczetlen feyem
es ylyen zerenczetlenfegem
hogy nagy felfeg ram thammadna
Es hatalmawal meg rontana
dee mafth Oh nekem nagy zegyen
8585 hogy egy genyet ennee wezelt thezon raytham
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Merth egy gyarló leány thezy
hogy feywnket ig rekenty
Oh megyek mar Es howa legyek
Es wyghafagot hol kereífek
Ü690 mykort magát yg fyratna
de fegellewt nem latna
I ^"'' Felefeghe Kewzel wala
Es ez dolgot mynd yol latya wala
zyweben meg bathorodek
sBsts Es Czazar eleyben lepek
nagy haragal rea tekynte
es ewt bozzontwan ygy bezelle
Imperatrix

ad

imperatoreru

ic

Oh morchona genyeth ember
irtennel myt wetekewdel
S600 Mely aaz heytfagh genyet barom
hogy yítenre hadad wagyon
Iften ellen myth kezdewttel
No ertetlen mar ne hagyad
de byzonnyal halyad
360. Es zemeddel lafíad
az wr cryftws mely Hatalmas
Es myndenben dyadalmas
ky nem mynden hatalmawaal
hanem czak egy angyalawal
8610 yly íok népet meg ewleífen
Es yly wezellel wezeffenn
azért haddel te nagy hytfagodat
Es meg bannyad the nagy wetkewdet
Mert pokolban nagy kent wallaz
3616 ha mynd ebben te megh maracz
en ymmar kpreztyen wagyok
Es hytewdre foha nem haylok
Thowabba fok neep gywlt wala
oda ez nag kennak lathafara
8620 kyk II ^'^" Latwan ez yly nagy czodat
Es yftennek yl nagy hatalmat
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Mynd ez hj'tre fordwlanak
Es nag fel zowal ygy mondanak
byzonyawal nagy az iften
8145 kyt ez zewz nekwnk ygen hyrdet
azért my ees kereztyenek wagywnk
Es az hyt mellet mynd megh halwnk
Mert ez balwanyok mynd ewrdegheuk
Es mynekwnk yo tehetetlenek
3880 Az Czazar hogy ez zot hallá
magát rayok haragwta
de ynkab felefeghere
kynek mondwan Es ez zerrei ygy
bezelwen
Imperátor

ad
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contoralem

Azzony lambor thees myt zolaz
36S5 wagy bolondfag myt mondaz
lam theged ees el hytettenek
ef meg Chaltak az kereztyeenek
hogy hytwnket ees el hagyad
lítenynket megh thagagyad
3640 Oh énnekem nyawalyafnak
nag nyawalyak en ram máznak
kyknel eez ym mentwl nagyob
hogy felefegem el hagyot
Oh mely boldogtalanfaghom
S6i.-, Oh mely nawalyafíagom
hogy yltenymtwl ezth lelyem
es nagy yo tetemre eezth | "'** Ei-de,mlyem
hogy ky ew dyczewfeghekert
Es hytemnek zelefwlteyert
S6B0 kywol walokat kenzathok
Es myndent hythemre hozok
Thwlaydon en kebelemből
Es twlaydon en olembpl
nem kylemb mynth ennen lelkem
86BB ky zokyek mondwan ees el hagyon
Es mynket wgy meg wtalyon
^
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hogy az doghnek fewkelyewel
es az theewelgefnek mergewel
oteth laífwk meg dewgletny
8860 Es azért magát meg ewletny
mely dewghet thwrewnk wala
irtenynkert wezeunk \\ala
Es ha en nekewd zerelmedert
ezt el thwrem the kedwedert
3665 hath Czazarok kyk leznek
azt mongyak hogy en ygaz tewo nem \Yoltam
azért yme hytem nekewd
hogy nag kennal ewlehtlek megh tegewd
ha zodat meg nem thagadod
8670 tewelgeíedet el nem hagyod •
kyt hog az azzony hallá
batorfagal yly zot monda
Walamyt gondolhacz mynd el thegyed
lm bátoron feyemet wegyed
367r, zent hytemet holtygh wallom
Es foha meg nem hagyom
Es wr Cryítwl't holtygh foha megh || ^"" Nem tagadom
Kyt hog az Czazar meg hallá
zolgaynak yly zot monda
Imperátor

ad f a m n l u f

ait

8680 No zolgaym ragadyathok
Es e warofbol eel ky wonynyatok
emleyt ky zaghgaflatok
Es ew nyakat el wagyatok
Theftet el fee temeűetek
8686 de az ebekneek weffetpk
Thowaba ym ezt tegyetek
Ezewketb ees el wygyetek
wagy ewketh aldoztafíatok
wagy mynd nyákokat wagyatok
36i>o ezt mennye az zolgak hallak
az azzont ottan el raghadak

