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wele ewzwe mynd az neepet 
kyk wallottak wala az wr yftent 
Es Mykoron ewt ky wynnek 

8695 es kemelletlen gyewtorneiek 
katerynat ewh meg lata 
neky nagy zowal ezt monda 
Oh Cryítwínak nemes zywze 
Es yefwrnak zent yegyoíe 

8700 kérlek téged ymag ertem 
hogy wegezyem myt kezdettem 
kyt katheryna meg fegelle 
Mert neky ygyen felele 
leegy bathor' kyralne azzony 

8705 Es ne fer femmyt azon 
mert kanodért wez nywgholmath 
®"'' Halálodért dyadalmatb 
Eewyd lezewn neked kenőd 
kyert menyorzagot byrod 

3710 ezt meg mondwan el ky wywek 
Es wrok zawat meg theweek 
Mert emleyet ky zaggathak 
az Miian nyakat el waghak 
Es /teltet el nem themethek 

8715 az nepetli ees mynd meg ewlek 
Es eez keppen ewk megh halának 
Es Mennyorzagban ywthanak 
porphyryws hogy ezt meg hallá 
hogy ez telt fewld kywel wolna 

8720 Ighen bana Es eel fel wewe 
Es yo kenettel megh kenee 
es eyel ewtet el temethe 
Es ew wrat ebbewl nem feele 
Eegghel az Czazar ezt meg hallá 

8725 Es ky tewtthe thwdny akara 
Es o zolgayt be hywata 
Es 0 nekik ez zoth mondaa 
lewth en ram maft nagy nyawalya 
hogy zomat nyncz ky fogadny 

23* 
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8780 lam en thynektewk wgy hagyam 
es erewffen paranezolam 
hog tel'tet el ne themeífethek 
azért byzony nagy kent latthok 
ees mynd eggyghlen meg haltok 

8785 ha énnekem ky nem aggyatok 
ky tewtte Es meg nem || """ Mongyatok 
Ezt az neep hogy hallá 
ygen meg yedenek 
es nem thwdanak mit felelny 

87io mert az oly tytkon lewt wala 
hogy fenky nem thwggya wala 
kezdek az népet wallatny 
Es az themetefert kenzany 
kyt porphiryws hogy lata 

87Í5 batorfagal elew álla 
Es magát Cryfthwfnak ayanla 
Es az czazarnak ezt monda 

P o r p h i r i u s ad I m p c r a t o r e m 

Ne kenzas bynteleneket 
mert en tettem ihynd ezewket 

8-50 halhatatlan embereknél 
yly kemenfegh kyt the tewtthel 
ez wylagot ha meg nezewd 
Sohol nyncz oly kemény nemzet 
ky temeteft meg tylthana 

8755 akar hogy kyt meg kenzana 
Azért thwled nem tytkolom 
dee ym nagy bátron meg mondom 
porphyrius een ky wagyok 
mar een ees kereztyen wagyok 

3760 az zent teftet een fel wethtem 
Es een magam eel themettem 
Mely zot az Chazar hogy hallá 
mondhatatlan ygen meg bwfwla 
Eewaffat mar el feledé i 

3765 dee bembeleíet meg kezde 
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Oly ygen nagy bwban wala 
hogy oly mynt egy bolond «ala 
Es nagy fel zowal bembei wala 
es nag | *'*'' Rewaífal yg mond wala 

' V l u l a t u s i m p e r a t o r i s 

O me miferum o me .omnibus miferandum ut quid in hanc 
criminol'am aitam natura mater ediderat cui tollitur omne quod 
noftri Impery preoipue lumma reqairebat 

S770 Oh énnekem nyawalyafnak 
yob ne zywlethettem wolna 
hog ne erre y\ytottam wolnaa 
Mert ym nekem egy reményem 
Thwlaydon oly mynt en lelkem 

S775 Orzagomnak egy oltalma * 
Czazarfagomnak gyamolya 
ím nem thwdom my ghondolwan 
Lam el hagyoth meg wthalwan 
Oh mar thwdom hogy ettwl wolt 

S780 felefegem ees hogy megh holth 
de yol leheth nagy kaar legyen 
Ammyt my raythwnk tewt legyen 
dee ha eew megh ees megh therne 
hath wehvnk [el] megh ees élhetne 

8785 megh gondolwan o nagy yo thetheth 
megh íem akai-nam fem kewannam weztet 

H i n c a d m i l i t e s 2 c 

lm laűatok yo wythezym 
Es en zeretew yo baratym 
ha nem nagi || "^^'^ Nywalyat wallok 

8790 hogy 0 thwle ylyet hallok 
kyt az wythezek hogy hallanak 
az Czazarnak ygy mondanak 
Chazar thewlewnk ymmar hallyad 
mert lm megh mongywk bathor bannyad 

8-96 my ees kereztyenek waagywnk 
Es az hyt mellet mynd meg halwnk 
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mert balwanyd nem yftheneuk 
ha nem pokolbely ewrdegek 
kyt hogy az Czazar megh hallá 

8800 meg bwfwlwan ygi reada 

F l e t u s I m p e r a t o r i s 

Oh énnekem nyaawalyafnak 
yob adathnam mayd halainak 
Oh lam wagyok dyczethelen 
myt tegyek mynd ezewk ellen 

8805 Oh lam een nem uoltham feKegh 
de mynden napy zegyenfegh 
Oh megek mar ees howa legyek 
fegetfeghewt hol kereífek 

Quid tibi deliqui dicito mars maximé divum 
Vtrigido uapttlem de uili uirgine fato 2c 
Oh hadbely een yítenem 

8810 mond meg nekem myt wethewttem 
hogy egy leány fegywerewel 
geuzteífem yly kemenfeguel 
Feminea pugilem da precor uincere bella 
I °^^b Oh nagy yften kérlek tegewdet 
agy maftan feegetfeget 

8815 hogy ez egy leány hadaat 
meg gyewzyem es wyadalat 
Azért kérlek [the] téged porphyriws 
en yo barathom merth the thwdod 
mynden thanaezomat Es thwdod 

ssío merth neked fok yowal woltam 
mert twled ezt nem wartam wolna 
hogy en raytam yly wezelt tégy 
hogy the ees my ellenfegwnk légy 
azért haddel the nagy wetkewd 

8825 Es megh ees bodogh leheth elethewd 
Ezt halwan porphyryws 
monda az Czazarnak -
lo czazar ezt byzony thwdom 
Es foha megh nem thaghadom 
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S8S0 hogy te énnekem yowal wolthal 
de ydwefíeghet nem attal . 
maft en thwlem ezth keewannad 
hogy hytemeth el hagyatnád 
Es yítenemeth megh thagadnam 

8836 68 The tennen magad yol twdod 
Es meltan melthan meg nem tagadhatod 
hoé yítent kel ynkab felnwnk 
hogy nem embert remenlenenk 
azért neked megh felelek 

8840 mert nekewd foha nem enghedek 
de ees een hyw baratymmal 
hytem | ^"" Wallom mynd hothomyghlan 
ezt az czazar ygen bana 
Es zolgaynak ygy monda 

S84B no mynd egywth el wygyetek 
Es nagy kennal megh ewlyetek 
telteket el fe temeífetek 
de mynd aaz ebeknek welfethek 
kyketh ottan el ragadanak 

8860 ees mynd nyagokat el waghak 
Es telteket el íem themethek , 
de menyben wywek lelkeket 
az Chazar hogy mynd ezt latha 
hogy aaz neep mynd el haylana 

885Í, latha hogy mygh thowaba wyna 
azent nagyob kart wallana 
Thowaba nem haloghatha 
de az leanth ky hozatha 
Es ewt eleyben állatba 

8880 Es ew neky ez zoth monda' 

I m p e r á t o r ad u i r g i n e m 

loUehet hogy mynd the thwled legyen 
Es tennen magad tewtted legyen 
hogy een feyem meg bwlwlyon 
Es Czazarfagom meg pwztwlyon 
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8865 mert l'eleíeghem ky wala 
myad engemet eel hagya 
yo wytezym kyk walanak 
myad fattygh meg halának 
The ewrdegfeegheddel wgy thewl 

3870 hogy feyemen | """* Oly wezelt tewl 
neegy ezer embert eel wezthel 
Es az mennyel meg wttethel 
az fok doktort meg bywoled 
Es welem mynd meg eghetteted 

. 8875 de menthwl nagyob kaar nekem 
mert oly ha ky wed en lelkemet 
ha porphyrywft eel wezthed 
Es alnokfagoddal meg ewleted 
Dee ha kedwem tezewd wala 

8880 heytíagodat meg hywod wala 
hat welwnk orzagolhaez wala 
zewrnyw halalt íem lacz uala 
de mar thobbe ne czalogas 
lm tenekewd kettewt adwnk 

8885 kykkel mar zabáddá hagwnk 
awag ely hat aldozyal 
kateryna hogy ezt hallá 
maaghat yftennek ayanla 
eí Thowaba nem halogata 

8890 dee az czazarnak ezth monda 
myth ghondolhatz mynd el thegyed 
yme kezewn feyemet wegyed 
ez zent hytewt meg nem tagadom 
Bs yegyefemet holtygh wallom 

88B5 merth een ertem ew meg hala 
Es ewrdeghtwl ew megh waltha 
eerthe en ees ym meg halok 
zent neweerth haalalt wallok 
az Czazar |! ^"^ Ezen megh Haragweek 

89U0 Es zekyben fel ylthepeek 
Sentencyat zolghaltata 
Es az zywzre az halalt ig adaa monduan 
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S e n t e n c i a 

Een ky wagyok maxencyws 
ghonozokat ky megh kenoz 

8905 Ez zeles wylaghnak wra 
Es yghaffaghnak adoya 
Imyr Sentheneyat adok 
Ez leanra halalt adok 
mert romában my ezth zewrzewk 

8910 Es yo wegghel megh tewkellewk 
hogy ky yftenynket nem hine • 
awagy ewket nem thyzthelne 
haath azt íok kennal kenzanok 
Es ewt halallaal megh ewlnok 

S915 Dee ez leány ezt el hattá 
Es Cryfthwít Iftennek wallotta 
az my hythewnket meg mewette 
Iftenynket nem tyztholte 
azért waros kywel eel ky wygyek 

8920 ees 0 neky nyakat wagyak 
Es az lairok mennye ezth hallak 
az zyzet ewk ottan el raghadak 
ef Mykoron wyzyk wala 
zebden ezt enekly wala 

Eegnum mundi et omnem ornatum feculi contempfi propter 
amorem domini mei Ihu xpi Quem uidi quem amaui in qiiem 
credidi et dilexi Je 

89Í5 I °"'' Ez wylagoth mynd kenczewel 
meg wtaltam tellyeífegwel 
Czak een edees yegyefemert 
az en édes lefwfomerth 
kyt een lathek Es zerethek 

B9S0 ky neweerth nagy kent wallek 
hogy ew ezt enekly wala 
ewth fok neep kewety wala 
az azzonyok íyrnak wala 
az zyzek bankodnak wala 
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8986 kit katheryna meg lathwan 
nekyk ygy bezelle mondwan 
Drágalátos nemes zizek 
Es kegyelmes azzony neepek 
een kenomath Tyraaítokal 

8940 keerlek hog megh ne banczatok 
Inkab welem wygagyathok 
mert Ktenemet yol lathom 
ym engem hyw ygyol [lathom] hallom 
de fyryathok maghathokon 

a 39*5 Es leendew fyathokon 
hog kyk poganfaaghban laktok 
nagy kaar ha benne megh halthok 
mert zegenyek mynd el weztek 
Es mynd pokolra fylyetthek 

3»r.o ees mykort oda ywtot wolna 
hol az nyak wagho heel wolua 
Oth az nyak waghonak zolla 
Es ew neky yly zot monda 
kyt az fok neep ygyol hallá 

8956 kérlek theged yo barátom 
mert ymmar az en édes wramat yol laathom 
hogy egy keweííee wary engemeth 
hogy II "̂ **" Imagyam mar wramath 
kyt hogy az hoher meg hallá 

8960 neky arra ydewt hagya 
kateryna nagy ekeífen lee terdeplek 
Es ylyen kepén remenkewdek 

O r a t i o a g o n i f t a ^ g i n i s k a t h e r i n e j o 

0 decus et Salus credencium 0 Spes et glória virginum 
Ihu boné graciás tibi ago qui intra colleginm aneillarum tuarum 
dignatus es me connumerare 

Oh énnekem en ydweffegem 
Es en byzony edelfegem 

39«6 Oh zyzeknek nag reménye 
Es ew nekyk dyczoíegbek 
Oh énnekem nag ekewffek 
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Vram yefws the nagy felfegh 
fewldnek mennek erewfeghe 

3970 en lelkemnek edewrfeghe 
errewl neked halat adok 
hogy maftan te zolghalo leányod wagyok 
Es thegedet azon kérlek 
hoé azok kyk en ertem téged kérnek 

8976 zewkíegewkben es nyawalyaokban 
akar hol oth ez wylagban 
ewketh wram meg halghaífad 

^ es ammyt keernek o nekyk meg agyad 
Ehfegh tewlek el tawozyek 

8980 Es halai oth ne wralkogyek 
Es nalok legén mynden bewfeegh 

Expecto pro te gladium xpe rex boné Thu paradifo menm da 
rpiritum Bt fao ueniam meam agentibus memóriám 2ct 

Oh en édes wram yeíws 
Immár erthed ym meg halok ' 
zent newederth halalt wallok 

898B Immár vram thegewd nézlek 
azért teghed azon kérlek 
hogy az en lelkemet hozyad weegyed 
Es Mennyorzaghban helhezteííed 
nekewd wram hala legyen 

8980 lelkem weled menyben legyen 
Theged ylleth nagy erewíeeg 
Es tewkellethes nagy ekeífegh 
Mennyorzagban nagy dyczewíegh 
eennekbely nagy ydweífeegh 

8995 Ez wylaghy nagy feeneffeegh 
lozaaghbely nagy tyztoífeegh 
Neked legyen hatalmalfag 
ez wylaghban nagy kyrallagh 
Nekewd legyen nagy dyczeret 

íooo Es weegh nekwl walo eelet 
Nekewd legipn mynden yozag 
fewlden mennyen mynden orzagh 
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Es Menye az zyz mynt ezt monda 
magát Cryftwfnak ayanla 

Í006 hogy lelket hozya fogadna 
Es kerefeth neky megh halghathnaa 
az eeghbewl yly zo || ^"^ Mondathek 
EB yly feleletb adathek mondwan 

Veni electa mea Speciofa mea eoce tibi beatitudiuis ianua appe-
ritur ecce quietis eterne manfio tibi parata adwentum tuum 
expectat íc 

lewy een hozyam en ualaztottam 
1010 nekewd nagy yo nywgolmat alkottam 

lewyel ymmar En zeep yegyefem 
ammyt kerel mynd megh tezem 
merth kyk engemet the erted keernek 
Seghetíeghet tewlem weznek 

4016 Es kyert thez ymadfagot 
Annak aadok bodoghfaaghot 
halaalodert nagy wyfaagot 
neked adom mennyorzaagot 
lewel ely Es légy welem zynetlen 

i02o welem wygagy ueghezetlen 
meg nyit nekeud mar Mennyorzagh 
Es Thegedet waar zent haromfagh 
lewyel mar en edeus zemem wylagha 
nem hagiom mwnkadat hyaban 

. 4035 laatham teneked tehetfegedet 
es enes megh fyzethem zolgalathodat 

Es wytezfegedeth 
• Raytad wygad mynd mennyorzagh 

es benne walo nagy fok yozagh 
ezt meg halwan az zyz zola 

4080 az nyak wagonak Es ygyen monda 

V i r g o ad S p i c u l a t o r e m 

lo barathom een kez wagyok 
mert maar vramert ym meg halok 
ha kewl feyem el wehetewd 
wradnak zawat tehetewd 
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1086 azomba nyakat le hayta 
Es a niak wagho hogy ezt latha 
Egy waghaífal wgy legyenthee 
hogy ez wylaghbol ky weghezee 
holot keeth czoda yelenek 

4040 elew mert hogy feyet weweek 
weer nem yara ew nyakából 
de they folya derekából 
az zyzefeghnek yegyere 
kyben lakék mynd mygh eele 

4046 mas czoda megh enth ez lewn 
hogy menyből angyalok zallanak 
Es 9 neky ennyet zolgalaanak 
hogy ew teltet el fel weewek 
Es fynay hegyere el fel wywek 

4050 ky oda oly mezzé wala 
hogy hwz napy menew feeld wala 
holoth nagy fok czodak leeznek 
Korok egheífegeth weeznek 
lelke kegygh menyorzaghban 

405f. oly nagy dyczpfeghben Es bodoghfaghban 
wagyon 

hogy nem wgy hogy meg mondhathnok 
wagy kegyglen meg yrhatnok 
de czak meg fem gondolhattywk 
mygh nem zemwnkel megh lattywk 

4(i60 II ^-"'^ Hogy kegygh oda meheffunk 
az zyznek ygy remenkegiunk 

0 felix katerine 
exora dominum 
tu Yirginum regina 
da premia diuina 
Eegifque lolium íc 

Bodogh zywz Katerina 
kynek theftet tartya fyna 
Immad ertwnk theremthenket 

4065 Es nyeryed ydweffegwnket 
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nyeryeed mynden kewanathonkat 
ygaz yozaghban ayeythatwnkath 
hogy the weled dyczpwlwen 

4070 wygadhaífunk mynd ewreke 
kyt engegien mynekwnk 
atya fyw zent lelök 
egy orok elo yften 
mynd orokwl orpkke 

ámen 
Weghe wagyon ámen 

I. Alexandriai Sz. Katalin nagy verses legendájának szövege 
Sövényházi Márta soror másolatában, a M. T. Akadémia könyv
tárában őrzött Érsekújvári codexnek 447—520. 1. olvasható. Le
írásának ideje: 1530—31. 

A teljes művet nyomtatásban eló'ször TOLDY FERENC bocsá
totta közre Alexandriai Szent Katalin veraes legendája. Pest, 
i855. ez. könyvecskéjében, a kezdó'sorok képmásával, beveze
téssel és jegyzetekkel; másodízben SZBDÁDY AEON adta ki 1877-
ben a Régi Magyar Költök Tárán&k I.'kötetében (31—159. 1.), 
irodalomtörténeti és nyelvi magyarázatokkal (306—336. 1.), de, 
mint Toldy, szintén modern helyesírással. A harmadik kiadás 
VoLF GYÖRGYtől, a Nyelvemléktár X. kötetében (150—274 1.) 
látott napvilágot (1888.), az eredeti orthographiájával. A három 
kiadás nagyon különböző értékű. Míg Toldy helyenként javítá
soktól sem tartózkodott: a Nyelvémlóktár szövege SÖVÉNYHÁZI 
írásának meglehetősen hű képe. Az eredetiben az y csaknem 
kivétel nélkül két-, néha egyvonásos (y, y) , az ö, ő gyakran a 
középkori magyar iratok megszokott farkas o-jával van írva; 
Volf elhagyja az y és y vonásait; az o-t ő-vel írja á t ; de 
egyebekben vigyáz, hogy közlése a középkori szöveggel betűről 
betűre megegyezzék, s kiadása csaknem teljésen hibátlannak 
mondható. 

Egyébiránt tudni kell, hogy SÖVÉNYHÁZI MÁBTA írása már 
nincs eredeti állapotában és az Érsekújvári codexnek egyetlen 
részén sem szorgoskodtak többet ismeretlen utódok, mint a 
verses legenda szövegén. Sövényházi soror az elbeszélést «egy
folytában írta, mint a prózát» (JSyelvonléktár, X. k. XXVI. l.), 
viszont a codexben jelenleg a ZoLNAinál (Nyelveiidékeink « 
könyvnyomtatás koráig. Budapest, i894.) közölt képmás bizony
sága szerint is a verssorok végét apró vonások jelölik. Ér-
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dekes, hogy e vonásoknak, melyekről a kiadóknak egyike sem 
emlékezik, a Toldytól közölt képmáson semmi nyoma. Kései 
eredetökre azonban e nélkül is eléggé rávall az a körülmény, 
hogy téntájuk a legenda legnagyobb részében sötétebb, «moder
nebb» a szövegénél, sőt az 1600-ik sortól az 1855-ikig egy
szerűen plajbászszal vannak a szövegbe firkálva. 

Ám ZoLNAi egyébre is .figyelmezteti az olvasót. «Az ö hang 
jelén», olvassuk idézett munkájának 267. lapján, «néha az alsó 
vonáson kívül még fölül is két vesszőt látni (így pl. eívlnök 
ölnők, dyczöwlwén dicsőülvén) . . . Ezen kívül . . . az Érsekújvári 
Codex számos helyén a fölül pontos e betűt is használja, a 
melynek nyilván vagy hosszú é vagy zárt e lehet a jelentése.» 
És hozzáteszi: «Sem ez az é, sem a föntebb említett o betű 
nincs feltüntetve VoLFnak kiadásában s az előszó sem emlék
szik meg róluk». 

Volf hallgatását azonban meg lehet magyarázni. A füles
farkas ö betűk kettős vonásai annyira eltérnek Sövényházinak 
egyenes, határozott, vékony ékeitől, az y betűk kettős vonásai
tól, hogy kései eredetük már ezen az alapon teljességgel bizo
nyosnak tekinthető. A pontos é meglehetősen gyakori a legenda 
szövegében, bár használata fölöttébb következetlen és az elbeszé
lés különféle részeiben különféle sűrűségű. Az 1784—1787. vers
sor pl. így van írva: 

Kérlek thégeed hogy wezteg légy 
Es maft tewb bezédet ne tégy 
l m ez dolgot meg wegezem 
És bezedodet bé wezem. 

Viszont az é a verses mű elején ritkábban fordul elő, mint a 
későbbi részekben, noha helylyel-közzel utóbb is találkoznak 
lapok, melyeken a pontos p-nek semmi nyoma.' Ez a körül
mény arra vall, hogy a pontok alig tartoztak Sövényházi ortho-
graphiájához és utólag kerültek a szövegbe. Csakugyan az Érsek
újvári codexnek Sövényházitól írt többi részeiben csupán néha
napján akad egy-egy pontos é és a legtöbb szakaszban irmagul 
sem található. Mi több, magának a Katalin-legendának szövegében 
merőben jelentéktelen amaz e fölötti pontoknak száma, melyekről 
első pillantásra nem lehet megállapítani, hogy utólag csúsztak a 
kéziratba, mivel téntájuknak színe különbözik az alapszövegé-

1 Pl. a 2156. sortól a 2275-ig. 
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tői és általában azonos ama jelekével, a melyekkel a verssorok 
végei vannak kipéozézve. 

Az interpolálás idejének megállapítása e helyütt bátran mel
lőzhető. A Nyelvemléktár szerkesztője bizonyára abban az eset
ben is hallgathatott a füles ö és a pontos é betűkről, továbbá 
a sorvégeket jelző vonásokról, ha már valamennyit a codexben 
találta, a minthogy a Nyelvemléktár egyebütt sem említi meg 
mindig az interpolatiókat, a szövegeknek későbbi megváltozta
tásait. VoLF nem közölte a codexek szövegeit mindenestül; föl
tehető, hogy a Katalin-legenda szövegét sem akai-ta járulékaival 
együtt napvilágra bocsátani, hanem lehetőjeg abban a formá
ban, a melyben Sövényházi Márta keze hagyta az utódokra. 
Ebben a tekintetben aztán a legdícséretesebben oldotta meg 
föladatát és a verses legendának legrégibb, legauthentieusabb 
szövege - néhány jelentéktelen botlás helyreigazításával — 
ma sem lehet egyéb, mint a Nyelvemléktáré. 

n . Azt a körülményt, hogy a verses Katalin-legenda közép
kori Írott emlékeink között kiváló helyet foglal el, már TOLDT 
FERENC megállapította; ugyanő egyben azt a véleményt fejezte 
ki, hogy «a szerzőnek szabad és könnyű bánása tárgyával azt 
hagyja hinnünk, hogy itt nem fordítással, hanem eredeti mű
vel van dolgunk: a minthogy mindeddig nem is sikerült oly 
eredetit találnom, melyet költőnk szem előtt tartott volna». 
(A magyar nemzeti irodalom lört., 1. köt. Pest, iS5i. iOi. l. 
A magy. költ. története, Pest, 1861. 98. l.) Azonban a közön
ség egyebet is hallott tőle. A verses mű kiadásának bevezetésé
ben a magyar verses szerkezet több idegen nyelvű szerkezettel 
össze vaji hasonlítva. Kiderül, hogy a verses mű egyikből sem 
származhatott, mivel valamennyinél teljesebb és egy elbe
szélést kivéve — valamennyiétől eltérő szerkezetű. A kivétel TEMES-
V.4RI PBLBÁRTnak kivonatos Katalin-legendája, mely a Sermones 
Pomerii de Sanctis 99. pródikáoziójában olvasható. Az idegen 
nyelvű legendák közül ez az egyetlen, a melynek elbeszélése a 
verses legendáéval egy csapáson halad, úgy hogy az utóbbinak 
mintegy rövidre fogott tartalmát tükrözteti. «Volt tehát Pelbárt 
kezében egy teljes Katalin-legenda, még pedig kétségkívül deák, 
talán épen azon Equilinus püspöké, kit idézve beszéli el a 
visiókat Ribadeneira.» (Id. m. XI. 1.) 

A munka körül fölmerült kérdéseket SZILÁDÍ ÁRON bonczol-
gatta tovább a M. T. Akadémia évkönyveinek XVI. kötetében 
és a Régi Magyar Költök Tarúnak I. kötetéhez csatolt jegyze-
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teiben (30(>—3íl. l.) Szilády rámutat, hogy Pelbárt a & de 
Sanctis 100-ik beszédében, épen a visiókkal kapcsolatban, vilá
gosan megjelöli forrását: «Legitur in história ab Alphorabio' 
descripta», csupán az a baj, hogy ez a história teljességgel 
ismeretlen. Hangsúlyozza, hogy Alphorabius históriájáról csakis 
Pelbárt emlékezik és Alphorabius mint szereplő egyedül a ma
gyar codexek legendáiban fordul elő: a Debreczeni és az Érdy-
codes folyóbeszédben írt relatiójában, melyek Pelbártból vannak 
fordítva, továbbá az Érsekújvári codexnek amazoknál sokkal 
bővebb és változatosabb verses legendájában. Ez a körülmény, 
nemkülönben egy másik, jelesül, hogy a codexben a verses mü 
után közvetlenül a Pelbárttól való beszéd következik, azt a sej
telmet ébresztette Sziládyban, hogy a verses legendának esetleg 
Temesvári Pelbárt volt a szerzője. A sejtelem csakhamar föl
tevéssé izmosult. Szilády a verses műben megtalálta Pelbártnak 
«összes eszmekörót, teljes eruditióját». A verses mű logicusan 
van megszerkesztve, stílusában szabatos, szívesen idézget és idé
zeteit, melyeket ügyesen olvaszt be a szövegbe, rendszerint a 
Pelbártnál szokásos «haec ille» megjegyzéssel toldja meg; az 
okoskodások módjában teljesen Pelbártra emlékeztet; eszméiben, 
képeiben és elveiben annyira Pelbártra vall, hogy ezeket nem 
volna nehéz a Pomeriumból vett párhuzamos helyekkel úgy 
kísérni, «hogy nem a költemény compilált volta, hanem a 
szerző azonossága fogna minden lépten-nyomon kitűnni». (Régi 
ni. költ. í«ra, J.3^)9. 2.) Pelbárt különben is kedveitea költésze
tet : nyomtatásban megjelent első műve a zsoltárokra és hym-
nusokra Irt magyarázat volt; beszédeiben, a hol szerét ejtheti, 
szüntelen idézi a hymnusokat . . . Ha pedig a müveiben több
nyire rövidre vonva olvasható legendákat nézzük, tapasztalni 
fogjuk, hogy ezeknek valóban költői részletei sohasem esnek 
áldozatul a rövidítésnek. (U. o.) 

A kritika nem volt megelégedve Szilády okaival. HEINBICH 
GUSZTÁV az Egyet. Philologiai Közlönyben (1879., 131. l.) arra 
az eredményre jutott, hogy a E. M. K. T. kiadója még csak 
valószínűvé sem bírta tenni Pelbárt szerzőségét. 

SZILÁDY új okokkal felelt. Pelbárt halála évében (1504) egy 
terjedelmes Katalin-legenda jelent meg nyomtatásban, Raymun-
(liis bíbornok kiadásában, Bázelben. A műnek V. fejezete «azon 
módon beszéli el sz. Katalin születésének történetét, a mint azt 
a magyar legendában találjuk, azzal a különbséggel, hogy a 
tanácsadó bölcset *Alphorabius helyett Macrobiusnak nevezi». 

m/i .1/. KMúk Túra. II. C l . 24 
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Szerzője nincs a czimlapon megnevezve ; hanem az előszó el
mondja, hogy ferenczrendi szerzetes és a theologia professora 
volt, a ki az elbeszélést öt különféle legendából szerkesztette, 
a melyeket Assisi Sz. Ferencz tiszteletére épült valamely szent 
helynek sekrestyéjében talált. A legendához aztán példák és 
csodák vannak csatolva, melyek közül az elsőhöz a következő 
megjegyzés csatlakozik: «ut inquit prenominatus Pomerius». 
A Pomerius Pelbárt mellékneve, ezt bizonyossá teszi az a körül
mény is, hogy az illető példa Pelbárt 4-ik Katalin-beszédének befeje
zésében ' megtalálható ; a, praenominaiufi-t viszont, «minthogy e 
kifejezést megelőzőleg sehol semmiféle fölemlítés sincs, a mire 
vonatkozhatnék, egyébre lehetetlen érteni, mint azon meg nem 
nevezett ferenczrendi szerzetesre és. theologia professorára, kitől 
az élőbeszéddel ellátott legenda származik, kiben csakugyan 
Pelbártot kell fölismernünk». (Temesvári Pelbárt Élete és Mtin-
kái. Budapest, ŰSSO. 43 41. l.) 

Ezek a dolgok lassanként szinte közmeggyözó'déssé váltak: 
a verses legendáról a legtöbben úgy beszéltek, mint Pelbárt al
kotásáról. Azonban ellenkező vélemény is akadt. HORVÁTH CY-
EiLL (Nemzeti irodalmunk a reformáczióig. Budapest, 1891., 
iOi—105. l, Irodalomtört. Közlemények, i893., 35. és kk. II., 
V. ö. Pomerius, Budapest, 1894. H—88. l.) hibáztatta a föl
tevést, mivel 1. azok a gondolatok, melyek a verses legendában 
előfordulnak, Pelbárt munkáiból csakugyan összeböngészhetök 
ugyan, de egyúttal jóformán minden középkori theologus mű
nek alkotó elemei; 2. mivel a verses legenda Alphorabiust mint 
csillagjóst szerepelteti, az astrologiának a dolgok fejlődésében 
lényeges és döntő szerepet juttat s így csakis olyan szerzőtől 
származhatik, a ki hitt a csillagjóslásnak komolyságában; Pel
bárt pedig munkáiban (v. ö. De Slis, in Epiph. Domini s. IV. 
D—I.) mint eretnek és ördögi találmányról (hereticum et dia-
bolicum figmentum) beszél minden astrologiáról; 3. az a vitat
kozás, melyet a verses legenda Katalin és az ötven bölcs szájába 
ád, egészen más, mint a melyet nekik Pelbárt Pomeriuma tulaj
donít ; viszont a Pomerium Katalin-legendájának és a Kay-
mundus-féle szerkezetnek egyéb ellenmondásai szintén elfogad
hatatlanná teszik azt a föltevést, hogy az utóbbit Pelbárt írta. 

A kérdést azonban nem belső, hanem külső argumentumok
kal lehetett végkép eldönteni. Ezt a munkát KATONA LAJOS vé-

' De Stis, p. est., CII. J. 
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gezte el Alex. Szent Katalin legendája középkori irodalniunk-
han. Budapest, 1903. czímü dolgozatában. Ez az értékes mű 
két német könyvön alapszik: HERMANN KNüSTnak Geschichte 
der Legenden der h. Katharina v. Alexandnen, Halle a S. 
iS90. czímű munkáján és HEEMANN VABNHAOENnek Zur Ge
schichte der Legende der Katharina von Alexandrien, Erlan-
gen, iS91. czímü füzetén, mely az előbbihez részben megszer
zésül, részben kiigazításul csatlakozott. 

i n . Alex. Szent Katalin egyike volt a középkor legnépsze
rűbb szentjeinek. Tisztelete a keletiek között a X. században 
terjedt el, a nyugati tartományokban pedig a XI. század folya
mán, midőn csontjaiból néhány darabkát egy Simeon nevű szer
zetes a Sínai-hegyről Eouenba vitt. Ettől kezdve cultusa mind 
nagyobb teret hódított; nevét ezer meg ezer kolostor, egyház, 
oltár, utcza viselte; ereklyéinek őrizetére külön rend alakult; a 
párisi egyetem s ennek példájára a főiskolák egész sora Kata
lint választotta védőszentjévé s nativitását — nov. 25. — még 
a reformatio után is szónoklatokkal ünnepelte. 

Az ösrégisóg azonban annál mélyebben hallgat róla. EÜSEBIUS, 
az alexandriai üldözés leírója, HEBAKLIDES, a ki a IV. században 
a kereszténység hős asszonyairól Paradisus ez. munkát hagyott 
hátra és személyesen megfordult Egyptomban, hol Katalin a 
század elején állítólag vértanúságot szenvedett, továbbá a Narra-
tiones !SHU Monachi Eremitae ez. irat, mely az V- századból 
való és a sínai kolostor nevezetességeiről és vértanúiról szól, 
még csak nevét sem ismerik Katalinnak. Egyáltalában semmit 
sem hallunk róla; emléke merőben ismeretlen az összes egyp-
tomi és abessiniai kalendáriumokban, sőt Anónál, BÉDÁnál is. 
Csupán a X. században kezdik emlegetni egy oyprusi kézirat
ban, mely a párisi Bibliothéque Nationale tulajdona; és ettől 
kezdve veszi szárnyára a legendák költészete. 

Az ismert Katalin-legenda változatok között van egy, a mely
nek írója el akarja hitetni, hogy műve a vértanúval közel egy
korú ; ugyanis ATHANASiusnak, Katalin Íródeákjának és szolgá
jának nevezi magát (Ta)n)ypá.(poc. ap.a doűXog unápyoiv j-^s 
xupiaa, fioű AlxarepivTjc:). Azonban Athanasius hazugságára rög
tön rávall az a körülmény, hogy a legendában Maxentiust sze
repelteti, holott Maxentius soha sem járt Alexandriában. A leg
régibb Katalin-legenda tehát nem az Athanasius-féle szerkezet, 
hanem az a X. századbeli rövid, egyszerű relatio, a mely a 
Menologinm Basilianum megfelelő helyén fordul elő és a kö
vetkezőket mondja: 

24* 
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«Aikaterina mártír Alexandriából származott, leánya volt valami 
gazdag és Wres fejedelemnek a igen szép volt. Jeles tehetségű lévén, 
jártas volt a görög irodalomban, bölcseségre tett szert s mindenféle 
nyelveket tudott. Elrendeltetvén, hogy a görögök áldozzanak a bálvá
nyoknak, és látván a barmok öldöklését, megbosszankodott és elment 
Maximinos palotájába s vitatkozni kezdett vele, mondván, miért 
hagytad el az élő Istent és imádsz lelketlen bálványokat ? — amaz 
pedig megfogatta öt és durván kinevette. Azután pedig ötven retort 
hozatott ós monda nekik: Vitatkozzatok meg Aikateriuával ós 
győzzétek le ; mert különben mindnyájatokat tűzre hányatlak. Azok 
pedig látván, hogy legyőzte őket, megkeresztelkedtek és ekkép tűz
ben haltak ; míg emez lefejeztetett.» 

Jóval gazdagabb és változatosabb már az a szintén görög 
változat, melyet a X. század végén vagy a XI. sz. elején élt 
BiMEON METAPHKASTES hagyott az utókorra. Mint az előbbi, szin
tén csupán a martyriumra szorítkozik; de közli a császári pa
rancsot, mely elrendeli a bálványoknak való áldozást; az ötven 
bölcshöz írott meghívó levelet; a császárné s Porphyrius epizód
ját ; tudja, hogy Katalint a börtönben egy galamb táplálta; el
beszéli a Megváltó megjelenését a tömlöczben; Maxenliu» aján
latát, melylyel Katalinnak házasságot igért, a Chrysasaclam 
praefectustól feltalált kinzókerék megsemmisítését, Katalin tes
tének a Slnaira való vitelét; s a vitákban Katalin már itt hivat
kozik Homerosra, Platonra, sőt a Sybilla versére az Üdvözítő 
születéséről. 

A deák változatoknak sorát két, egymáshoz nagyon közel 
álló szöveg nyitja meg: a MoMBBiiius-féle (megj. Boninus Mom-
britius Sanctiiariumáhaji, Milanóban, a XV. századán, CLX''— 
CLXn." 1.) ós a montecassinói kolostornak a X. sz. végéről, 
vagy a XI. sz. elejéről való kézirata, melyek VARNHAGEN szerint 
némi eltéréseik ellenére is az Athanasius-féle görög szövegnek 
valamely egyazon, hü fordításából származnak. — Aztán volna 
a cassinói apátságnak még egy XI. századbeli kézirata és ránk 
maradt, sőt nyomtatásban is megjelent az ú. n. ARECHis-féle 
szöveg (l. Varnkagen, i. m. 10—i8. IJ, a melynek kéziratai a 
XI. századig terjednek: szintén az Atlianasius-féle szövegnek 
fordítása, vagy inkább fordításának átdolgozása, melynek ké
szítője maga ad számot munkája eredetéről: «Ezt a passiót, 
melyet eredetileg Athanasius görögül irt, a különféle fordítók idő
vel, mint tadva van, hibákkal rakták meg . . . Én, Arechis. a 
csenevész hajtásokat lemetélvén, a hiányokat viszont pótolván, 
hitéles előadásáról gondoskodtam.» 
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Arechis, mint mestere, Athanasius, Maxentiusnak tulajdonítja 
Katalin megöletését; tudja, hogy a hősnő «eosti quondam regis 
unica filia», «annorum X et octo» ; hogy Maxentiussal naindjárt az 
első találkozásra «sokat disputált», s noha a disputácziót magát 
nem mondja el, előadja a császárnak Katalin származásáról tett 
kérdését s ennek a kérdésre adott feleletét. Az ötven bölcs meg-
hivatik, Katalint angyali jelenés erősíti meg ; s noha a legenda a 
bölcsekkel esett vitatkozás előadását megint mellőzi, annyit mégis 
megjegyez, hogy a disputát Katalin kezdette meg s hogy a bölcsek 
fejével vitatkozott. A bölcsek megtérnek, s miután a hősnő meg
vigasztalta őket, mind vértamihalált halnak, de, csodálatoskópen, a 
tűz csak hajókat sem perzseli meg. Katalint tizenkét napra tömlöczbe 
zárják; a császárné Porphyriussal együtt titkon meglátogatja, mire a 
szűz mindkettőt megtéríti s közeli mártiromságokat is megjósolja. 
Végre a 12-ik napon újra megjelenik előtte az angyal és megerősíti; 
majd a császár elé vezetik, a ki szép szavakkal szerelmét kéri, de 
hiába, úgy, hogy egy praefectus (a neve nincs említve) azt indít
ványozza, készítsenek megfélemlítésére kinzókereket. A pokolgép el
készül, de mikor Katalint ráteszik, Isten angyala megmenti és a 
kerék egy sereg pogányt öl meg helyette. A látványra sok ember 
megtér. A császárné nyíltan szemére hányja férjének, hogy Isten 
híveit üldözi, s bátran meghal hitéért. Hasonlókép jár Porphyrius 200 ' 
vitézével. Maxentius pedig még egyszer maga elé viteti Katalint 
«et multis seductionibuB animam ejus inclinare satagens, decertabat, 
instantius», és csak mikor újra kudarczot vallott, hurczoltatja el a 
városon kívül levő vesztőhelyre, hol minden szakasztott úgy történik, 
a hogy a magyar verses legenda vége elbeszéli. 

Látni való, az Arechis-íéle változat már elég fejlett alak 
ban mutatja be Katalin martyriumát. Azonban a fejlődés még 
tovább haladt. Valami ismeretlen, valószínűleg ugyancsak a 
XI. században, elővette az Athmiadus-íéle szövegnek azt a 
fordítását, a mely a Momhritius-íéle és a eassinói variánsban 
tükröződik, aztán az Arechis-iéle átdolgozást, és a kettőből új 
legendát kompilált, mely a források szavait bő lére eresztve, 
különösen az «eredetik»-ben csak jelzett beszélgetéseket drámai 
alakba fejleszti. Ezt a legendát, mely a XV. századtól kezdve 
nyomtatásban is többször megjelent, VAENHAGEN VuLaAiÁnak 
nevezte el ós legutoljára KNUST tette közzé idézett munkájában 
(^SiSU. l). 

A XTTI. században JACOBÜS A VOKAGINE a Vulgata alapján, de 
egyéb szövegeknek is, jelesül a két cassiaóinak, az Arechis-félé-
nek és VINCENTIUS BBLLOVACENSIS Speculum Historialé-jának fel
használásával megint készített egy új változatot Legenda Aureá-j a 
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számára. Ez a mozaik-szerű szöveg különös figyelmet egy rövid 
részleténél fogva érdemel, a melynek fontosságát már KNOST 
észrevette (i. m. 19. 1. Y. ö. u. o. 61—62. 1.). A szóbanforgó 
rész az az etymologia, melylyel az író a Kateiina nevet akarja 
megmagyarázni: «Catherina dicitur a catha, quod est univer-
sum, et ruina, quasi universalis ruina, omne enim aedificium 
diaboli in ea universaliter corruit. Nam in ea corruit asdi-
fieium superbiae per humilitatem, quam habuit, caimalis con-
cwpiscentiae per virginitatem, quam servavit, cupiditatis mun-
danae, quia omnia mundana despeodln. 

Ez a hely azért fontos, mivel mintegy kijelöli azokat aí? 
ösvényeket, a melyeken a legenda további fejló'dése történni fog, 
és mint látszik, termékenyítőleg hat a legendázó szellemre. Az 
«ördögi dolgoknak egyetemes összeomlása»-hoz csatolt magya
rázat hármas tételében már ott rejlik az a felfogás, mely a 
hősben valami apáczafélét látott, a milyennek a kor a valódi 
«Krisztus-jegyesét» tartotta. Ezt a gondolatot meg lehetett ér-
zékíteni elbeszélésben, s a legenda csakugyan ebben az irány
ban eresztett újabb ágakat. (V. ö. KNUST, pag. 61—62.) 

A X i n . századból, 1251-bó'l, fennmaradt egy franczia verses 
legenda, melynek szerzője a római Sz. Szilveszterben tőle ta
lált valami passionálra hivatkozik mint forrására, s így még 
korábbra utal; és ebben a munkában vannak jelenetek, melyek 
a «sponsa Christi» eszméjének költői kiképzését már folyamat
ban levőnek mutatják. Az író szerint Katalin szépségének s 
tudásának híre mindenfelé elterjedt. Meghallotta ezt a római 
császár is és tudatta Costusékkal, hogy Alexandriába megy és 
megkéri leányuk kezét. Ugyanebben az időben jelent meg az a 
császári rendelet, hogy az isteneknek mindenki áldozzék. Costus 
azt tanácsolta Katalinnak, hogy menjen feleségül a császárhoz, 
és nemsokára meghalt. — Katalinnak volt egy keresztény pap 
ismerőse, még abból az időből, mikor theologiát tanult. Ez a 
pap a városon kívül lakott egy kis kunyhóban; igen szegény 
volt, de volt egy szépséges madonna-képe. Katalin ellátogatott 
az öreg paphoz és elmondotta néki, hogy milyen férjet kívánna : 
tudóst, előkelőt, szépet, a milyen ő maga, és hosszabb életűt, 
mint korán elhunyt atyja volt. Az öreg ember pedig azt felelte, 
hogy ilyen férfit a világon alig talál; hanem, monda, itt van 
ez a kép, rajta ez az asszony a fiával; könyörögj hozzá, majd 
ő szerez megfelelő férjet számodra. Katalin szót fogadott, ós 
csakugyan, végre megjelent neki Jézus, szentek seregétől kör-
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nyezve, s Gábor arkangyal tudatta vele, hogy ez a hatalmas 
király arájává választotta. 

A fejlődésnek magasabb fokát tüntetik fel azok a szövegek, 
a melyek a következő időkből ismeretesek. Ilyen az a még 
X i n . századi keletű, de XIV. századbeli leírású brüsszeli va
riáns, mely az Analecta Bollandiana Yl. kötetében olvasható, 
és az a szöveg, a melyet VARNHAGBN tett közzé (i. m. pag. 
18-^23.) egy müncheni, 1337-iki kéziratból. 

A müncheni kézirat szerint Katalin atyja, Oostvis, «bálványozó 
és hitetlen király volt». A 14 éves leány kezére sokan pályáztak. 
Rokonai, anyja is, a ki titkon a ker. vaUást követte, szüntelen 
unszolták a házasságra, de ő «amore philosophise» ellenállott minden 
nógatásnak, végre pedig, hogy szabaduljon tőlük, igy felelt: «Keres
setek számomra olyan férjet, a ki velem négy dologban felér, 
jelesül: nemességben, szépségben, bölcseségben és gazdaságban . . . 
Ha hozzám való vőlegényt nem találtok, soha férjhez nem megyek.» 
Ekkép a házasságból nem lett semmi. Történt azonban, hogy egy 
jámbor életű remete, kit Katalin egykor atyjával együtt kunyhójá
ban a városon kívül meglátogatott, elment Katalinhoz és csodálko
zását fejezte ki a szűz nyakassága ós, mint mondotta, esztelensége 
miatt, hogy nem akarja női hivatását teljesíteni. Katalin erre el
mondotta neki, hogy szívesen férjhez megy, de csakis az ismert 
négy feltétellel. A remete úgy találta, hogy olyan férfi, á milyent 
Katalin kíván, aligha akad a földkerekségen; de, úgymond, «én 
ismeiek egy fölséges ifjat, egy királynő fiát, a ki szebb a nap és 
hold fényénél, bölcsesége pedig nemcsak a halandókat, hanem 
magát az észt is oktatja és kormányozza, javai soha meg nem 
fogyatkoznak, előkelősége pedig kimondhatatlan». Katalinban föl
ébredt a kíváncsiság. Tudni akarta, ki ez az ifjú és hogyan juthatna 
látásához, mire a remete egy képet adott neki, melyen a madonna 
volt fiával együtt ábrázolva, s így szólt: «Ez annak a királynőnek, 
ama fiú anyjának a képe, kiről szólottam. Fogd tehát és vidd haza 
ágyasházadba és estére ajtódat bezárván, kérd áhítattal azt a nőt, 
kit a kép ábrázol — a neve Mária — hogy fiát méltóztassék neked 
megmutatni.» így is történt. Katalin este könnyek közt imádkozott 
a nőhöz. Alig szunnyadt el aztán, Mária megjelent neki fiával. De 
a fiú nem akart Katalinra nézni, mivel rútnak, bolondnak, közön
ségesnek és nyomorultul szegénynek találta. Mária azonban kérte, 
mondja meg, van-e benne mód, hogy a szegény lány megnyerje tet
szését ; mire a fiú azt felelte : fogadjon szót a remetének. A lány 
készséggel teljesített mindent: jól megtanulta a ker, hitet, fölvette 
a keresztségét, s akkor egy este, imádság után, álmában megint 
megjelent néki Mária fiával együtt. Jézus nem fordult el többé tőle, 
sőt mint megszépültét, bölcset, gazdagot és előkelőt arájává fogadta, 
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mi több, azzal a figyelmeztetéssel, hogy ezentúl földi férjre iie is 
gondoljon, drágaköves jegygj'űrűt vont ujjára. A visio aztán eltűnt 
s Katalin magához tért, de a gyűrűt akkor is ujján találta. 

Más változatokban megint máskép módosult a történet; van 
oljan, a melyben a szüzet az ország főemberei unszolják a há
zasságra és tanácsért nem Katalin, hanem anyja, az özvegy 
királyné fordul a remetéhez, ki őt megkeresztelte volt; sőt 
olyan is akad, melyben Katalint a véletlen, mintegy Isten ftjja, 
utazgatás közben vezérli a remete kunyhójához, úgyhogy a szűz 
a kunyjióra tűzött keresztről ismeri meg, hogy armak lakója 
vele egy Istent imád, ez azonban már jó kései változat s rész
ben egy újabb résznek hatását érezteti. 

Csak vissza kell kissé gondolni az ó-franczia szövegnek és 
a müncheni változatnak Costusról szóló helyére. Szemet szúr, 
hogy e variánsokban Oostus egyaránt mint hitetlen pogány sze
repel, a mi a Katalin születéséről szóló ismert adatokkal alig 
egyeztethető össze. Lehetetlen elképzelni, hogy ez az ember, a 
ki oly csodálatos módon, a bálványok összeomlása árán, a ke
reszt istenének segítségével jutott magzathoz, mint bálvány
imádó pogány szállhatott volna sírjába. Ha tehát n legenda a 
X n i . század közepén, sőt azon innen is, Costusról mint hitet
len pogányról beszél, ezzel világosan jelzi, hogy Katalinnak 
csodálatos születéséről még nincsen tudomása és az erre vonat
kozó rész nem mént még át a köztudatba. 

Az a mozzanat, mely e legújabb rész kialakulásához a fej
lődésnek mintegy magvát alkotta, ha igaz, a JACOBUS A VORAGINE 
esetlen etymologiája: Katenna = universalis ruina. A monda
alkotó képzelet ezekben a szavakban az ördögök, a pogány iste
nek romlására való vonatkozást látott. Katalin megjelenése 
egyenlő lett előtte a hamis istenek összeomlásával, és vala
mint a «sponsa Christi» gondolata elég volt néki, hogy epi-
cailag kiképezve egész elbeszélést formáljon belőle: alkotó ereje 
az «universalis ruina» eszméjét is alkalmas módon kerek tör
ténetté dagasztotta. 

íme KNÜST és VAKNHAGBN kutatásainak főbb eredményei, 
melyeken IÍATONA LAJOS munkája fölépül. 

Hogy miikor kezdődött a Katalin csodálatos születéséről 
szóló elbeszélésnek alakulása, nem tudjuk pontosan megmon
dani ; valószínű, hogy a megtérés történetével egyidöben, de 
minden bizonynyal még a Xll l . század folyamán. Ugyanis az 
Analecta Bollandiana VI. kötetében olvasható brüsszeli szö-
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végben Katalin születésének históriája már igen fejlett alakban 
és a Conversio történetével kapcsolatosan bukkan elő {l. Ka
tona, i. m. 63—67. l.). A «Nativitas» tehát szintén elég korai 
keletű, bár tekintélye épen nem volt nagy, sőt épenséggel apo
krifnak tartották s még a XV. század végén is találkozik 
Katalin-legenda, mely a szentnek csupán conversióját és marty-
riumát ismeri. Ám időről-időre akadnak belőle változatok. Egyet 
SziLÁDY AKON közölt a budapesti egyet, könyvtárának XV. század
beli kézirataiból (Temesván Pelb. Él. és Müv., yO—92. l.) 
másokat, ugyancsak XV. századbelieket, KATONA LAJOS tett közzé 
a budapesti és a krakói egyet, könyvtárból (i. in. 67— 87. L). 
Aztán hozzájok csatlakozik TEMESVÁRI PELBÁKT tudósításának, 
PETEUS DOBLANDUS karthauzi szerzetes deák legendájának (megj. 
Lőwen, 1513.) megfelelő része és leges-legutóljára az Érífekújván 
codex verses elbeszélésének első szakasza. 

Világos, a legenda eme részének kialakulása nem hagyhatta 
érintetlenül a korábbiakat. Costus, a ki látta a feszület csodáját 
s érezte a feszület istenének jótevő erejét, nem maradliatott 
lelkében pogány ós nem halhatott meg a nélkül, hogy leányá
nak is ne ajánlotta volna a keresztet; viszont Katalin, országá
ban járván, a kereszt jeléről ismeri meg, hogy a kunyhónak 
lakója vele egy istent imád . . . 

A magyar verses mű, melyben a Passión kívül mind a 
Conversio, mind a Nativitas előfordul, a fejlődésnek már dele
lőjén mutatja be a Katalin-legendát. Első része: Katalin szüle
téséről, egészen egy nyomon jár a XIII. századbeli brüsszeli 
szöveg megfelelő darabjával, melynek mintegy bővebb beszédű 
változata, megtoldva itt-ott pár sor theologiai idézettel s egyéb 
aprósággal, minő pl., hogy Alphorabius (a brüsszeliben Alpho-
Hus) a királyt és a királynét megvizsgálja; és a két szöveg 
mindössze Costus megbetegedésének elbeszélésében tér el egy
mástól, a mennyiben a magyar szerint Costus, végét érezvén, 
összegyűjtötte az ország fejeit és utódjául leányát ajánlotta nekik, 
a mi a brüsszeü szövegben ismeretlen ; az azonban, a mi ez
után következik, már a brüsszeli kézirat Conversiójában is szinte 
szórói-szóra olvasható. Mi több, a budapesti és krakói egyetem
nek egyik szövege (Katonánál BC) az Érsekújvári eodex Nati-
vitas-ának még a brüsszelinél is hívebb mása. 

Kevesebb az eredmény a műnek hátralevő két szakaszára, a 
Conversióra és Passióra vonatkozólag. A kutatás egyetlen szö
veget serd hozott napvilágra, mely akár ezt, akár amazt a 
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verses művel egyformán adná elő s oly variánsot őrizett volna 
meg, a 'mely a magyar változat forrásának volna tekinthető. 
Mindamellett a fáradság ebben a részben sem volt meddő. 
A szövegek összehasonlításából kiderül, hogy a magyar verses 
Conversiónak igen kevés mozzanata van, mely az ismert válto
zatokban éppen nem fordul elő,* viszont az elbeszélésnek csak
nem teljes anyaga jóformán szó szerint, vagy legalább is lénye
gében érintve olvasható a budapesti és krakói kéziratokban s 
különösen Pelbárt Pomeriumának kivonatos szövegében. Semmi 
kétség tehát : a verses legenda második része ép oly kevéssé 
saját leleménye vagy önálló szerkesztménye a magyar írónak, 
mint akár az első, a Nativitas. A forrás-szöveg pedig, a mely
ből dolgozott, bajosan volt más, mint az az elbeszélés, vagy 
ennek valamely közeli változata, melyből Pelbárt a maga ki
vonatos relatióját készítette. 

Hasonló eredmény mutatkozik a verses mű 3-ik részében, a 
Passióban. A magyar verses legenda eme szakaszának kerete, 
szerkezete csaknem mindenestül megvan már a nálánál jóval 
régibb Fuígaía-szerkezetben; anyaga csekély kivétellel meg
található ugyanott és a Legenda AiireaheLn, s a mit belőle más
honnét kimutatni nem sikerült, főkép a költői alakítás és szer
kesztés szempontjából, számba alig vehető. A Passióban, ép úgy, 
mint a Conversióban, csaknem egyedül másodrangú, járulékos 
elemek, theologiai fejtegetések és formális disputácziók válnak 
ki és emelkednek mint sajátos, eleddig másutt ki nem muta
tott részlétek némi jelentőségre; ám a codexben közéjök szúrt 
deák sorok ós idézetek még ezeket is fordításoknak bizonyítják. 

A részleteket az alábbi deák szövegek fogják megvilágítani. 

a) Nativitas (42—692. v.) 

É. 43—49. és 56. vers. V. ö. a krakói egyet. kvt. 2039. sz. 
codexének (^CJ és a budapesti egyet. kvt. 79. sz. kéziratának 

~ (^SJ szövegéből - a következő sorokat: Iste rex Costus prae-

1 Ezek: a remete hallgatása (Úgy nem szólt, mint egy vad lúd); 
Katalin és a remete theologiai okoskodásai; a remete tanítása a 
ker. hit íő tételeiről; az a körülmény, hogy a gyűrűt nem Mária, 
hanem maga Jézus teszi a szűz vijjára; Katalin szolgáinak dúlása-
fúlása a remetére Katalin elmaradása miatt. 

- A. teljes szöveget 1. KATONA IJAJOS id. m., a 67—76. 1. A ( ) 
közé zárt szövegrészek csakis a B, viszont a [ ] közé foglaltak 
csakis a C codexben fordulnak elő. A legenda a C-nek 441., a B-nek 
221. lapján kezdődik. 
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nominatus, licet idolorum cultor [et paganus] erat, in auro 
(4Í2) tamen et argento et in innumerabili turma armigerorum 
cunctos sibi vici (222") nos reges et nobiles praecellebat. 

É. 60 —553. V. V. ö. ugyanott, folytatólag: Et licet * sic 
erat sublimatus super omnes, omni tamen tempore erat tristis 
eo, quod omnium earum ^ possessionum et regnorum heredem 
non habebat. Longo autem tempore sic elapso convocavit omnes 
optimates ac seniores regnorum suorum, consilium ineundo ab 
eisque *̂ inquirendo, ut post mertem suam omnia remanerent * 
pacifica, quem>7,am''' regnis suis praeficeret, ipso viam universaB 
carnis intrante, ex quo heredem post se non relinqueret. Ha-
bitis plurimorum consiliis, sed non convenientibus, tandem 
unus militum divitiis excellentior et scientia maturior, necnon 
setate ceteris provectior eoram (222*) rege tale consilium enar-
ravit, dicens: «Plaoeat omnibus, ut rex convenienti die quasi 
omnem populum regni sui in capitalem civitatem convenire 
iubeat, [ac sub pcena citet] ut diis suis potentibus" pro herede 
acquirendo oblationes solemnes immolent.» Hoc consilium om
nibus plaeuit militibus et regi. Et quia tunc moram in regno 
Alexandriae traxerat, per eiusdem regni prsepositum literas 
annulo suo sigillatas [ac roboratas] ad omnem populum suum 
destinabat" [mandans ac] prascipiens distinetius in civitatem 
Ehodis [qu8B est] in superiori parte Alexandriae, in decima 
quarta die mensis lanuarii convenire, adiungens praeeipiendo, 
quod unusquisque (222"̂ ) secundum sui status possibilitatem, 
prout et potentibus diis deceret, secum oblationem comportaret ; 
iurans per (443) suos deos [omnipotentes], ut si quis praeter 
rationalem causam [aut summás necessitatis articulum] hoc 
negligeret, sciret se sine dubio deorum suorum necnon et sui 
indignationem meruisse. [Et factum est secundum regis impé
rium.] Veniente die statuto convenit hinc inde multitudo gen-
tilium de diversis partibus ** et ad nutum regis omnes se paratos 
[esse] exclamaverunt. 

1 C et sic licet. 
••* C illarum. 
•* B ab istis. ' 
* B manerent. 
s B quem. 
*> C prepotentibus. 
' B destinat. 
* C diversis muneribus onerata. 
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Tunc rex regalibus indutus vestibus, diademate coronatus, 
sedens super dromedarum phaleratum, sceptrum in manu te-
nens, silentium fieri indicavit. Quo facto rex (222'') voce tubali 
populum alloquitur, dicens: «Non auro et argento vei ullius 
rei desiderabilis indigemus, quia in his prsedivites sumus; nec 
alicuius regis impugnantis terroré concutimur, quia multitudine 
nobilium ac militum [ac vasallorum] famulorumque abundamus, 
ut cum populo hic congregato nostris diis tam solemnem obla-
tionem institueremus; sed quia non habemus, qui post [disso-
lutionem nostri corporis regnorum nostrorum] •• teneat princi-
patum. Ne ergo [in, posterum, cum spiritus noster in oonsortium 
nostrorum deorum transveheretur, respublica] - detrimentum in 
aliquo patiatur, diis nostris, ut nobis de herede ^ provideant. 
[si fieri potest,] dignum duximus [ex nostrorum maturo con-
silio] novam et solemnem oblationem una (223") vobiscum 
facere.» Specialiter ad hoc fecit statuam novam de auro et 
argento [baptizando eam] in nomine dei sui, quam praecipit 
omni populo suo sub poena [mortis] et sententia capitali [obla-
tionibus, clamoribus, (444) genuflexionibus in terram prostratis] 
adorare [et tam prsepotens deorum adiutorium pro herede et 
successore regis invocare et hoc] per integram septimanam una 
die trina vice [praícipiebat]. Obtemperabat mox populus regis 
imperio. Nam quidam eorum ululabant, quidam clamabant, 
quidam plorabant, in cselum quidam manus praetendebant, in 
terram alii poplites figebant, quidam animalia mactabant, qui
dam novis plausibus exultabant. Et sic prout unusquisque stu-
diosius in cültu idolorum se exercebat.] * His peractis unus
quisque accepta [regis] licentia ad propria remeavit. Sed quia 
omnes dii gentium dsemonia sünt, qui nec sibi, nec (aliis) [in 
necessitatibus subveniunt, nec suis cultoribus quamvis invocati 
desiderata bona valent ministrare, et licet multo tempore ex-
speetato, regina infecunda prout fűit] ^ permansit. 

1 B post mortem nostram. 
- B post mortem nostram respublica. 
3 JB ut de herede nobis. 
* A J5a [ ]-be foglaltak helyett a következőket mondja: Mox regi 

populus obtemperabat. Nam quidam clamabant, alii plorabant, qui
dam manus in coelum protendebant, alii poplites in terram figebant, 
et sic unusquisque prout melius potuit, in cultu deorum se exercebat. 

" A JB a [ ]-be foglaltak helyett: (223*) subvenire possunt, 
ideirco regina sicut £uit sterilis, sic et. 
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In illis diebus ' l'uit in Grsecia qiűdam [magnus] astrono-
mus Alphoncius nomine, cuius experientia in cunctis finibus 
terrse ventilabatur et tandem ad aures legis^ pervenit eius 
fáma. Kex advertens [menteque eius famam volvebat et sterili-
tatem suté ooniugis, tristis aiebat: «0 si absque indignatione. 
magnorum deorum tam prudenti astrologo diem nativitatis'; 
mese et reginaa possemus intimare et forsitan ex astrorum 
intuitu nobis indicaret, an ista infeeunditas ex alicuius esset 
astri indignatione vei nobis esset naturális.» Unde ex consilio 
suorum procerum] * prsedioto astrologo * literas siio annulo 
signatas •'' cum muneribus regalibus misit [in htec verba: 
«Costus magnorum deorum nutu et providentia (445) partis 
Cypri et GríBciaa ao in mcgno regno Alexandrise rex et gu
bernátor, Alfoncio magnorum deorum amico suoque sui ^ et 
totius imperii salutem ao regálém benedictionem. Noveris famae 
tuae magnitudinem auribus nostris instillasse relationibus veri-
dicorum et soientise tum fulgorem partibus nostris illuxisse, 
quam magnifica?7i tibi deorum gratia in cunctis caeli astris dedit 
cognitionciii,'^ ac quam linipide tna illuminata scientia^ in 
multis, quae facta sünt et fuerunt indicavit veritatem. Et quia 
in nobis superabundat ex nostrorum deorum gratia quidquid 
mundi gaudium audis postulare, nihil nobis deest nisi nostro
rum bonorum heres et possessor. Ignota est nobis causa, an 
ista sterilitás in nobis sit naturális, an sidus nostrfe nativitatis 
oblique nos respexit, vei forte sit ex eventu alicuius activitatis. 
Te ergo per hasc scripta regalia dignum duximus fiagitare, ut 
nostri doloris te facias esse participem et mox visis pruosen-
tibus, rectissimo itinere ad nostram curiam properando usque 
ad nos te conferas; nec te terreat viae latitudo; neo laboris 
lassitudo, nec expensarum multitudo in longinquo. Nam pro 
his omnibus centuplum invenies pro mercede nobiscum et 

1 B temporibus. 
- B regis aures. 
•^ Á. B B, [ ]-be foglaltak helyett: et sterilitatem sua; conjugis 

in mente volvebat. 
'* B astronomo. 
^ B sigillatas. 
'• A brüsszeli szövegből. 
" A brüsszeliből. * 
** C lympitudo illuminate sciencie. 
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amplius quam desiderat mens tua, quibus sub caelo * reinune-
rari valebis.»]. 

Alfoncius receptis literis [regalibus, tali ut decuit] honore 
apertis et perlectis, [dispositis omnibus domus SUSB rebus] 
statim breviori qua poterat - via ad regem permeavit. Mox a 
rege honorifice et gaudenter^ susceptus, ad palatium (223'̂ ) 
deductus est, primo [a tyrannis et] ducibus [et militibus {446} 
et a] regina suisque virginibus, demum * ab omni •' popiilo et 
domum sibi largam ** oblatam suscepit. Transactis sic pluribus 
diebus, [quia annus prae gaudio quasi dies unus videbaturj 
tandem rex vocato Alfoncio secreta cordis sui [aperuit] et cau-
sam [suae vocationis] plenius enarravit. Alfoncius [ergo] regem 
et reginam diligenter '' intuitus, de die nativitatis utriusque et 
de [complexionis convenientia necnon de] ^ aliis circumstantiis 
edoctus, per suam astrologiam [suique ingenii perspicacitatem] 
usque ad diem [et horam] nativitatis [regis et reginoe] •* retro-
grade pervenit mirando, perspectis ibidem diligenti studio "* 
signis et planetis, [nec astra nec planétás] •** causam infecim-
ditatis inveniebat. [Post aliquot dies infallibiliter magna qua 
potuit diligentia his perscrutatis, Alfoncius tale fertur regi 
dedisse responsum.] ^- Superiorum nempe cursus infecunditatis 
huius causam esse negat.'"' (223'') «Ego autem existimo illud ** 
factum [fuisse] ex alicuius magni dei ordinatione, qui antequam 
vobis prolem concedat, [a vobis sibi praeordinavit] '•'• magnum 
[et pretiosum] ofiferri sacrificium.» Ad quem rex [ait: «Scias,] 
magistrorum optime,'" hoc diu főre factum, nec tamen nostri 

1 pro zelo ? 
- B potnit. 
^ C grandiose. 
* C deinde. 
5 B a totó. 
•* C largam sibi. 
•̂  B diligentius. 
** [ ] B complexione. 
^ B utriusque. 

•*• B diligenter. 
11 [ ] K nnUam. 
*~ B [] Tunc dixit regi quod. 
13 cursus superiorum infecunditatis huius se causam esse negat B. 
1* B id. 
15 B [ ] vult sibi. 
1*» B Magistrorum optíme, scias. 
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desiderii sequebatur efifectus.» [Eursum regi Alfoncius tale dedit 
responsum:] •* •Scimus autem^ infinitum numerum deorum et 
unum prsB aliis habere potestatem. Nostrae autem ^ infirmitati 
non est data deorum potentise * cognitio. Plaeeat ergo [regis 
et reginse voluntate imaginem unam fieri ex auro electo et 
argento purissimo, quam imaginem dum manus artiücis per-
íiciet,]" hoc nomen quod est deus deorum sibi [solemniter] 
imponetur. [Forsitan et iste specialiter (447) sibi pras ceteris 
in regis saorificio hunc honorem reservavit.»] Eex consiliis [et 
dictis] Alfoncii acquievit [et thesauros suos aperuit] et aurum 
[Arabiífi] optimum larga manu ad [prísdictse] iraiaginis perfec-
tionem exhibebat. Inquiritur [huius] operis (224") artifex [et] 
matéria proeuratur, imago funditur et [hoc] nomine [quod est] 
deus deorum more paganico baptizatur." 

Sed homo [proponit,' deus autem longe aliter] disponit, [et 
limo seu] terra formula excussa, ^ [in qua prasdicta imago 
fusa fuerat,] prseter artiflcis intentionem crucifixi salvatoris 
effigies [mox] videbatur. [Fáma divulgatur, populus admiratur, 
rex pariterque] '•' regina totaque curia timore et tremore con-
cutiuntur, [negligentia non creditur.] Dicit **• Alfoncius: «Hoc 
factum non est artiücis intentione, sed superiorum providentia 
hsBC efficit. Si ergo talis dispositio imaginis deo deorum pla
eeat, [mortalibus] hominibus nunquam displiceat.» Ex edicto 
igitur regis convocati ut prius [regnorum subditorum] populi 
universi,'* ut novo deo sacrificia offerrent, quod et feeerunt. 
(224'') Peractis autem sacrificiis tandem a rege propriis manibus 
ad templum, ubi alii dii servabantur, cum multo comitatu hasc 
imago defertur.*'-^ [Sed nulla comparatio Christi ad Belial, nec 

•̂  J? [ ] Et rursus Alfoncius. 
- B enim. 
'•* B Nobis autem. 
* J5 potentisD deorum. ., 
^ [] B regi unam imaginem ex auro et argento fieri electo, 

quam dum artifex perficiat. 
® B intitulatnr. 
" B cogitat. 
" B destrueta. 
^ JB [ J qua visa rex et. 

10 B dixitque. 
11 Universi nincs a C-ben. 
1- C ferebatur. 
!•' C Post huius im.' 
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templorum dei ad templa idolorum. Neque serpentes Horentis 
vin ess odorem valent sustineré.] Et sic* ad * huius imaginis 
introductionem omnes dii gentium fractis cervieibus de altari-
bus [eis constructis] ^ ceciderunt, nec ullam imaginem [amplius] 
secixm [ab illa die] sustulit permanere. 

His autem ^ gestis, regina more femineo quibusdam elapsis 
diebus gravida (448) videbafcur et impregnata.* Completo autem 
debito dierum spatio" [regina] miraa pulchritudinis puerum '' 
feminei sexus in mnndum produxit.'' Biusdem noctis tomporé ̂ * 
rex cum Alfonoio et mnltis aliis ^ in quodam castro, [quod] a 
regis*" palatio per duo miliaria [distabat], causa solatii pernoeta-
bat. Igitur Alfoncius, [prima vigilia] post médium noctis *' 
more solite surgens astra intuebátur, et (ex cursu eorum (224°] 
cognovit natam sanctam Katherinam. Et) accepta licentia regis 
cubiciúum *- ingressus, regi '^'^ grandiosa nova nuntiavit dicens 
in hasc verba: «Sive dormiat, '* sive vigilet, vivát rex in 
aeternum, quia hac ipsa noctis hóra nata est ei filia, cui totius 
caeli et planetarum natura omnia, qute naturalia venerantur, 
alhidunt. Videó enim omnes [alios] planétás ad sui planétám 
aspectum amicabilem habuisse.» Adhuc ipso loquente ecce nun-
tius [unus] velocissimo cursu equi superveniens,*'' vigiles 
castri et turrium clamoribus excitando petens regis praBsentiam, 
nova [magniíica et] grandiosa referendo. Eex autem (his audi-
tis supra modum est gavisus et) ab isto noctis tempore lecti 
mollitiem perhorrescens ad laudem magni dei deorum, cui grates 
referebat tam de prsesenti consolatione, quam de degravidata 
uxore, grandiose exultans de novis tam a nuntio, quum de ab 

•i J5 [ ] suis. 
- B Et his ergo. 
'•* B aliquibus diebus elapsis videBatur inipregnata. 
* B spatio debito dierum. 
^ B puerum va. p. 
•* B pr. i. m. 
" B Eadem nocte. 
** B aliis m. 
^ B régin®. 

1" B raediam noctem. 
** B cub. reg. > 
1- JS eique. 
^'•^ B Sive rex. 
1* C equester. 
i-"' C veniens. 
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astrologü perceptis, hoc tamen ^ a magnó deo petens, ut novam 
prolem, quam mirabiliter sibi dederat, feliciter giibernaret. 

Mox orto sidere rex se obtinere non potuit, sed ad aulám 
regjnsa festinabat, ut teneram infantulam - debilemque ^ re
ginam videret et salutaret. Vidit, quod voluit, invenit, quod 
desideravit. * Maturo super (449) hoc habito consilio, quale 
nomen, quod tam magnó deo [et populo] piaceret, iam natse 
virgini imponeret, [tandem Alfoncius supervenit, physionomiam 
pueri discutiens, per magnós deos iuravit, quod in vita sua 
non vidisset hominem, cui tam totális (?) planetica natura et 
totius cseli cursus tam gratiose se monstrasset, et si hoc tem-
pore fuisse sibi sidus contrarium oreditur, tuno fuisse somno-
lentum.] Multis de nomine prolatis consiliis et transaotis, Al
foncius regi disit ° coram cunctis: «Nosti^, rex boné, et vi-
disti, quod quam cito istius magni dei imago, qui ístius [operis] 
t ene tu r ' causa fuisse, in templum inducebatur,^ omnes dii 
nostri magnam patiebantur ruinam. Accipiat ergo puella nomen 
ab ipsa causa." Nomen enim annotamen dicitur. Notum ' " tibi 
et plurimis de hac ruina " (deorum,) et ideo Katherina nomi-
netur a katha, quod est '^ universalis, et .ruina; quasi omnium 
deorum ruina; '^ ut ille magnus deus deorum, qui alios sic 
cadere fecerat, solus adorandus et laudandus, ipsam in virtute 
stare faciat et recipiat perpetue ad regendum.» Bt quia istud 
consilium erat ** rationi conveniens,*" (225'') (ideo) regi et 

* B perhorr. surgens raagno deo deorum gracias ('2,24'') refe-
rebat, et tarn de peruenta consolatione, quam degr. vsoris exultans, 
hoc tamen. 

2 B letus fest. 
" B et debilem. 
* B desiderat. 
•"* B Et multis de nomiae puelle prol. cons. et transaotis, tan

dem Alfoncius (225") superuenit et dixit regi. 
8 B Seis. 
" B oreditur. 
^ B introducebatur. 
" B pro nomine puella a causa nomen. 

1" B Notum autem. 
11 C hec ruina. 
12 B id est. 
1^ B hoc est univ. et omn. ruina deor. 
1* B fűit. 
1"' B oonsonum. 
Régi M. Költök Tára. H. C. t. ,. 25 
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omnibus piacúit. Tertia decima igitur die nativitatis suse more 
paganico '• puella nomen accepit Katherinae.- Quíe proce-

dente tempore in annis pueribilis plus moribus quam corpore, 
plus sapientia quam ®tate orevit, quia sicut natura opus suum 
officiosissime ad extra moverat, pulchritudine non minus inte-
riori homine ingeniose subtilem ei formavit intuitum prae aliis 
multis.] 

Eesidente autem rege [Costo] iu Alexandria, filia eius 
Katherina septimum annum aetatis suae attingebat (et) more 
nobilium literis imbuenda traditur, [sic ei de magistris decen-
tibus providetur]. 

É. 573—661. V. V. ö. u. o. : Quidquid enim audivit,* citius 
didicit, [et quidquid perlegit,] * intellexit, [et omnia studio 
acquisita tenaci memoriffi commendavit. Ante decimum quartum 
annum tantum scientiarum thesaurum eomposuit, ut septem 
artium liberalium magistra diceretur. Unde et propter divina-
Tum scientiarum et virtutum í'ulgorem gemma Grascia? in soholis 
magistrorum nuncupabatur.] " 

Eex autem Costus páter eius grandaevus [valde] ccepit na
tura defieere et graviter infir-(225'^)mari. Convocatoque consilio' 
suo dixit: «Ecce (ego) sentio, quod [compago naturális corporis 
mei in suum laborat pristinum statum reverti,] " et ideo di-
lectam filiam meam Katherinam secundum vestrum oonsilium 
in totius regni constituo gubernatrioem; ' et si quid in bellis 
ob feminei sexus imbecillitatem ei deficiet, hoc [perfecte] sup-
pleat [in consilio] scientiae et prudentiae eius magnitúdó, donec 
ille magnus deus deorum provideat sibi de sponso sapienti.» 
Post hoc imaginem illám, quam deum deorum nominavit,^ et 
Katherinam unicam filiam suam adduoi ad se iussit; quae cum 
adducta fuisset,'' rex in hasc verba prorupit dicens: «Soias, 

1 B gentilium. 
- C Katherina. 
^ B QusB quiequid audiebat. 
4 S [ ] et. 
" /í [ ] sic quod anno XIIII. tantum thes. scient. comp., quod 

magistra VII arcium liber. diceretur et gemma grecie nuncupa
batur. 

•• i? [ ] debeo niori. , 
' B constituo iu t. X. g. et heredem. 
** B nuncupavit. 
» B fűit. 
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Katherina, filia mea dilecta, [dissolutionem eorporis mei immi-
nere.] •" Ideo príecipio tibi primo man-(226")dato, ut nuUum 
deum praeter eum, qui nominatus est deus '̂  deorum, {452), in 
vita tua adores, qui te multis muneribus et soientia dotavit '^ 
et forsitan propria bonitate érit tibi manifestus. Ecce moriar * 
[et viam arripiam, in quam dives et pauper conveniunt.j Te •' 
heredem [et gubernatricem] constituo universorum regnorvim 
meorum, [et] adiuro te per magnum deum deorum, ut nullum 
in virum accipias, nisi generis nobilitate [et] bonorum " copio-
sitate, eorporis pulchritudine [et] sapientiae et scientiae pro-
funditate consimilem tibi főre probaveris.» His d i c t i s ' osoulo 
amoris filise dato vale dixit (?) et non lenge pest lia3c exspi-
ravit. 

É. 662—610. V. Vö. Temesvári Pelbárt, De Sanctis, p. 
aestiv. s. XCIX., D : Non multo post (ut in eadem história 
legitur) etiam regina, acil. mater Catarinae migravit a sasculo. 
Catarina autem gubernabat regnum prudentissime. Hffic 
seoum etc. 

b) Conversio (69o—i43'2. v.). 

i. Általában vö. Pelbárt, id. h. Hasc secum semper XXIV 
virgines et X n matronas centumque armigeros exceptis pedis-
sequis et camerariis ad magnificentiam habuisse dicitur. (^) 
Accidit autem quadam vice, ut pro certis causis ad metas 
Alexandrias cum suo magnó comitatu transeuntes inter silvas 
iter rectum amitterent et errando huc atque illuo, divina pro-
videntia invenerunt quendam sanctum senem in cella orantem, 
qui super caoumen cellás habebat imaginem crucifixi erectam. 
Qua visa ait Catarina intra se' dicens: Iste senex et ego unum 
deum colimus. Tunc intrans cellám senis, ccepit eum de variis 
interrogare. Senex autem coepit eidem de perditione hominis 
et divina incarnatione ac passionis eius redemptione loqui. 
Cumque hsec Catarina non curaret utpote pagana, senex in-

'*• B {_] quod iam móri debeo. 
'- B deus, deus. 
«• C muneribus et plurimis (?) et soientia de ditavit. 
* B morior. 
" B Ideo te. 
•» B bonorum meonim. 
' fí his dictis osculatus est eam, et sic discessit K., et non 

longe post expiravit. 
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spiratus a deo interrogavit eam, cur tanto tempore sponsum 
acoipere noluisset. Quaa narravit, quod sibi páter suus manda-
verit, et quod ideo non acoeperit sponsum, quia non inveni-
ret sibi comparem nobilitate, formositate, divitiis et sapientia. 
Ad quam senex ai t : Quid te iactas de mundanis ? Numquid 
audisti de quodam regis magni filio, qui est super omnes reges 
et dominos, euius pulohritudinem sol et luna et omnia miran-
tur, qui omnia scit praeterita, praasentia et futura, cuius divitiae 
nunquam decrescunt, qui non vult habere sponsam nisi sem-
per castam manentem, cuius mater virgo est et páter feminam 
nescit, cui angeli serviunt ? Tune nutu dei coepit Catarina 
desiderare ardenter, quis esset ille et ubi aut quomodo ad eius 
notitiam posset venire. Coepit etiam senem de hoc rogare in-
stanter, ut eidem hunc manifestaret. Ait senex: Eece in tabula 
parva imaginem matris illius virginis et fihi tibi dabo, quam 
diligenter custodi et nocte futura coram ista imagine provo-
hita genibus rogita matrem hanc virginem, ut tibi ostendat 
filium, nam benigna est et te exaudiet. Accepta tabula illa et a 
sene de recta via edo [̂;ta venerunt ad villám in hospitia. Et 
nocte eiectis omnibus Catarina coepit cum laohrymis coram 
imagine precari, et tandem lassata fletibus obdormivit et videbat 
ecce se quasi in prato amoenissimo esse et a longe virginem 
elegantem et filium in ulnis tenentem secundum similitudinem 
picturee in tabula. Appropinquans Catarina volebat videre faciem 
illius, sed ille divertit. Dixit ei mater : Videsne, fili, quanto 
desiderio flagrat hsec puella Catarina te videre ? Eespondit puer 
matri dicens: Tu nosti, quod pedissequaj nostrsB prsecellunt 
istam, et quomodo potest haec me videre, cum non sit lota 
í'acie, sed sordida ? Et visio disparuit. Evigilans ergo mane facto 
ardentiori desiderio ad senem rediit. Interim angelus seni 
apparuit dicens, quod eam de fide instrueret et baptizaret. Cum 
ergo venisset et visionem narrasset, senex respondit, quod nisi 
crederet et lavaretur baptismo, videre illum non posset. Bapti-
zatam ergo dimisit mandans, ut in hospitio iteratis orationibus 
instaret coram dicta imagine. Quod cum fecisset, iterum obdor-
miens vidit se esse in prato amoeno, quo prius viderat, et ibi 
virgo cum filio eodem modo cum fulgore glori® in multitudine 
angelorum apparuit. Et ait virgo filio : Fili, videsne Catarinam 
mandatis oboedientem? Oro, ut eam esaudias et in sponsam 
aeoipias. Filius ait: Si piacet tibi, mater mi, accipiam. Tunc 
virgo Maria annulum de filii sui digito accepit et dexteram 
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maniim Catarinae subarravit. Tunc Christus de gremio matris 
descendit et apparuit quasi spinis coronatus et apertis quinque 
vulneribus sanguinem fundens et dixit: Ecce tanta passus san-
guine te redemi. Si ergo venire vis post me, sequere me ad 
coronam perpetuam. Et eidem Christus valedicens angelicis 
eantibus ascendit im eoelum. Tunc Catarina evigilans annulum 
in manu repperit et mira spiritus dulcedine repleta gratias 
égit deo. Tandemque ad domum suam rediens coepit servos et 
ancillas in fide catholioa informare et suas facultates pauperi-
bus distribuere, orationi et contemplationi ivigiter vacare. 

2. Az elbeszélés részleteit tekintve: 
É. 693—737. V. Vö. SC. Contigit* (453; eo tempore non 

levi ex causa reginam [una] cum filia et potioribus suis consi-
liariis et familia decenti viam arripere et visitare regiones suas 
et praeoipue Alexandriae fines, et cum primatibus et principibus 
suis causas arduas pertractare. Unde (proficiscentibus illis) non 
ex negligentia, sed divina providentia'^ creditur főre factum, 
quod ductores sui tali die viam rectam amiserunt, et ad densa 
[desertaque] nemora cum regina virgineque^ formosa perve-
niunt. Cum autem sero [termino suo sol appropinquasset, cubi-
culum suum ingrediens diem clausit et nox sua caligine terram 
obumbravit, unde]* reginam et eius filiam (una) cum (SSe**) 
familia in deviis oportuit pernoctare. Virgo autem prudens non 
oblita paterni testamenti, ex quo humánum consilium^ vidít 
deficere, sui magni dei adiutorium, cuius imaginem domi 
reliquerat, medio noctis tempore ccepit vigilans postulare. Mane 
igitur facto iter arripientes veniunt ad qiiandain viam strictam ; 
[et] ecoe Katherina vidit in nemore, in quadam valle de ion-
ginquo prospiciens cellám parvam, et dixit matri suffi: Videó, 
ni fallor, hominis habitaculum. Accedamus et videamus, quis 
forte^ ibi habitet, ut indicet nobis rectam viam, quam amisi-
mus. Vö. a müncheni kéziratból {cod. lat. Monac. Í8358.J, fol. 
356'^: Postea elapsis paucis diebus regina post regem exspi-
ravit. Katherina verő in omnibus diligenter et prudenter regni 

1 B contingit. 
- B prov. div. 
•' B fiUaque. 
* JB [] sol iam oooumberet. 
s B adiutorium. 
'> B forte quis. 
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gubernacula suscepit. Et de loco ad lóca pergebat, omnia dili-
genter ordinando. Contingebat autem non sine oaiisa, sed extra-
ordinaria providentia, quod in fine regni Alexandria} cum suis 
comitibus viam amitteret et ad densa nemora una ciiin suis 
virginibus perveniret. Sol deolinabat et nox appropinquabat. 
Habuit autem secum quattuor virgines et duodecim (20?) electas 
et duodecim honestas matronas et quamplures milites et cen-
tum armigeros, prout talem virginem decebat. Virgo autem K, 
non oblita paterni testamenti (fol. 356') et doctrinas, cum vidit 
sibi deficere lumen, adiutorium dei magni devote cum suis 
coepit impíorare ac vigilandum pracepit. Pest mediam verő 
noctem incipientes iterum quasrere viam, et ecce appropinquante 
luce diei K. circumspiciens vidit de longe et in quadam valle 
et in defossato nemore parvum habitaculum, unde inclamans 
dixit: Videó, ni fallor hominis habitaculum. 

É. 745—752. V. Vő. BC. Katherina cellám diligentius' 
intuens, (227") vidit super cellám quasi in medio aéris imagi
nem talis dispositionis, qualem domi habebat, quam sibi^ páter 
suuS' in agone penitus prsecepit^ adorare. Hanc (imaginem) K. 
laeto vultu matri ostendit,* dicens: «Scio vére, quod hanc cellám 
inhabitans et ego unum deum colimus» . . . Ad quem cum 
mater*'' Katherinse accessisset, suam vitám scrutabatur et fidem. 

É. 755—8S8. V. Vö. Pelbárt, de Stis, p. sest. s. XCIX. E. 
Tunc intrans cellám senis, coepit eum de variis interrogare. 
Senex autem coepit eidem de perditione hominis et divina in-
carnatione ac passionis eius redemptione loqui. Cumque haec 
Catarina non ouraret utpote pagana, (É. 884—885. v.) senex 
inspiratus a deo interrogavit eam, cur tanto tempore sponsum 
accipere noluisset. 

É. 887—ii35. V. Vö. BC. Páter namque meus instanté 
tempore et hóra mortis suse lecto" iacens paterno dilectionis 
vinculo príBcipiendo me ligavit, ut nullum nisi similem vei 
excellentiorem genere, scientia, sapientia,' pulchritudine^ [ac 

1 B dilig. cellám. 
- B scilicet. 
^ B preceperat. 
* B ostendebat. 
^ B martir. 
^ B in lecto. 
' B sapiencia, soienoia. 
8 B pulcr., (227o) divioiis. 
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pluribus aliis donis et dotibus naturae] acciperem in maritum. 
Et quia nullám talem invenire potui,* ideo hucusque in virgini-
tate permansi.2 Et incipens K. ex philosophorum dictis vir-
ginitatem et castitatem [laudando] commendavit et cunotis capi-
tulis demonsti-avit, valde virtuosum főre vivere in castitate." 
Noster vir dei intra se plurimum admirabatur et oogitabat* 
intra se: «Forsitan deus omnipotens hanc virginem ad suum 
ciűtum specialiter elegit.»" Et statim subiimxit heremita dicens : 
«Audi me, filia (455) Katherina; nunquam audivisti de quodam 
rege, qui est rex regum et dominus dominantium, cuius pul-
chritudinem" sol et luna mirantur, [a luoe cuius omnes stellse 
reeipiunt splendorem;] ist ius ' regnum a solis ortu^ usque ad 
occasum [et a mari usque ad maré attingit]. Hic constituit 
totius universi heredem unieum filium suum,^ cuius mater virgo 
[est], (227'') cuius páter feminam nescit, cui angeli serviunt; 
(et) sponsam, quam elegit, in summa castitate custodit; et si 
pedissequam deregno eius videres, prooul*" dubio istius*' ancilla 
fieri desiderares. Nunquam audivisti de eius sapientia, quse 
tanta est, quod omnes mortales et viventes excellit, quia ipse 
[et ipsam] sapientiam oreavit. [Qui et tantus et talis est, quod 
oordium eogitationes]'^j cognoscit; omnia audit et videt,'''' et 
quaa iam simul loquimur,'* intuetur. Et licet [lenge] te pul-
ohrior, ditior, sapientior et nobilior,' ' ' [altior] sit, [tamen] prsebe 
ei tuum assensum,*^ et ego [ex eius gratia] pro te loquar, et 

1 B inveni. 
2 Folyt. 1. Pelbárt, i. h., E : Ad quam senex ait: Quid te iactas 

(le mundanis ? Numquid audisti de quodam regis magni filio ete. 
•* £ et quomodo valde virtuosum foret in castitate vivere de-

monstrabat. 
* JB Audiens autem heo vir dei, ait intra se. 
5 J5 specialiter elegit famulatvim. 
® C pulchritudine. 
' B cuius. 
^ 7? ab ortu solis. 
" B filium Buum unigenitum. 

10 B sine. 
11 -B eius. 
12 B [] et eogit. cordium. 
i'í B omnia videt. 
1* B quod loquimur. 
IS -B te sit pulcrior, sap., nob. et dicior. 
1" B tuum ass. ei. 
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forsitan [mittet tibi vestes nuptiales et] ex sua bonitate te 
accipiet in sponsam sempiternam.» (Multa) talia et his similia 
vir dei [devotus] loqiiebatur et puellas tam diu prsedicat, quod 
ipsa admirando viro dei respondit: «Et quis, páter venerande, 
tam'' puloher, tam potens, tam dives est, qni (228") et sapientia 
vera est et cuius parentes asseris esse virgines?»- Ad haec vir 
dei respondit: «Nullo modo hoc scire poteris, nisi in eum 
tota mente credideris; ipse enim tantum a suis devotis cerni-
tur et puellarum lasciviis nullatenus alücitur.^ Ad haec Kathe-
r ina : «Quid, páter reverende, faoiam, ut hunc regem videam ?» 
Eespondit* senex: «Te videre se recusat, quia mater eiiis, [quse] 
virgo pulcherrima [est], eum prohibet.» Quod" audiens Kathe-
rina ardentiori stimulo amoris [urgente (450) more iuvencu-
larum] viro dei [fortius] instabat, quid esset faciendum, ut 
matri piaceret, ut** aspectum íilii facérét intueri. Et vir dei 
respondit: «Ecce tabulam quandam parvam imagine matris 
depictam tibi tradam, ' quam diligentissime custodias et in 
nocte sola [ante eius imaginem] orabis genibus provolutis, et 
forte respondebit" tibi et tibi suum filium® ostendet.» 

Vix nox a Katherina exspectatur, et [tota família foris erat 
et /n ]*" cubiculum suum [eum tabula sua] ingreditur et provo-
luta coram imagine [gloriosa petiitsincerissime,]** ut sibi filium 
suum dignaretur ostendere. Et quia mater domini non subito, 
ut credebatur,*^ apparuit, K. mox flere coepit et quasi fatigata 
in orationibus obdormivit, et talem visionem videbat. A lon-
ginquo videbat enim in quodam prato pulcherrimo puellam 
elegantis formse infantem puloherrimum in ulnis gestantem, 
imaginis suas tabulse et statuas, quam páter adoráíre praaceperat, 
similitudinem habentem. Appropinquans autem K., mox ut 

1 B est tam. 
2 B virgines esse. 
^ C alloquitur, deleotatur B. 
* B Cui resp. 
^ B Quod virgo audiens. 
8 C quod. 
' B paruam ymaginem matris tibi tradam. 
^ B respondet. 
^ B filium suum tibi. 

10 B sola. 
•* * 5 [ ] gloriosam precabatur virginem. 
•12 B statim, ut gperabat. 
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matrem vidit,'' filius [a Katherina] faciem (suam) avertit, [qui 
se huc illucque divertens,]^ eam quasi despiciebat.* Sed dum 
faciem filii videre non poterat, [coram matre anxiebatur et 
ooram ea in dolorem prorumpebat.]* Virgo denique gloriosa 
filium alloquitur dicens: «Videsne, fili, hanc regis filiam gene-
rosam, sapientem, divitem, te videre cupientem ?» Puer matri 
respondit: «[Tu] nosti (mater), quanta nobilitate, sapientia (et) 
pulchritudine pedissequee nostrae ipsam praecellunt," [et minima 
iuvencularum nostri palatii verecundatur ei ©quiparari.]^ Et 
sic [mox oaelica] visio disparuit. 

Evigilans [autem] Katherina [coram tabula in humum 
prostratam se reperiit. Mane autem facto secwm paucis (457) 
receptis de regali palatio secundum consuetudinem, quasi venari 
cupientes, latebras silvarum intravit, ubi virum dei reperiit 
visionemque,] quam viderat,' enaxravit. Apparuit* autem viro 
dei angelus, [qui et ei prasoepit,]^ ut virginem bapti-(228'')zaret 
eamque diligenter de fide instrueret. 

É. ii36—i319. V. Vö. B. Audiens vir dei verba virginis 
plurimum gavisus est et ait: «Scio aquam cuiusdam fontis, de 
qua si te baptizares, credo, quod ei piaceres . . . » Tunc incepit 
ei de fide Chr. prsedicare et de incarnatione, passione, de morte 
et resurrectione, et quod illa aqua fontanea esiret de latere 
Christi, et quod eam ideo nolebat inspicere filius matris, quia non-
dum esset purificata per baptismum. Sed si per baptismum puri-
ficaretur, eam sibi acciperet in sponsam . . . Et confestim accepta 

1 B Videbatur enim sibi, quod esset in quodam prato amenis-
simo, ubi quandam virginem elegantis foi-mae puerum in ulnis ge-
tantem sibi appropinquantem. (228"̂ ) Quam ut K. vidít. 

2 Vö. a müncheni udv. kvt, 7i)54. sz. latin codexének Conver-
siójából (315. 1.): Cumque K. vellet, ut sibi videbatur, girans se 
aliquantulum videre faciem ejus, puer tenebat faciem ad aliam 
partém. Et dum K. ad aliam partém pergeret, puer ad reliquam 
partém caput vertebat. A teljes mű kiadva Varnhagen id. m. 18—23.1. 

" B quasi eam despiceret. 
''' B [] matrem dolore interpellabat. 
" B prsBc. ipsam. 
•» £ [] neo ipsa iuvencule nostri pallaoii equip. posset. 
' [] et que viderat, in animo revolvit, dolens multum, quia 

filius renuit eam intueri. Mane autem vix expectato K. paucis 
coassumtis ad virum dei properavit et visionem enari'avit. 

^ B Apparuerat. 
^ B [] precipiens. 
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aqua, baptisat eam, et cum gaiidio domi est deducta. A (7 meg
felelő helyén azt mondja, hogy a remete az angyali jelenés 
után «mox . . . fidem domini nostri J. Chr. eidem prcedioavit 
et Katherinam in flde instruxit et eam haptizavit». Hozzáteszi 
azonban: Tunc adiecit verbum dei dicens: Ecce noete sequenti 
coram imagine matris dei orando excubes, ut filium suum spon-
sum ae dominum tuum merearis. Et ita K. recessit, ad pala-
tium gaudens inti'avit. 

É. -1320—1375. V. Vö. BC. Noote sequenti, cum coram 
imagine* [matris dei] oraret, ut [filius eius faciem eius sibi 
ostenderet,]^ somno opprimitur et videbatur se esse in prato 
quodam* [amosnissimo], et matrem, ut [praeterita visione viderat, 
vidit, et filium pulcherrimum in brachiis portantem].* 

Stupefacta [igitur] ex [visione et] inexplicabili filii" et 
matris pulchritudine [ab omnibus laudabatur. Virgo autem 
Maria suum filium alloquitur]^ dicens: «Fili dileote, videsne 
Katherinam tuis mandátis oboedientem ?» Respondit filius: 
[«Nunquam mihi K. piacúit sicut nunc,] ' ex quo se parvipen-
dens pro nihilo reputavit.»** Ad quem mater : «Eogo te, fili [mi], 
ut Katherinam exau (Ŝ Q*") dias et eam tibi in sponsam 
aecipias». Qui ait: «Si tibi piacet, mater, ut [mihi] Katherinam 
in sponsam recipiam [et eius precibus aequiescam], ipsam for-
tius in fide instrue». 

Beáta igitur virgo Maria Katherinam in fide instruxit [et 
eius dexteram apprehendit et]® filio praebuit, qui [et] eam 
annulo aureo manibus angelicis circumscripto subarrhavit, et 
ait ad eam [dominus]: «Veni, electa mea, [intra in cubiculum 
meum] et ponam (4-58) in te thronum meum, [qui et speciem 
tuam concupivi».""^ Et dixit ad eam : «Numquid tibi satis potens, 
dives, pulcher, nobilis et sapiens sum?» Et statim spinis co-

# 

'* B ante imaginem. 
- B [] ut faciem sponsi mereatur videre. 
^ ií se in prato quodam esse vid. 
* JB [ ] prins puerum in brachiis baiulantem cernebat. 
" B inefabili. 
" -B [] ita quod sibi indigitabatur, quia ab omnibus pulcra 

dicebatur. Tunc virgo M. filium alloquebatur. 
' B Nunc mihi piacet ív. 
^ B reputat. 
" B [ ] et apprehensa dextra Ka. eam. 

1" B quia concupivi speciem tuam. 
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ronatiis [et] apertis [quinque] vulneribus et sanguine aspersus 
iipparuit et [de manibus matris egrediens] dixit: «Ecce haec 
pro te passus sum [una die, 33 anrtis graves labores pro te 
sustiuui.Numquid pretiose te enutrivi et emi? Si ergo vis [vivere],* 
sequere me et habebis in regno patris mei magna pro parvis, 
teterna pro temporalibus,^ gaudium sempiternum pro poenis ti-an-
sitoriis [ac pro moerore coronam sempiternam]. His dictis visio 
evanuit. K. autem evigilans [et annulo ia digito reperto]^ ad here-
mitam properavit* et seriéin [factique certitudinem annuloj^ 
demonstravit. 

A magyar verses szövegnek az a része, a mely K. eljegyzé
sét mondja el, szembeszököleg hézagos. A verses legenda nem 
tud róla, hogy K. másnap reggel a gyűrűt ujján találta; de 
arról sem emlékezik, hogy Jézus az eljegyzés után leszállott a 
Szűzanya öléből, s töviskorona a fején, vérző' öt sebével meg
állott K. előtt: «Ecce tanta passus sangvine te redemi. Si ergo 
venire vis post me, sequere me ad coronam perpetuam,» mint 
Pelbárt írja, de a S és C is elmondja. Eredetileg azonban a 
jelenet a verses legendából sem hiányozhatott. Kitűnik ez az 
eljegyzési szakasz végéből, a hol el van mondva, hogy Krisztus 
K. elgyürfízése után így szólt: «En zeretew zep yegyelem . . . 
lm latod dyczplegemet, Ifmeryed meg maar iegyeíodet». , 

Es annak •wthanna ezt tewe 
hogy magát ymig meg yelente. 

De hogyan jelenté meg magát? A legenda nem mondja 
meg, hanem az «ymig meg yelente» után közvetlenül ezt a 
két sort fűzi: 

kyneek hogy feelelmet lattá wolna 
ewth byztatwan ymezt monda. 

Világos, ez a két sor eredetileg nem következhetett az 
«ymig meg yelente» után, ott annak kellett állania, mikép 
ismerte meg K. az ő jegyesét nem dicsőségében, hanem meg
váltó minőségében: szóval, miként «jelenté meg magát» Jézus 
«imígy». Ez pedig alig ölthetett más alakot, mint a melyben 
Pelbárt, a B és C, de egyéb változatok is rajzolják. Egyébiránt 

' B [] post me venire. » * 
- B caducis. 
••' B [] aunultun in digitto (229°) invenit. 
* B approperavit. 
"» /? [ ] faoti per aunulum. 
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az Érsekujváii codex e helyütt más tekintetben is hézagos. 
A akinek félelmét» előtt, hogy értelme legyen, okvetetlen ott 
kellett állania annak is, hogy mikor K. visiójának vége volt, 
«Katherina vigilans [et annulo in digito reperto] ad heremitaiu 
properavit et senem [factique certitudinem annulo] demonstra-
vit. Videns autem heremita Katherinam pree timore pallidam 
[et pr8B gaudio aliquantulum rubicundam] eam [taliter] confor-
tavit dicens». (BC.) 

É. 137ö~~i4ÍO. V. Vö. BC. «Constans esto, filia, noli 
timere, [Isetari enim debes,]* quia non post multos dies spon-
sum tuum^ imitaberis et sicut ille pro te passus est,'* sic et tu 
pro eius nomine [et fide et dilectione]* martyrio subicieris et 
post coronam martyrii thalamum tui sponsi conductu angelico 
ingredieris.» 

Et sic [ille] senex, quantum potuit, Katherinam^ [in] fide 
[et ceteris orationibus] instruxit et [novam sponsam Christi 
noviter conversam fideli mimére, scil. evangelicis et propheticis 
seriptis solidavit. Insuper tradidit virgini] librum evaugeliorum 
dicens: [«Hunc chirographum sponsi tui, initium pariter et 
finem secundum humauitatem, ut in hoc plenius continetur, 
disce et lege,] ut ipsum dominum, quem in sponsum acoepisti, 
[459) cognoscas.»]® 

His igitur' gestis virgo chirographum gratanter® acci-
(229'')piens, acceptaque" senis benedictione recedens, lachry-
mosa in haec verba dixit:*" «Vale, páter, profillá, quam in fide 
genuisti, ora, ut crescaf* in laudem Jesu Christi.» 

É. 1426—4430. v. Vö. Pelb. id. h. E : Tandemque ad domum 
suam rediens coepit servos et ancillas in fide catholiea informare. 

1 i ' [] sed pocíus gaude. 
2 B tuum sponsum. 
^ B est passus. 
* 5 [ ] amore. 
•' B eam. 
^ fi [ ] ei tradidit dicens : «In hoc libro continetur cyrographus 

sponsi tui ;hunc lege et disce, ut perfecte cognoscas ipsum dominum, 
quem in sponsum accepisti.» 

' B itaque. 
* B grat. oirogr. 
^ -B et acoepta. 

*" B laorimosa recessit dicens. 
•'•* B Vale páter, ora deum pro filia, ut crescat. 
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c) Passió (lA33—4(nO. v.). 

É. i459—148''2, V. Vö. Vulg. Hae in űrbe Alexandrinorum-
erat qua9dam puella annorum dtiodeviginti, speciosa valde, sed, 
quod pluris est, religiosa flde . . . Heec parentum orbata solatio, 
tenera lioet aetate, famíliám . . . pervigili cura gubernabat, non 
quia servorum aut ancillarum numerosa túrba . . . delectabatur, 
sed quia non sine crimine esse putabat, si paternum oensum 
avide retinens fame et inedia quemlibet eorum perire pateretur, 
quippe quae nihil cum mundo habere commune decreverat.* 
(Knust, i. m., 286—231. l.) 

É. 1483—1565. V. Vö. Vulg. Anno igitur regni sui trice-
simo quinto residens in civitate Alexandrinorum fera per vici-
nas provincias misit edicta, jubens christianos diis suis immo-
lare aut penalibus cruciatibus interire. Extat huiusmodi edic-
tum, ab eo per regiones ciroumquaque et nationes emissum: 
Maxentius^ imperátor his qui edictis nostris acquiescent salu-
tem, Jubet nostra imperialis majestas omnes orbis nostri in-
colas, divites et pauperes, ad nos usque convenire et nostr® 
institutionis sententiam audire. Si quis jussioni nostree contraire 
prsBsumpserit, sciat se capitali sententia puniendum. Auditis 
itaque tyrannicse jussionis mandatis, fit conventus universalis 
ad priBtorium regis. Postera autem die sedens pro tribunali 
jubet omnes introduoi et prseconis voce acolamare, ut ad tem-
plum deorum suorum omnes pariter convenirent et qua hóra 
sacerdotes aris thura imponerent et imperátor solempne sacri-
ficium diis oíferret, mox omnes inourvati ante simulacra deorum 
juxta possibilitatem suam, divites quidem tauros et öves, pau
peres verő volucres vivos offerrent. Porro imperátor ut erat 
regio aocinctus ornatu et militari ambitu stipatus prsBveniens 
obtulit sacrifioium, tauros centum triginta; hinc reges et prin-
cipes, hinc magistri militum, hinc prsefecti et tribunicise po-
testatis illustres personae, prout gratiores tyranno apparere 
nitebantur, formosa diis animalia immolabant; quibus verő ad 
sollempnem pompám saorifloiorum armenta non suppetebant, 
passeres et volatilia, qute poterant, offerebant. Auditur per uni-

•1 Az 1473—1475. sor bibliai idézet. 
2 Jellemzésére vö. az Arechis-féle szövegben: Multos pro fide 

Christi necaverat. . . adeo ut pene totus mundus diversis idolorum 
erroribus implicatus . . . immundis ac vanis simulacris deserviret. 
Vö. 1495—1499. V. 
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versam oivitatem vox diversa animalium, perfanditur tellus 
effuso sangvine bidentium, fit sonus [confusus] plausibus et 
choris alternantibus in tantum ut tremula tellus aut exultare 
autsane indignari tantis mortibus* videretur. [Knust, 234—236.1.) 

E. 1566—1613. V, Vulg. Illa custos virginitatis suae . . . 
in palatio patris residebat, cum ex templo idolorum hinc sonus 
animalium et tibioinum, hinc multimodum genus organorum 
auribus ipsius insonuit. Stupens itaque causam celeranter jubet 
inquiri. Quam cum ex mincio audisset, assumptis secum aliqiii-
bus de família, ad iemplum usque properavit, ibique qusBi-u-
loso gemitu deplorantes quosdam inspexit, qui se christianos 

-esse fatebantur, sed metu mortis ad prophana sacrificia impel-
lebantur. Hinc vehementi dolore cordis sauciata deliberat erro-
neum hujusmodi saorificium liberali auotoritate dampnare, 
simul et tyranni male sanum edictum improbare. Tenens itaque 
paululum intra se silentium, tacita quidem, sed ab alto fudit 
orationem. Hinc pectus et liuguam Cliristi muniens signaculo 
audenter ad conspectum imperatoris prorupit . . . Introgresssa 
ergo beata virgo sic ait tyranno. (Knust, i. m. 238—WO. l.) 

É. Í614—i671. V. Vő. Vulg. Salutationem tibi, imperátor, 
proferre nos et ordinis dignitas et rationis via príemonebat, si 
hsBc ista quíB cultibus daemonum exhibes, quamquam in nullo 
proficua, sed omnino noxia sint atque dampnosa, si hasc, in-
quam, oreatori tuo impenderes et solam illius majestatem 
adorandam intelligeres per quem reges regnant, per quem 
elementa mundi initium sumpserunt atque subsistunt, qui non 
innoxiorum cjede animalium, sed fide et salutarium observantia 
mandatorum delectatur. Hunc temeritas humana in nullo perni-
tiosius offendit, quam ut rationalis creatura rebus insensibili-
bus cultum divinitatis exhibeat et honorem invisibilis majestatis 
ad visibiles transferat oreaturas . . . Miranda ergo est, sed timenda 
tibi Dei patientia,^ qui, cum te sublimi imperio, quod mortalcs 
magni sestimant, prseesse hominibus voluit, tu tamen tantis 
ejus ingratus beneficiis rebus insensibilibus attribuis, quod con-
ferre debueras illius magnse majestati.^ ÁVtusí, i. m. "239- 241. l. 

É. 1612—il24. V. Vulg. Cum haec puella [loqueretur], 

•1 motibus. Vö. Katona, i. m. 4.5. 1. 
- Az Érsekuj'v. oodexben az 1661—62. v. között hibásan poíewcia 

van írva. 
'•' Az utolsó mondat (Miranda—majestati) szórói-szóra megvan 

az Érsekujv. c. 473—4. 1. 
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imperátor jamdudum, visu in virginem defixo, vultus ipsius 
claritatem et verborum constantiam tacitus considerabat. Dehinc 
in verba hujusmodi erupit: «Speciosa quidem hsec ista forent, 
0 virgo, quíB asseris, si rationis munimento fulcirentur. Nos 
verő non ignoramus omnes religionum seotas et universos sa-
ororiim rítus rationalibus manasse primordiis. Eomani namque 
principes, justitia semper et religione mortales omnes praseun-
tes, totum in leges suas orbem redegerunt. Non ergo vana 
superstitio his uti cerimoniis, quibus longa aetas religionis 
auctoritatem dedit, et servata tot sseculis fides sequendos monet 
nobis esse parentes, qui feliciter secuti sünt suos . . . Nec'' 
suffioit vobis tam stulto errori adhibere consensum. nisi et 
immortales deos nostros: solem et lunam, temeraria inseota-
tione condemnetis, quorum beneíicio utentes mortales honorem, 
qui numinibus debetur, non solvere sine offensione non pos-
sunt. Quem enim tam remota coeli plaga et secreta orbis regio 
ab humana conversatione adeo servat ignotum, ut magnó deo, 
soli, votivam non exhibeat religionis culturam ? Quaa gens tam 
barbára, quas lun;B coeli divinos non attribuat honores ?» Knusí, 
i. m. 24Í--242. l. 

É. Í725—Í72S. és '1150-1111. v. Vulg. Ad haec summo 
tenus virgo ore subridens tyranno ai t : «Tota in errore vestra 
disputatio ex hoc esse patet, quod iis de quibus sertao est, et 
ceteris elementis divinitatis nomen inaniter attribuitis, nec illis 
inesse, sed praBesse divinitatem [convenit], quia alterius adju-
mento divinitas sola non indiget, sed una in se et simplex, 
atque perfecta est, quia incorporeus et invisibilis Deus est, ad 
cujus nutum híBC ipsa mundi elementa, velut factori suo, famu-
lantia, impositis officiis subvenire conspicimusB etc. Knust, i. 
m. %m—U3. l. 

É. ill'i—I19i. V. Vulg. Stupens imperátor in verbis 
puellae ait: «Quantum ex verbis tuis adverti fas est, si nostro-
rum philosophorum gymnasiis a primis annis erudienda prsE-
sedisses, nullo inferior in doctrina paruisses et deorum nostro-
rum numina divinitatis honore vacua nequaquam astrueres. 
Dum ergo nos incepta sacra peragimus, te mterim opperiri 

* A magyar legenda 1705—1716. vv. némileg emlékeztetnek a 
Leg. Aur. következő helyere: Si ita est, ut dicis, totus mundus 
errat, et tu sola verum diois . . . Si angelus esses, si ocelica virtus, 
adhuc tibi eredére nemo deberet; quanto minus, oum fcsmina fra
gilis esse probaris. 
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oportet, quia nobisctim itura es ad palatium et regiis honoranda 
muneribus, si nostris adquiesois jussionibus.» Kn., 243—244. l. 

É. '1194—Í8H. Vulg. Accito clanculum nvmoio, misit 
litteras regip annulo signatas per infrajacentes provincias ad 
omnes rhetores et grammaticos et quibus in doctrina fáma 
celebrior [inerat et qui famosum] nomen [adquisierant] ut ii 
omnes ad prastorium Alexandrinum sine reousatione occurrant 
60 studiosius, quo illos altis imperátor honoribus donandos 
promittit . . . Paruit nuntius regis mandatis. Knnst, i. m. 
244—245. l. 

É. 182%—i856. V. Vulg. Et expletis imperátor sacrilegis 
officiis virginem jubet comprehendi et ad palatium duci, quam 
blando primum sermone coepit aífari. Kn., uo. 

É. 18,57—1866. V. Vulg. «Nomen tuum, puella, aut genus 
et quos in studiis liberalibus magistros habuisti penitus ignoro, 
sed speciosa facies et decora te alto sangvine ortam probestatur, 
et loquendi peritia in Jaudem refunderetur magistrorum, nisi 
in hoc uno oberrasses, quod diis omnipotentibus derogando 
contumeliosa persistis.» Kn., uo. 

É. Í8Ö7—1891. és 1933—i941. v. Vö. Vulg. Eespon-
dens puella dixit tyranno: * «Si nomen quaeris, Katerina dicor, 
Costi quondam regis filia. Liberalium artium non ignobiles 
doctores qüantum ad inanem mundi glóriám habui, de quibus, 
quia nihil mihi, quod esset oonducibile ad beatam vitám, oon-
tulerunt, tota hroc eorum memória silescat. Postquam enim 
mihi sanctioris doctrinae lux emicuit, mox tenebrosam erraticae 
doetrinae noctem deserui. Audivi enim beatam vocem evangelii 
domini mei Jesu Christi, cui me sponsam et ancillam foedere 
stabili devovi.- (Folytatólag a szöveg a bálványozás oktalan-

> ságát fejtegeti, azonban a fögondolaton kívül, hogy l. i. a 
bálványok tehetetlen «állatok», a latin és a magyar legenda 

* Leg. Aur. Soriptum est, neo te collaudes, nec te oulpaveris 
ipse ; hoc faciunt stulti, quos glória vexat inanis. B. 

2 • Az Arechis-íéle szövegben : Ego ancilla Christi, Katherina 
dicor, Costi quondam regis filia, et liberalibus studiis non medio-
eriter instructa. Quae dum cognovissem hfec omnia inepta et in-
utilia, ac nihil valere ad animi salutem, oontempsi omnia et con-
fugi ad dominum Jesum Christum etc. Vö. Leg. Aur. Ego enim 
sum Catarina Costi regis unica filia. Quse quamquam in purpura 
nata et liberalibus disciplinis non mediocriter instructa : hsec tamen 
omnia contempsi etc. 
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kőzött semmi egyezés nincsen.) 0 felices talium numinum cul-
tores «quibus [invocati] in necessitate non assunt, in tribula-
tione non succurrunt, in periculis non defendunt!» Kn. 246—7. l. 

É. i950—1911. V. Leg. Aur. B. Ne, obsecro ceesar, a 
furore tuo te vinci permittas, ut in sapientis animo non stet 
turbatio dira. Sic namque poéta ait. Tu si animo rexeris, rex 
eris; si corpore, servus. Et rex: Ut videó, pestifera calliditate 
nos illaqueare disponis, dum per exempla philosophorum ser-
monem protrahere niteris. 

É. i!J87—2078. v. Vulg. Eegius interea nuncius, peragratis 
provinciáé finibus, Alexandriam revertitur ducens secum quin-
quaginta viros, qui se in omni doctrina Aegyptiorum et artium 
liberalium, immo in omni sapientia mundi excellere ultra om-
nes mortales asserebant. Hos introductos imperátor sciscitari 
ccEpit de doctrina et sapientia eornm. Ilii e contra multa refe-
runt et quod inter nniversos orientales oratoriíB facultatis et 
sapientisB arcem tenebant. «Sed tu, inquiunt, imperátor, nobis 
habesapérire, quanam oausa e nostris sedibus evocatos huc 
venire voluisti, si magnum aliquid aut divinum est, quod per 
nos tibi quaeras exponi.» lile respondit: «Est penes nos juvenis 
quidem cetate puella, sed verborum afifluentia et sensu, ut nobis 
videtur, incomparabiliter astuta, quse etiam viros disputando 
victos reddit et elingves, sed, quod altius me úrit, immortalium 
deorum nostrorum culturam inanem esse non solum asserit, sed 
vana simulacra dsemonum affirmat. Poteram sane hanc vi regia 
ad sacrificandum impellere, aut poenalibus tormentis extinguere, 
sed pluris nobis esse videtur, si íieri potest, vestris argumentis 
inclausam confutare et ad viam rationis inflectere. Quibus si 
obstinatius restiterit, ego eam exquisitis tormentis faciam inter-
ire. Vos autem si hanc superare prsevalueritis, altis vos mune-
ribus donatos ad propria remittam, aut, si id potius eligitis, 
internis consiliis meis vos praecipuos interessé concedam.» Ad 
hsec verba imperatoris unus eorum vehementer indignatus 
stomachanti voce respondit: «0 magnum imperatoris consilium 1 
0 memória dignam sententiam, qui ob degenerem unius puellse 
conflictum sapientes mundi de remotis partibus jussit invitari, 
cui satis fuisse poterat unum ex clientulis nostris adversus 
omnes ocoidui orbis philosophos productum disputare, nedűm 
tot sapientes unius causa puellee vexari compelleret.* Sed 

* A 2061—2070. V. tartalma a Vulgatáha,ii ismeretlen. 
lii'gi M. Költők Tára. U. C, I. ' 26 
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quantulacunque est, producatur in prsesentiam nostram, de 
qtia dicis, pnella, iit cognoscat se nondum vidisse aut audisse, 
praeter hodie, sapientem.» Kn., i. m. 24S—25Í. l. 

É. 2080—2099. V. Vő. Vulg. Servabatur interea virgo 
sancta sub custodia . . . et ecce angelus domini apparuit i l l i . . . 
Cui angelus: «Ne paveas, inquit, Deo grata puella, sed con-
stanter age, quia tecum est dominus . . . Ipse affluentis verbi 
impetum fundet in ore tiio, cui non tantum non prsevalebunt 
resistere adversarii, sed . . . convertentur ad fidem Chr i s t i . . . » 
(Kn., 251—254. l.) Vö. Leg. Aur. C. Et ecce angelus domini 
astitit sibi, et ut constanter staret admonuit, asserens, quod 
non solum ab his vinci non poterit, sed insuper illa ipos con-
versos ad palmam martyrii destinabit. 

É. 2405—2168. v. Vulg. Sedens itaque pro tribunali im
perátor, memoratos oratores adesse jubet, puellam itidem ad 
praetorium jubens adduci. . . Fit ex omni civitate concursus 
ad aadiendas eontroversias disputantium. Stant ex adverso 
oratores, pomposo eloquentise fastu tumentes, stat et puella, 
fidens in dominó. Ilii torvo vultu inbocillam istatem contueban-
tur, ista corde tacito auxilium de coelo postulabat. Stomachatur 
tiranniis, quod diem ingrato consumunt silentio. Cui puella: 
(iTu, inquit, imperátor, pugnam istam haud aaquo judicio prae-
ordinasti contra unam puellulam quinquaginta oratores oppo
nens, quos etiam regiis muneribus in prcemium victorise donan-
dos promittis, me autem donativum nullum exspectare jubes. 
Ego verő huius, quodcunque fuerit, certaminis pr89mio diu 
fraudari non timeo. Erit ipse mihi prsemium, in cuius nomine 
pugnatura campum istum aggredior, Christus dominus, qui est 
spes et corona certantium. Unum a te quíero, quod mihi negare 
jure non potes, ut, si mihi sors victoriam contulerit, Deum 
meum vei tunc credulus adorare non diíTeras.» Indignatus ad 
hfflc tyrannus, «Xon est, inquit, tuum nobis conditionem im-
ponere. De credulitate* mea cura te nulla sollicitet. Tu age 
quod agis. Nobis instat videre, an deus tuus victoriam tibi 
annuerit.»- Kn. i. m. 254—256. l. 

É. 2194—22i4. V. Vulg. Hinc puella ad oratores conversa 
dicit: «Postquam praemiis incitati huc ad disputandum conve-
nistis, seniores, et hic confluentem turbam ad audiendum 

• 1 Az Érsekújvári codexben: crudelitate, a másoló hibájából. 
2 M. válasza («Non est — annuerit») az Érsekújvári codexben 

is ugyanezen szavakkal van idézve. 



AIJEXANDEIAI SZ. KATALIX ÉLETE. 403 

speotare videtis, turpe est professionis vestrae nomen et coronam 
tacendo amittere. Si quis est in vobis Attica eloquentia prae-
ditus, aut latina oratione imbutus, proferat in médium, quod 
animo concepit» Hinc unus, qui natu prior et rhetorum peri-
tissimus videbatur, respondit: (,Te potius audire primum debe-
mus, cuius causa laboriosum iter aggredi compulsi sumus.» 
Kn. i. m. ?56. l. 

É. 22M—2274. v. Vulg. Ego verő, inquit puella, postquam 
deposito gentilitatis errore, Christi sacramentis initiata sum, 
robustas et fuco verborum plenas dictiones, quibus vos fiütos 
ad instantem pugnani, videó occurrere . . . penitus abjeci. . . 
Et quamvis his omnibus adeo imbuta . . . sim, ut nulliim in 
his mihi secundum repererim, tamen quia vana sünt omnia et 
a vara beatitudine aliena, ha3c ista penitus abrogans judico me 
inter vos nihil aliud scire, nisi hunc, qui est vera scientia, 
dominum meum Jesum Christum, qui dixit per prophetam. 
Perdam sapientiam et intellectum intelligentium reprobabo. 
Hic es t . . . qui genus humánum per diabolum a paradisi deli-
ciis dolens exclusum, his novissimis temporibus, cum esset 
invisibilis deus, de virgine carnem assumpsit, per quam visi-
bilis appareret, et prsesentiam suam nobis exhibuit, ex quo et 
mirabilibus operum signis . . . nobis . . . apparuit. Hic est do-
minus meus, hic est philosophia mea, hic est victoria mea. In 
huius nomine cuncta adversantia superabo.» Kn. i. m. 250—258. l. 

É. 2275—2334. v. Vulg. 0 cives, o Eomani imperii alta 
nobilitas ! Usqite quo hsec stulta Christianorum superstitio 
injurias diis nostris irrogabit ? Nimirum ingrati deorum bene-
ficiis utimur, si frivola puellse hujus deliramenta impunita 
praetereant. Et nos sane ab ea sperabamus insigne aliquid 
audire, postquam tanti sestimata est, pro qua Eomanse arois 
patrícius sapientes mundi sibi accersiri voluit. Et ecce princi-
pium orationis su® fecit de quodam Jesu, quem Christianorum 

-fabulse Deum suum esse testantur; qui quondam a discipulo 
suo traditus et morti adjudicatus nec in ipse mortis periculo 
sibi adesse potuit.» Kn. i. m. 258—25,9. l. 

É. 2335—2345. v. Vulg. Ad hasc virgo respondit: <iEgo 
princípium orationis mese jure ab ipso ccepi, qui est rerum 
omnium prinoipium, fons et origó bonorum, per quem Deus 
páter hanc inexplicabilem mundi formám, oum non esset, con-
didit, qui sane omnia, et me, et te inter omnia creavit.» Kn. 
i. m. 259—260. l. 

26* 
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É. 27S0—2734. v. Vulg. Cui rhetor: «Si Deus, inquit, ut 
asseris, aut Dei filius erat, móri quomodo potuit ? Si homo, 
mortem superare qiiomodo praevaluit? Hoc pláne contra totius 
mimdi rationem et legem naturas esse constat, ut immortalis 
móri possit, et legem mortis vincere queat mortalis.» Cui virgo 
respondit: «Vestrse, ut videó, controversiae hsec est subtilitas, 
ut in eo, quod eredére non vultis, recepta parte una, quod 
integrum est, subruatis, videlicet, ut cum Deus sit, homo esse 
non possit . . . Nam idem Christus deus est, qui mortem sua 
in carne suscepit, et est idem Christus homo, qui mortem sua 
divinitate destruxit.» Kn., i. m. 260—S&l, l. 

É. 2771—2913. V. Vulg. Hcec et alia multa dum beatis-
sima virgo dissereret, stupefactus rhetor, et ouneti oratores 
quid oontrahiscerent nesciebant, sed turbati atque confusi mani-
festa Dei virtute invicem se contuentes obmutuerunt. Quibus 
indignatus imperátor cum furore sic a i t : «Quid vos ignavi et 
degeneres, hebetatis sensibus, sic ommutescitis ? Siccine vos, 
debilitatis viribus, virtus feminea perdomabit? Num satis su-
perque esse poterat ad ignominiam omnium philosophorum, si 
quinquagensB avit eo amplins feminse verbis unum e vobis evi-
cissent ? Nunc autem, o pudor ! quinquaginta robustissimos 
oratores . . . una puella turbina verborum suorum eo attonitos 
reddit, ut hi quid vei contra mutiant, prorsus non habeant.» 
Dehinc unus, quem sibi magistrum et ducem praeesse ceteri 
fatebantur, tyranno ita respondit: «Hoc unum tibi, imperátor, 
dicam, unde orientalium túrba oratorum testis nobis est con-
stantissima, quod usque in prsesenti auditorio nuHus se nobis 
antehac in verbis et mundi sapientia conferre prfesumpsit, si 
autem jactantius conserere verba pr^sumpsit, continuo victus 
et confusus recessit. De puella verő ista longe alia ratio est, 
in qua, ut vera tibi loquar, non animalis homo loquitur, sed 
divinus quidam spiritus, qui sane haud mortale sonans nos in 
stuporem et admirationem adeo convertit, ut ad inj úriam ipsins 
Ohristi, de quo loquitur, aliquid dicere aut penitus nesciamus, 
aut omnino formidemus. Nam . . . confusa sünt viscera, corda 
nostra tremuerunt et omnes oorporis sensus stupendo aufuge-
runt. Unde te diutius faliere, imperátor, nolumus, sed constanter 
fatemur, [quod] nisi aliam sectam probabilioribus experimentis 
ventilatam de diis, quos huc usque coluimus, nobis ostenderis, 
ecce omnes convertimur ad Christum, quia ipsum [verum] 
Deum et Dei filium confitemur . . . » 
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Audiens híBC tyrannus, praecipitibus furiis agitatus, accenso 
in medio civitatis vehementissimo igne, jussit omnes, ligatis 
manibus et pedibus poenalibus incendiis oruciari. Qui dum 
traherentur ad ignem, unus eorum ceteros hortabatur dicens: 
uO socii et commilitones mei, quid agimus? Postquam nostros 
De US longos miseratus errores ad hanc suam gratiam vocare 
dignatus est, ut vei in ftne fidei sacrse privilegio et sancti no-
minis eognitione non fraudemur, cur non properamus ante 
vitiB esitum ipsius signaculo et sacro fontis utero innovari?» 
Cum hsec diceret, rogabant unanimiter pretiosam virginem 
Christi, ut lavacro salutifero perfunderentur. Qúibus electa Dei 
a i t : »Ne paveatis, o fortissimi milites Christi, constantes estote 
et de baptismo solliciti .ne sitis. Erit vobis salutare baptismum 
sanguinis vestri perfusio, et ignis iste cruciatorius flammeum 
spiritus sancti ignem vobis inferet.» His dictis assunt ministri, 
et . . . sanctos Dei martyres mediis flammis ingerunt et sic 
inter rostuantes flammas incendii dominum confitentes feliéi 
martyrio coronati ad dominum migraverunt . . . In quibus illud 
comparuit insigne miraculum, ut indumenta eorum aut capilli 
capitum eorum nullám ab igne líBsionem sustinerent. Vultus 
autem illorum rosei coloris decore emicabant, ut dormientes 
potius, quam extinctos putares. Unde multi conversi ad domi
num crediderunt. Kn. i. m. 265—269. l. 

É. 2914—2.949. Vulg. «0 virgo generosa, o digna impe-
riali purpura facies . . . Consule . . . juventuti tuge et sacrifica 
diis nostris, et eris secunda post reginam in palatio ineo . . . 
Facio et ego tibi sceptiferaj imaginis statuam in medio civitatis 
erigi, a cunctis civibus salutandam, ab omnibus venerandam.»* 
«Desine . . . imperátor, desine talia jam suadere, quae sit scelus 
etiam cogitare . . . Christus me sibi sponsam adoptavit. Ego 
me Christo sponsam indissociabili federe optavi. lile glória 
mea, ille generositas mea, ille amor meus, ille dulcedo et 
dilectio mea. Huic semel dicatam non rerum blandimenta me, 

1 Yö. Leg. Aur. C. O virgo generosa iuventuti tusé consule, 
et post reginam in palatio meo secunda vocaberis. Et imagine tua 
in medio civitatis fabrioata a cunctis velut dea adoraberis. Cui 
virgo: Desine talia dicere, quse scelus est etiam cogitare. Ego me 
Christo sponsam tradidi. lile glória mea, ille amor meus, ille dul
cedo et dilectio mea. A.b ejus amore nec blandirdenta, nec tormenta 
me poterunt revocare. 
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non exquisita tormenta ab ejus confessione unquam potenint 
exterrere.o Kn. i. m. 270—272. l. 

É. 2970—2995. v. Vö. Vulg. Hinc tyrannus ira et fnrore 
inebriatus beatam virginem jussit a ministris comprehendi et 
exspoliatam scorpionibus caedi, dehinc obscuro carceris ergastulb 
claudi . . . Tunc jussa tyrannica ministri explentes ferreis virgis 
corpus tenerum lacerabant . . . Clauditur ex jussu virgo regia 
in carcere tenebroso, fame et siti bis senis diebus crucianda 
sub prffifinito edieto, ne eoeli lumen videat. Kn. i. m. 273—274. l. 

É. 2999—3255. v. Vulg. Accidit autem, ut Maxentius pro 
causis instantibus extrema- regionis confinia adiret. Pernotuit 
interea regináé crudelissima viri sententia de beata Katerina, 
qualiter innocentem virginem per sapientes saeculi tractasset, 
et quo modo illi puellaribus verbis edocti et ad fidem Christi 
conversi, gloriosa passione de mundo emigrassent, de quo faeto 
vir ejus indignatus, dum virgo diis libamina offerre noluisset, 
diris caesam scorpionibus sub arta custodia carceris jussisset 
recludi, ubi per duosdenos dies justa crudelis regis sententiam 
puella innocens nuUo cibi alimento frueretur. Audiens regina 
ferale conjugis edictum, licet gentili errore teneretur, tamen 
animi ingenita bonitate tenerae aetatis sortem miseratur ini-
quam. Fit anxia videre faciem virginis, et colloqui, sed ne id 
persentiscat vir ejus vehementer formidat. Talia meditando regina 
domum solitaria deambulabat. Fit illi optato eventu obviam 
princeps militiae quidam, nomine Porphirius, vir strenuns quan-
tum ad temporalem seculi dignitatem, consilio prudens, fide 
promptus, amioi secretum intra claustra silentii constantissime 
servans. Hunc ad se evocans imperatrix Augusta aperitvolun-
tatem suam, simulque postulat, ut amotis aut placatis custodibus 
carceris, visu et colloquio virginis potiretur. «Nam ut tibi, 
inquit, Porphiri, quae me sollioitant aperiam, multa hac in 
nocte per visum passa sum, quorum ambigua revelatio me adeo 
suspensam reddit, ut quocunque se horum exitus, siue in ad-
versum, sive in prosperum vertat, eorum sane eventum mature 
superventurum certissime cognoscam. Videbam sane hanc, de 
qua loquimur, puellam intra septa domicilii sedentem, inaesti-
mabili claritate circumfultam, et viros dealbatos cireumsedentes, 
quorum vultus inspicere prae claritate haud poteram. Illa autem 
me intuens jubet propius accedere et de manu unius horum, 
qui assistebant, coronam auream accipiens, capiti meo impone-
bat, dicens mihi haec verba: Ecce tibi, o imperatrix, corona e 
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coelo mittitur a dominó meo Jesu Christo. Qua ex visione sus-
pensa nec horae unius mementó quiescere possum, ita cor tre-
mulum me ad videndam virginem exagitat. Per te ergo mihi 
viam ad puellam eundi et videndi facultatem dari precor, o 
Porphiri.B Cui Porphirius respondit: «Tuum est, domina Augusta, 
imperare quod vis, mihi perficere quae jubeas animo cons t a t . . . 
licet imperatoris iram sciam pro certo me non posse vitare, si 
rescierit Igitur de prima vigilia noctis regina et Porphi
rius procedunt ad carcerem et introeuntes viderunt carcerem 
inaestimabili claritate undique choruscare, cujus ex fulgore 

perterriti corruerunt in terram «Surgite, inquit virgo egregia, 
et ne paveatis, quia et vos vocat Christus ad palmam.» Sur-
gentes autem contemplati sünt puellam sedentem et angelos Dei 
plagas et carnis scissuras aromatico unguíne circumfoventes, (quo) 
caro et cutis superficies in admirabilem decorem vertebantur. 
[Viderunt] etiam et seniores circumsedentes, quorum vultus ine-
dicibili lucis candore emioabant. Horum ab uno qui astabat 
Christi virgo coronam accepit, velut aureo colore rutilantem, 
et regináé capiti imposuit, dixitque circumsedentibus senioribus : 
«Haec est illa domini mei, de qua postulaveram, regina, quam 
militiae et coronae nostrae a Deo consortem mihi depoposceram. 
Sed et huné qui assistit militem in nostrae sortis numerum 
ascribi volumus.B Ad haec illi inquiunt: «0 pretiosa virgo, 
Christi margarita, super his preces tuas ille suscepit, pro cujus 
amore flagella et carceris horrorem non timuisti, sed et aeterno 
foedere ab ipso collatum tibi esse constat, ut pro quibuscunque 
ipsius majestatem interpellaveris, impetratum reportabis. Hos 
interim, qui visitationis gratia tibi assistunt, scito inter pri-
mitias laborum tuorum jam ascriptos, quos triumphali passione 
ante te coelica regna excipient coronatos. Mox militiae agone 
peracto te ille immortalis sponsus intra vitae aeternae januam 
suscipiet. . . ubi clarissima virginum túrba inter lilia, rosaeis 
floribus vernantia, sequuuntur agnum, quocunque ierit.6 His 
dictis beata virgo reginam consolari coepit dicens: «Jam regina 
forti animo esto, quia post hoc triduum itura es ad Deum. Ne 
ergo momentanea poenarum genera formides, quia non sünt 
condignae passiones hujus temporis ad interminabilem glóriám, 
quae talibus pro Christo poenis emercatur. Ne ergo verearis 
regis temporalis aut mortalis sponsi. . . ne verearis, inquam, 
ej US consortium aspernari pro rege aeterno et immortali sponso 
dominó Jesu Christo, qui pro caducis honoribus donat aeterna 
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praemia, pro transituris largitur sine fine mansura.» . . . Jam 
laeti . . . regina simul et Porphirius procedunt de carcere . . . 
Fit quaestio a militibus, quo in loco Porphirius cum regina 
pernoctasset. Quibus ipse a i t : «Quo ego pernoctassem, vos ne 
quaesieritis. Etenim summum vobis et utile bonum érit, si in 
consiliis meis adquiescitis, quod contigit michi non terrenis, sed 
divinis exoubiis invigilasse, quibus michi via vitae revelata est 
et verae deitatis cognitio reservata. Quocirca si mei estis et 
gaudere mecum optatis, idola vana, quae huc usque coluimus, 
relinquite et [verum] Deum, qui omnia, et nos inter omnia 
creavit, filiumque ejns Jesum Christum eredendő adorate, quia 
ipse est Deus et dominator omnium saeculorum, in cuius po-
testate constat universalis macliina mundi, qui credentes aeterna 
beatitudine remunerat, intredulos autem supplicio dampnat 
aeterno. Hic errores nostros diu ferens per beatam Katerinam 
nobis nunc primum innotuit, quam Maxentius imperátor in 
carcere clausam vesano tenet judicic» Erant ducenti et eo amplius 
milites, quibus a Porphirio talia [referabuntur], qui mox idola 
vana respuentes ad Christum conversi sünt. Kn. i. ni. S75— 
^JH6. l. 

É. 3251 -3333. v. Viilg. Servabatur interea virgo Christi 
in carcere juxta edictum imperatoris, et quia bissenis diebus 
sine alimento eam esse tyrannus jusserat, qui Danielem pro-
phetam in lacu leonum pavit, ipse innocentem puellam per hos 
dies missa de coelo candida columba fovere non destitit. Ex-
pletis verő diebus apparuit ei dominus cum multitudine ange-
lorum . . . Cui dominus, «Agnosce, inquifc, filia, agnosce aucto-
rem tuum, pro cujus nomine laboriosi certaminis cursum cepisti. 
Constans esto, et ne paveas, quia ego tecum sum, nec te desero. 
Est enim non parva túrba hominum per te nomini meo cre
ditura.» Haec dicens in coelum sese recepit, quem virgo longo 
euntem intiiitu sequebatur. At verő imperátor, expletis causis 
pro quibus ierat, Alexandrinorum redit ad urbem. Postera die, 
sedente eo in solio suo, fit conventus magistratuum et tribuniciae 
dignitatis. Tunc rex circumstantibus, «Praesentetur, inquit, teme-
raria illa puella, ut sciamus, si vei fame urgente ad culturam 
deorum poterit incurvari.» Educitur itaque de carcere virgo 
speciosa tribunali regia -praesentanda, quae cum in ejus staret 
praesentia, vultumque eius, quem tanto dierum spatio attenuatum 
jejunio aestimarat, multo formosiorem et splendidiorem esse 
videret, arbitrabatur clandestino officio ei subministrata alimenta, 
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unde furore commotus carcerarios jubet exoruciari, uisi fateantur 
a qvLo et per quem virgo cibis in carcere fuisset sustentata. At 
Christi virgo, ne custodes sui causa innocenter cruciarentur, 
cogitur aperire, quod clam esse hominibus malebat Ait itaque 
tyranno: « . . . Ego pláne cibum ab homine corporalem nullum 
accepi, sed qui suos milites in fame et tribulatione deserere 
nescit, ipse ma, ancillam suam per angelum suum coelestis cibi 
alimento nutrire dignatus est, ipse Deus. meus, amatőr meus, 
ipse pastor et sponsus unicus meus.» Kn. i. m. S86—389. l. 

É. 3336—3410. v. Vtdg. Ad haec . . . tyrannus ait puellae: 
« . . . licet te servare quam perdere maluissem, aperi nobis, 
quid tibi infra datas inducias oonsilium sequi decrevisti. Ne-
cesse est enim praesenti deliberafcione quodvis unum e duobus 
eligere : aut diis sacrificare, ut vivas, aut exquisitis tormentis 
(iorpus tenerum dilacerari, ut pereas.» Cui Katerina respondit: 
«Vivere sane opto, sed ut mihi vivere Christus sit, móri autem 
pro eo non timeo, sed potius diligo . . . et licet in corpus meum . . . 
saeviendi ad tempus habeas potestatem, in animam meam nulla 
tibi data est potestas . . . Tu ergo, tyranne, quaecunque poena-
lium tormentorum machinamenta potes excogitare, ne dií leras. . .» 
Ad haec tyrannus, ut leo violentus, dentibus frendens in vocem 
hujusmodi erupit: «Quid ignavi talia sustinemus? Usquequo 
adeo diós nostros tam contemptabiliter ab ista malefica inoan-
tatrice derogari patiemur, quin totum eorpus membratim discerpi 
faciamus, ne et ceteri Christiani adversus deos simili insulta-
tione barbarizare praesumant ? Ergo agite . . . apprehendite 
magam istam et diris supplicüs excruciatam morte crudelissima 
eam facite interire. Tunc demn suum . . . si fas est, provocol 
sibi ad auxilium.»^ (Kn. 2^9—291. l.) 

É. 3418—3452. v. Valg. Superveniens autem vir quidam, 
nomine Chursates, urbis praefectus, et ipse vir Belial, furentem 
regem ad novam accendit insaniam . . . «0 magne, inquit, impe
rátor, non pudet te tanto tempore unius feminae obluctatione 
teneri ? Non videt adhuc Caterina tale genus tormenti, quo 
exterreatur, ut adquiescat tibi ad immolandum diis magnis 
nostris. Jube ergo, ut infra triduum hoc sint factae quattuor 
rotae, et sicut ego dictavero. Extremi rotarum orbes et intimi 
circuli clavis proeminentibus et acutis prefigantur etc.^ Has juxta 

1 Az Érsekujv. c. .3409. és kk. verseiben levő imádság való
színűleg e fölkiáltás félreértéséből származott. 

2 A. magyar legenda 3439—3441. versének megfelelő rósz a 
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rotas Caterina exposita volubilem impetum sedens intueatur, 
ut vei sic volventis maohinae stridor terrorem incutiat et in-
curvetur ad sacram deorum culturam et vivát, sin autem, mox 
tali inpacta raaehinamento, hinc inde serris et clavis morda-
cibus discerpta, ad terrorem Christianorum inaudito pereat 
exemplo. Kn, 293—394. l. 

É. 3530—3559. v. Vulg. «Deus omnipotens, qui te in pe-
rioulis et necessitate invocantibus pia opitulatione subvenire 
non desinis, exaudi me, in hac necessitate ad te clamantem, et 
praesta, ut poenalis haec fabrica, coelestis ictu fulminis attrita, 
dissolvatur, ut manifestam potentiae tuae virtutem qui circum-
stant intuentes glorificent nomen tuum sanctum, quod est bene-
dictum in saecula. Tu scis, domine, quia non timore passionis 
haec obsecro, quia sitienti corde quovis mortis genere ad te 
venire et te videre desidero, sed ut tui, qui per me [in te] ere
di túri sünt, certiores de tuo adjutorio et constantiores in con-
fessione tui nominis perseverent.» Necdum verba virgo finierat, 
et ecce angelus domini de eoelo descendens illám molem, vehe-
menti turbinis ictu inpactam, tanto inpetu concussit, ut, ruptia 
compagibus, partes avulsae super infusum populum tanta vi 
excuterentur, ut quattuor milia de ipsa túrba gentilium uno 
turbine necarentur. Kn. 395—297. l. 

É. 3593—3790. v. Vidg. Erat dudum regina desuper spectans 
divinae ultionis -prodigiale signum, et quae prius se occultabat 
propter metum viri sui, nunc arrepto itinere se in conspectu 
beluae saevientis constanter immersit. «Quid tu, miserande 
conjux, contra Deum eluctaris? Quae te insania, o crudelis 
belua, adversus factorem tuum consurgere cogit ? An tu prospero 
exitu finire arbitraris certamen, quod adversus D e u m . . . sumpsisti ? 
Agnosce vei nunc in praesenti facto, quam potens est Christia
norum Deus et quanta animadversione te ipsum per te dampna-
turus est, qui uno ictu fulminis tot milia hominum hodie 
consumpsit.» Porro multi gentilium, qui ad hoc spectaculum 
convenerant, videntes magnalia Dei, conversi ad Christum publioa 
voce clamabant dicentes : «Vére magnus est Deus Christianorum, 
cujus nos servos ab hodierno die constanter profitemur, nam 
dii tui idola vana sünt, quae nec eultoribus suis aliquid prae-

Vulgatáhaxi hátrább {Kn. 295.1.) olvasható : Kotarum poenalis machina 
hac arte expolita erat, ut duae uno ordine volverentur, duae autem 
oontrario impetu agerentur, etc. 
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stare possunt.» His auditis tyrannus collegit se in omnem 
furorem adversus eos, sed vehementius adversus reginam, in 
vocem hujusmodi erupit : «Quid tu, inquiens, regina italoque-
ris ? Nam te quoque magicis artibus seductam Christianorum 
aliquis subvertit, ut et tu quoque omnipotentes deos nostros 
relinqueres . . . Quae mala infelicitas mea, ut qui ad culturam 
deorum nostrorum alienas coartabam, jam pestiferum subver-
sionis venenum familiarius domui meae inserpere videam, et 
unicam lectuli mei consortem hujus morbi contagine vexari 
contuear ! Porro si me ita amor conjugalis emplliverit, ut pro 
regináé erronea mutabilitate deorum contumeliam ita negligam, 
quid restat, nisi ut ceterae imperii Eomanae ma t rones . . . ad 
fabulosam Christianorum sectam totum regni corpus incurvare 
praesumant ? Juro ergo tibi per magnum deorum impérium, 
o regina, quod nisi maturius ab hac stultitia resipiscens diis 
immolaveris, caput tuum a oervice recisurp et carnes feris et 
volatilibus dilaoerandas hodie rejiciam. Nee tamen tu celeri 
morte vitám finissé laetaberis, quam ego, extortis primo mamillis, 
longo faciam cruciatu interire.» Jubet ergo crudelis tyrannus 
ministris contemptibiliter reginam apprehendere matronam et 
transfixas clavis ferreis mamillas ab imo pectore extorqueri. 
Quae oum ad locum supplicii dueeretur, respioiens ad beatam 
Caterinam dixit: «0 veneranda Christi virgo, funde preces ad 
dominum . . . ne caro infirma mentem cogat imbellem deficere . . . » 
Ad quam pretiosa virgo, «Ne timeas, inquit, o veneranda et 
Deo dilecta regina, sed viriliter age, quia hodie tibi pro trans-
itorio regno oommutabitur aetemum, pro mortali sponso im-
mortalem tibi adquires, pro poenis requiem permanentem. pro 
celeri obitu interminabilis vitae hodie peroipies natale princi-
pum. 1) . . . Tunc ministri extra civitatem eam ducentes ferreis 
hastilibus regias mamillas trajiciunt et sic suspensas ab imo 
crudeliter pectore mammas evellunt. Dehinc gladio peroussa 
felici martyrio migravit ad Christum . . . Porphirius verő noctu 
assumptis secum, quibus secretum palám esse voluit, corpus 
regináé et martyris conditum aromatibus sepelivit. 

Mane autem facto fit quaestio de corpore regináé, quis illud 
sustulisset. De quo cum multos ad supplioium pertrahi videret, 
Porphirius constanter ante tribunal imperatoris irruit dicens: 
«. . . Quae . . . gens tam barbára hujusmodi judicium edidit, ut 
vei cadaver exanime terrae gremio sepeliri prohiberet ? Verum-
tamen antequam innocentes perire consentiam, si reos esse 
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judicas, qui Christi martyrem sepelierunt, reatum hujusmodi 
non formido. Condemna certe, si audes, q^uod contra impérium 
tuum ancillam Christi sepelivi. . . Certe hoc crimine solus ego 
periclitari desidero, nam ego sum qui gloriosam Christi mar
tyrem, et ego Christi confessor, sepulturae gremio aceumulavi.» 
Hinc tyrannus, velut alto vulnere saucius, pro planctu rugitum, 
velut amens, altum emisit, quo tota regio pertonuit. aO! o! 
me miserum! o omnibus miserandum! ut quid me in hanc 
aerumpnosam vitám natura mater edidit, [cui] tollitur omne, 
quod nostri imperii praecipue summa requiri t! ' Ecce Porphi-
rius, qui erat unicus animae meae custos et totius laboris sola-
tium, in quem ab omni cura et sollicitudine reclinabar, velut 
singulare meum praesidium, ecce hic, nescio qua daemonum 
infestatione supplantatus, deorum nostrorum culturam aspernatur 
et illum Jhesum . . . confitetur ! Hic nimirum reginam a lege 
patria et cultura deorum subyertit. . . Et quamvis irreparabile 
mihi dampnum de conjuge ab eo constet illatúm, hoc potius 
eligo, ut, resipiseens ab hac stultitia, deos sibi placabiles reddat, 
et in nostra, ut coeperat, amicitia perdui-et, quam nostrae anim-
adversionis sententiam experiatur.» His dictis jussit omnes com-
militiones ipsius, qui lateri ejus adhaerebant, coram se adduci, 
quibus seorsum advocatis, dum de Porphirii conversione quaestio-
nem facérét, omnes una voce se Christianos esse protestabantur 
nec metu mortis a üde Christi et Porphirii societate ulla tenus 
dilapsuros. Kn. 297—304. l. 

É. 3844—385Í. v. Vulg. lubet hunc (t. i. Porphiriust) cum 
ceteris commihtonibus suis extra civitatem trahi et, amputatis 
capitibus, corpora inhumata canibus corrodenda emitti. Quod 
et factum est. Kn. 305—306. l. 

É. 3858—3899. v.] Vulg. Postera autem die sedens pro 
tribunali impiisimus tyrannus . . . beatam Caterinam jubet sibi 
prsesentari, cui sic a i t : «Quamquam tu omnium horum rea sis, 
quos arte magica depravatos mortis compendium subire fecisti, 
si tamen ab erroris proposito animum revocares et diis omni-
potentibus thura offerres, poteras nobiscum feliciter regnare et 
prima in regno nostro nominari. Ne ergo nos diutius protra-
has. Quod vis ex duobus unum elige: aut maturius aris liba-
mina inferas, aut hodie a cervice gladio oaput avulsum misera-

* V. ö. az Érsekújvári codex 3770. és 3771. v. között levő latin 
szöveggel. 
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bile prasbebit intuentibns spectaculum.» Cui virgo respondens: 
0. . . T e ergo protrahere diutius, tyranne, non quaero. Fac, 
qusecunque animo concepisti. Paratam me esse videbis ad omnia 
sustinenda, quse mihi inferre potueris.» Kn. 306—307. l. 

É. 3919—Sím. V. Vulg. Christi virginem . . . jubet extra 
portám civitatis decollari. Kn. 3U1. l. 

É. 3932—3988. v. Vulg. Quas cum ad locum passionis 
prfefixum properaret, respiciens vidit turbam multam virorum 
et mulierum sequentium se atque plangentium, inter quos prse-
cipue virgines et matronaj nobiles lamentabantiir. Conversa 
igitur ad illas dixit : «0 generosse matronse, o virgines claris-
simíe, nolite, obsecro, passionem meam lamentabili planctu 
onerare, sed . . . Congaudete, precor, mihi potius, quia videó 
Christum me vocantem . . . Vos . . . planctum istum lacrymabi-
lem . . . in vos ipsas convertite, ne vos in hoc gentilitatis errore 
dies suprema deprehendat, pro quo fletus asternos subeatis.i 
Hagc locuta a percussore orandi spatium indulgeri sibi poposcit. 
Quod cum spiculator annueret, ipsa elevatis in coelum oculis, 
oravit dicens: «0 decus et salus oredentium, o spes et glória 
virginum. Jhesu boné, gratias tibi ago, qui me intra coUegium 
ancillarum tuarum connumerare dignatus es, fac ergo hanc 
cum ancilla tua, obsecro, misericordiam, ut quicunque in lau-
dem et glóriám tuam passionis meae memóriám egerint, sive 
in exitu animae sua3, aut etiam in quacunque angustia me in-
vocaverint, celerem propitiationis tuoe obtineant effectum. Fugiat 
ab eis pestilentia et fames, morbus et clades . . . Fiat in fini-
bus eorum terrse fecunda messio e t . . . jocimda fructuum aber-
tas. Ecce, jam expleto certaminis mei agone, domine Jhesu 
Christe, ferientis gladium expecto ; tu . . . precor, suscipe spiri-
tum meum e t . . . in seternae quietis sede cum sanctis virgini-
bus confoveri jubeas.» Kn. 307—310. l. 

É. 4007—4053. v. Vulg. Et ecce vox hujusmodi, de sub-
limi nube emissa, ad eam redditur: «Veni, dilecta mea [sponsa 
mea], ecce tibi beatitudinis janua aperitur. Ecce quietis seternaa 
mansio tibi parata adventum tuum expectat.* . . . Veni ergo et 
ne solliciteris de donis, quse postulas, nam . . . his . . . qui in 
periculis et necessitatibus te invocaverint, praesidia optata et 
opem celerem de coelo promitto.» Facta ergo hac Yoce Christi 

1 Vö. az Érsekujv. e. 4009—4010. v. közt olvasható latin 
idézettel. 
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virgo lacteam cervicem protendens spiculatori ait: «Ecce vocor a do
minó meo Jesu Christo. Tu jam impiger age efrredde expletum quod 
a tyranno accepisti mandátum.» Mox ille insurgens decollavit eam. 
Quo ex facto duae res memória dignae apparuerunt: una: quia lac 
pro sanguine in testimonium virginalis innocentise de corpore 
ejus effusum terram uberius irrigavit, altéra: quia mox angeli 
accesserunt et assumptum corpus per altum aéra subvehentes 
in monte Synai deposuerunt qui mons a loco occisionis distat 
itinere viginti et eo amplius dierum, quo in loco innumera ad 
laudem domini íiunt miracula. Kn. 3i0—3Í3. l. 

A közölt részletekből, melyeket már nagyrészt Katona La 
jos kijelölt, világos, hogy a verses Katalin-legendának fontos
sága a magyar irodalomban jóval kisebb, mint a mekkorát neki 
a régibb írók tulajdonítottak. Viszont azt a nézetet, hogy a legen
dát sehogy sem lehet a Pelbárt nevéhez fílzni, Katona még 
újabb okokkal is támogatta. Pelbárt jobban tudott latinul, hogy
sem olyan botlást, a minó' a 2573. versben van (kyk ygen kaz-
dagok wattok = Qui colilis Bitem), elkövethetett volna (id. m. 
43. 1.); a Eajmundus-féle legendához pedig, mint kiderült, 
semmi köze Pelbártnak: ez a mű, melyet KNUST i. m. 46—58. I. 
ismertet, egy olasz szerzetesnek, FHATEB PEiBUsnak munkája, a 
A'tíua quaedam singularis atque rara legenda, mely 1500-ban 
Strassburgban a szerző neve alatt került ki a sajtó alól, fordí
tásokban pedig már a XV. század közepén közkézen forgott. 
Különben is a Nativitas-t csupán utólag, az 1504-iki kiadásban 
iktatták beléje. (L. Sziládéi, i. m. 85—86'. l.) 

IV. A magyar verses mű fölöttébb rongált szövegben ma
radt az utódokra és variánsok hiányában csak kis részben s így 
is csupán némi valószínűséggel restituálható. 

A helyreállítás eme munkájához a fő támasztékot a verse
lés szolgáltatja. A fordító legnagyobbrészt nyolczasokban tolmá
csolta a legendát és abból a körülményből, hogy ez a versalak, 
különösen a mű első felében, a Nativitas-ban és Conversió-ban, 
a körülményekhez képest igen sokszor elég kellemesen pendül, 
következtetni lehet, hogy a munka eredetileg jól volt verselve, 
azokat a szabatlanságokat tehát, melyek a mű rhythmusát meg
rontják, a másolóknak kell felróni. Ez a következtetés, a milyen 
egyszerű, épp oly bőséges igazolást nyer a legenda szövegének 
tömérdek hibájában. Akárhányszor tapasztaljuk, hogy a másoló 
nem értette meg a szöveget, a sorok kapcsolatát, s helyes érte
lemre való igyekeztében kötő- s egyébfajta szókat dugdosott 
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közéj ök és beléjök, a mivel aztán nemcsak a rhythmust, hanem 
gyakran a valódi értelmet is megrontotta. E megszerzésekre 
igen sokszor könnyű ráismerni s akkor elég az illető szavakat 
törölnünk, hogy az értelem is, a rhythmus is helyreálljon. 
Másutt megint sántít a vers, mivel felesleges szavak kerültek 
beléje: ezeket is kihalászhatjuk némi óvatossággal az eredeti 
szövegek útmutatása szerint; és elmaradván a fölösleg, a hely 
egyszeriben jól perdül. Másutt a oadentiák összezavarodása első 
pillantásra észrevéteti, hogy egyes sorok fel vannak cserélve ; 
hogy egy-egy szó eredeti helyéről a következő stichos-ba csú
szott át, vagy a soron belül cserélt helyet. Vannak árva sorok, 
melyeknek szomszédságából kiveszett az utánuk következő; de 
vannak kurták is, a melyeket csak ritkán sikerül kiegészíteni; 
s vannak itt-ott végkép összekuszálódott, teljesen megrontott 
helyek, a melyeken — variánsok teljes hiányában — semmi
féle szövegkritikai acribia többé nem segít. íme egy-két példa: 

Ez meg leween (fel) rohananaak 
(Es) az ewrdeghnek aldozanak 
(ees az) Chazar yo kezdefth mwtatha 

4 5 1 2 3 
(Es yo) peldath ada mynd az népnek 

2 3 4 1 
(Es ew) zaz harmynez ekret hozata 
(EB) j'gy aldozek az ewrdegnek 
az wthan az íeyedelmek 
es mynd az yeles few népek 
mykent urokhoz Halgatnak (wala) 
Azent t9b kenczel áldoznak (wala) 
(az) kyk kedyg olyak walanak 
kyk morhat kewefet byrnak (wala) 
werebeket (ees meg) fognak wala 
(Es meeg) azokwal (ees) áldoznak wala 

1 3 4 6 2 
lm egy leyany wagyon nalwnk 

1 3 2 
(Es) bewlczefegel nagion erews 
(mórt) ew bezede bewleíefeges 
(ees) twdomanya er9rfeges 
(Es] ekeffegel oly igen zeep 
hogy ew rayta czodal fok nep . . . 
keennal azt tehetem wala 
bog ewt áldoztatom wala 
1 3 4 2 

de (ez) yobnak theteek mynekwnk 
hogy belczekthewl megh Gyezteffek 
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azért erre hywatalals 
(Es) ez (egy) leányért hozattalak 
(Es) ha ty ezt meg gy9z6ndythek 
nagy fok ayandekot weztek (en thwlem) 
(es) ezen egyyk meg haragwek 
Es nagy kewelfeegben effeek 
(es) ew az czazart meg meewete 
(mert ew) bezedet ygeen thewrlytthe (mondwaan) 

Végre mint a szöveg nagymérvű megromlásának példája 
álljon itt a következő hely Katalinnak egyik válaszából: 

Myert hogy az poganfagot 
(Es) ez wylagy nagy hewfagot 
en regenten mynd el hattam 
(Es) magamat cryftwfnak attam 
azért az yly bwlczefegben 
kyben byztok keewelfeg (kiegészitenclő :-hen) 
(azért) ebben femmy twdo wagyok 
hanem Czak vor crystws myndenben twdo 
Es beívlcz ki zent leiekkel yelenek 
propheta myat regenten 
ez wylagy beívlczeket 
így mondwan gyaláz Es wezth el 

perdam Tapienciam fapiencium etc, a hol az «ebben femmy 
twdo wagyok» kezdetű rész a következő gondolatnak volna 
viszhangja: «Judico me inter vos nihil aliud scire nisi hunc, 
qui est vera scientia. . . dominum meum, Jesum Christum, 
qui dixit per prophetam: Perdam» etc. (Vulg.) 

Azonban e helyütt nem ezek a ritkábban előforduló 7iagy 
szövegromlások a fontosak; fontos az, hogy a restituált és resti-
tuálható helyekből következtetni lehet a magyar fordítás eredeti 
qualitasaira: rhythmusának ha nem is tökéletes, de kellemes 
folyására, verselésének könnyűségére, a magyarosságra, világos
ságra és a csinra, melylyel a fordító a deák eredetinek gondo
latait tolmácsolta. Látnivaló, hogy a fordítás a maga authen-
ticus szövegében korántsem volt az a többször értelmetlen, 
sokszor dadogó, kötőszavakkal és egyéb toldalékokkal éktelení-
tett munka, melyet az irodalom az Érsekújvári codexben örö
költ, hanem egy világos fejű, magyaros és kellemes tollú stilisz-
tának s ügyes verselönek elismerésre méltó kísérlete.* 

1 A legenda négy utolsó sorának verses természetére vonatkozó
lag 1. NBQYESY LÁSZLÓ «Szerzelék»-ét az Irodalomtörténet 1915. 176.1. 
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ÉNEKEK TELEGDI MIKLÓS PEÉDIKÁCIÓS-
KÖNYVEIBÖL. 

Hogy TELEGDI M . műveibe esetleg középkori énekek van
nak iktatva, arra némi tartózkodással már SZILÁDY ÁEON rá
mutatott. (Irodalomtört. Közlemények, V. (1895.) k., 125. 1.) 
Később HOBVÁTH CYEILL foglalkozott a dologgal. (A Batthyány-
codexről. BtXdapest, i906. 'Ií2—13. l.) Az utóbbinál hat ének 
van megjelölve: a Dicséretes ez gyermek, ki ez nap szülétek, 
Nagy örömnap ez nekünk. Gyermek szülétek Bellehemhen, 
Jer dicsérjük, jer dicsérjük az Krisztus Jézust, Nekünk szüle
telt mennyei király és a Hálát adjunk mindnyájan); végre 
kettőről (Christus feltámada, Feltámadt Christus ez napon) 
FKICK JózsEr id. munkájában (115—117. 1.) történik először 
említés. 

A nyolcz darab közül hét kivétel nélkül bejutott a leg
kiválóbb kath. énekesgyüjteményekbe: a Kisdi-, Szegedi-, Sze-
lepcsényi-, Kájoni-féle cantionalékba; sőt egyrészük Szegedi 
Gergelynél, Gönczinél, Bornemiszánál is előfordul és mint 
ilyen első pillanatra lijabb és protestáns eredetűnek látszik. 
A körülmények azonban világosan rávallanak középkori szár
mazásukra. Az irodalomtörténet ismeri OLÁH MIKLÓS 1560-iki 
nagyszombati zsinatának azt a kánonát, mely súlyos bünte.tés 
terhe alatt megtiltja különösen az istenházában való éneklését 
minden olyan nép- vagy deáknyelvű éneknek, a melyről nem 
bizonyos, hogy vagy az elődöktől száz esztendővel azelőtt jóvá
hagyatott, vagy az egyházi hatóságtól ezután jóvá nem hagya-
tik. «Nehogy a jámbor indulatú magyar nép istenesség színe 
alatt félrevezettessék, mint a hogy napjainkban, szívünk fájdal
mára, több helyütt tapasztaltuk.» (Cum, gravi poena committi-
mus, ne vulgares ullae, aut latináé etiam cantilenae, praeter 
eas, quas ante céntum annos maiores nostros certe approbasse 
constet, aut praeter eas, quae posthac a nobis fuerint appro-
batae, in templis maximé, admittantur. Ne sub specie pietatis 
hungarus populus, natura alioqui ad divinum cultum, propen-
sus, in errores inducatur: siciit, proh dolor! fieri nostra 
aetate in pluribus locis vidimiis. PÉTBEFFT, Sacra Cone. EccL 
Eom. Gath. Vienn» 1792. II. p. 93.) 

Ezt a tilalmat TELEGDinek, a ki a zsinat idején a nagy-

Eégi M. Költök Tára. H. C. l. 27 
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szombati iskolában tanított, Oláh kedves papjának, a nagy
szombati kanonoknak (1561.), zólyomi fó'esperesnek (1562.), 
szombati plébánosnak (1564.), nagyprépostnak (1572.) ós he
lyettes érseknek okvetetlen ismernie kellett. Az énekek ügye 
később is többször foglalkoztatta az illetékes köröket, így 
1564-ben, I. Ferdinánd rendelete folytán, mely a népénekeknek 
szorgos vizsgálat alapján való engedélyezését a püspökökre 
bízza; a nagyszombati aula emberei tehát bizonyosan számon tar
tották, hogy cantilenák dolgában mit örököltek a régiektől. 
TEIÍEGDI iratokból, nálánál öregebb egyénektől tudhatta, melyek 
voltak a magyar katholikusok régi egyházi énekei, sőt mint 
1535-iki születés egyre-másra gyermekkorából is emlékezhetett. 
Annyi bizonyos, hogy a komoly tudós és kemény vitatkozó, a 
reformatiónak félelmes ellenfele tudta, mit beszél, s nem jut
hatott arra a gondolatra, hogy híveinek a zsinat világosan ki
fejezett szándéka ellenére eretnek-gyűjteményekben kinyomta
tott eretnek származású énekeket ajánljon. 

Szavahihetőségét azonban egyes részletek is igazolják. 

1 «' VEÜNK SZULETEfEEUL 
enekec, meUyeket Szoktunc ez inepekbe, Predicatio elót, es predicatio 

után énekelni. 

ELfOE. 

1. DIcheretes az gyermec, 
ki ez nap ízületec, 
egi IzeplStelen ízüztül 
uigafztalaTunkra, 
ha nem ízületet uolna 
mi mind el uefztünk uolna, 
ó mi idueíCegünc, 
egyetlen egy lefufunc, 
ki mi ertünk ízületei, 
oltalmaz pokoltul. 

2. Eíaias propheta 
ezt, regen meg irta, 
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ízületetio egy rzflztűl 
úgymond az Mersiaa, 
kinec fzent fzületefen 
az angyaloc Srülnec, 
mely iduozetonec, 
fzületésérül ualo 
örömet üc ielentnec, 
elöfzör paítoroknac. 

3. Vegyüo azért eízankben 
angyalnac mondaíat, 
ki azt monda loíephnec 
ötét uigaíztaluan, 
im fogad ízüz Maria 
fzent lelektdl magzatot, 
kit lefusnac neuez, 
az az iduőzetönec, 
halalaual ü minket 
kárhozattól meg ment. 

4. Ezen mi mind orüUyünc 
es Chriítuft dicheriüc 
mert mi ertünc ízületet 
hogy mi el ne uefzünc, 
halat adgyunc ü neki, 
hitet 6 tüle keriünc 
hogy benne bizhafsunc, 
mert kic Chriftusban biznac, 
meg nem fzégyenültetnec, 
iteletnec napian. 

Az Evangeliomocnak.... magyarazattyanac Elseo Eesze. 
Bechbe 1577. 87. 1. — Még élőbbről: SZEGEM GBBGELinél: a 
87—88. 1., HuszÁE GÁL Énekeskönyvében (Komjáti, 1574.) 
CLXXXIII. 

Figyelmet érdemlő körülmény, hogy az ének 1. vszaka 
némi eltéréssel már a WinklerC «Szent énekB-eben megtalál
ható (344. l): 

27* 
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WinklerC: Telegdi: 

ez dicheretps germpk Dicheretes az gyermee, 
ez napon züeteek ki ez nap fzúletec, 
eegh zeplptelen zyztol egi JzeplStelen /zúztál 
my idw9Í[egh9nkeerth uigafztalafunkra, 
ha nem züetpth volna ha nem Jzületet uolna 
my mynd el veztpnk volna mi mind el uefztúnkúolna; 
enghpdethlenfegherth ő mi iduellegűne, 
0 en edos ihefufom egyetlen egy lefuíunc, 
ky my ertpnk zileteel ki mi ertünk fzúletel, 
oltalmazy pokoltol oltalmaz pokoliul. 

A két első sorban mutatkozó eltérés oka könnyen kitalálható. 
A Winklerben a vers-szak nem áll ének elején, mint Telegdinél, 
hanem más strophák közé van szőve, melyek közül a közvetlen 
előtte álló már említette a «dicséretes gyermöks-öt: 

. . . ees Bodogh az emlppk kyk 
9 genghefeg9kbe 
wr xpüfth emleteek — 

a oodex tehát nem folytathatja úgy, hogy: «Dicheretes az gyer
mee, ki ez nap Tzúletec» ; hanem a szövegnek némi változtatá
sával: «ez dicheretps germpk ez napon zileteek», a mi egyúttal 
a 2. sorban a nap szónak raggal való megtoldását is magyarázza. 

Az eredmény mindezek után világos: a két szövegnek tíz 
sora közül hét, vagyis az egésznek több mint két harmadrésze 
közel rokon, vagy épenséggel azonos ós közös eredetű. Más szó
val : a Telegdi-féle ének eleje a Winkler-féle ének megfelelő 
vers-szakának módosított kiadása. 

1 «« MAfODIC. 

1. NAgy 8r6in nap ez nekünk 
mert Chriftus fzúletec, 
ki ez napon fzarmazec 
egy fzüznec mehetSl, 
chodalatos az gyermee, 
es nagy gyonySrűfeges, 
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ü emberfegeben, 
de meg gondolhatatlan, 
es ki ielenthetetlen 
ü iftenfegében. 

2. Uten fia tamada 
tifzta nemes fzíiztül, 
mint rofa liliomtol, 
termefzet el almol, 
kit a fzüz leány fzüle, 
uilag elot ez uala 
mindenneo teremtoie, 
ki ü tiízta emleien, 
tirztafagos teieuel 
neuele fel az Chriítust. 

3. Mint üeg meg nem fzegic 
nap fény által hatuan, 
ugy fzegetlen marada 
az fzüz fzülefeben, 
bodog az gyermec fzülS, 
kinec tifzta fzent méhe, 
mert az iftent fzüle, 
es bodogoc az emlec, 
kic 6 gyenge korában > 
az Chriftuft fel tartottac. 

4 Angyal az paftoroknac 
6 chordaiok mellet, ^ 
eiel hogy uigyaznanac, 
az mennyei kiralt 
hirdeti nagy örSmmel, 
hogy uionnan fzületet, 
68. iafzolban fekfzic, 
angyaloknac fzent urat, 
ki mindeneket el haliad, 
képpel nagy fzepfeggel. 
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5. Az leány itt az anya, 
es az fin atya, 
ki hallót illyen dolgot 
iíten emberre len, 
fzolga es feiedelem, 
ki mindenhez közelget 
fnem eímerie ütet, 
ielen uagyon es tauul, 
az cbodais kettSzio, 
de nem uefzic űtet. 

e.Effelikor ízületéé 
igafsagnac napia, 
lafzolban helyheztetec 
fSldnec mennec ura, 
polaztatec a gyermec, 
ki az eget teremte 
es meg ekesfete, 
nappal, holdal, chillaggal, 
fenyefseggel, fzepfeggel, 
minden ekelfeggel. 

7.1 ^ Chriftua minket teremtel 
te szent kezeiddel, 
es mi ertűnc ízületei 
az ízüz Mariatul, 
kerünc azon tégedet, 
bochaíd meg bűneinket, 
es ne ueís pokolra, 
halalunknac utanna 
aggyad nekűnc ur iíten 
ízenedet lathatnunc. 

Az Bvang. Magy. Elseo Eesze. Bechbe 1577. 88—89. 1. Az 
ének, mint látható, a Dies est laetitiae kezdetű karácsonyi 
hymnus fordítása és mint ilyen azonos tartalmú a WinklerC 
«Szép ének»-ének 12—15., illetve 12—19. vers-szakával. Azon
ban egyéb atyafiság is van közöttük: 
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WinklerC: 

12. vigafagnak ez napya 
merth kyral zileteek 
ki zarmazeek ez napon 
ziznek p mehebpl 
chodalatos ez germpk 
ki myndonnek kedves Ipn 
p embprfeghebe 
ees ky aleythatatlan 
es 9 megh mondhatatlan 
p iftenjeghebe 

13. (I)Jten fya zileteek 
tyzta nemeff ziztpl 
Mykent rója lüiumtol 
termezetth chodalya 
kyth zwle yfyw lean 
ky wolth ez velagh elptth 
myndpnnek zprzpie . .. 

15. (M)ynt az yvegh nem tpryk 
nap feen által hathvan... 

Telegdi: 

l.Nagy 6r8m nap ez nekünc 
mert Chriltus /zuletec, 
ki ez napon Jzarmazec 
egy fzüznec méhétől, 
chodalatos az gyermec, 
es nagy gySnySrüfeges, 
ú ember/egében, 
de meg gondolhatatlan 
es ki ielenthetetlen 
ú iftenfegeben. 

2. Iften fia tamada 
tijzta nemes fzüztül. 
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mint rofa liliomtol, 
termefzet el almol, 
kit a Jzüz leány Jzúle, 
uilag élőt ez uala 
mindennek teremtőie... 

3. Mint fleg meg nem fzegic 
nap fény által hatuan .. . 

Ezek az egyezések világosan rávallanak, hogy a Telegdi-
féle változat ama variánsnak módosulása, melyet a WinklerC 
költe idején, a XVI. század első éveiben már éneknek' lehetett 
jelezni. Más szóval: Telegdi nem vétett a zsinati határozat ellen, 
mikor a Nagy örömnapot szintén gyűjteményébe iktatta. 

HARMADIG. 

1. CYermec Tzűletec Betlehemben, betlehemben: 
kin 8röle Hierufalem, 
kin őrüle Hierufalem. 

2. Emberi teltet fel ueue, teftet fel ueue: 
Atya iftennec igeié, 
atya iftennec igeié. 

3. Gábrieltől izentetec, izentelec : 
fzüz fogada ü fzent fiat, 
fzüz fogada ft fzent fiat. 

4. Mint u81egeny ü agyából, uSlegeny agyából: 
ugy fzületec fzent anyatul, 
ugy fzületec fzent anyatul. 

5. Immár iafzolban feküfzíc, iafzolban fekfifzic: 
ki Srőkce uralkodic, 
ki Srőkce uralkodic. 
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6. Az Angyal á paftoroknac, a paftoroknao: 
Vr ízületeiét hirdeti, 
vr ízületeiét hirdeti. 

7. Kiralyoc meízünnen iünec, meízünen iünec : 
Aranyat temient mirrat hoznac, 
aranyat temient mirrat hoznac. 

8. Egyízerímind házba be menuen, hazbabe 
! menuen: 

kőízSnnec az uy embernec, 
kSízSnnec az uy embernec. 

9. Az egy öroc nagy iítennec, 5róc nagy iítennec: 
adgyunc halat mint urunknac, 
adgyunk halat mint urunknac. 

Evang. Magy. Blsoe Eesze. Bechbe 1577. 89. 1. V. ö. HUSZÁR 
GÁL, Ék. CXC. FRICK, i. m. 119—120.1. A mű eredetije DEEVES-
nél a XIV. század elejéről való kéziratból közölve {Anal. hymn. 
I. k. 163—164. 1.); a magyar változat forrása a következő': 

1. Puer natus in Betlehem, 
Unde gaudet Jerusalem. 

2. Assumpsit carnem hominis 
Verbum Patris altissimi. 

3. Per Gabrielis nuntium 
Virgo concepit filium. 

4. Tamquam sponsus de thalamo, 
Processit matris utero. 

5. Et jacet in praesepio, 
Qui regnat sine termino. 

6. Et angelus pastoribus. 
Revelat, quod sit dominus. 

y ^ 
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7. Magi de longe veniunt, 
Aurum, thus, myrham offerunt. 

8. Intrantes domum invicem 
Nóvum salutant hominem. 

9. Uni, trino sempiterno 
Benedicamus Dominó. (WACK. I. 200.) 

'° NEGYEDIG. COLLAUDEMÜS. 

1. Jer dicheriűc, ier dicheriflc 
az Chriftus leíuft, 
ki fzületec Betlehemben. 

2. Mariatis Mariatis 
az ü fzent annyat, 
az aruaknac fegetSiet. 

3. Kit dichernec kit dichernec 
az nap es az hold, 
minden teremtet allatoc. 

4. Az angyaloc az angyaloc 
magaztallyac, 
moftan ízületet vrunkat. 

5. Apoftoloc Apoftoloc 
es Martyroc, 
mind az mennyei foc fzentec. 

6. Az kiralyoc az kiralyoc 
hozza iSuenec, 
aiandekokat hozanac. 

7. fzep ui chillag fzep ui chillag 
fel tamada, 
es fenyeskedec az egén. 
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8. Meg eímere meg eímere 
ütet az 6k5r, 
a ízamaris hogy ur uolna. 

9. Segély Chriftus, íegely Chriftus 
minket kSnySrgünc, 
hogy tégedet dicherhefsftnc. 

10. Az egy 5r5c az egy 8r8c 
iftenfegnec, 
adgyunc halat mint urunknac. 

Az Evang. Magy. Elsoe Része. Bechbe. 1577. 90. 1. Gyön
gyösi Toldalék, 15. sz. (V. ö. ALSZBGHY ZSOLT, i. m. 15. 1.) 
Eredetije ismeretlen, azonban esetleg azonos annak a versezet-
nek valamely változatával, melynek pár sorát DREVES gyűjte
ménye egy cseh énekkel kapcsolatban idézi (Anal. hyiim. 45. 
h. k. 9 l.) : 

R° Collaudemus huno Dominum 
Et salvatorem omnium 
Matre cum clarissima. 

(S. vsz. Vö. Cognovit bos et asinus, puod puer esset Dominus. 
A WACK I. 200. közölt „Puer natus" kezd. ének 2. vszakában. 

10. vnz. Vö. az előbbi ének 9. vsz. 

OETEDIG. GRATES NUNC ETC. 

1. Halat adgyunc mindnyaian 
az vr iítennec 
ki minket ízületeiénél 
meg fzabadetot 
Srdognec hatalmaífagabol 

2. Ennek illic hogy enekellyünc 
az angyalokcal 
diechoeíeg vriften te neked 
magalsagban. 
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Az Evang. Magy. Elsoe Eesze. Bechbe 1577. 91. 1. Vala 
mivel korábbi időről, 1556—1563 tájáról*, aBatthyányC 157.1. 
csaknem azonos szöveggel: «Halat adgunk minn'aian az Ur 
irtennek, ki az ó íz\^letefeuel: meg fzabaditot ördögnek hatal-
mailagabol. Ennek illic hog énekeli''^nk, az angalok.. 1: ditföfeg 
magoíTagban Iftennek.« ütóbbról csaknem minden prot és katho-
likus gyűjteményben. Forrás-szövege a következő: 

1. Grates nunc omnes reddamus 
Dominó Deo, 
Qui sua nativitate 
Nos liberavit 
De diabolica potestate. 

2. Huie oportet, nt canamus 
Cum angelis 
Semper glória in excelsis. 

A régiek N. SZENT GüEGBLynek tulajdonították, de mily 
alapon, nem tudható. Legelőször a XI. század elején találkozunk 
vele egy tropariumban {Troparium ms. Emmcranense ann. 
1024—1036. Clm. Monacen. 14322. A); utóbb jelentékenyen 
megbővítették s ebben az alakjában a budapesti egyet, könyv
tárnak egy XV. századbeli kéziratából tette közzé DBBVES (Anal. 
Hymn. 10. köt 16—17. 1.), kinek nagy gyűjteményében (53. köt. 
15—16. 1.) a források pontosan föl vannak jegyezve. 

* A BatthC keltét VOLF 1541—1563 közé helyezte. Azonban 
ennél pontosabb dátumhoz is juthatunk. A codex a XVI. zsoltár 
10. versét így fordítja : «Mert nem hagyod az én testemet a koporsó
ban», írójának tehát ismernie kellett BÉZA Uj testamentumét (megj. 
1556.), a hol a cadaver meum először szerepel, s így a BatthC 
1556-nál nem lehet korábbi keletű. (V. ö. HOKVÁTH C , A Batthyány-
codexről, 85^86. 1.) 
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I ''' AZ UI EfZTENDOE ÉNEKE. 

1. Nekúnc fzületec mennyei király 
fzüz Marianac méhében 
vi efztendSben mi uigadgyimc, 
ízületet leíuft imadgyuc. 

2. Vtet követe bodog fzent Iftuan, 
eKö martiria len uriítennec, 
vi efztendSbe etc. 

3. Szent lanos uala ualaíztatot, 
es egyebec k8z6t fzerelmetefb, 
ui efztendSbe etc. 

4. Aprofzentec meg Sletenec 
vriftennek kedueiert, 
vi eíztendőbe etc. 

5. Szent Tamás pifpec es feiedelem, 
bodogfagos fzent Tamaínac emlékezeti, 
vi eíztendőbe etc. 

6. Silueíter Papa hiuattatec, 
es menyorízagba koronáztatec, 
vi eíztendőbe etc. 

7. Kornyúl meteltetec úgymint ember, 
es iduozettonec neueztetec, 
vi eíztendőbe. 

8. Kiralyoc meízünnen iőnec, 
aranyat, temient, mirrat hoznac, 
vi eíztendőbe etc. 

9. Dicherteísec ízent haromíag, 
halat adgyunc az uriítenec 
vi eíztendőbe etc. 
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Először Az Ev. Magy. Elsoe Eesze 181. 1. Utóbb a kath. 
gyűjteményekben. Az első vers-szak megvan SZEGEDI GBKGELY-

nél (Ék. 98.) s utódainál; az ének többi részét a protestánsok 
erős katholikus tartalma miatt mellőzték s új strophákkal pótol
ták. Érdekes azonban, hogy a refrain több protestáns énekben 
is előfordul (Mennyei király szüleiek, Úr Jézus nekünk adalék; 
Megteljesité az Atyaisten szemit igéretit [Tuba Mihálytól]; Mi 
dicsérjük e mai szent napon Nagy tiszta szívvel.) 

Az eredeti közölve van a M. Nemz. Múzeum könyvtárának 
1395. Qü. Hung. jelzetű kéziratában, az úgynevezett Jancsó-
codexben: 

1. Natus est nobis rex gloriae 
Ab intaota púra virgine, 
In anno novo jubilemus, 
Parvulum Jesum adoremus. 

2. Ipsum sequitur Stephanus, 
Primus martyr et renatus. 
In anno novo jubilemus, 
Parvulum Jesum adoremus. 

3. Joannes ut praeelectus, 
Inter ceteros magis dilectus. 
In anno novo jubilemus, 
Parvulum Jesum adoremus. 

4. Innocentes ut öves oceiduntur, 
Pro Christi nomine offeruntur. 
In anno novo jubilemus, 
Parvulum Jesum adoremus. 

5. Thomas praesul et antistes, 
Pelix Thomae memória. 
In anno novo jubilemus, 
Parvulum Jesum adoremus. 

6. Sylvester papa invitatur, 
Et in coelis coronatur. 
In anno novo jubilemus, 
Parvulum Jesum adoremus. 
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7. Circumcisio nuncupatur, 
' Sed salvator nominatur. 

In anno novo jubilemus, ' 
Parvulum Jesum adoremus, 

9. Laudetur sancta Trinitas, 
Deo dicamus gratias. 
In anno novo jubilemus, 
Parvulum Jesum adoremus. 

A magyar szövegnek 8. versszaka a Puer naius in Beth-
lehem kezdetű hymnusból, illetve a Gyermek szülétek Betlehem
ben kezd. énekből került. 

^IHVSVETI ENEKEC. 
ELSŐ 

1. Chriftus fel tamada, 
mi bűnünket el mofa, 
es kiket ü fzerete, 
meny orízagban fel viue. 
Vriften meg valta 
mind ez világot 
fzent halalaual. 

2. Mindenható Vriften, 
halottaiból fel tamada, 
mies ütet dichiriüc 
vigai^fagos enekecel. 
Vriften meg valta 
mind ez világot 
fzent halalaual. 

3. Koporfoban feküuec, 
harmincz hat oraiglan, 
az vtan fel tamada, 
kit fzent atia fel költe. 
Vriften etc. 
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4. Szalla poklokra, 
iokat fzabaditani, 
gonofzokat ot hadni, 
nagy kenokat vallani. 
Vriften etc. 

5. Chriítus fel tamaduan, 
nekunc peldat vgy hagya, 
hogy mies fel tamadgyüc 
velle őízue vigadgyunc. 
Vriften. 

6. Kegyes ízüz Maria, 
te mennyei fzép roía, 
keried te fzent fiadat, *-
hogy idu5zechön minket. 
Vriften meg valta 
mind ez világot 
fzent halalaual. 

Az Evang. Magyarazattyanac 11. része. Nagy Szombat, 1578. 
39. 1. Élőbbről előfordul HUSZÁR GÁLnál (Ék., Komjáti, 1574. 
CCLXXXni.) azzal a módositással, hogy a 6. vers-szaknak két 
első sorát elhagyták, illetve másfél új vers-szakkal pótolták. 
SZEGEDI G. nem közli, de ismeri kezdő sorait ós felhasználja 
egy újabb énekhez (Chriftus fel tamada, mi bűnünket el mofa; 
ő fzent véré hullafa, lón vétkünknek romlafa stb. Ék. 101.). 
Később katholikusok, protestánsok egyaránt beiktatják gyűjte
ményeikbe. 

A mű eredetijót már BORNEMISZA megjelölte («Christüs 
surrexit, mala nostra texit.» XXIII. 1.) FEICK DEBVBS Analectái 
után (I. 99. l.) közöl egy ilyen kezdetű hymnust, abban a hit
ben, hogy a magyar szövegnek forrása volt, azonban a 12 soros 
versezetből mindössze a négy első sor egyez\k Telegdi válto
zatával : 

Christus surrexit, 
Mala nostra texit, 
Et quos hic dilexit, 
Hos ad coelos vexit. 
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Ám a rövid vers-szaknak így is megvan a maga értéke. 
Az a körülmény ugyanis, hogy a magyar író a «mala nostra 
texit» szavakat ezzel fordította: «mi bűnünket elmosá», a vál
tozatnak kath. eredetét bizonyítja. A bűnök elfedezóse (peccata 
tegere) bibliai szólás, mely a Vulgátábau is előfordul (Beati, 
quoriim remissse sünt iniquitates, et quorum teota sünt peccata. 
Ps. 31, 1., Ad Eom. 4 7.); de a katholikusok mindig tiltakoz
tak betű szerinti értelmezése ellen. PÁZMÁNY SZ. Ágoston mon
dására hivatkozik : «Non sic intelligas, qaod dixit (t. i. a Zsolt.) 
peccata cooperta, quasi ibi sint et vivant: Cooperta sünt pec
cata, teeta sünt, abolita sünt. Ugyan-is Isten-eló'tt egyéb elrejtve 
nem lehet, hanem a mi nincsen. Azért a mi emberben nincsen, 
azt Isten sem láttya emberben. De ha emberben volna a bűn, 
lehetetlen, hogy azt Isten emberben ne látná; mert a szent 
Pál és szent Dávid mondása-szerénl, Omnia nuda et aperta 
sünt oculis ejus. Heb. 4 13. Delicta mea a te non sünt abs-
condita.» Kalauz, XV. könyv, II. r., 1. Vö. i n . k. XII. r. 8. 
VI. — m . k. VII. r. VI. biz. m . — V. k. Vm. r. 2. II. Az az író 
tehát, aki a texit szót «elmosá »-val fordította, a kath. dogmá
nak pontos, félreérthetetlen kifejezésére törekedett, és az éneket, 
továbbá a belőle való kezdősorokat a protestánsok a katholiku-
soktól kölcsönözték. 

Egyébiránt az ének forrását tüzetesebben is meg lehet 
határozni. A Ckristtis surrexit kezdetű ének Dreves-nél a bécsi 
cs. k. egyet, könyvtárnak X. E. 2. jelzetű, továbbá a prágai 
cseh múzeumnak Jistcbniczi Graduál néven ismert kéziratából 
van közölve. Ugyanebben a két kéziratban azonban még egy 
hasonló alakú feltámadási ének olvasható, melynek 8. vers
szaka a Christun suiTexit-hen is előfordul mint 7. stropha, és a 
magyar változat legnagyobb részének ez a cantilena forrása: 

(Vö. Dreves, i. m. I. k. i03. l.) 

1. Deus omnipotens 
A morte resurgens, 
Laudemus hunc hodie 
Garmine Isetitise. 

2. Triduo humatus, 
Pedes, manus, latus 
Dedit perforare, 
Volens nos salvare. 

H^gi M. Költök Tára. H. 0. I. 28 
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3. Christe surrexisti, 
Exemplum dedisti, 
Ut nos resurgamus 
Et tecum vivamus. 

4. Maria praeclara, 
Coeli rosa clara, 
Ora pro nobis Deum, 
Tuum carum ülium. 

^ 5. Nazarene Jesu, 
Nos paschali esu 
Digneris reficere, 
Ad coelos perducere. 

6. Chori angeloruro, 
Agmina polorum 
Canunt Jesum surgere, 
In a3ternum vivere. 

7. Grentpm, o rex pie, 
Audi Bohemise, 
Da per bonitatem 
Pidei unitatem. 

8. Laus patri creanti, 
Nato restauranti, 
Amborum spiranti, 
Per 88ecula regnanti. 

SVRREXIT CHRISTVS HODIE. 

1. 1 *̂  Fel tamat Chriftus ez nap<m alleluia 
emberi vigafztalafert, alleluia. 

2. Halalt ki l'zenvedet minap alleluia, 
az nyavalyás emberekert, alleluia. 

3. El veue mi bűneinket alleluia, 
es meg igazeta minket, alleluia. 
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4. Meg rontá pokol kapuit alleluia, 
meg fzabadeta bennünket, alleluia. 

5. Meg kStSze az ördögöt alleluia, 
ragadomantul meg fofzta, alleluia. 

6. Az halaltis ü meg gySze, alleluia, 
es eletet nekünc ada, alleluia. 

7. Meg ielenec Marianac, alleluia, 
az bankodo, Magdolnanac, alleluia. 

8. Peternekis meg ielenec, alleluia, 
es á tob tanetuanyoknac, alleluia. 

9. Ezen mi mind örvendezzünc alleluia, 
adgyuQC halakat Vrunknac, alleluia. 

Az Ev. Magyarázattyánac 11. r., 41. 1. Eredetije a Suirexit 
Christus hodie kezdetű deák hymnus, melynek számos változata 
ismeretes, olyan azonban, a melyből az egész magyar szöveg 
készülhetett, egy sem került elő. FRICK KÁJONI Cantionáléjából 
(Í7i9. i81. l.) közli: 

1. Surrexit Christus hodie, alleluia, 
Humano pro solamine, all. 

2. Mortem qui passus hodie, all., 
Miserrimo pro homine, all. 

3. Apparuit primo Matri, all., 
Post Magdalense dolenti, all.* 

4. Petro dehinc et caeteris, all., 
Apparuit apostolis, all. 

5. Paschali pleno gaudio,^ all., 
Benedicamus Domine, all. 

1 Másutt: Apparuit primo Mariíe, A,ll., Poenitenti Magdaleuse. 
Vö. Sartorius János, Magyar Lelki Órának második része. 1133. 
313—314. l. 

••* In hoc paschali gaudio. Uo. 
28* 
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BAYOLO IMATSAGOC. 
1. C z u z r o l v a l ó b a y : 

1. Wram mindenható Iften, 
muléc regös nagy vth, 
rayta megyén vala 
áldot wrunc Iften, 

5. el8 talala 
hetuenhet fele veres Czuzt, 
Monda áldot 
wrunc WE Iften: 
houa indultatoc 

10. ez regös regi nagy vton? 
Meg fzolala hetuen 
het fele veres Czuz: 
Ha minket azon kérdefj 
urunc \?r Iften, 

15. houa megyűnc vgy mond, 
Minkis el megyúnc vgy mond, 
ez fekete föld fjinere. 
Aldot ez teftbe, 
teremtet ez lélekbe: 

20. fjálas hufat fjaggattyfic, 
piros vérét meg ifüuc, 
fjáz tetemet tördellyúc, 
fjáz izit, fjáz forczikaiat. 

Hogy azt hallá 
25. áldot wrunc Iften: 

Tüc fe meheffetec vgy mond 
ez fekete föld fjinere, 
ez en adottam teftbe, 
teremtettem leiekbe, 

30. tűkis fieífetec 
el az tenger fjigetibe, 
kegyetlen Oriaífoknac 
fjálas huffat fjaggaffatoc,' 
piros vérét meg igyatoc. 
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Ez embei 
véréből, f3álas 
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Azt meg hallác el fietenec, 
menenec tenger fjigetiben. 

rnec rjemeből, fzaiabol, feléből, ortzaiaból, piros 
huíTabol, fjáz tetemiből, ki fielTen es el ofjoUyon. 

hetuen het fele Czuz : 

40. 

.50. 

FoUyo czuz, veres czuz, 
kee czuz, feier czuz, 
fjőderies czuz, koíjveny, 
fajdalom, keleueny, 
ki oíjollyon, ki romollyon 
hetue het fele nyaualya 
ez emberből. Neuet meg kell neuezni. 

"2. A.Z k i n e c i 'eiet meg m e n t e hogy ne fayon. 

5, 

10 

15 

20 

Nemes afjonyom Boldog Anya, 
be mene íjent Templomba, 
le üleplec az 6 áldot 
aranyas íjent fjekibe. 

, az 6 áldot fjent feiet 
meg efé fénye füft czuz, 
fénye füft keleueny. 

le fügezte az 6 áldot 
fjent feiet rayta, 

. íjent kedue kőnyörodec, 
f^ent fjine Tüomorodec. 

Azt lata az 6 
áldot f^ent Fia, 
Monda: Oh en fjet Anyám, 

. mire íjent feied le ffiggeztSd, 
fjent kedued meg kőnySrődet, 
fjent fjinSd meg fjomorodot? 

Hogy azt hallá 
afjonyunc Maria, monda: 

. Oh en áldot fjent Fiam, 
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hogy ne fjomorodgyec 
az en áldot fjent íjinein, 
hogy ne függeífjem 
az en áldot íjent feiemet, 

25. hogy ne kSnyörödgyem meg 
az en áldot fjent fjiiiemben. 
Az en áldot fjent feiemet 
meg eífé fénye fuft czuz, 
fénye fűft keleueny 

30. hetuen het faydalom 
be fokta fjáz tetememet. 

Hogy azt hallá 
áldot urunc Iften: 
Ne ijedgy én zent anyám Maria, 

35. im en meg fjoritom 
az en aranyas 
kendetlen kezkenommel 
az te áldot zent feiedet, 
belSle ki fulfon 

40. fénye füft czuz, 
fénye füft keleueny, 
benne meg nem maradhaffon 
hetuen het faydalom 
az te íjáz tetemedben. 

45. Aldot wrunc Iften hatalmából, 
meg nem maradhatanae 
hetuen het fele fénye fűft Czuz. 

Ez mai diczSfeges napon 
enis meg fjoritottam 

50. ez embernec feiet 
ez kendetlen kezkenSuel, 
bünős fjaiambol 
fzent igéket 
rea mondottam: 

55. Ne ijedgyel fjent anyám Maria, 
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én vagyoc mindennel 
nagyob oruos, 
te vagy mindennel 
nagyob báios. 

3. Az kinec az torkába erezkedet. 
P61d, édes Anya 
te neked mondom elSfjer: 
ennec é torkában 
erős pőőros toroc 

B erezkodet, toroc gyikia, 
béka leuelegie, 
nyac foga: 
ofjollyon, romollyon, 
benne meg ne maradhasson, 

10 erős p68r6s toroc gyikia, 
béka leuelegie, 
nyac foga, 
difjno fjakaia, 
keleuenye 

iB oíjoUyon, romollyon, 
Iftennec hatalmából, 
boldog anya 
paranczolattyaual. 

4. Az m e n y e l e s r ő l : 

1 Wrunc ÜK Iften 
fel üle az 5 
fjent Sjamaranac 
nyergetlen hatara, 

5 el indula 
Paradiczomba, 
be nem mehete 
Paradiczom kapuia, 
lába meg botlec, 

10 lába meg czokec. 
czont mene ki helyerői, 
velő mene ki helyéről, 



4 4 0 KÖZÉPKOKI MAGYAE VEKSEINK. 

vér mene ki helyéről 
ér mene ki helyéről, 

15 wrüc Iften le függezte 
az ő áldot fjent feiet, 
fjine íjomorodec 
kedue kSnyörődec. 

Azt nieg lata 
20 az 6 fjent anya, 

monda az 6 íjent anya, 
oh en fjent Fiam, 
mire a te fjent 
feled fügezted 

25 fjet kedued kőny5r6dec ? 

Hogy azt hallá 
áldot wrunc Iften, 
Monda: oh en fjent anya Maria, 
hogy ne fügelfjem fjent feiemet. 

30 hogy ne fjomorodgyec fjent fjiuem, 
hogy ne kSnyöregyec fjent keduem. 
lm en fel ültem 
fjent fjamaromnac hatara, 
be akarnec menni 

33 Paradiczomba, 
be ne mehetec 
Paradiczomnac kapuian, 
fjent fjamaromnac 
lába meg botlec, 

40 lába ki czokec, 
czont mene ki helyéről, 
velő mene ki helyéről, 
ér mene ki helyerői, 
vér mene ki helyerői. 

4 5 Hogy ezt hallá 
az ő fjent Anya Maria. 
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Ne ijedgy en áldot fjent Fiam, 
En az en fjent 
kezemmel meg fogom 

60 fjent íjamarodnae lábat, 
fjent fjaiambol 
fjent igét rea mondom, 
fjent lehelletemet 
rea lehellem, 

55 czont megyén czonthoz, 
velS megyén velőhöz, 
ér megyén érhoz. 
In megyén inhSz, 
vér megyén vérhőz. 

60 Enis 6 mai napo 
meg fokta az en 
bünSs kezemmel, 
ez oktalannak auagy embernec lábat 

avagy kezet, 
Enis íjent igét 

«6 rea mondom, 
bűnös fjaiambol 
lehelletemet 
rea fuom, 
hogy helyekre mennyenec. 

5. Az ő k l e l e t r ó l . 

1 Kergetic vala 
mi wrunkat 
az gonosz fidoc, 
meg fogac, fel fefjitec 

5 magas kerezt fara, 
tSuis Coronaual koronazac, 
hegyes czüczaual öklel ec, 
vas Tjeguel fjegezek, 
az áldot zent fjiueböl 

10 fel inditac 
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az ö öklelettit, 
az 8 meredöket, _ 
az 8 keleuenyet, 

Azt meg lata 
16 az 8 fjent Anya, 

Oh en aldot zent Fiam, 
nem czudalom hogy 
te neked fel indult , 
a te keleuenyed, 

ío nam téged meg foktae 
az gonoíj íidoc, 
fel fefjitettec 
magas kerezt fara, 
töuis Coronaual koronaztac, 

2B hegyes czuczaual Skleltec, 
vas fjéggel fjegeztec. 
lm en meg nyomom 
az te áldot 
ot mély febeddel, 

30 az en zent het 
epelCegemmel, 
zent Janofnae 8 
arany gyorSieuel. 

A mint meg nyoma 
SB fjűz Maria, az 8 

áldot zent Fianac, 
Enis ez embernec 
vgyan meg nyomom, 
WE Iftennec 

*o 8t mély febeuel, 
afjonyunc Marianac 
zent het épeífegeuel, 
zent Janofnae 8 
arany gyűr8ieuel. 
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6. A z g e l e z t a r o l . 

1 Fekf jic vala az 
egy geleztas ember 
az tengernec partyan, 
oda mene három 

6 fjep fjent afjony, 
egyic fjent Borbalya, 
mafic fjent Ilona afjony, 
harmadic, kinec 
neuet nem tudom ; 

10 Sjent Ilona afjony 
fjede ki az geleztas 
afjonnac az geleztat 
az 6 béliből, gyomrabol. 
Az fjent Borbalya afjony 

15 apróra vagdala, 
a kinec neuet nem tudom 
az az tenger 
fenekébe banya, 
az tenger feneken 

20 meg nem maradhata, 
ot el ofjla, el' romla. 

Ez embernec az o béliben, 
gyomrában, hafaban, 
vgyan el ofjoUyon, 

25 Iftennek hatalmánál, 
boldog Anya 
paranczolattyaual. 

BoENBMiszA PÉTERnek Ördögi Kisirtetekról írt könyvében 
(fempte, 1578.) a 805—809. levélen nyolcz ráolvasás van, me
lyek közül hatot többé-kevésbbé kötött alakimak lehet tekinteni. 
A nyolcz imádságból először a Vasárnapi Újság 1867. évi szep
tember 8-iki száma közölt két mutatványt. Utóbb valamennyi 
megjelent BAENA FERDiNÁNDnak A finn költészetről czímű mun
kájában (Pest, 1872. 90—94. 1.), legújabban pedig — modern 
írással — az EthnographiaTSIY. kötetében (196. és 200—202. 
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1.). Ism. SziLÁDY ÁBON, M. Nyelvőr, 11. köt. 305-308 . 1. ; 
THÜRT ETELE, Ethnographia, XXIV. k. 197—199. 1.). 

Az a körülmény, hogy ezek a bájoló imádságok kötött 
alakúak, már korábban sem volt ismeretlen. GKEGTJSS ÁGOST 
szerint (Tanúim., I. Pest, 1872. 377. 1.) «Bornemisza Péter 
Ördögi kísértetei a magyar nép közt a XVI. században még 
dívó javas versek példáit tartalmazzák. Egyikben többek közt 
a ,hetvenhét véres csúzok' így szólnak, párhuzamos gondolatok
kal és aUiteratiókkal : 

Mink is elmegyünk 
A fekete föld színére, 
Áldott ez testbe, 
Teremtett ez lélekbe, 
Szálas húsá t szaggatjuk, 
Száz tetemit tördeljük.» 

Greguss csupán az idézett sorokkal támogatta állítását. 
Számba kell azonban venni, hogy az efféle szövegek a nép 
ajkán a gyakori használat által könnyen rhythmicus alakot 
ölthettek; hogy különösen a hosszabb mondókák megtanulását 
és megőrzését a verses alak jelentékenyen könnyítette ; s végre, 
hogy az idegen népek ráolvasásai között szintén nagy számmal 
vannak versesek. Figyelmet érdemel, hogy a szóban forgó bájoló 
imádságok egyes részeinek rhythmicus természetében kételkedni 
nem lehet; hogy igen sok bennök az alliteratio, egyes fordula
toknak és szólamoknak ismétlése. Mindez joggal ébreszti azt a 
sejtelmet, hogy a Bornemisza-féle imádságok többek közönséges 
prózánál. 

A kulcsot a mondókák rhythmusához az 1. sz. imádságnak 
részben Gregusstól is idézett dereka (H—34. v.) szolgáltatja. 
Ennek a párbeszédnek rhythmusa ugyanis nyilvánvaló, félre
érthetetlen. Másrészt valószíníínek látszik, hogy az ismeretlen 
szerző a bájolásokban másutt is a dialógusban követett módhoz 
igazodott. A csúzok felelete, Isten válasza meglehetősen különböző 
szótagszámú dimeterekben van szerkesztve. A legtöbb sor 4, 3 : 
de közben van 2, 4, van 3, 2, aztán 4, 2, találkozik 2, 3, to
vábbá 2, 5, végre 3, 5 ós 3, 4 typusú is. Nem lehetetlen tehát, 
hogy a bájoló imádságok végig ilyetén változatos rhythmusú 
sorokban készültek. 

Annyi bizonyos, hogy a szövegek jókora része ilyen sorokra 
könnyen szétválasztható és az ekkép nyert rhythmus rend
szerint egyenletes folyású. Vö. 
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Wram minden | ható Iften, 
muléc regős | nagy vth, 
rayta megyén | vala 
áldot wrunc | Iften, 
el6 I talala 
hetvenhét fele | veres Czuzt. 
Monda | áldot 
wrunc WE | Iften : 
houa indul | tatoc 
ez regós (regi) nagy | vton? 
Meg fjolala | hetuen 
hat fele | veres Czuz: 
Ha minket | azon kérdefj 
urunc wr | Iften, 
houa megyünc | vgy mond, 
Minkis I el megyűnc vgy mond, 
ez fekete | főid fjinere. 
Aldot ez I teftbe, 
teremtet ez j lélekbe: 
fsálas hufat | fjaggattüc, 
piros vérét | meg ifjuc stb. 

A beszéd tagolása általában hozzásimul ehhez a rhythmus-
hoz. A sorok nagyrésze páronkint egységet alkot és ebben az 
egységben többnyire mind a két félre külön parallel mondat
egység esik vagy egy-egy kerekded szólam (hangsúlybeli egy
ség), melyek együtt értelmi egészet képeznek. Pl. 

wrüc Iften le függezte | az 6 áldot fjent feiet, 
fjine fjomorodec \ kedue könyorődec 

Itt-ott a szerkezet bonyolultabb; de az arányos, páros tagolódás 
akkor is szembeszökő: 

Wrunc UE Iften | fel üle az ő || fjent Sgamaranac | nyer-
* [getlen hatara, 

el indula | Paradiczomba, |1 be nem mehete | Paradiczom 
kapuiá. 

Kivétel, hiba, nehézkesség akad feles számmal; azonban 
számuk mégis csekélyebb, hogysem miattok a rhytbmusnak 
uralkodó jellemét tagadni kellene. Mi több, igen gyönge rhyth-
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musú imádság is találkozik : Az geleztarol szóló, mely jóformán 
csak külső tagolódásánál fogva mondható versesnek, holott 
mondatfűzése nagyrészt prózába illő és dictiója sem alakul a 
rhythmus szabályai szerint. Viszont igen eleven rhythmus lük
tet a harmadiknak egyes részeiben: 

Fold, édes | Anya 
te neked | mondom (elöfjer): 
ennec é | torkában 
erős pőörös | toroc 
erezkodet toroc gyikia, 
béka leue | legie, 

ofjoUyon, | romollyon, 
benne meg ne | maradhaűon 
erős pőrős | toroc gyikia, 
béka leue- | legie, 

ofjollyon, I romollyon, 
Iftennec | batalmabol, 
boldog I anya 
paranczolat- | tyaual. 

Látnivaló, ezek a versek nem ömlenek egyforma stro-
phákba; nem éneklésre, hanem recitálásra valók (Sprecirvers), 
mint a népnek egynémely rhythmusos köszöntője, találós me
séje és egyéb mondókája ;* egyébként azonban odaillenek régi 
magyar rhythmusaink közé s méltó testvérei az efféle szöve
geknek : 

Ne siess, ne siess uram, 
fzent István király, 
az én balálomra, 
ón sem vagyok 
vadlövő vadad, 
hanem én is vagyok^ 
az Atyaistentől 
hozzád követ. (Sebestyén, Eegős-ón. 43. 1.) 

1 Pl. Kriza, Vadr. S70. Jót kévánok bátya! — az isten őrözze 
meg — tűztől, víztől, — dühös czénégótöl, — kártól, marhától, — 
jó szerencsétől, — két szeme világától, — s végre — a mennyek
nek országától. 
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Gyűjteményünkben a nyolez bájolás közül hat került a 
versek közé ; ám lehetséges, hogy eredetileg az igézetről (5.) és 
a hasfájásról való (8.) ráolvasást szintén versnek szánták. 
Bizonyos ugyanis, hogy a két imádság mindegyikében vannak 
részek a verses szövegekből: az elsőnek eleje szinte azonos a 
másodikéval, vége pedig a harmadikéval. Aztán a Hasfájásról 
csaknem mindenestül az első szövegnek módosítása. Végre he
lyenkínt mind a kettőben jól érezhető a rhythmus lüktetése, 
csakhogy a versnek készült részekhez toldások járultak, úgyhogy 
rhythmicai tagolásuk akadályokba ütközik. íme mind a kettő
nek másolata: 

1. Az igézetről. 
Nemes afgonyom Maria, ólebe takara az ő áldot Tjent Fiat, 

be mene vele igent Timpoliomba, le üleplec az ó áldot zent 
aranyos zent ígekibe, eleibe teue aranyas bólczeiet; bele fekteti 
Jefuft, azt meg latac zent afgonyoc, zent leanyoo, zent Apofto-
loc. Martelyoc, Jefuft meg igezec. Azt meg lata az ó zent Anya, 
monda ez fgot az ő fgerető fgentinek. zent Neftorid afgonnac, 
mennyel en fgerető fgentem, hozzad Jardouannac vizet, had 
fireffgem meg benne az en áldot zent Fiamat. El mene zent 
Neftirid afgony, el hoza Jardouannac zent vizet, benne Jefuft 
meg fireztec, Monda ez fgot zent Neftirid afgonac, vid el vgy 
mond Jefufnak az ó igezetit, piros Maruan kőre, hogy azt hallá 
az ó fgerete fgenti zent Neftirid afgony, el önte piros Maruan 
kówón, ot el ofgla, meg nem maradhatta Jefufnak az ó igézeti. 
Ez mai diczőfeges napon ez s'ez emberen vgyan ne maradhasson 
meg íirfi igézeti, leány igézeti, afgonyi állat igézeti, Iftennec 
hatalmából. Boldog afgony paranczolattyabol. 

2. Has fayasrol. 
Wram mindenható líten, mulec egy regös nagy vth, rayta 

megyén az mindenható wrunc WE lílen, az ő f3eretö fjentiuel 
kerezteló fsent Janollal, elő talalanac hetuen het fele erőtelen 
has faiaft. Monda ez fsot uruno Iften, houa indultatoc ti ez regős 
nagy vton, hetuen het fele erőtelen has faias. Ha engemet 
ezen kérdefg wrunc Wr Iften houa indultunc. Minkis el megyünc 
ez fekete fóldnec fginere, áldot ez teftbe, teremtet lélekbe, hurat, 
gyomrát, ófgue háborgatom, piros vérét meg ifgom, fgalas hufat 
meg fgaggatö. Azt meg hálla áldot wrunc Iften, paranczoloc 
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en te neked hetuen het erótelen has i'aiass, tüc se mehessetec 
el, ez fekete főid fginere, fgálas hullat meg ne fgaggaffatoc, az 
en adottam teflnec, teremtet leleknec hurat, gyomrát, ófgue ne 
haborgafl'atoc, piros vérét meg ne igyatoc, tükis mennyetec az 
tengerbe, tenger fönenyet fel forgalTatoc, habiat haborgalTatoc, 
kóuet hafogaffatoc. Azt meg hallac el fietenec, hetuen het eró
telen has faias, tenger fóuenyet fel forgatac, kóuet hai'ogattac. 
Ez embernec az ő halTabol, gyomrabol, béliből vgyan ki ofi;ollyon, 
romollyon, az ó has faiafa. 

Hogy BORNEMISZA mikép jutott a bájoló imádságokhoz, ő 
maga elbeszéli id. munkájában. «1577. esztendőbe vala egy oskola
mesterem, Lethenyei Pál, kit aztán Isten lelkipásztorságra híva 
és kibocsátám Maczédra és több ilyen megvakult falukra. Azok 
közt valának egynéhány ördöngösök, kik elein sokképen káro
molták az ő tanítását. Végre esztendő múlva találkozik egy 
asszonyra, kit hívnak: Tardoskeddi Szerencse Benedeknének. 
Ezt mikor egyszer is, másszor is feddené bálványozásáról és 
bűbájosságáról és magába gondolkodnék á hallott Isten igéjéről, 
6gy éjjel kezd imádkozni térdenállva az ő szokott imádsága 
szerint és látván az ördögök, hogy elvágyódik tőlük, rajta ter
mének és kezdik rettenteni és kínozni, ki miatt nagyokat sikolt 
és kezd erősen könyörgeni, vinnék a prédikátorhoz. Sok dolog 
volna megírni egynéhány hétig mint kínlódott és az ördög 
mint fogta meg fülét, nyelvét, hogy ő maga se hallhasson, se 
szólhasson, hanem az ördög szólt ki belőle. Ki sokképen csúfolta 
és felelt a prédikátornak. Ki csuda álnokul ím ezt is kérte: 
Melyik az Isten könyve ? Amaz mutatá az ó- és új-testamentu
mot és mondott arra: nosza, hát ha prédikátor vagy és bízol 
tudományodba, tedd fejemre és olvasd, lássd, ha kiűzhetsz-e ? De 
az azt felelte-: nem veszesz arra. Tudom én, mint tört meg téged 
a mi Urunk Jézus Krisztus és az ö nevébe szólok te neked és 
összegyűlvén a szomszédsággal és háza népével imádkozott 
érette és ö vele is mondatta erővel is. Végre az asszony hol 
szólni kezdett, hol megint az szólt ki belőle. És megismerték, 
mikor az ördög szólt. El is ragadták volna néha az asszonyt és 
kezét kérték, de felkiáltott az asszony és ismét imádkoztak 
érette. Egynéhány napra mond az asszony: Látom az Atya 
Istent és az ő megfeszült szerelmes fiát és a szenteket és az 
ördögöket és íme a íiú kezét nyújtja és azba megkönnyebbeszik 
az asszony és sokképen hálát ád az Istennek jótettéről. És 
mond: most bizonnyal értem, hogy nem a szentek érdeme, ha-
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nem csak a Jézus Krisztusé segíti a bűnös embert, mert csak ő 
nyujtya nekem az ö kezét. És megbeszéli régi gonosz életét, 
bujaságát, bálványozását és bájolását. És nem akart eltávozni a 
prédikátor házától, hanem éjjel-nappal tanult és imádkozott. 
És midőn egy péntek nap a prédikátor sódart ennék, kérés nél
kül hozzányúl és mond neki a prédikátor: ne edd, ha ismered, 
hogy szívednek nehézségére vagyon. 0 pedig mond: ezelőtt sok 
sódart kívántam megszenteltetni a kokonya között, kiket nem 
szenteltettem, hanem ördöggel csúfoltattam meg és azt nagy 
bolond ájtatossággal ettem. Immár most értem, hogy az Úr 
mindent megszentelt és minden tiszta azoknak, kit vérével meg
tisztított és abba bízik, a tisztátalannak pedig és ördög tagjának 
minden tisztátalan. 

Ebből mikor űznék az ördögöt, sok régi hívséget számlálta 
elő az ördög, a kikbe neki szolgált és fenyegette, hogy nem 
ereszti senki kezébe, mert egyszer neki adta magát. Néha hízel
kedő szóval szólt, hogy ne hinne más Krisztusba, mert ő volna 
a Krisztus. Mikor haziidtatták és azt mondták, hogy ötét meg
törte az Úr Krisztus, azt felelte, megtörte volt, de ismét erőt 
veszek. És nosza kísértesz-e, ha gondolok veled ? De hova inkább 
álnokoskodott és csacsogott, annyival nagyobb merészséget vet
tek a hívek ellene és ájtátosban imádkoztak a nyomorult embe
rért, kit Isten megszabadítván, sokan inkább épültek az Úrnak 
igéjéből. 

Midőn meggyógyult az asszony, kérdezték, ha ő szólt-e, azt 
felelte : hogy néha mind fülét, nyelvét megtartotta és nem hagyta 
szólni és sokat nem hallott azba, a mit belőle mondott. Azután 
ón meghagyáin, hogy én nekem írná meg a prédikátor, az ördög 
neveben minemű imádsággal mívelte a bájolást, kit ő vélt, hogy 
Isten nevébe mívelt, kiket nagyannyátúl és egy misemondó 
paptid tanult volt. 

lm nyolczat előszámlálok bennük.» 
(•Jd.'THUBY K , Ethnogr., i. h.) 

Az imádságokat tehát LETHBNÍEI PÁL jegyezte le Maczédon, 
1577-ben, Tardoskeddi Szerencse Benedeknének közlése után, 
aki viszont a szövegeket nagyanyj ától és — állítólag — egy mise
mondó paptól tanulta. Bizonyos azonban, hogy az imádságokat 
sem Szerencséné anyja, sem az illető katholikus pap nem szer
kesztette, hanem mind a ketten még régibb emberektől örökölték. 
Ezekben a ráolvasásokban ugyanis a népköltés szólal meg; s ha 

Jtíiffi M. KOllúk Túra. H. C. l. 29 
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valaki erről olvasásuk után még kételkedhetnék, a későbbi 
ráolvasások minden kétséget kiküszöbölnek. A Bornemisza-féle 
bájoló imádságok egyikének-másikának vigyanis nemcsak kör
vonalai tükröződnek későbbről előkerült ráolvasásaink egyiké-
ben-másikában, hanem mondókáik is viszhangzanak. A SZILÁDY 
ÁBONtól (M. Nyelvőr, 1873. 306—309. 1.) közzétett tíz szöveg 
közül a 2. számú így szól: «Jézus elindula hosszú útra, talál-
koza az igézőkkel, kérdezte tölek: hová mentek te ? — megyünk, 
hogy rontsuk meg N. N. egészségét, vegyük el szivit, máját. — 
Elmenjetek onnan a fekete földnek gyomrába . . .!» A 6. számú 
(Kiskun-Majsa) így imádkozik: «Föld, édes anyám!» A 8. szá
múban (Kunfélegyháza) ezek a részek fordulnak elő: «Elindula 
urunk Jézus Jerikóból Jeruzsálembe, által mene kőhidon ö lován, 
ő szamarán . . , ezen jószág semmi ízébe, tagjába ficzemlet vagy 
nyilamlás meg ne maradhasson, hús húshoz, csont csonthoz, 
tag taghoz, ín ínhoz, vér vérhöz, ér érhöz . . . Fuss, fuss mere
dek, istennek hírével, boldog asszony parancsolatjával.» 

BARNA FERDINÁND (id. m. 90. 1.) «a keresztyén valláshoz idomí
tott pogány őskori imádsági maradványok»-at lát a nyolcz em
lékben, és különösen a. 3. számúban említett Földanyát a finn 
maa-ema, mammn-eukko alakjával azonosítja (96. 1.) Kevésbbé 
merész azonban és inkább elfogadható SZICÁDY véleménye, hogy 
legalább is XV. századi nyelvmaradványoknak kell őket tekinte
nünk (.1/. Nijelvör, i. k. 305. l.) 

Vájjon a Bornemisza-féle könyv híven közli-e a szóban forgó 
ráolvasásokat, avagy mennyi esetleg bennök a változtatás: 
variánsok hiányában nem lehet eldönteni. Valószínű azonban, 
hogy a textus helylyel-közzel nem kifogástalan. A 2. sz. darab
ban egyszer Jzent kedue konySrődec, [zent J'zine Jzomorodec, 
másszor /zent kedued meg kőnyőródet, /zent /zinőd meg /zo-
morodot (vö. 4. sz. /zine /zomorodec kedue kőnyőródec; uo. 
/zent kedued kőnyőródec) olvasható. Az 1. szöveg 10, sorában 
regős regi van írva, holott a regi nyilvánvaló kései toldás, mely 
a regős szó félreértése következtében a reges régi szólás hatása 
alatt került a versezetbe. Ugyancsak toldásoknak látszanak a 
következők: 2, 19: monda (vö, uo., 3 3 ; 4, 46); % 34 : Maria 
(ui. 4, 28); 2, 36 : az en aranyas (mivel nemcsak a rhythmusból 
rí ki, hanem az 50. sor ntán sincsen ismételve); 3, 2,- elófzer, 
(másodszer u. i. nincs az imádságban) és végül a 6. számú darab
ban az 1., 13., 14., 16., 22. sor az névelője; a 7. és 14. sor a^on 
szava. i 
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\ 
A KERESZTYÉNSÉGBEN IGAZ VALLÁS A 

HITBEN. 

1. A Kerefztyénfégben 
igaz vallás a' hitben; 
Hogy hidgy&nk egy Iftenben, 
Atya, Fiú, és Sz. Lélekben, 
Menynek, földnek, tengernek, 
5 Teremtőjében. 

2. Hifzünk a' Ohrirtufban, 
Iftennék egy Fiában, 
Mi kegyes fzófzóUonkban, 
üdvezitő JESvs, Chriftiifban: 
Kit Ádámnak igére; 
az Paradicsomban. 

3. I* Gábriel Arehangyal 
Názáretben küldetek. 
A' Szűz meg gyümolcsozék, 
Szent Leiektol terehben efek. 
Jó hir nékünk mondaték, 
hogy Meg-váltónk ízületnek. 

4. Bethlemben ízületek, 
Angyalok meg-jelenték; 
Páfztoroknak hirdetek, 
hogy Ur Chriftus nékünk ízületek; 
békefeg, jó akarat, 
földre hirdettetek. 

5. A' Chriítus kint-valla, 
a Kerefzt-fán meg-hala, 
6 ízent vére ki-omla; 
mi halálunk ottan meg-romla. 
Harmad nap fel-támada, 
minket meg-igazita. 

• 29* 



452 KOZEVKOlíI MAGYAR VERSEINK. 

6. Mennyekbe fel-méne, 
az 6rök dicsőífegbe, 

" ott nékünk helyet ízerze. 
El-j8vend6 az ítéletre: 
ott meg-fizet mindennek, 
k i ; mint érdemiette. 

7. Hifzek fzent Lélekben, 
"Vigafztaló irtenben. 
Hifzem a' Szentegyházat, 
Szenteknek 8 gyűlekezetit. 
Hifzem Chriftus kedveért 
bűnömnek bocsánattyát. 

8. Hifzem a' hólt teftnek 
ifmég fel-támadáfát. 
Hifzem a' dicsSífeget: 
hifzem én az órők életet. 
Ez hittel bátorítom 
minden életemet Arnen. 

A Cantus Catholici 1651-iki kiad. 3—4. 1. 
Némileg eltérő alakban közlik a protestáns gyűjtemények: 

a váradi énekesbönyv (A kere><ztyéni gyülekezetben való Meni 
diczeretek . . . Varadon . . . Anno D. M. D. LXVj. 40.), SZEGEDI 
GERGELY (Ék. 174. L), HUSZÁR GÁL (183.1.), BORNEMISZA (XXXIV. 1.); 
de a katholikusok is rendre fölhasználják. (Vö. Cantus Calh., 
Kassa, 1674. S—3. 1., az 1—3. és 7—8. vsz.; KÁJONI, Cantio-
nale Cath., 1719., 13—14. I. stb.) Dallama azonos a NádorC 
698—700. 11. levő Ave /líemí'c/im-fordításéval. (Vö. f. a 146. 1.) 

Ö :t: -o—o- Pí 
A Ke-resz-tyén-Bég-ben i - gaz val-lás a' hit - ben ; 

Hogy hid-gyűnk egy Is-ten-ben, A-tya, Fi-u és Sz. Lé-lek-ben, 

Meny-nek, főld-nek, ten-ger-nek ő Te-íem-tö - jé - ben. 
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• Mint protestáns dicséretet az éneket már 6. vers-szaka 
gyanúba keveri. Az a tétel ugyanis, hogy az Üdvözítő az utolsó 
Ítéleten «megfizet mindennek, ki mint érdemiette", a szó szoros 
értelmét tekintve katholikus dogma. Protestáns ember elmond
hatja, hogy Isten az utolsó ítéleten megfizet minden gonosznak 
érdeme szerint; de nem illik szájába, hogy a jóknak is meg
fizet, «ki mint érdemiette», mivel a reformátorok hitvallása 
szerint az üdvösséget ember soha semmivel nem érdemelheti. 
(Vö. Szegedi Gergely Ék. 133. 1.: 

Onnan leszen el jövendő 
az utolsó ítéletre : 
akkor leszen minden embernek 
hiti szerint fizetése.) 

A kifejezést tehát az új szellem követői csak bizonyos meg
szorítással, magyarázattal énekelhették, azzal, hogy az érdemel 
igét Bornemisza Péter szavával élve «improprie», azaz nem 
valódi értelme szerint kell gondolni. 

A versezetben azonban a gyanús kifejezésen kívül egyéb 
nyomok és jelek is találkoznak. Figyelemre méltó jelesül az a 
különbség, mely a 7-ik vers-szakban a katholikus és protestáns 
változatok között észlelhető. A katholikus szövegek szorosan 
ragaszkodnak a Credo gondolatfolyásához : Credo (a) in Spiri-
tum Sanctum, (b) sanctam Ecclesiam catholicam, (c) sanctorum 
communionem, (d) remissionem peccatorum, (e) carnis resur-
rectionem, (f) vitám aeternam; ellenben a protestáns énekesek 
szövege kihagyja a sanctorum communio-t, úgyszintén a remissio 
peccatorum-ot és a 8. vsz. utolsó három sorát a 7. vers-szakba 
toldva megzavarja a dolgok természetes egymásutánját: 

7. Hifzec fzent leiekben, 
vigafztalo iftenben, 
hiízem az fzent egyhazat, 
hifzem en az 6r5c é le te t ; 
es hit tel bátor í tom 
az ón életemet. 

8. Hifzem az holt teftnec 
teftben fel tamadafat, 
hifzem en az 5r5c életet, ' " 
es hituel bátorí tom 
minden életemet. {Szegedi G., 174—5. 1.) 
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Világos ebből, hogy a kétféle változat közül nem a protes
táns, hanem a katholikus az eredeti és következésképen az 
éneket nem a katholikusok kölcsönözték a reformátoroktól, 
hanem a reformátorok a katholikiisoktól. 

Hogy egyben miért változtatták meg a versezetet, könnyű 
kitalálni. A protestánsok a régi egyház tanai közül egyet 
sem ostromoltak oly hevesen, mint a szenteknek egyessé
get, vagyis azt a dogmát, mely a szentek segítségül hívását és 
közbenjárását hangoztatja. A osanetoram commnnio» előfordul 
ugyan a protestáns katekizmusok hivatalos Credo-iban', csakhogy 
egyszerűen az «egyház» fogalmával azonosítva; a szabadabb 
szövegek azonban szívesen mellőzik mint olyan dolgot, mely a 
hívekben, könnyen pápistás vélekedéseket támaszthat. LTJTHEB 
a Wyr gleuben uU an eynen Gólt kezdetű hitvalló énekben 
mélyen hallgat róla, de követői, PATTLUS SPEEATUS és HANS SACHS 
sem említik verses Credo-paraphrasisaikban (1. Wackemagel, 
Das deutsche Kirchenlied, III . k. 16., 34., 69—70. 1.); érthető 
tehát, hogy a magyar protestáns énekeskönyvek szerkesztői 
szintén tanácsosnak látják kiküszöbölését. A többi változtatást 
aztán a vers követelte; a «Szenteknek ő gyülekezetit» helyére 
ugyanolyan hosszúságú sor kellett; újat költeni vagy nem tudtak, 
vagy nem akartak a nép miatt, mely a régi éneket ismerte ; 
a bűnök bocsánatja az 5» vsz. után a protestáns theologia 
szempontjából különben sem szorult említésre többé ; tehát azt 
is elhagyták és az elhányt rész helyére odaiktatták a követ
kező stropha végét, nem törődve véle, hogy az örök élet előbbre 
került a feltámadásnál és a hívek nem fogják tudni, miért kell 
ugyanazt a három sort kétszer énekelniök. 

Egyetlen kifogás, mely az ének katholikus eredete ellen 
fölhozható, hogy a mű a sanclorum coiiiiíiunio-t «szenteknek 
6 gyülekezeti D-vel fordítja. Ha ugyanis a cornmunio sanctoru-
mon a protestánsok szerint az anyaszentegyházat kell érteni, 
az egyház pedig ugyancsak protestáns értelemben «a szentek 
gyülekezete» : akkor a szóban forgó helyet épenséggel protestáns
nak kell minősítenünk. Azonban a körülmények ellene szólnak 
ennek a következtetésnek. Való, a «szenteknek ő gyülekezete» 

•1 Ámbár ott sem mindig. «A' Genevai Szent gyülekezetnek 
iCatechismuBsa» (Kolozsvár, 1659) 3. 1. olvasható hitvallás szintén 
elhagyja mind a sanctorum communió;t, mind a remissio pecoa-
torum-ot. 
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nem tolmácsolja pontosan azt a gondolatot, melyet a kath. 
egyházban a communio snnctoruiii nevével szokás jelölni. A 
communio sanclorum ugyanis tulajdonképp ama tételnek ki
fejezése, hogy a földön élő híveket és a dicsőült szenteket 
mintegy lelki vagyonközösség kötelékei fűzik egymáshoz: ama
zok részesei ama lelki javaknak, melyeket az utóbbiak földi 
pályájokon erényeikkel megszereztek. A magyar egyház ezt a 
közösséget ősidők óta a szentek er/i/ességénék nevével illette (vö. 
PeerC '^289. zenieknek egyejjer/el; Pázmány, Kalauz. V. K. S. r.), 
ám az irodalomban egyéb kifejezésekkel is találkozunk. A XVI. 
század második tizedéből való NagyszombatiC 330. 1. például 
a következő érdekes sorok olvashatók: Sentpkneo eggeffeget, 
bynoknec bocanattyat Ez az Credonac tizon egged reze, Ez es 
hyt9ncnec eggic agazattya, kit zerzot Judas, ky ket rézre oztatic 
Eggic reze hog íartozonc hynni zentgknec eggeffeget, Az az 
Tharfafagaat, ky J'emmi nem egeb, hanem zenloknec gylekozety. 

A helynek forrása, DISCIPULUS (Sermones discipuli de tem-
pore et de sanctis, s. 147. 0 . Ündecinium articulum •posuit 
Judas Ihadeus fráter Symonis et iacobi minoris di. Sancto-
rum communionem: remissionem peccatorum. Pro quo scien-
dum quod sanctoimm communio est honorum spiritualium per 
sanctos acquisitorum rommunicaiio. Undc inter aüa que sun 
nobis credenda etiam sanctorum communicatio in ecrlesia 
credenda est.) pontosan fejezte ki a dogmát, a fordító viszont 
elhagyta a pontos meghatározást és egyszerűbb magyarázatot 
keresett. A középkorban nincs ker. ember, a ki nem tudná, 
hogy a dicsőült szentek a hívők pártfogói, a kikhez mint Isten 
kedves szolgáihoz bizalommal fordulhat ügyes-bajos dolgaiban, 
mivel az Úr érdemeik miatt szívesen meghallgatja őket; a ki 
pedig ebben a hitben él, már elhitte a «bonorum spiritualium 
per sanctos acquisitorum communicatio «-t, annak elég csupán 
annyit mondani, hogy a szentek gyülekezetében való hite a 
Credonak egyik ágazatja. 

A NagyszombatiC és vele a hitvalló ének szóban forgó helye 
tehát mint fordítás nem pontos és jellemző ; de számol azzal az 
értelemmel, a melyet a magyar nép a «szent» névhez ősidők 
óta hozzákapcsolt. A theologusok írhattak bármit: a sokaság a 
t^zentek gyülekezetéről hallva a megdicsőült jámborok társaságára 
gondolt: Szent István, Szent Imre, Szent László stb. gyüleke
zetére és nem Melius Péterre vagy a debreczeni s egyéb eklé-
zsiák élő tagjaira; a ki pedig abban a társaságban «hitt», nem 



4 5 6 KÖZÉPKORI MAGYAR VERSEINK. 

tartotta magát a reformátorok követőjének. Innen van, hogy a 
kath. gyűjtemények közül a tszenteknek gyülekezeti»-t csupán 
a leggyarlóbb, a Szegedi Lénárd-féle kiadás pótolja «Szentek 
egyenlő akarattyá»-val; holott a többiek, a kiválóbbak, habozás 
nélkül juttatják a közönség kezébe ; míg a protestánsok jónak 
látták, hogy nemzedékről nemzedékre hívek maradjanak Szegedi 
Gergely csonka változatához. 

a. vsz. i—3. Vö. Szegedi G. Ék. í ig. l. CHriftus menyben 
fel méné, nekűnc helyet ísörzeni. Uo. 114. l. CHriftus menny
befel méné, nekűnc helyet fsörzenie.— A két sorpár egy-egy 
ének kezdetét alkotja és a 112. lapon levő szöveg tanúsága sze
rint a következő deák ének elejének fordítása: Coelos ascendit 
hodie I Jesus Christus rex gloriae, j Sédet ad Patris dexteram, 
I Gubernat coelum et ten-am. Wack. id. m. I. K. 243 1. , 

7. vsz. 4. Eredetileg talán «Szenteknek ő társaságát». Ezt 
ajánlaná u. i. a rím, de az a körülmény is, hogy a «szentek 
társasága» (— a szentek a hívőknek társai) jóval közelebb áll 
a commiinio sanctoruin értelméhez, mint a «szenteknek gyüle
kezete». 
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1. Kys karachontol kereícth vyz 
leywth pal remethe minth nagh dyz 
Antaltol fab annos kézben 
pal fordola feneHegben. 

5. Mar balas ag dorothianal 
kolofkenth iar balint varnál. 
Nylon nyere peter matias 
apoftolla tewe Keffas 
Chwdalom ha meiiel gheregel Terth 

10. mire thezen ez yllen perth 
Ogh vegh maria kentol 
yrgalmad haliam amburoítol. 
Wagh angaltol idvezleteth 
nekenk otalm felel weteth 

15. Al gergh mark yew zeld bwzaual 
philep kerezth zenth ianos 
Zolgalatra magam adam 
mo neked kémen ilodam. 
Orbán papát warya petror 

20. ky nem herei haborofagnak 
Zenth borrobas vid latwan 
mondám zyletek zenth ywan 
Jam lazlo peth pal yec mariben 
kenyr pilis lapath ben. 

25. Wed marghit apa zonitra 
ilies magdalna iac anna 
Was laz zakat peter iftuan 

} damokos zola lerinch claranak. 
Zyz maria magár iftuan 
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30. hyua bartat ernet ag ywanth 
Zenth eg embre zyzeffeguel 
maria zyled zenth kereztet. 
Lompert wermet mate afa 
ghelert es kozma mihal tarfa 

35. Zol ferench am neked dienes bach 
budan zal ganal lukach. 
Wed orfolat vitéz demet 
fymont hagywk menzenth kémen. 
Emre wrnak hoz bort marton 

40. berech lata miként éles fon. 
cec kelé catlen it adós 
andorias bor bar miclos. 
Maria mongyad lucianak 
hirdeffen yo hirt tamafnak 

45. nagkar iít ia ap tamás fii 

Eredetije a M. Tud. Akadémia könyvtárának 14-62-iki Thu-
róczi-codexében (Cod. 4° i2.), a 123—124.1. Emi. TOLDY Amagy. 
nemz. irod. tört. Bpest, 1851. 11. k; 108. 1. Modern írással 
közzétette SZILÁDY, E . M. K. T. II. köt. 367—368. 1. Ism. u. c , 
487—488. L 

A csíziók, vagy latin nevükön Cisio-Janus-6k tulaj donképen 
kalendárium-szövegek, melyekben az ünnepeket rendszerint rö
vidített nevök, az ünnepek napját pedig a szótagok sorszáma 
jelzi. Pl. 

Ci(l.)sio-Janus, £'-(6.)pi sibi vindicat Oc(18.) Fe-(14.)li, 
Mar(16.), An(17.), 

/-Ví-(18.)sca, íab{20.), A^(21.), ym-(22.)centi, Patt(25.), 
PoZ(26.), Ca>-(27.) nobile lumen. 

Azaz : jan. 1. : Cisio — Circumcisio ; jan. 6. : Epi = Epipha-
nia; jan. 13.: Oc = Octava Epiphaniae; jan. 14.: Fe = Félix stb. 

A szóban forgó magyar csízió tehát a következő ünnepeket 
jelzi: 

(Jan.) Kis karácsontói' /ceresztviz " 
lett Pál remete '" mint nagy disz 
Antaltól*' Fáb,-" A?mos,-* közben 
Pál fordúla -^ fényesség- (Febr.) ben. 
Már^- 5aláz8,* Ag^ Dorottyánál,'' 
íTolosként *" jár fialint ** várnál. 
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nyilon nyere Péter,-^ Mátyás,-* 
apostol-(Márcz.) Iá teve Kéfás.* 
Csudálom, ha mivel Gergely*^ sert,** 
mire teszen ez ilyen pert. 
Oldj, védj Mária 2^ kintól, 
irgal-(Ápr.) mad haliám Ambrustól.* 
Vagy angyaltól idvözletett, 
nekünk oltalm felől vetett. 
Á.11 György,~^ Márk^^ jő zöld búzával. 
(Máj.) Fúlö-p,'^ kereszt,^ szent Jdnos.® 
Szolgálatra magam adám 
mo (?) neked kemény /Zónám.-* 
Orbán'^* pápát várja Peíron,*" 
(Jún.) ki nem örül háborúságnak. 
Szent iJarrabás '* F-irf** látván. 
mondám: szülétek *̂  szent Tván.'^'^ 
Jám,^'-' László;^''' Pét,'"' Pál '^'•> (Júl.) Jek(?) lYariben '-̂  
kenyér, piüs , ' lapát, Ben,^^ 
Vedd Margit,'-^ apa,*^ Zonitra,*" 
inyes.^o j¥agdolna,22 j^i^-2^ ^nna.^e . 
Vas láncz szakadt (Ajug.) Péter,* Zsíván.' 
Domokos^ szóla í-orincz *" AlrÁrának.*^ 
8zűz Mctrja,*^ magyar Isíván -" 
híva 5aná t , -* í̂ z-nét,"'̂ " Ág-^ /vánt.=« 
Szent (Szept.) Egy,'^ Embxe^ szüzességgel, 
i¥ária, szüléd^ szent keresztet.** 
jLampért*' vermet Máté-* ása, 
Geüért^s és Kozma."^^ Mihály =*» (Okt.) társa.' 
Szól Ferencz : * ám neked, Dienes ® bács, 
Budán száll GáZnál*^ Lukács.*^ 
Vedd Orsolyát"-* vitéz Demet,^" 
Simont ^^ hagyjuk, (Nov.) Msnászent * kemény. 
Jwre^ úrnak hoz bort Márton,** 
Bereczk*^ látá, miként í'líz *** fon. 
Czeoz;-"- /ícle,-« i íatlén-^ itt adós; 
Aw-(Decz.)doriás,^** Bor* bár MíVdós.® 
Mária," mondjad Litczának,*^ 
hirdessen jó hírt Tamásnak.^* 
Nagy/car,=^° Zs/.^" /«,==' Ap,=« ramás,=*« SSÍL»* 
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* Kiskarácsony, jan. 1. — "Vízkereszt, jan. 6. — **>pyremete, 
jan. 10, — 1 ' Eemete Sz. Antal, j an . 17. Székely István az ő kalen
dár iumának csíziójában «nag dignos antal» -nak mondja. — -•* Fábián 
és Sebestyén vt., jan. 20. — - i Olv. Ánnos, a. m. Ágnes, jau. 2 1 . — 
- ° Pál fordulása, jan. 25. 

F e b r u á r : 

- Mária tisztulatja, Puriflcatio B. M. V., febr. 2. — ^ Balázs 
vt., íebr. 3. — ^ Ágota szűz, febr. 5. — ** Dorottya sz., febr. 6. — 
*o Kolos = Skolasztika sz., febr. 10. — i* Bálint vt., febr. 14. — 
22 Péter székfogl., febr. 22. — 24 Mátyás ap., febr. 24. 

Márczius: 

* V. ö. Apóst. Csel. I. 23—26. 
*2 Nagy Sz. Gergely pápa, márez. 12. — ** mivel G. sört. — 

25 Gyümölcsoltó Boldogasszony, Annuntiatio B. Mariái Virginis, 
márcz. 2a. 

Április : 

* Ambrus, ápr. 4. — 24 György, ápr. 24. — 2.-) Márk, ápr. 25. 

Május : 

I Fülöp és Jakab, máj. 1. — •* Sz. Kereszt megleleti, máj . 3. — 
ö Olajba főzött , Sz. János, máj. 6. — 21 Hoda, Honda = Ilona, 
máj. 22. A csízióban itt hiba van : egy szótag a sorból hiányzik. — 
24 Oí-bán vt., máj. 25. — =*•> Petronella sz., máj. 31. 

Jún ius : 

I I Barrabás v. Barnabás ap., jún. 1 1 . — ' ; * * Vid, Vitus, jún. 15. 
A Vid elől egy szótag hiányzik. — 1^ Ered. Zyteték, t e h á t : Szil : 
Szilvér pápa, jún. 20. — 23 g^ ly^n^ jún. 24. — 2b j ános és Pál 
vt., jún. 26. — 26 László, m. király, jún. 27. — 28 péter és Pál, 
jún . 29. — 29 Pál apóst., jún. 30. 

Jú l ius : 

2 Sarlós Boldogasszony (Visitatio B. Marisé Virg.), júl. 2. — 
' Pil = Villibald, júl. 7. — 1* Sz. Benedek megjelenése, júl . 11. — 
!•' Sz. Margit, júl . 13. — '•^ Apostolok oszlása, júl . 15. — i ' Z o é r a r -
dus Nitriensis, júl . 17. + Arsemius, jú l . 19. — 20 niyés^ júl. 20. — 
22 Mária Magdolna, jú l . 22. — 25 Jakab apostol, júl. 25. — 20 Anna, 
júl . 26. 

Augusz tus : 

* Szent Péter vasa szakadatja (Petrus ad Vinc) , aug. 1. — 
•"* István vértanú megleleti (Inventio S. Stepb. Protom), aug. 3. — 
•'> Sz. Domokos hv., aug. 4. — 10 Lörincz vt., aug. 10. — *2 Klára 
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szűz, aug. 12. — 1" Nagy Boldogasszony (Assumptio B. M. V.), 
aug. 15. — 2" István király, aug. "10. — -* Sz. Bertalan apóst., 
(MünohC Bartallus apostol), aug. 24. — -o Ireneus vt. (Müncheni 
codex: Brgngy mr), aug. 26. — "-̂  Ágoston, aug. 28. — -^ Sz. Iván 
lefej., aug. 29. 

Szeptember: 

* Egyed apát, szept. 1. — - Sz. Imre hitv., szept. 2. — 8 kis
asszony, Mária születeti, szept. 8. — i* Sz. Kereszt felmagaszta
lása, szept. 14. — " Lampért püspök, szept. 17. — "•̂ i Sz. Máté 
apostol, szept. 21. — '^^ Gellért püsp., szept. 24. — -** Kozma és 
Damián vért., szept. 27. — s» Sz. Mihály arkangyal, szept. 29. 

Október : 

* Sz. Ferencz hitv., okt. 4. — ^ Dienes vt., okt. 9. — '^ gz. 
Gál apát, okt. 16. — *̂  Lukács evangélista, okt. 18. — ^* Orsolya 
és a 11,000 szűz, okt. 21. — -o Demeter vt., okt. 26. — •-» Szent 
Simon és Juda apostolok, okt. 28. 

November: 

1 Mindszent, nov. 1. — •> Imre íMünchC Emreh) herezeg, 
nov. 4. — 11 Márton püsp., nov. 11. — i-* Bereczk püspök, nov. 13. — 
1'-' Éles, Elíz, Elze, Sz. Erzsébet, nov. 19. — — Cziczelle (MünchO 
Cécélle) szűz és vt,, nov. 22. — -•' Kelemen pápa, nov. 23. — 25 Katalin 
vt., nov. 25. — •"* András (MünchO Szent Andgrias) apóst, nov. 30. 

Deczember: 

'* Borbála szűz, decz. 4. — o Miklós püsp., decz. 6. — ^ Boldog 
Asszony fogantatása, decz. 8. — i>*Luczia szűz, decz. 13. — ^i Tamás 
apostol, decz. 21. — -^ Nagykarácsony, decz. 25. -— ^6 g^ István 
első vt., decz. 26. — -'̂  János apostol és evang., decz. 27. — -** Apró
szentek, decz. 28. — 29 gz. Tamás püspök és vt., decz. 29. — ='' Szil
veszter pápa. 

SziLÁDT ÁBON a E. M. K. T. I. kötetében egy másik csíziót 
is közöl, mely a M. Nemz. Múzeum kéziratai között, a PeerC-
től Cmo névvel különválasztott kis kötetnek 1—6. lapján maradt 
reánk: / 

Cws cara éyontol kereft wyz 
Ipth pal remete mynth nagh dys 
Anth priíca fában vincenel 
pal fordol féneífegre 

I 
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5. brimar blafus ac dor fébrus 
ab colozkenth yar balynth 
Juli nylon wethe peter matbiafth 
apaftalla teue kefafth: 
zent tamás hog mywel gergel fért 

10. myre gedrud yo wgben pert 
olg uegh maria kentol 
yrgalmat haliam Amboroítol 
wag angyaltul Idwpzlet 
oltalm nekonk felpl zallot 

15. al gpr march yo bwzám peter: 
fyl íie ker florgot yanus 
íanis ayandokoza fophit 
bernald cws bernald ylonda. 
orban papa varya patront 

20. ky nem tefcen haburufagot. 
barchy antal vyd hazánál 
zwletek vitéz Janus yan 
lazlo peter pal mariia 
el mene gen lathny ben 

25. zwz margyt apoft eleknél 
yllyés magáp criliak annath 
hal lazlo waas peter eftwan 
már -wrnal cyryak Iprynch kalara 
maria nag lay yfth pelbarth 

30. hyd bertalanhoz Agh Janufth 
zent ég ymbre zwzefeggel 
maria zwle zent kereítet 
lomperth yambor mathias 
gereldnek cozma mygerelymus 

35. ferencb ábrámnál dyenez bac 
kalmán zal galnal lucac 
zent oríola kofon deme 
íymonnak mynth zenteknek egh 
ym lenarthnak bort yam marton 

40. bereck lata mykent olze mar 
cec kelé kathelina ith 
anderyafnal bárba myclos 
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maria mongyad lucyanak 
hyrdeffen yo hyrt tamafnak 

45. nagh karifth yan ab tamás ícyl * 

A rövid emléket hű másolatban kinyomatta és tüzetesen 
elemezte HEINEICH GUSZTÁV (Egyet. Philol. Közlöny, IV. köt. 
(1880.) 140—145. 1.), a kinek véleménye szerint ez a magyar 
csízió «semmiféle rhythmus nyomát nem mutatja» (id. h. 144. 1.) 
és «benne a versnek nyoma sincsen» (u. o. 287. 1.). A meg
jegyzés azonban csupán a mü legnagyobb részére nézve állja 
meg helyét, mivel a Peer-féle csíziónak néhány helye nemcsak 
rímel, hanem elég rhythmieusnak is mondható; ilyenek jelesül, 
az emléknek kezdő sorai: 

Cws cara cyontol kereft wyz 
Ipth pal remete mynth nagh dys 

és következő töredékei: 
nylon wethe peter mathiaíth 
apaftalla teue kefafth: 
zent tamás hog mywel gergel íert 
myre gedrud yo wgben pert 
olg uegh maria kantól 
yrgalmat haliam Amboroftol 

orban papa varya petrónt 
ky nem tefcen haburuíagot. 

maria mongyad lucyanak 
byrdeííen yo hyrt tárnáinak. 

Érdekes, hogy ezek a rímes részek szórói-szóra, vagy né
mileg módosítva a ThurócziC csíziójában szintén megtalálha
tók. Mi több, a két csíziónak egyéb részei között is akad né
hány, mely arra vall, hogy a két szöveget atyafiságos kötelékek 
fíizik egymáshoz. Ilyenek a következők: c 

* Az emlék, meglevő alakjábaíi, nem régibb a XV. század má
sodik felénél. A 18. sorban említett cios hernald napja (máj. 20.), 
mint már SZILÁDY ÁRON észrevette, Sz. Bernardin ünnepével azonos, 
holott Bernardint 1450-ben iktatták a szentek közé. 

Régi M. Költik Tára. H. C. I. 30 
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Peer: pál fordol fénellegre; Thur.: pal fordola fenefregben. 
Peer : colozkenth yar balynth ; Thur.: kolofkent iar balint. 
Peer : wag angyaltul Idw9zlet 

oltalm nekpnk felöl zallot 
al g9r march yo bwzam. "~ 

Thur.: Wagh angaltol idvezleteth 
nekenk otalm felei weteth 
Al gergh mark yew zeld bwzaual. 

Peer : mariazwle zent kereftet; Diur. .maria zyledzenth kereztet. 
Peer: ferench ábrámnál dyenez bac 

kalmán zal galnal lucac 
Thur. : Zol ferench am neked dienes bach 

budan zal ganal lukach. 
Peer : bereck lata mykent 9lze marcec kelé . . .; Thur.: be-

rech lata miként éles fon . . . 
Peer : nagh karifth yan ab tamás feyl; Thur.: naykar ift ia 

ap tamás fii. 

E közös részek és sajátságok láttára joggal merül fel a 
kérdés, hogy a két szöveg közül melyik a korábbi eredetű: 
az-e, a melyet a PeerC írója követett, vagy az, a mely a 
Thuróezi-kéziratban maradt az utódokra. Más szóval: a dátu
mokban gazdagabb, de formátlanabb változatból készült-e a 
formásabb, de dátumokban szegényebb szöveg, vagy megfor
dítva, a formásabbat nyomorították el utóbb különféle dátumok 
beiktatásával? Egyes jelenségek az utóbbi föltevést támogatják. 
A Peer csíziójának következő helye például: 

zent tamás bog mywel gergel fért 
myre gedrud yo wgben pert 

sokkal könnyebben származhatott a Thuróezi-kéziratban olvas
ható két megfelelő sorból: 

Chwdalom ha meuel gheregel ferth 
mire thezen ez yllen perth 

mint megfordítva. Föltéve ugyanis, hogy az első két sor az 
eredeti: egyáltalán nem érthető, mikép került Szent Tamás 
neve után a hogy kötőszó ós Szent Gertrudé elé a mire (miért), 
a melyek okvetlenül értelmet és mondatot követelnek. Hasonló 
természetű a Peer-féle csízió következő helye is : ym lenarth-
nak bort yam marton. Ebben a sorban ym = Imre (nóv. 5.), 
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Zenarthnak = Lénárt (nov. 6.), marion = Márton (nov. 11.); a 
yani ismeretlen értelmű, a bort hézagpótló szó, de egyúttal a 
szöveg keletkezésének kiderítésében a legfontosabb. Ez a bort 
szó ugyanis a Peer-féle csízióba megint csak értelmes szöveg
ből kerülhetett, olyanból, a melyben a tárgyesettel járó ver
bum nem hiányzott. (Vö. Thur.: Bmre wrnak hoz bort 
marton.) 

A jelek, mint látható, a Thuróczi-féle csízió-szöveget vallják 
eredetibbnek. Ez az első ismeretes magyar csízió és későbbi ismert 
hasonló emlékeink végső elemzésben mind reája támaszkodnak. 
SZÉKELT IsTVÁNnak «Cisio Ianos»-ában (Calendarivm niagiar 
nielwen. H. és é. n. Biij—Biiij. 1., kiadta Heinrich Gusztáv, 
Egyet. Philol. Közi. id. köt. 247—248. 1.) több hely egyezik a 
ThurócziC változatával (vö. Kis karacjontol kerejtűl; cjudalom 
hoé miuel Gerghel fért; al gerg Markhoj jdíí bujaért; magár 
Iftuan ; jűle jent kerejtet; lamp aas vertnet Mathenak; Maria 
mongijad Lucjnak, hirdeffen io hirt tamafnak, nag klar ift 
lam ap Tamás Sil) és ez a körülmény azt sejteti, hogy SZÉKELT 
a szóban forgó szöveg felhasználásával «csenálta be» könyvecs
kéjébe, azaz készítette a maga prózai és helyenkint protestáns 
ízű csízióját, melyet a későbbi csízió-kiadók részint szóról
szóra átvettek, részint több-kevesebb módosítással felhasználtak. 

Hogy maga a Thuróczi-kéziratban ránk maradt szöveg 
mikor keletkezett, nem tudjuk megmondani. Az első német
nyelvű verses csíziók nem régibbek a XIV. századnál; való
színű, liogy a magyar ezeknél is jóval újabb keletű : legalább 
erre vallanak rímei és talán az a körülmény, hogy a Boldog
asszony fogantatásának ünnepe, mely régibb forrásainkban, de 
sőt a XV. század második felében másolt MüncheniC naptárá
ban sem fordul elő, már meg van benne jelölve (decz. 8.) Ugy lát
szik ugyanis, hogy ezt a napot csupán IV. Sixtus pápa 1476-iki 
intézkedése után, a század vége felé kezdették Magyarországon 
szélesebb körökben ünnepelni.* 

1 Temesvári Pelbárt írja (Stellarium, lib. IV. part. 1. art. 1.), 
hogy igen sokan még azt is kérdésesnek tartják, vájjon egyáltalán 
szabad-e az egyháznak a Boldogasszony fogantatását megüllenie. 
(Questio versatur inter plerosque. Utrum liceat festum conceptionis 
Marié ab ecclesia celebrari ? Quibusdam dicentibus qnod non eo quod 
ipsa concepta est in vtero sancte Annae matris de viro i. saneto 
Joachim concubitu matrimoniali . . . Unde illi dicunt quod b. virgo 
concepta sit in peccato originali: et ideo festum conceptionis ce-

30* 



468 KÖZÉPKOKI MAGYAR TERSEINK. 

Annyi bizonyos, hogy a müvecske, mely az ünnepek nap^ 
jainak megjelölésében is gyakran hibáz, simaság dolgában el
elmarad az egykori;, sőt nálánál idősebb német csíziók mö
gött, melyekben ilyen sorok olvashatók: 

Neu iat das Jahr in Percht'n lant 
Erhart, nach dir ist dem Félix gar Ant. 
Brisca, Fab, nes, Vinzent -«'ard, 
Paulus, der hat sich bekahrt . . . 

(XIV. sz., Steyrer Kalender.) 

lm April Ambros Priedrich fragt: 
Schau, -was zu Leo Tiburt sagt, 
Wil Valérián mit Görg gahn? 
Marcs, kom mit nach Meilan. 

Érdekes azonban, hogy valamint a német nyelvű csíziók 
nagyrésze, a magyar kísérlet is rímes versekben szólal meg, 
a helyett, hogy a deák csízióknak megszokott versformáját, a 
hexametert igyekeznék utánozni. 

SZABÁCS VIADALA. 

1 De az fellywl mondót pal kenezy 
Ároknak melyfeget ygen nezy 
Ki Sabach erews voltat elmelle 
Honneg mynemw algyw kelmelle 

5 Zorgofth megyén Nandorfeyer varra 
Holy kyral errwl byzon hyrt vai-a 
Leg ottan zamtalan fok hayokath 
Peyer varnál az [vyzen] Dunán valokoth 
Nagy hamar fel vontata az zawan 

10 Es Sabach vartayath boztata zaman 

lebranduna: non ratione conceptionis sed ratione sanctificationis. 
et sic intentio celebrantií deberet fieri ad tempus sanctificationis: 
non conceptionis : eo quod cito post conceptionem oreditur fuisse 
sanctificata.) Ugyancsak Pelbárt (u. o.) számos argumentummal iga
zolja, «quod festum conceptionis Marié ab omnibuB est celebran-
dum. et ad id inducunt plures vtilitates». 
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Nep zamtalanfaga kwrnywl alwan 
Nagy erwífeget vyz fehvl chynahvan 
Hayokath mond árokba vontathny 
Kwrnywl pattantywkwal falt bontathny 

15 De ment az hayokoth fel vontata 
Sok felwl Sabach falath bontata 
Wyz árokból wyadalth es tartothtak 
Azzal Sabachnak yen fem árthattak 
Mert mondhatatlan zakalofokwal 

20 Sok nylakwal hxt zamtalan fokwal 
Kezy pwfkakwal, nagy pattantywkwal 
Es kwlwmb kwlwmb algywkwal 
Sebes es gyuan zwnetlen Iwttek 
Swt menden ereyekwel raytonk Iwttek 

IS Nwazert ítrwmlottak kemellethlen 
Hogy belwl Tereim Iwt merteklethlen 
Affélét fokzer harcholaft twttek 
Azzal magoknak sok sebet wuttek 
Halalth es vallottak hat nemellyek 

Ro Kyraly nagy tifteJleget melleth 
Elw Eg [igen! yfíyw varday Symon 
Kynek annya enaponked syrhon 
Byzon w keges wrfyw vala 
Ky [ ] pattan tywmya oth hala 

86 Mas Cheh vytez francz few tyftes hadnag 
Kyk byzon keges iftennel vadnak 
Ebbe íonh[or'a íenkynek ninez kethfeg 
Vag tiftwlath helen wkwt erezek 
Es az twbby othrolyal kyk haltak 

40 irten . . . zeretetefek kyk voltak 
[Istenhez es] Ma ymar w érettek ymagyon 
[Vélek istenhez ?] Affélét iftennek nag halat agyon 
Mendennemw nag fok yo tetelervl 
Es erws Sabach meg vetelerwl 

45 [Merth oth] Ky alath volt népnek válogatottá 
Dolgát menden ment vytez tartotta 
Kyth meg nem mondhat embery allath 
Mely nagy harcholas volt [az] Sabach alath. 
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Menden ot vytezfegeth mutatta 
50 Mert kyral wkwth hozza nugatta 

Eg jden nagy yeles strwmlafth twnek 
Azzal magyarok yo newet wwnek 
Kyn hat Cheh wyteznepek nem voltak 
De azokba ofthan íokan holtak-

65 Mert twlaydon hat wnmagok mykor 
Volt volna [nagy] feteth [effely] elw alom kor 
Sabachba nagy veztegl'eg Iwt volna 
Vytez Chehnep azért bel ywth volna 
Zerthelen magokoth oth rekezthwen 

«0 Egh hazath vyadalhoz geryefthwen 
Leg ottan tAvlbelwl Twrwknepek 
Nagy vyadalth vélek twrletenek 
Sok kwzwhvk kyk ott ben valanak 
Nekyk kezén nekyk vyzbe halának 

65 Oh nawalyas hythwan kemenfeg 
Myt twn nekyk es az kewelfeg 
Meg halának nag vak merwíegbe 
Byzon nem vytezlew íhwl'efegbe] mereífegbe 
Ezt mi hagywk mynd vgyan azonba 

70 Mert femmit nem hoz nekwnk hazonba 
De yelenchwk Alybeg ywuefeth 
Es onnaton ment való . . . feth 
Wolth olyba tyzenwt ezer lowal 
Mynd valogatotnep lowaglowal 

73 Sabachhoz nem meífe eg kys halmon 
Meg feregleg bog [bes] bezedet [adgyoni halyon 
[Onnaton] Sabachba nag fel zowal kyalthnak 
Arról bwlcheíege Iwn kyralnak 
Hagya nag fok doboth doboltatny 

80 [Es] Trombytakwal es trombytalttatny 
Olyha halad volt eg mynd ezektwl 
Es volt nag kyaltas vytezektwl 
Hog zozathoth wk ne veheífenek 
Onnathon annalkwl mehefíenek 

,̂  85 Alybeg ywthw Iwn chak wn kara 
Meg fem fardola íemmy munkaya 
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Oth ezen wk nagyon ohaytanak 
Egenbe es mynd feyet haytanak 
Nagy bws yonhal meg vyzza terének 

80 Vyadalt kezdeny fem merenek 
Az few haytaírol vewek ezekbe 
Hog nyncz fegedelm mar twb ezekbe 
Azon kezde menden velekedny 
Swt few haytaÍGn íem elegedny 

9B Azért ygen yffyw Twrwk hamza 
Gondolwan hog volt Magyarath haza 
Erws Sabachbol Twrwkwk kwzwl 
Nagy fyeteteűegwel ky zwkny kezwl 
Ky zwkwen zorgoíth kyralhoz ywta 

100 Leg ottan neky egheleth muta 
Honneg alkob Sabaehoth verethny 
Es kwnweb lezen wth meg vebethny 
Az helrwl kezdek zwrnyen verethny 
Mynd kwrnywl nag erwífen twrethny 

105 Jóllehet afifehvl volt fok kwtez 
De azei-t yngen menden menden vetez 
Ment arról ymar Twrwknep bezel 
Lwt nekyk menden vetez nagy vezel 
[De ez] Mel nagy mondhatatlan vezedelmbe 

110 Lwnek az vtan es keges kegelmbe 
Mert efmerek hog meg nem byrhattyak 
Swt Chazarnak azt meg fem yrhattyak 
Azért twkelleth tanalcz hvn kwztwk 
Hog menden zabád lenne wn kwztwk 

116 Ky akarna az valnek Chazarhoz 
Awagy magyary Mathyas kyralhoz 
[De] Az kenczeth ky oth Chazarth illethne 
Sem egh kez kwztwk azt ne illethne 
Azon zerent Zabachba ben hadnak 

ISO Es Zabachoth kyralnak meg adnak 
Ment feyedelmnek belwl tolmaczoUya 
Ezt fenky kywul meg íe mafoUya 
Mert Ez [bezed] Iwn nalok hat twkelletes 
Kyralnal kedyg nagy kellemetes 
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1Í6 Swt yonak tétek w fellegének 
Es hozzya tartonep kwffegenek 
Mert nag milto az menden fellegnek 
Nag kegelmes legyen ellenfegnek 
Jelezwl kedyglen mynd azoknak 

180 Kyk keges kegelmnek efny zoknak 
Akarattyak zerent twn kegelmeth 
Es nag myltoíagos engedelmmeth 
lg meg adak zabaez erwllegeth 
Benne hagyak algywnak bwhíegeth 

185 Mely algywtak kyral twbbwhthete 
Es nagyon Sabachoth erwífwhthete* 
Hagywan benne vytezeknek yauath 
Hogy ne lathna tOAvabba az karath 
Ez mynd ezen zerent hat meg [lewen] lewen 

uo [Az kiral es miitan] Twrwknek es mendennek 
kegelmmet tewen 

[Es nagy] Kyral vygan Budára eredwen 
Twrwk Sereg kwrnywlw teryedven 
[Azon halwal Azon valana] Hat valanak nekyk 

nagy chwdaba 
Hogy Budának menden wchayaba 

14B Jelennen kyralnak odwaraban 
Lathnak Twrwknepeth kazdagh rwhaban 
Kyralnak ekeífen odwarlany 
Ment kel pyaozon varban állani 
Ezt meg hallak mynd Twrwkorfagba 

iBo Twrwk Chazar Iwn nagy bolfofagban. 

Fölfedezte VÉGHELY DEZSŐ 1871 ben, a Magyar Tört. Tár
sulat kirándulása alkalmával Ungmegyében, Csicseren, a Csicsery-
család oklevelei között. Eló'ször közölte, betű szerint és a mai 
helyesírással, bevezetéssel és jegyzetekkel THALY KÁLMÁN (Szá
zadok, 1872. 8—22. 1.). Utóbb hozzászóltak: GÉKESI KÁLMÁN 
(Századok, 1872. 119—121. 1.), SZILÁDY ÁRON (Magyar Nyelvőr. 

* Először Es hwrnyivtt Sabachoth nagyon eriuffen erivffwhthete 
volt a szöveg, de úgy, hogy kwrnywlth Sabachoth a nagyon evwffen 
fölé volt írva. 
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1872. 87—89. 1.), FOGAEASI JÁNOS (U. O. 177—178. 1.) és SZINNYEI 
JÓZSEF (U.o. 1890. 518. 1.) ; közben újra kiadta és tüzetes fejte
getéssel kisérte SZILÁDY ÁRON ( E . M. K. T . I. köt. 23—27., 
285—300. és 384—385. L), továbbá ZOLNAI GYULA (Nyelvemlé
keink a könyvnyomtatás koráig. Bp. 1894. 141—151.). Kép
mását ]. Az Osztrák-Magyal- Monarchia írásban . és Képben c. 
vállalatban, a Magyarországról szóló rész III. k. 253. 1., BEÖTHY 
ZSOLT Képes Irodalomtört, I. k. és ZOLNAI id. munkájában. 

Magát az eredeti kéziratot a M. Nemz. Múzeum őrzi. Az 
emléknek fontos sajátsága, hogy helyenkint olyan javítások for
dulnak elő benne, a milyeneket az írók fogalmazás közben 
szoktak végezni (pl. 41. sor: törölve: Istenhez es, föléje í rva: 
Ma ymar lu ; 56. sor : törölve : effely, föléje írva : elw alom : 
68. sor: törölve: hwjej'egbe, föléje írva: mcreffegbe; 77. sor: 
törölve : Onnaton, föléje í rva: Sabachba ; de különösen a 136., 
140., 141., 143. sorokban tapasztalható változtatások); ez a körül
mény arra vall, hogy a ms. nem másolat, hanem a vers-szer
zőnek sajátkezű fogalmazása. 

Korát tartalma, stílusa alapján szokás meghatározni. A ver
sezet Szabáes várának 1476-iki ostromát és megvételét mondja 
el. Az elbeszélt mozzanatokat illetőleg, mint köztudomású 
(vö. Szilády, E. M. K. T. I. 285.), leginkább egyezik azzal a 
leírással, melyet TELEKI J . gróf a Hunyadiak Kora IV. k. 441. 
és köv. lapjain Citrceus (Annál. Silesiffl) után közöl; de külö
nösen figyelemre méltó benne, hogy több eladdig ismeretlen 
részlet,/ a minő az Ali bég expéHitiója, a dobolásról és trombi-
tálásról szóló epizód, a török ifjú kiszökése, Várday Simon 
halála, [általa vált ismeretessé, s a mi még fontosabb, előadá
sának közvetlensége és egynémely kifejezése világosan rávall, 
hogy szerzője szemtanúja volt az ostromnak és nem sokkal az 
esemény után öntötte versbe a történetet. A «Szabáes viadala» 
nemcsak azt tudja, hogy a fiatal Várday Simon kegyes úrfiú 
vala és pattantyú miá hala; azt sem felejti el megjegyezni, 
hogy «annya enaponked syrhon» : a mi annyit tesz, hogy 
Várday Simonnak szülője az ének költekor még életben volt. 
A 107—108. sor így szól: «Ment arról ymar Twrwknep 
bezel I Lwt nekyk menden vetez nagy vezel,» a mi megint 
an-ól tanúskodik, hogy az esemény ideje és a vers szerzéséé nem 
igen eshettek távol egymástól. Az író szerint az ostromlottak 
viszontagságait magok az életben maradt várvédők beszélik 
immár; tehát az elbeszélés költekor a meghódolt török csapat 
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még nem tűnt el a szemhatárról. Úgy látszik, a verselő név
telen szintén tőlük értesült a vár belsejében lefolyt események
ről, vagy legalább is az említett körülményről, következésképen 
a «ment arról ymar Twrwknep bezel» megjegyzés a forrást 
akarja jelezni. Ez esetben azonban méltán tehető fel, hogy az 
író egyebütt azért nem hivatkozik forrásra, mivel az illető dol
gokban saját tapasztalataira támaszkodott, A versezetnek két 
sora pedig, a 10-ik és 24-ik sor, világosan rávall erre az 
autopsiára: az előbbi, mikor azt mondja, hogy Kinizsy sok 
hajót «Szabácsvár tájatt hozlatao, az utóbbi, mikor ekkép beszél: 
«Sőt menden erejekvel rajtunk lőttek». 

Látni való, az irodalomtörténetnek volt rá oka, hogy az 
elbeszélés költet ha nem is éppen 1476-ra, de Mátyás király 
idejébe helyezte. Az a sejtelem, vagy föltevés azonban, melyet 
ToLDY PBRENCZ nyilvánított, hogy a versezet talán amaz énekek 
közül való, melyeket Galeotti szerint a fejedelem asztalánál éne
keltek, semmiféle adatra nem támaszkodik; mi több, az emlék 
első sorának tartalma (<az felülmomlott Pál Kenézy») inkább 
arra mutat, hogy az emlék eredetileg pusztán olvasásra volt 
szánva. 

Az irat eleje hiányzik, de a fragmentum a «krónikás» 
epicának a maga csonkaságában is érdekes terméke. SZILÁDY 

(K. M. K. T. I. 285.) tömör, szabatos előadású dolgozatnak 
jellemzi és dicséri nyelvének egyszerűségét s természetességét; 
rímeiről azt állítja, hogy sokkal jobbak és a teehnicának jóval 
nagyobb fejlettségéről tanúskodnak, «mint a milyenre XVI. 
századi költőink müveiből ítélve következtetni lehetne» (Szilády, 
u. 0.); PiNTÉB JENŐ szerint pedig «a reformáczió korának históriás 
énekei e darab mellett vajmi silány termékek» (Pintér Jenő, 
A magy. irod. története. I. köt. Bp. 1909. 260. 1.). 

A versezet sorai nagyrészt tíz szótagúak; de van néhány 
kilenczes, valamint tizenegyes, sőt egy tizenkét szótagból álló 
sora is, «melyek», mondja Szilády, «az érezhető rhythmushoz 
képest négy-négy szótagú ütemekre oszolnak, míg az utolsó 
tag a sor hosszúságához képest 1—4 szótag közt változik». 
Más szóval: a versezet rhythmusa a következő : 

De az fellyül- | mondott Pál Ke- | nézy 
Ároknak mély- | ségót igen | nézi . . . 

Ez azonban nem bizonyos, mivel a negyedik szótag a 
legtöbb sorban nem szóvég is egyúttal. 
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(Pl. Kézi puskák- | val, nagy pattan- | tyúkval 
És külömb kö- | lomb álgyukval 
Sebes és gyu- | an szönetlen lőttek, 
Sőt menden e- | rejekvel rajtonk | lőt tek. . . ) 

Legalább is megjegyezhető, hogy az ének sorainak négy 
ütemre való bontása szintén nem tartozik a lehetetlenségek 
közé. Pl. 

Egy idén j nagy jeles || strumlást | tőnek. 
Azzal I magyarok || jó nevet | vőnek. 
Kin hát I cseh vitéz | népek nem | voltak, 
De azokba | osztán || sokan | holtak. 

í. s. Pál Kenézy = Kinizsy Pál. 
30. s. Kyraly nagy tij'tesseget melleth. Olv. Királyi nagy 

tisztességet e mellett. 
35. s. Francz few liftes hadnag. HAG FEEENCZ, a ki csak

ugyan Szabácsnál esett el és a király rendeletére Sz.-Fejérvárt 
nagy pompával temettetett el. (Huny. Kora, 4. fe. 447. /. V. ö. 
Szil. i. m. WO.) 

38. s. Vag tislwluth helen. Thaly a tijlwl-t testül-nelí, 
Szilády tiszlül-nek olvasta; helyes megfejtését Szinnyei József 
közölte. (Id. h.) 

95. s. A történetírók a 95—98. sorban olvasható árulást 
nem említik. Hamza lehet személynév; THALY szerint € török 
tiszti czím» ; Szilády szerint ered. hernzad, a. m. kortárs, ke
nyeres pajtás, földi. SziLÁDY-nak ezt a véleményét az a körül
mény is támogatja, hogy az illető a 96. sor szerint magyar 
eredetű ifjú volt. 

i05. s. kwtez. Mivel az emlékben az s hang pár helyütt 
(vö. 119. és 120. s. Zabach, olv. Sabácz; 129. s. jelezwl, olv. 
jelesöl) 2-vel van írva, lehet, hogy THALY-VÜI kötés-nek olvasandó 
s értelme: czölöpökből, vesszöfonadékból, és földből készült 
kerítés. Szn,ÁDY kötezt-t olvas, melyet török szónak tart (v. ö. 
kütük = fatörzs, göcs). 

i(Xi. s. vetez. Szilády szerint török szó (v. ö. arab-török 
veted, vetid = karó, czölöp). Hihetőbb azonban, hogy a vetez-t 
i'eíés-nek (lövés) kell olvasni. Erre vall a 105—108. s. értelme 
is : «jóllehet afifelőlvolt sok kötés, de azért ígyen (— a régiségben, 
mint már Szilády rámutatott, E. M. K. T. I. 287. 1., igyen 
helyett gyakran imigyen járja (v. ö. DöbrC Jób 3. r., Székely 
Estv. Chron. 205. 1.) minden lövés — mint arról immár török -
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nép beszél — lőtt nekik . . . nagy veszély». Ennek az értelem
nek felel meg a 104. sor is, mely szintén a vár «töretés»-éröl, 
azaz ágyúzásáról szól. 

Ű35. s. algywtak, hiba, algywkat helyett. 

REGULA lüRIS. 

Merth myth eghzer meg zerzettel 
es the thewled el vetettel 

H a igazath akarz tenned, 
thewbzer nem kel hozyad wenned 

Eredetileg a Nyirkállai-Magyi János-féle codex 71. lapján. 
A codexnek czíme: Leguntur furme circa stilum cancellarie 
regié maiestatis, anno 4476'; írásának ideje 1476—1490; bir
tokosai : 1606. Mladossevitz Horváth Miklós, a XVIII. század 
közepén Dobai Székely Sámnel, utóbb Klimó György pécsi 
püspök, kinek adományából a pécsi püspöki könyvtárba került. 
Jelenleg Horváth Antal pécsi ügyvéd hagyatékában őrzik. 
Kivonatos tartalmát kiadta KOVACHICH (FonnulcB solennes styli 
etc. Pest, Í19(J.), kinél a szóban forgó jogi szabály a XI. és 
ennek eredetije a X. lapon olvasható. 

A codexet eleddig Nyirkállai Tamásnak tulajdonították; 
de JAKUBOVICH EMIL értesítése szerint csak kevés része lehetett 
a mű írásában, mivel mindössze a Kovachich-féle FormuloB 
solennes XX. lapján olvasható versecskéhez van köze; holott 
a legtöbb bejegyzés — mintegy húsz és köziilök egy a71 . lapon 
is — MAGYI KELEMEN fia JÁNOs-hoz fííződik, a ki a legnagyobb 
valószínűség szerint a «Jogi szabály»-nak is szerzője. 

MAGYI JÁNOS előkelő család sarjadéka volt. Egy rokona, 
Barnabás, a XV. század első felében al-országbírói tisztet, ennek 
fia, Pál, a XVI. század elején alnádori tisztet viselt, testvére, 
Sebestyén pedig mint váradi kanonok, humanista író és Janus 
Pannoniusnak egyik kiadója ismeretes. Maga János az egri 
egyházmegye clericusa volt, 1476-ban az óbudai káptalan nótá
riusának seribája és még ugyanebben az évben közjegyző. 1490-
ben, sőt még 1492-ben is mint Pest város jegyzője szerepel; 
innét kezdve semmi nyoma többé. (Jakuhovich E.) 

A tJogi szabály» a codexben 1484. évi formulák után áll, 
tehát valószínűleg ugyanebből az esztendőből való, bár nem 
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lehetetlen, hogy egy-két évvel utóbh írták az 1 + 536 + 1 lapnyi 
.kötetbe; latin eredetije közvetlen föléje van illesztve és a kö
vetkező : Regula iuris \ Quod enim sernél piacúit Vlterius dis-
jjlicere non poterit. (Egyébiránt mind a deák, mind a magyar 
szövegnek képmását kiadta DÉZSI LAJOS (Tinódi Sebestyén. 
Budapest, 1912. 50, 1.); rövid ismertetése viszont SZILÁDY AKON-
nál (R. M. K. T. I. k. 300. 1.) olvasható. 

VERSES ÜDVÖZLET. 

Emericus The. 
kewzewn kryíthynanak 
légben kenweb ynbanak. 
Zaaz yo napatb 
keth Zaz yo eeth hozyaya 

Eredetijét CSOXTOSI JÁNOS fedezte föl 1876. végén a M. N. 
Múzeumban, a Kállay-család levelestárában, egy 1485-ben költ 
latin levél végén, melyet Paksy Lajos és ENÍINGHT TÖRÖK IMEE 
írt Kállay Jánoshoz, a kinél Parlagi György leánya, Krisztina, 
Török Imre arája és egy év múlva felesége, azidétt mint sógo
ránál tartózkodhatott (SZILÁDY). AZ emléket ugyancsak Csontosi 
János tette közzé a Századok 1877. évi januáriusi füzetének 
«Vegyes közlések» c. rovatában (94. 1.). Utóbb a M. Nyelvőr 
márcziusi füzetében (110. 1.) NAGY GYULA irányította rá a kö
zönség figyelmét és SZILÁDY ÁEON foglalkozott vele a E. M. 
K. T. I köt. 373. 1. 

1. s. Emericus The. = Emericus Therek. 

S IRALOMÉNEK B O T H JÁNOS V E S Z E D E L M É N . 

1. Gondom nekem yo nagy l í t . . maítban nem wolna 
Peleym . . tbyztbefíegbewm twdom nagy . olna 
hogy az en zolgaltb vram m . . nem holt wolna 

2. Reám. mykor ew zemeyth yoban vetbetbe vala 
zolgalatbom ew n á l a . . kellemetheíb wala 
az wezedelmet az en vram akoron válla 
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3. El valazthaak en vramath az nagy zolgalathra 
kewetfegen el Bel kewldeek therek orzagba 
byzyk wala mathyas kyraly therek Chazarban 

4. Gondya vala en vramnak az nagy kewethfegbel 
kyralnak ees megh ylenthe ew bezedebel 
Bekeffegel hogy megh yewne chazar feldebel 

5. Oh mely ighen bamys hythnek'Az kyral hyth wolth 
Kyt Both János az Ghazarthol neky hozoth wolth 
Ky hyth melleth az een vram ymmaran megh holth 

6. jRea vewe az en Tram az nagh kewethfegheth 
megh akara yelenthe . . az thyzthef.. gheth 
Magah yol twda hogy oht thalal fok elenfegheht 

7. Tg Be theleek en Vramnak az nagy gondolafa 
kybewl vala kyralnak yghen nagy Banathya 
mert zemewel az kewetheth thebe fem lathya. 

Először közölte DÖBRENTEI GÁBOR a Eégi Magyar Nyelv
emlékek II. kötetében (Buda, 1840) a 39. 1., a következő jegy
zet kíséretében: «Eredetije, vagy közeikorú másolata Pesten a 
Kaposmérei Mérey nemzetség levéltárában a Paksy nemzetség
hez tartozott jegyzőkönyv utolsó levelének másodfelén. Közié 
Mérey László cs. kir. aranykulcsos úr Döbrentei Gáborral, ki 
le is másolá 1838-ban. B Ugyancsak Döbrentei foglalkozott először 
az emlékhez fűződő kérdésekkel (Id. m. 362—363. 1.). Utóbb 
Szilády írt róla (E. M. K. T. I. 302—303.), de saját megjegy
zései csupán a darab nyelvére vonatkoznak. 

A szerény elégia szerzőjét a versfők tanúsága szerint 
GEEGORIUSNAK hívták. Gregorius deák, mint az ének elmondja, 
a meggyászolt Both Jánosnak állott szolgálatában; azonban 
uráról azonkívül, a mi róla az énekben foglaltatik, hogy t. i. 
Mátyás király követe volt és mint ilyen törökországi második 
útjában elpusztult, — semmi egyebet nem tudunk; illetőleg az 
a kérdés, hogy a versezet melyik Both Jánosról van írva, még 
eldöntésre vár. 

ToLDY 1493 tájára, SZILÁDY 1490-re tette a miinek költet 
(id. m. IX. 1.), de az időnek ilyen pontos meghatározásához 
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adatok egyáltalán nincsenek. Csupán annyi valószínű, hogy a 
hű szolga még Mátyás idejében öntötte rímekbe fájdalmát. (Vö. 
mert zemewel az keweteth thebe feio latliya.) 

Figyelemreméltó a dolgozatnak rhythmusa. A mű, mint lát
ható, 4, 4, 4, 1 szabású tizenhármas és 4, 4, 4, 2 szabású 
tizennégyes sorokban van Írva, de úgy, hogy az előbbiek közé 
egy-egy 3, 4, 4, 1 és 5, 4, 4, 1, — az utóbbiak közé viszont 
egy 4, 3, 4, 2 szabású sor keveredik. Ez a dolog részben köny-
nyen érthető: a 4, 4, 4, 1 keverése 3, 4, 4, 1 és 5, 4, 4, 1 
sorokkal, a magyar versnek többször említett sajátságán alap
szik. Viszont érdekes, hogy a 4, 4, 4, 1 és a 4, 4, 4, 2 typus 
együttes használata XVI. századbeli verselőinknél is előfordul 
BATIZI ANDBÁS írja 1530-ban: 

Áldott légyen mindörökké az Atyaisten, 
Dicsértessék magasságban az Fiúisten, 
Egyetemben vigasztaló Szentlélek úristen. 

VALKAI KELEMEN-nél 1545-ből ismét ilyetén helyek találhatók: 
Az más ember feleségét csak meg se tekéntsed, 
Olyan módon, hogy te ötét az bűnre intsed, 
Mert megtöröd az istennek parancsolatját, 
Szinte ugyan, mintha tennéd bűnnek állapotját. 

Tiszteltessék mindörökké dicső Szentháromság, 
Nevekedjék mi közöttünk az egy igazság, 
Tanólhassuk, honnat legyen lelkünknek orvosság. 
Hogy ki miatt megadassék az örök bódogság. 

Azonban mind a két typust tisztán, egyéb sorokkal való 
keverés nélkül is használják. A Nyilas István és Zsámboki 
Ajina szájába adott Házasok éneki 1548-ból, Tinódi verse a 
Sokféle részögösnll ugyanez időből, az Emlékezzél, mi történek, 
Uram, mirajtunk kezdetű szép jeremiád, Balassa Bálintnál a 
Lelkemnek hozzád való huzgó kiáltása kezdetű ének stb. elejé
től végéig 4, 4, 4, 1 sorokban van írva; a 4, 4, 4, 2 sor viszont 
vegyítetlenül használva előfordul a Cantio Petri Berizlo ez. be
cses versezetben (1. a.) és számos újabb verses munkában. 

Hihető, hogy Gergely deák mind a két typust az eleven 
népköltésből merítette. Való ugyan és méltó a megemlítésre, 
hogy a 4, 4, 4, 2 szabású tizennégyes a deák hymnus-költészet-
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ben sem volt ismeretlen (v. ö. Omnis mundus iucundetur Christo 
salvatore, Casta mater quem concepit Gabrielis ore. WACKERNAGBL, 
i. m. I. 215.); azonban még inkább méltó a figyelemre, hogy 
a Kön. Tör. egy részecskéje (Királyoknak királyának szent 
arany oltára) ugyancsak ezt a formát szólaltatja meg nagy 
szerencsével. Utóbb, a Cantio Peiri Berizlú-n innen, a XVI. 
századtól kezdve, mind sűrűbben fordul elő verselöinknél (v. ö. 
Szkhárosi: Az átokról, Pál érsek levelére a. v.; Szegedi G. Ék. 
ÍAG. Csak te benned uramisten vagyon bizodalmvmk stb.) és külö
nösen a népköltészetben, a melynek máig kedvelt formája. De 
nem csupán a magyarság, az oláhság is használja; Igj törté
nik, hogy BALASSA BÁLINT «Mint sík mezőn csak egy szálfa 
egyedül úgy állok» kezdetű versét az oláh «Szavú nu laszen-
kanssa fata» kezdetű éneknek nótájára készíti. Sőt utóbb az 
élénk, pattogó sort némelyek éppenséggel oláhosnak érzik. 
(FahóA. m. 117. 1.). 

Annyi bizonyos, hogy az alak mélyen gyökerezik a magyar 
lélekben. Különösen figyelmet érdemel, hogy nemcsak mint 
ének-, hanem mint táncz-rhythmus is szerepelt, sőt FABÓ szerint 
a régies erdélyi táneznóta typicns rhyhtmusának tekinthető'. Mint 
ilyenről föl lehet tenni, hogy Gergely deák sem tanulta írás
ból, hanem a népköltészettől; s erre lehet visszavinni azt a 
könnyűséget, a melylyel régi poétáink műveiben a 4, 4, 4, 2 
megszólal. 

i.'vsz. i. s. Ift(en); 2. s, Feleym(nél); 3. s. hogy (ha);m(eg). 
6. vsz. 2. s. yelenthe(ni); thyztheí(se)geth. 

NE HAY WALO YO MATHYAS KYRAL 

l . |*Ne hay -walo yo mathyas kyral 
íok orzagokath the byral 
Nagy dicherethte Akoron walaly 
ellenfegednek ellenne állal 

2. hatalmaííagodath yelenthed 
bechnek hog warofath the meg veuued 
ekés íereged oth felethed 
kyraly zekéd benne helheztheted 



NE HAY WALO YO MATHYAS KYRAL. 481 

3. Németh orzagoth mykorth kewanyad 
zenth koronához walazthad 
ees nagh fok rézre haffogatad 
magyary wraknak tyztwl mynd el óztad 

4. Akoron the lel oly igen drága 
theged kewanya che praga 
meg herwadoz oth zep zeld aga 
nem kelemethes neky wiraga 

5. Terekechtwl nerel ayandokokath 
ne puztythanad orzagokath 
ne kerengethned baffayokath 
ne fenegetned \v chazarokath 

fi. Igekezel wala fok orzagokra 
ees nag hathalmas warofogra 
az vizén alo welencere 
ees benne walo [bwlh] belch olafokra 

lagtt 

7. Magyar orzagnak fenes thykere 
ees rethenetes baynaka 
numuroltaknak kies haylaka 
nagh ekeffegnek ees the walal oka ' 

8. Nagh ekeffege thyzteffeg ennek 
nagh batorfaga felelmenknek 
otalmazoya magár népeknek 
rettenethes lel az lengeleghnek' 

9. Kyralok kezeth lel the hatalmas 
ees nagh igéknek dyadalmas 
néped kezeth nagh byzodalmas 
legh wriftennel Imar nugodalmas 

Eredetije a GyöngyösiC 4 lapján, a M. T. Akadémia 
könyvtárában. Először DÖBBENTEI tette közzé 184.0-ben, a Eégi 
M. Nyelvemlékek II. köt. 5—6. 1., képmás kíséretében. Ism. 
SziLÁDY, K. M. K. T. I. 303—306. ZOLNAI, Nyelvemlékeink a 
könyvnyomtatás koráig, Bp. 1894., 223—225. (Képmással.) 

Régi M. Költök Tára. H. C. I. 31 
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Keletkezését, különösen utolsó sorának «immár» szavára 
támaszkodva, már DÖBBENTEI 1490-re, Mátyás halálának évére 
tette. (Id. m. 364. 1.) Irodalmi becséről nem igen történt em
lékezet, pedig ez a mű nemcsak tiszta, erőteljes nyelvű munka, 
hanem a középkori magyar lyrának egyik leghangulatosabb 
terméke. 

Versalakjái:ól TOLDI (A magy. költ. tört. Pest, 1867. 88. 1.) 
mindössze annyit tud mondani, hogy «egyenetlen négyesekben 
úratott». SziLÁDY szerint (id. m. 304. 1.) «3 és 2 szótagú üte
mekre oszló 10 szótagú sorainak alkotása igen hasonló a . . . 
Szent László-hymnuséihozi). Csakugyan a Mátyás-dalnak érde
kes tulajdonsága, hogy soraiban az ötödik szótag után (el
enyésző csekély kivétellel) metszet van ós jókora része a 
László-hymnus rhythmusa szerint könnyen ütemezhető; pl. 

Igyekezel | vala || sok orszá | gokra 
és nagy ha | talmas H váró | sokra, 
az vízen | álló || Velen | czére 
és benne | való || bölcs ola | szókra . . . 

Lehet azonban, hogy GÁBOE loNÁoznak van igaza. Gábor 
régies dimetereket lát a versezetben: 

Néhai való | jó Mátyás király, 
sok országokat | te birál, 
Nagy dicséretet | akkoron vallál, 
ellenségednek | ellene állal. 

Erre vallana egyes sorok terjedelmének csekélysége, mely 
útjában áll, hogy a metszeten túl levő szótagokból elevenebb 
tactus-pár kerekedjék : 

Sok országokat H te birál . . . 
theged kéványa |1 cseh Prága . . . 

i. wsz. í. •<. Ne hay walo. ZOLNAI GYULA szerint hibás szó
lás, e h. Ne ha ivalo és akként magyarázható, hogy az író 
először ezeket a szavakat irta a codexbe: A'e hay yo mathyus 
kyral; utóbb a szöveget ne ha walo yo mathyas kyral-ia. 
akarta változtatni és a ]iay yo fölé odaiktatta: walo, de a hay 
y-ját ugyanakkor elfeledte kitörölni. (Vö. ZOLNAI, i. m. 224. 1.) 
Sokkal elfogadhatóbb azonban SIMONYI ZSIGMOND nézete, hogy 
a «néhai való» kifejezés hibátlan, régies szerkezet és a Salve 
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nviindi salulare fordításában előforduló «megfeketült nap lévő 
színod», «megfeketült hó lévő testöd» szólásokéval azonos ter
mészetű, vagyis néhai való a. m. néhai. Vö. Komjáti, Sz. Pál 
lev. 36. Az mostani való idők ;/ M. Nyelvőr,' II., 234-: Elmúlt 
való esztendőben, 1653. (M. Nyelvőr, 1907., 97—98. 1.) 

7. vsz. 1. s. Eredetileg a sor semmikép sem végződhetett 
a thykere szóval, hanem olyannal, a mely a következő három 
sor végével rímelt. Ez a szó némelyek szerint világa volt, míg 
mások a csillaga mellett kardoskodnak. 

9. vsz. 2. .s. igéknek, latinos szerkezet, igékben (ügyekben) 
helyett. 

SUPEA AGNŐ. 

Supra agnö föck fel kabla 
Haza yöth fyryedt tömbi catho 
a te zyp palafchtodban 
gombofeh foh árudban 
haya haya Wiragom 

Eredetijét KRIZKO PÁL fedezte föl Körmöozbánya sz. kir. 
város 1.505-iki számadáskönyvének czímlapján (Registrum super 
exactiono pecuniariim vinoruni vrgelth et appreciationnm 
CiuitaUs Krempnirensiíi In Anno Domini Millesimo Quingen-
tesimo Qiiinlo suh Jiidicio Domini Valentini Paliisch.) és 
ugyanő tette közzé képmásával együtt a Századok 1876. évi 
folyamában (328-329. 1.) 

Krizko szerint a rövid versezetet «a hivatalos működésé
nek színhelyéről vigyanazon évben eltűnt KBEÜSL JÁKOS kör-
möczbányai jegyző írta, a mint ezt a kizvonások tisztán é.s 
világosan előtüntetik», a számadáskönyvbe, a melynek levéltári 
jelzete: Tom. I, fons 32, fascie. I, nr. 4 . ; maga a versezet 
pedig nem egyéb, mint «valamely magyar népdal töredéke». 
A szövegnek pontos és helyes olvasását s értelmét azonban a 
fölfedező nem tudta megállapítani. Szerinte a dal két első sora 
«mostani helyesírással» a következő: <ÍSupra agno sok fel 
kabla (talán: kapta"?) haza jött, férjed Tömbi Kató» ; egyéb
iránt ehhez a dologhoz való elégtelenségét maga sem titkolta, 
botlásain pedig a Századoknak még ugyanabban a füzetében 
(330—337. 1.) segített SZILÁDY ÁRON fejtegetése. Szilády a szö-

31* 
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veg két szavára nézve azt hiszi, «hogy a német Kreusl nem 
jegyezte meg jól a hallott dalt» és a Siipra helyett sutra 
( = félre!), a sock helyett viszont szökj volna a helyénvaló; 
a szöveg többi része azonban jól van leírva: agnő a. m. aggnó', 
kabla a. m. kabala (kancza), iombi a. m. tombj, azaz ujjongj, 
örvendezzél, a eatho — a rím kedvéért — valószínűleg Kata. 

Ezt a magyarázatot általánosan elfogadták, csupán a supi'a : 
sutra ellen emelkedett kifogás. BEÖTHY ZSOLT az Egyet. Philologiai 
Közlöny 1877. évi (I.) köt. 142. 1. azt a hitét fejezi ki, hogy 
«a supra szóban nem kell leírási hibát keresnünk . . . Az or
szág számos vidékén él ez a szójárás: a zsúpra a vénasszony
nyal ! zsúpra való a vénasszony!. .. Eredete a boszorkány-
pörökre vezet s rokon azzal a másik közmondással: a vén
asszony égetni való. De alkalmazásukban lényegesen különbö
zőkké lettek. Az utóbbi a haragnak, gyűlöletnek kifakadása: 
égetni való a vénasszony, mert gonosz és másokat is megront. 
A zsúpra pedig csak ott szokták küldeni, a hol nem meggya
lázni, hanem csupán nevetségessé tenni akarják, tréfálkoznak 
vele. Alig jelent többet, mint hogy a vénasszonynak már itt, 
a fiatalok között, nincs semmi keresete. Ebben az értelemben 
használja az ének szerzője. Eltekintve tehát attól, hogy ha a 
supra-t sutrá-nak olvasnók, íráshibát is kellene föltennünk s 
még így is kevéssé szokott szólásformát kapnánk (nem annyira 
a sutra, mint inkább a sutba divatos) : természetesebben keres
hetjük talán az említettem szójárás alkalmazását.» 

Utóbb (Irodalomtört. Közlemények, 1897. 248. 1.) SZILÁDY 
megváltoztatta véleményét. «Van egy hegedűs énekünk, mely 
Szkárosi H. Andrásnak Mindez világnak iin esze veszett kez
detű zsoltárára emlékeztetőleg Fenékkel fölfordult már ez szé
les világ sorral kezdődik. THALY K . a Szencsey-codexböl közli 
(Yit. én. II. 81. l.) pár obscoenus stropha kihagyásával. Ettől 
sok tekintetben eltérő XVII. századi szöveg van előttem, mely
nek utolsó vers-szaka előtt, hol THALY nem jegyez kihagyást, ez 
a makkaroni stropha á l l : 

Surge supra fráter, abeamus inde, 
Non est hic becsület . . . 

Egy-két latin szó elébb is találkozik az énekben, ennek a 
strophának kezdete pedig (Surge supra) annyira egyez a virág
énekkel, hogy az ebben használt Supra szónak szinte lehetet
len egyéb értelmet tulajdonítanunk, mint a mit amabban a 
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Surge supra fejez ki.» Vagyis: a Supra agno annyi, mint föl 
banya, nzökj fel hánya.« 

A fölmerült vélemények közül kétségkívül ez a leghelye
sebb. Kreusl János következetesen J'ch betűcsoporttal jelölte a 
magyar iS hangot (vö. palafcht, gombofch, fcharu); tehát a 
sM(ot bizonyára /*c/m<nak, de a zsúpot is fchupnak, legfeljebb 
zii.pn&k írta volna. A vers kezdő szavát az adott körülmények 
között szttprának kell olvasni, bár viszont ebben az esetben 
meginog az a vélemény, melyet annak idején lÍEizKOval együtt 
SziLÁDY is táplált, hogy a dalocskát népdalnak kell tekin
teni. Nem tehető fel ugyanis, hogy a nép deák szavakat 
énekelt volna. Valószínűbb, hogy az emlék tanult embernek 
alkotása, mint FABÓ B. írja, «vidám tánoznóta, melyben egy 
menyecskét biztatnak, hogy tánczezal fogadja hazaérkező urát» 
(A magy. népdal zenei feji. 6i—62. L), vagy még inkább va
lami szerelmes természetű vén asszonyra készített csúfolódás, 
ama csúfolódó versek egyike, a melyek közül egy párt valami
vel utóbbról örököltünk. 

Legutóbb Borzával Nagy Ottó külön könyvecskét szentelt 
a rövid emléknek (Zsúpra aggnő, Budapest, 1918.) és azt 
akarta bebizonyítani, hogy a Kreusl-fóle szöveg «egy részeges 
középkori nótárius durva, trágár tréfája.» A kísérlet azonban 
csütörtököt mondott; a könyvecskének egyedüli érdeme: az 
emlék pompás képmásának közlése; viszont önkényes, erőlte
tett magyarázatai és következtetései az irodalomtörténetnek 
egyáltalán nem váltak hasznára. 

CANTIO P E T R I B E E I Z L O . 

l.Aíynd ty népek bankogyatok pispek vezedelmen, 
mert tvgyatok mygh Iften Zegele az ew yo Zerencheyet, 
nem Vralkodek Terek Czjazar foha az ew feyen. 

2. 7m lattyatok ellenfegyth Tok helen megh gyewzte, 
Terekeknek fokafagyt rólatok el izte, 
mellettetek megh holtat yngyen ew nem nézte. 

3. Aytek twgya ithon ewiwen az ew fok keoltfegeth, 
es korofkynt myndenffele nagy gond vyfelefeth, 
mert az tywe ew feyeben ew megh ewzeolefeth. 
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4. iíadakozo foha nem nyer egy vyadalbannes, 
ha nem lezen ygaz hytew megh az nyereíeghben, 
•wagy tyztafagh kywel nynchen akar mykoronnys. 

5. Az Zott mongya Zanchyak Wayda az ew fogfagaban, 
yay hogy vezek Zegyent vallek en batorfagomban, 
egy pap myat nagy kart vallek en Waydafagomba. 

6. An nem valek ygz hytew zegyn horwatoknak, 
íok rabolaft enys teottem az ew welaloknak, 
azért fogwan tart mait engemeth egy haragos pap Ban. 

7. Lam nynchen maft ky engemeth megh zabadytanna, 
menthet Iften ha mykoron ezt megh twdhatnaya 
es en reám ew zemeyth wayha fordetannaya 

8. De ha engem ew ez vttal ytt megh nem fegyllend 
' es ynneyten es fogfagbol engem ky fem vyend, 

teobbe neky en nem hyzek ha ytt el feledend. 

9. En ky walek Zendewrewben egy haragos Nagy Ban 
sokat dwltam myndenfele, az en Lowam hatan 
azert fogwan tart maft engemeth egy haragos Pap Ban. 

10. Zeretnem azt ha engemeth Magyarok nem latnának, 
bátor ynkab ez fogfagban ytten le wagnanak, 
az Angyalok Menyorzagban ottan ragadnának. 

11. Az fem choda hogy en vagyok maft yll nagy fogfagban, 
mert lakozyk nagyfok Iften az Magyar orzagban, 
kyk zegellek az pap Bánt az ew Banfagaban. 

12. Batorfaggal ewk fegyllyk [az Pap Bánt az ew Banfagaban] 
es nagy Nyerefegel 

tyzteífegel vytelfegel pynzel es bewfegel 
awagy penyglen Terek Vaydaknak az ewnen feyekel. 

13. Ahol vynak ew hwzary ott vygan oztoznak 
ew zolgay az morhaert chak megh fem hántatnak, 
gyakor helen vygan laknak mynd magyarol zolnak. 
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14. íegetlen ym az patyolatot, mynd kopyawal myrek, 
Nemei Terekek fa teteyerewl azt orozwa nyzek, 
[reftellenek le zallany mert] nem merynek le zalany mert 

ewk az reftellek. 
15. ivewes kar nekyl nem lehetnek zegen kerefztyenek, 

de megh halának immár ketzer oly nagy fok Terekek 
fyralmas maft Terek orzagban az ew énekek. 

16./íenyeregyewnk az Vr Iftennek my mynd feyenkynt 
hogy ne haggyon Terekeknek dwlnya korofkynt 
batorichon Vyadalhoz mynket mynd feyenkynt. 

n.Ez éneket ezer ewt zaz tyzen ewt eztendewben 
Zabatkay Myhaly zerze egy nagy jo kedweben 
egy zenth gyergynek ynnepenek nemes kezdeteben. 

Eredetije Jankowicli Miklós birtokában volt. Jankowich 
taz ének pár szakát» közlötte TOLDIV»! (A magy. költ. tört. 
Budapest. ISiil. 89. l.), a ki aztán az első és utolsó strophát 
beiktatta irodalomtörténeti kézikönyvébe (A magy. nemz. irod. 
története, Pesten, 1851. II. köt. 103. és 104. 1.). Mivel a kéz
iratnak időközben nyoma veszett, SZILÁDY 1877-ben a E. M. 
K. T. I. kötetében (204. 1.) szintén kénytelen volt beérni a 
Toldytól közzétett két vers-szak lenyomatásával. Két évvel utóbb 
megkerült a teljes szöveg, csakhogy nem eredetiben, hanem 
másolatban, mely Jankowich gyűjteményéből származott, de 
nem az ö kezeírása. Az iratot SCHEAUT KÁROLY CS. és kir. levél
tárnok küldötte a Magyar Történelmi Társulatnak és SZILÁDT 
ABON ismertette a Századokban (1879. 336—344. 1.), majd a 
K. M. K. T. II. kötetében (365 367. és 482-487. 1.), míg 
végre — ugyancsak Schrauff dr. jóvoltából — maga az eredeti 
is napfényre és ÁBEL JENőhöz jutott, a ki az Egyetemes Philo-
logiai Közlönybe (1888. 529—534. 1.) alapos értekezést írt róla 
s egyben az első lapnak képmását is publicálta. 

Az éneket, mint a versfejekböl és az utolsó vers-szakból 
következik, SZAB.VTKAY MmÁLY szerezte 1515-ben, Szent György 
ünnepének kezdetén «egy nagy jó kedvében» ; a versezetnek 
hőse pedig Beriszló Péter veszprémi püspök, horvátországi bán, 
kinek életrajza VEBANCSICS ANTAL Összes Munkáiban (II. köt., 
Pest, 1857. 221. és köv. 11. a Monumenta Hungariíe Historica, 
II. osztály : írók, III. köt.) olvasható. 

^ 
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Sajátságos azonban, hogy SZABATKAY MIHÁLY 1515-ben bánkó
dik a püspök veszedelmén, holott Beriszlóról tudva van, hogy 
1520 május 21-én, a koreniczai ütközet alkalmával vesztette 
életét. A szétvert ellenség gyözelemittas üldözése közben egy 
útjába eső fatörzset akart keresztülugratni, azonban lova fel
bukott, vitézei közben elhaladtak és csupán két inasa maradt 
mellette. Míg ezek a paripát újra nyergelték, valami hatvan 
török reájok bukkant és megrohanta őket. Az inasok elszalad
tak ; a püspök azonban szembeszállott és emberül viaskodott, 
míg végre jobb csípején megsebesítették, kővel agyonverték s 
lefejezték. (Vö. E. M. K. T. I. 4-84. 1.) 

Mivel a biographia adata helyes, SZÍLÁDY szerint az ének 
végső strophájában olvasható évszám (1515), «bármi módon 
jutott oda, hibás és 1515 helyett kétség nélkül 1525-nek kellene 
állani» (K. M. K. T. I. 483. 1.). A föltevést támogatni látszik az a 
körülmény, hogy a kézirat az ő hangot rendszerint eio-vel, 
néha azonban eo-vel (keoÜJ'eg, ewzeolefeth) jelöli, tehát esetleg 
hibás másolatnak tekinthető; de ÁBEL JENŐ nem járul hozzá 
az egyébként plausibilis gyanításhoz. Nem tartja valószínűnek, 
«hogy Szabatkay, ki Szílády szerint azok közül lehetett, kik 
Beriszló költségén éltek, jótevője halálát csak öt évvel annak 
bekövetkezte után énekelte volna meg és hogy abban a püspök 
viselt dolgairól mint «tegetlen», ininap történtekről emlékezhe
tett volna meg (v. 40.).» «És azután — folytatja egyebek 
között — MARNAVICH említi Beriszló Péter életrajzában (Ve-
rancsics A. ossz. műnk. i857. II. p. 233.), hogy a püspök 
olykor álruhában kémlelni járt (mutató habitu exploratis omni-
bus loeis in quae irruptio erat facienda) (és) 1515-ben sokat 
harczolt a törökkel (uo. p. 249.); nem lehetetlen, hogy egy 
ilyen kémjáratkor vagy tán más alkalommal halálának híre 
kelt és hogy ez az álhír indította Szabatkay Mihályt arra, hogy. . . 
megsirassa ura, jótevője halálát.» (Egyei. Phil. Közi. i888.534. l.) 

ÁBEL JENŐ okoskodásának kétségtelenül hibás része: a tegetlen 
szóhoz fűzött megjegyzés. SZÍLÁDY . szerint a török rab éneke a 
14. vsz. végéig terjed; ÁBEL ugyanazt már a 12. strophával 
befejezettnek tekinti (id. h. 534.), holott a 13. vsz. még min
dig a püspök huszárainak víg osztozásairól és lakásairól be
szól, a 14. vsz. pedig az előzőnek thémáját folytatja, tehát szin
tén nem illik a sii-ató Szabatkay szájába. Sziládynak igaza 
van: a tegetlen-t a török rab mondja, belőle tehát az ének 
korára következtetni nem lehet; viszont azonban az sem lehe-
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tétlen, hogy a rab énekéhez még a 15-ik versszakot is hozzá 
kell számítani. Valószínű ugyanis, hogy ennek a strophának 
értelme a következő : «úgy látszik, hogy szegény keresztyének
nek is van egy kevés káruk, de a törökök közül már kétszer 
annyi meghalt» ; ezt pedig csupán a rab mondhatja, nem pe
dig Szabatkay Mihály, a ki nagyon is érzi, hogy a püspök 
halála nem «kevés kár», hanem jelentékeny osapás, mely 
«mind a népek»-nek bánkódását érdemli. 

Lehet, hogy a versezetbó'l a 15. vsz. után egy A-val kez
dődő stropha hiányzik: de ha a vers-szerző szántszándékkal 
mellőzte a magyarázgatást, hogy «ime, ilyen ember veszett el 
a püspökben, még a török rab is elismeri félelmes vitézségét, 
tehát »a könyörgésre szólító 16. stropha még akkor is jól 
fejezi be a drámai szerkezetű és előadású versezetet. Sőt tán 
még jobban, stílszerűbben, mintha Szilády óhajtása szerint 
• átmenetet* függesztettek volna eléje. 

Csak sajnálni lehet, hogy Szabatkay Mihály személye és 
pályája teljességgel ismeretlen, mivel énekének tanúsága szerint 
figyelemre méltó alakító tehetséggel volt megáldva. «Sirató ver
set írt, de úgy látszik, nem a szokásos mód szerint, hanem 
saját felfogással. Hőse halálát nagy, országos veszteség gyanánt 
tünteti fel mindjárt első sorában és strophájában. A 2. és 3. 
versszakban a veszteség nagyságához illő általánossággal érinti 
a közönségesen ismert vitéz püspök kiváló érdemeit. A 4. vers
szakban foglalt reflexiót a legcsekélyebb vonatkoztatás nélkül, 
de oly helyesen következteti az elébbiek után, hogy az olvasó 
nem akarva is kénytelen azt a megénekelt hősre alkalmazni. 
Az éneket bajos lett volna tovább is ily általánosságban foly
tatni, a nélkül, hogy a szerző ismétlésbe né essék s éneke 
siránkozó tirádává ne fajuljon. Ideje és helye volt az érdemek 
részletes felsorolásának, melyekből bizonyosan telt volna néhány 
stropha. A költő nem ezt teszi, hanem a vitézi tettek közül 
kiválasztja a legfőbbet és legismertebbet, melyet Beriszló Péter 
mint csak akkor tájban kinevezett horvát bán 1513 augusztus 
15-én a Dubnicza és Kosztenieza közt vívott csatában vitt 
véghez. ' Ott ugyanis a túlnyomó török sereg vezérével, Báli 
vajdával mérkőzött meg, kit buzogánynyal sújtott le s fogolylyá 
tett. Ezt a rabot szólaltatja meg a költő s énekelteti vele hősé
nek dicsőségét egy közbeszőtt énekben, melynek minden sora 
jellemző s fényes bizonyítéka a magyar költő alakító, egyénítő 
tehetségének.» (Századok, 1879. 340. l. R. M. K. T. 1. 4SS.) 
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GESZTHY LASZLO ÉNEKE. 

1. Ez wegh puztaíaghrol megh e.... kez.... el ne weznetek, 
Az Regy jo neueth megh eleu. . . . 
Kereztyenfeghnek jo verthy lente lennetek. 

2. Zegen Mathyas kyar vala Bekefegben, 
Merth orzaga. . . . eggelfeghben, 
Wytezek valanak nála tiztefíegben, 
Az vrak v nagh egeneffegben. 

3. rhyw vryíten ellen ne ha...ga....ok, 
Eeghj decretomot eza.... tartanatok 
Az dezmath Igazan ky zolgaltatnatok, 
Koroskynt Istennek vele áldoznátok. 

4. Iften Zywz Maria haborwtol wedyen, 
Hathwanban gj'wletek hogh jo weghre legén, 
Jo Layos kiralyonk dyadalmath wegyen, 
Mynden tanacztokban ew jo wegeth thegyen. 

5. Pefthy Beké Perencz zywe kett 
Ky az wendegh népnek byzyk ereyeben , 
Thewrewk czazarth thewry. 
Mynden ennekewel vetteth Bezedeben. 

6. Gezthy Lazlodyak zerze ez eneketh 
Magyarorzagh vala nagh few zywkfegében, 
Az wegek valanak mynd el vezendewben 
Ezer ewth zaz hwzon ewth eztendoben. 

Eredetije — egy szakadozott papírlapon - a M. Nemz. 
Múzeum birtokában. Fölfedezője, NAGY IMRE, 1877 elején bukkant 
rá és még ugyanabban az évben, febr. 27-én, a múzeumi könyv
tárnak adományozta; szövege hű kiadásban a Magyar Könyv
szemle 1877. évf. 72. 1. olvasható. Ism. SZILÁDY, E. M. K T. I. k. 
377—378. 1. 

Az éneket az utolsó vsz. szerint GESZTHY LÁKZLÓ deák sze-
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rezte 1525-beii. NAGY IVÁN két Geszthy Lászlót ismer abból az 
időből: az egyik Szapolyai Jánosnak lovashadnagya volt, a másik 
1529-ben János király hívei között harczolt (Magyarorsz. csa-
ládai IV. 386.) és SZILÁDY az utóbbit véli a versezet szerzőjének, 
bár hozzáteszi, hogy a László nevet a Geszthy-családnak más 
tagja is viselhette. Megjegyzendő azonban, hogy Ladislaus Gezthy 
de Thoththelek már Lajos királynak egy 1524-iki oklevelében 
említtetik mint a ki a váradi paulinusokat egy fudi (Bihar vm.) 
birtokrészbe majd beiktatja. (Budai orsz. levéltár: D. L. 23954. 
Bunyitay-Eapaics-Karácsonyi, Egyháztört. Emi. I. köt. 136. 1.) 

Maga az emlék kétségkívül hosszabb dolgozatnak töredék e 
részint, mivel az 1—4. vsz. fej betűi szerint a ver sfök eredetileg 
a Geszti, vagy Ladislaus Geszti (GEZTI) nevet rejtették, részben 
mivel az ének eleje világosan valamely wegh puztafagh-ró\ 
emlékezik, melyet a hiányzó előzményekben kellett az írónak 
ismertetnie. 

i. vsz. i. s. Szilády szerint: 

Ez wegh puztafagbról megh e . . . . k e z . . . . 
el ne weznetek. 

Az e. . . . kez . . . . valószínűleg e(mle)kez(netek) maradványa. 
i. vsz. 2. s. eleu.... Talán: eleu(ennétek). 
i. vsz. 3. s. lente. ToUhiba, melyet az író elfelejtett ki

törülni. 
Í2. vsz. í. s. kyar, e. h. király. 
9. vsz. 4'. s. V = ü(alanak). 
3. vsz. i. ha... ga ... tok =• ha{hor)ga{na,)tok. 
5. vsz. 1. s. Pesthy Beké Ferencz. Szilády szerint • rokona 

vagy épen fia lehetett azon Beké Jakabnak, ki 1487-ben tanács
belije, 1503-ban pedig bírája volt Pest városának. (Rónier, A régi 
Pest, Í8T3. 64. 05. lapján.)" ; — /ceíí... talán /ieíí(ségében). 

5. vsz. 3. s. thewry SziLÁDxnál: töri (v. ö. 378. 1.) 
/u(zel)/£edésé(ben). 

CANTILENA 

1. í'elelmes zwonek enghem aleytatok 
reghy yo barathym nekem kyk valatok 
gyakorta zeph zowal hozzam yarolatok 

enghem meg chalatok 
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2. jRementelen dologh ky hazwgnak hyzen 
m^rth zeph befcedew^l chak foth tőled veícen 
awagh twl maffelpl ellenfeged lefcen 

raytad fcegent tefcen 

3. f' azok nem gondolnakh ez yl' befcedekkel 
ky magokoth kelletyk hyzelkedeíekkel 
nyayafon befcelnek o feyedelmekkel 

el veinek nyelwekkel 

4. ^ A'̂ agh vrak kyk vattok zolok ne bannyatok 
feyer zeph fezwftps ekés thw zablyatok 
vele pogan nepeth kérlek ne vagyatok 

tís thw ne banehatokh 

5. f' Cyntalan dolgokoth tw ne zerezetek 
fodor hayatokoth meg fóó fefplyetek 
dyakok | -^' el mentek leanyokoth néztek 

ícegenfeggel npztpk 

6. f íT-̂ gedeth ne vyfellyed egh hazy papokkal 
mert ha bewethethe magath nyayalfagra 
nenkel neky pénzed vygad leanyodwal 

megh chalnak zawokkal» 

7. y Serenyen futamnak táncban az leányok 
nylwan oth megh lathywk az o yamborfagyth 
fertelen ha lend az o yamborfagok 

oth el hol partayok 

8. ^ Cepkek hazatoktol meffce ne lepyetek 
ydpnek yawaban tykakoth wltoffetek: 
fcemerem kapalny bpleholh rengheffetek 

awal el élhettek 

9. ^ -Samfomnak aleyta az por onnon magát 
latod nagh haragyath nem tyztely vrat 
fogyad megh zakalath veddel chak yozagat 

megh alázza magath 
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10. f Az korth az papoknak vala tyzteífegek 
mykoron egezlen al vala zerzetek 
tawol vala tolok gallerus kontofok 

veres [p]beretrayok 

II.'f Pénztől el futamtak zwr | •''" ben be öltöztek 
zepen ha beleélnek kewefeth nem veinek 
forentokot kernekh ládában gyothnek 

vele nem epeythnek 

12. y Az reghy yo keralyok myglen orfaglanak 
ygazak valanak az íceghen orfagnak 
ygazak valanak zent coronanak hywen zolgalanak 

awal aldozanak 

13. y Tennye kellene ezt az nagh vraknák 
' hogh fok lyká vagyon erdőn az rawafnak 

nynch byrodalma rayta agaroknak 
halai az nywlaknak 

14. Y /ghen kewes hayok zantalan yozagok 
erős regulayok kewes zolozmayok 
barfonyos zolgayok fekete kapayok 

az apath vraknak 

Eredetije a PeerC 337—342. 1. EJscí kiadója EÉVAI MIKLÓS 
volt. (Elegyes versei, Pozsony, 1787. 296- 300 1.) Ism. SZILÍDY, 
E. M. K. T. I. 373-376. 1. GÁLOS REZSÓ, Irodalomtört. Közle
mények, 1906. 251—253. 1. 

TOLDI FEBENCZ szerint «kétségkívül a Jagellók korából való» 
(Magy. Nemz. írod. Tört. Pest, 1851. II. 100.); SZILÁDY ÁEON 
(id. m. 373—374.) Mátyás idejéből származtatta, mivel 1) «az 
régi jó királyokra való gúnyos hivatkozást» különösen az akkori 
«félelmes szívű elégedetlenkedés szerette hangoztatni», 2) «afeje-
delmökkel nyájasan beszélő, magokat hízelkedésekkel kellető 
nagy urakon is inkább a Mátyás ellen minduntalan fondorkodó, 
de időről-időre szégyenkezve meghunyászkodó főrangúakat kell 
érteni, mint a Mátyás halála után tekintélyre többé mit sem 
adó s hatalmasul saját kezére dolgozó oligarkhiát», s 3) «a magát 
Sámsonnak alejtó pór ellen is csak addig fakadozhatott a meg-
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fékezett nemesi gőg, míg Mátyás halálával oda nem lett, el nem 
költ a parasztot is védő igazság» stb. Az irodalomtörténet azon
ban nem fogadta el Szilády argumentumait és a versezet 9. stro-
phájára utalt («Sámsonnak alejtá az pór önönmagát»), áiint a, 
mely világosan az 1514-iki pórlázadásra vonatkozik, s utóbb 

-maga Szilády is elejtette föltevését, midőn az Irodalomtörténeti 
Közleményekben (1906. 253. 1.) a versezet szerzőjét a FRANKL-
nál (226. 1.) ,említett FRANCISCUS DE APPATHY személyével azo
nosította. 

Hogy az énekszerzőt Apáti Ferenczneí hívták, a versfejekböl 
(FEANCWSCS APÁTI) világos; hogy világi ember volt és köz
nemes, azok a támadások tanúsítják, melyeket a papság és fő
urak ellen intézett; ha viszont elfogadjuk SzmÁnynak azt a 
föltevését, hogy*«bátran egynek vehetjük azzal a Franciscus de 
Appathyval, a ki 1518. ápril 14-én iratkozott be a bécsi egye
temre» : cantilenáját, mely a codexben az 1526-ban beírt 356. 
lap előtt foglal helyet, csakis a XVI. század első negyedében 
szerezhette. * 

GÁLOS EEZSŐ (i. h.) még szűkebbre akarja szabni azt az 
időközt, melybe a versezet költe helyezhető. Abból a strophából, 
úgymond, mely az urakat gúnyolja, hogy sohse bántsák a törököt, 
legalább fényes marad a kardjuk, az következik, hogy az ének 
szerzésekor a török veszedelem «már itt van». Ez az időpont 
pedig az 1520-ik óv, vagyis Szolimán trónralépésének esztendeje. 

Több mint valószínű, hogy a Cantilena szövege hézagos — 
erre vall az a körülmény, hogy a versfők a szerző keresztnevét 
egy betű híjával tartalmazzák ; viszont helylyel-közzel az értelem 
homályossága szövegromlásra muta t ; a versezet azonban így is 
becses korfestő emlék és jellemző képet alkot arról az időről, 
mely a mohácsi nagy veszedelmet közvetlen megelőzte. 

3. vsz. A. s. el vejnek, ered. el veflnek helyett. 
7. vsz. 2. s. yamborfagyth, ered valószínűleg yamborfagok. 
8. vsz. 1. s. Cepkek. Korábban lepkéknek olvasták; VOLP 

GTÖRGY a Nyelvemléktárhan (II. köt. 103. 1.) Cep/jefenek szedette 
és csepkéknek olvassa, mivel a kéziratban «e szó kezdőbetűje 
szakasztott olyan, mint a C ezekben : Cantilena, Cintalan, de 
nagyon különbözik a Legyen hala L-jétől, pedig mind ezeket egy 
kéz irta. Lehet ugyan, hogy L-nek kellene lennie, hanem hát 
azt is bajos elhinni, mert a versfökböl kibetűzhetg név itt szinte 
C-t követel. Ha ez megáll, akkor a oantilenából csak egy stropha 
hibázik, mely a 8. és 9. közt foglalt helyet s U-val kezdődött». 
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(Nyelvemléktár, II. k. XI. 1.) — Ha nem C^két, hanem Lepkét 
olvasunk, a 8. és 9. vsz. kezdőbetűje L S ; ezt a két betűt a 
régiek literatusnak magyarázták. (V. ö. Toldy, A magy. nemz. 
irod. tört. Pest, 1851. II. k. 100 1.) Valószínűbb, sőt csaknem 
bizonyos azonban, liogy a Volf olvasása a helyes, utólag, a 
E. M. K. T. n . köt. 488. 1., ezt fogadta el SZILÁDY ÁBON is, 
a ki az I. kötetben, habozva bár, a régibb olvasathoz ragasz
kodott {dA csepke szó értelmét nem tudom felvilágosítani; 
ezért megmaradtam az eddig elfogadott lepkék olvasás mellett, 
melynek az is gyengéje, hogy még Molnár Albert és Párizpá-
pai is csak lövöldék-et és leppendék-et ismer.» 7. 375.), de ké
sőbb a csepké-t szerencsésen fölfedezte ILLYEFALVÍ ISTVÁNNAK 
Colosvárat 1590-ben megjelent Jephta czímű verses müvében: 
«lm csaknem rab valál s látod mire jutal, czepkéből lőttél 
úrrá.» Vö. BucHANANUsnál: inopi de sorté dives.) Azóta a «csepke» 
egyebünnen is előkerült. Különösen méltó a figyelemre, amit 
MELICH JÁNOS közölt (Magyar nyelv. 1917., 243. 1.), hogy a szó 
a budai basák leveleiben kétszer is előfordul, még pedig az 
egykorú német fordítás szerint «schlechte und schlimme perso-
nen» értelemben. 

iO. vsz. 2. s. e ezlen, ered. egezlen 
Í2. vsz. 3. s. Szilády szerint (Figyelő, 1877. 314. 1.) az 

ygazak valanak eredetileg csakis az előző sorban fordult elő. 

DALTÖEEDEK. 
Bátya, bátya melly az wt bechkerekere 
vram vram ez az wth bechkerekere 

Fölfedezte VESZEM KÁROLY tanár a gyulafehérvári Batthyány-
könyvtárnak M^ V. 14. jelzetű kötetében, mely a XVI. század 
első harmadából valóCFai^if. Elemér, A GytdafehérvánBatthyány-
könyvtár. Budapest, Í899. 257. l.) és a következő czlmet viseli: 
Manuale cuiusdam Fratris Ordinis Minorum Saeo. XVI. A töre
dék a könyv hátsó táblájának belső oldalán, hangjegyek alá van 
írva, melyeket CSIKY JÁNOS fejtett meg és ismertetett az 
Ethnographiában (XV. 1904. évf. 121—12i2.) : 

:=:*= -^ 
és a-fragmentum alá oda van iktatva a, bejegyző neve : PHILIPUS 

/ POMYNOOZKV. 
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Az emlélíet l^elöször a fölfedezoi, VESZÉLY KÁEOLY közölte 
a Gyulafehérvári Füzetekben (I. k. Kolozsvár, 1861. 121. 1.) és 
Veszély szerint a kötetbe írt «egyébiránt nem rossz beszédek» 
1528-ból származnak. Második ismertetője és közrebocsátója 
VAKJU ELEMÉR volt (id. m. 116—117. 1.), a ki viszont azt állítja, 
hogy «a dal s a névaláírás körülbelül 1515—1520-ból való.» 

• ran\ 
t / i ^ r - í í rA t ; 

d-J^^^ ^>vy -̂c|̂  

A két adat ellentétesnek látszik; nem igen valószíníi, hogy 
a kötet tartalma újabb keletű írás, mint a táblára vetett be
jegyzések ; azonban a dolog teljességgel lehetetlenségnek sem 
mondható. Annyi bizonyosnak mutatkozik, hogy a fragmentum 
népdal-töredék, mely mint ilyen már forgalomban volt, mikor 
Pominoezky Fülöp tollára méltatta, és — következéskép — a 
középkori verses maradványok számát szaporítja. 

NÉPÉNEK-TÖEEDÉK 1463 TÁJÁEÓL. 

Mikor magyar király zászlóját látá, 
Jó lovának száját futni bocsátá. 

Zrínyi Miklós, a költő, Mátyás király életéről való elmél
kedések ez. munkájában írja Mahumet császárról: «Elkele Jajcza 
alól mint a füst. . . Kicsoda ijesztette el? Az isten, a ki Mátyás 
király nevének oly rettenetességet engede, hogy meg nem meri 
vala várni senki mezőben, úgy annyira, hogy még a kis leán-
zók is köz énekkel éneklik vala akkor Mahumet császárról: 
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Mikor magyar király zászlóját látá, 
Jó lovának száját futni bocsátá." 

(G. Zrínyi Miklós nmnhúi. l'csL, 1853. :iS5. L) Szilády 
szerint a két vers-sor «a nép versköltósének egyik maradványa» 
(EMKT. I. 284..); de ez nem valószínű. A nép énekelhette a 
töredéket, költeni azonban aligha költötte, mivel a két sor 
hangja épenséggel nem népies és inkál)b a krónilcaírók, mint a 
népköltés modorát tükrözteti. «Szinte azt mondhatnók, hogy 
Tinódi modorában írt históriás ének töredéke», írja DÉZ.SI LAJOS 

is Tinódi Sebestyén életrajzában [Budapest, 19Í2. 28. l.) és 
idézi Tinódinak Szálkai mezőn való viaiUrl ez. versezetébó'l a 
következő .sorokat: 

Hamar mindenekvei Jézust kiáltaía, 
Az ö jó lovokat folni bocsáttata. 

Rfgi .V. KölUÁ- Tiirfi. II. 0. I. 32 



MEGSZERZÉS.' 

I. 

Vő. 85. I. Az Ainma ChHfíti kezdetű fohásznak fent, a 35. 1. 
említett fordításokon kívül még egy magyar változata fordul 
elő eodexeinkben. Ez a szöveg, mely a LohkoivüzC. 264. 1. ol
vasható, jóval hívebb a 251—252. 1. ugyanott följegyzett magyar
nyelvű Anima Christi-nél, sőt alakját és az eredetihez való 
simulását tekintve a GömőryC. változatát is meghaladja: 

1 0 vram xpusnak zent lelke 
zentely meg engemet, 

0 xpusnak zent tefte 
ydvezych engemet 

5 0 xpusnak zent vére 
zaiozich meg engemet, 

0 xpusnak oldalának vize 
mosh meg engemet 

0 . x . nak verpyteke ' • ' 
10 tiztich megh engemet. 

0 xnak kenzenvedefe 
erpfíich meg engemet, 

0 yo iefus 
halgas meg engemet 

15 es até febeidkozpt 
reychel,-

es ne hagi engemet 

1 A BMKT. I. kötetének új kiadása 1915-ben került sajtó alá. 
1916 július havára ki volt szedve a kézirat, de az 1918. évi júniusig 
fölmerült dolgokat utólag még belé lehetett iktatni a szövegbe. 
A még ennél is későbbi keletű pótlások az itt következő jegyze
tekbe kerülnek. 

- Kihagyva : engemet. 
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el zakadnom te tol led, 
a gonoz ellenfegtol 

20 oltalmaz m e g ' 
es hala lom ideyn 

hjej hozzad engemet, 
hogi ate zentidei 

dichirielek téged en iftenn«m 
25 mind oroke-

(Nyt. XIV. 89.) 
Az emlék, mint már FRICIC emiitette i. m. 57. 1., majdnem 

'szóról-szóra egyezik a ThewrewkC 303—304. 1. olvasható szö
veggel. Az imádságnak, a hogy ma van, mintegy a fele (16— 
25. s.) kötetlen alakú; föltehető azonban, hogy a mű egészben 
véve régibb verses fordításnak átírása, olyan valakitől, a ki 
nem eszmélt a deák eredetire és a szöveget hol megtoldotta 
(1. s. vram, vö. ThewrC: en éden ivram: 24. s. rn i/leneui), 
hol rövidség okáért összerántotta vagy megcsonkította (16., 
20.. 25. s.). 

II. 

Vő. i20. l. A DöhrcnteiC doxologiája kétségkívül versnek 
készült. Az ú. n. kis doxologia ugyanis prózai alakban megvan 
a codex 15. lapján, az I. zsolt. végén, s így szól: «DiLOfig: 
att'anak es fionak: es zent liléknek: miként vala kezdedbe 
imar : es mindenkoT: es mind or9kol: oroke ámen». [Glória 
Patri, et Filio, et Spiritui sancto, sicut erat in principio, et 
nunc, et semper, et in ssecula sfEculorum. Ámen.] E mellett a 
codex egyebütt is jelzi a doxologia kezdetét, jelesül: a 120. 1. 
a XL., a 159. 1. a LXXXV., a 200. 1. a OXI., a 220. 1. a CXL., 
a 221. 1. a CXLI. zsolt. végén, mindenütt a következő sza
vakkal : DiL9feg att'anak. Látni való ebből, hogy a codexnek 
kétféle doxologiája van : egy prózai, mely a hivatalos, litur-
gicus szövegnek hű fordítása, és egy verses, mely a rhythmus 
kedvéért pár szót fűz az eredetihez, és mint az író hálájának 
kifejezése van a psalterium, majd a 494. lapon az epistolák és 

•evangéliumi szakaszok végére iktatva, sőt az utóbbi helyen 

* Kihagyva: engemet. 
2 Kihagyva : Ámen. 

32* 
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éppenséggel ineg is fejelve, mint következik: En invukamert 
legén atanak stb. 

Vájjon idegen doxologiának forditása-e a pár sornyi ver
sezet, vagy eredeti, bizonytalan; valószinűbb mégis, hogy a 
magyar írónak leleménye. Számba veendő ugyanis, hogy tlieo-
logiai tekintetben a szöveg éppenséggel nem kifogástalan. Az. 
ú. n. «doxologia minor» az egyházban nem volt csupán «hym-
nus glorificationisí, hanem egyúttal rövid hitvalló formula,, 
melylyel az isteni személyekről támadt nagy viták és eretnek
ségek idején a három személy egylényegűségének és egyenlősé
gének dogmáját akarták kifejezni. Ehhez képest a bevett doxo-
logiák mindig hang.súlyozták, hogy mind a három isteni sze
mélyt ugyanaz a hódolat, dicsőség, szóval: tisztelet illeti meg ; 
az olyan doxologia tehát, mely külön az Atyának dicsőséget, a 
Fiúnak tisztességet, a Szentléleknek vigasságot, azaz mást-mást 
tulajdonit, a theologus szempontjából kétségkívül hibás, mert 
félreértésre adhat alkalmat. , 

Több mint bizonyos, hogy a DöbrC versírója egyáltalán 
nem gondolt effélékre, hanem csupán munkája befejezésén való 
háláját akarta tolmácsolni. Mint ilyen kétségkívül ügyesen vé
gezte dolgát és nem vonható a theologia bírószéke elé. 

.'í. s. es zentleieknek 'i«(7«/}'a(/. Yö. Trinitati sit gaudiinn.. 
Pax, virtus et impérium. DEEVBS-BLUME, Jahrt., II. 194. 

III. 

Vö. / í í . l. A DöbrC, ííS'.'í. l. olvasható találós mesének 
nem ismerünk eredetijét, az emlék azonban, úgy látszik, latin
ból van fordítva, legalább is erre vall 5-ik sora, mely nyilvjiD' 
a scholasticus od extra spcctalns ( = kifelé való' hatását te
kintve) kifejezésnek íiihőis tolmácsolása. 

A mese ugyanis három részből áll : az első (1. s.) meg
állapítja, hogy a szóban forgó valami (az Isten) mindig és-
mindenütt jelen van ; a másodikban (2—4. s.) el van mondva, 
hogy milyen «benne», az az in se, magában véve; a harmadik 
arról szól, minő ad exlrii spectatus, jelesül: hogy «lankad»,, 
mint Eszter ; féltő gonddal vigyáz, mint Judit; hogy «monga 
kedven kedvet: mert meg tTzpt: miként t9vs». 

, Az előadás azonban részben így is bizonytalan értelmű. 
Feltevésnek talán megjárja, hogy a «lankad» szerei helyett van 
használva, a «vigyáz» az isteni gondviselés őrködésére vonat-
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kőzik, a «monga kedven kedvet» olyanfélét tesz, hogy «kegyel
mét jelenti». A «mert megtüzött, miként tövis» értelme a «meg-
ttíxött» értelmén fordnl meg, mely kétségtelenül a «tű» névből 
van képezve (vö. megaranyozott, megezüstözött, megbörözött) 
és mint ilyen annyit tesz, mint (icubiis ornuhiy. Átvitt érte
lemben «megtüzött» a sündisznó tűvel, azaz hegyes tüskékkel 
borított bőre, a tövisbokornak tüskékkel rakott ága. A mese 
szerint «megtűzött» az Üdvözítő, mivel töviskoszorút visel és 
feje, miiit a tövisbokor, tüskékkel van övezve. A töviskoszorú 
a Megváltó kínszenvedésének eszköze és jelvénye, viszont a kín
szenvedés ama nagy szeretetnek folyománya, melylyel a Fiuisten 
az emberiség iránt viseltetik. A szóban forgó helynek értelme 

- tehát a következő : szerelmét jelenti, mivel tüskével van övezve, 
mint a tövisbokor; azaz : mivel szenvedett érettünk. 

IV. "'—-

Vö. -209. l. A EMKT. régi I. kötete és a Nytár eltérően 
közli a KesztliC Verd creaíor-szövegének elejét. SziLÁDYnál a 
hymnus ezzel a két szóval kezdődik: Jö Szenílélch, ellenben 
VoLF GTÓBGY a helyet o zenth leieknek olvassa. Az első forma 
mellett hivatkozni lehetne arra a körülményre, hogy az o zenth 
lelek előtt a codexben egy vastagon rajzolt betűféle van, melyet 
némi jóakarattal ./-nek lehetne mondani, továbbá, hogy a Veni-
vel kezdődő szövegek (Veni sancte xpiritua. Veid redeiiiptor) 
magyar fordításai rendszerint jöj, jöj el szavakkal indulnak 
(vö. BMKT. I. 194—195. 1.) ; azoaban másfelöl azámba kell 
venni: 1. hogy a vastag bettíforma alakja teljességgel olyan, 
mint a codexben előforduló s betűké; 2. hogy a titokzatos 
görbe után álló o betűt nem lehet ó-nek olvasni, mivel a codex 
a benne eléggé ritka ö hangot eio-vel jelöli (a Nyt. szerint a 
37. 1. kivételesen lelyon található), a jö ige ó'-jét pedig követ
kezetesen /í-vel helyettesíti (vö. 53. hvij hozyank; uo. ky 
yiruel; 77., 254. hryetek: 331. i/wyen; 434. Iwy zenth lelek; 
432. yir my hozyank), tehát a kérdéses helyen is p .helyett 
lo-t kellene találnunk; 3. hogy a 4., 6. és 7. vsz. elején szin
tén «0 zenth lelek» megszólítás járja. 

II. A 209. 1. az a vélemény olvasható, liogy az «o zenth 
lelek» megszólítás nem tartozik az 1. vsz. keretébe. A föltevés 
azon alapszik, hogy a vsz. első sora a három szónak beikta
tása folytán túlságosan megnyúlnék. Azonban más megoldásra, 
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is lehet gondolni. A magyar hymnus zöme arra vall, hogy a 
fordító a vers-szakok első három-három sorát tetrapodiákba 
akarta önteni; viszont a KeszthC ismert magyarázó, bővítgetö-
hajlamából az következik, hogy a szövegnek túltengését ntólago» 
bővülés okozhatta. Ám codexeink rendszerint híven követik 
forrásaikat; föltehető tehát, hogy a Veni creator fordítója a 
hymnus jellemző kezdetét alig vetette a sor végére ós bajosan 
toldotta meg a «mi hozzánk»-kai; következéskép az első sornak 
fordítása eredetileg ilyen lehetett: Jőj Szentlélek, | teremtője | 
minden álla | toknak. 

Hátrább, a 2. és 3. vszakban ismét egy-egy henye szó 
áll útjában a rhythmus szabatos folyásának: 

3. Te nevezte|tel heet keppen | való ayanjdoknak, 
ees te mondatol ] mendenhato () 1 yogya "w | yanak 
the meltan aitya yftennek | ygereíe | zerenth 
megh teelteed ajpoítoloknak | zyweketh. . . . 

Azonban, kétségkívül, egyéb változások is történhettek. 
A 4. vsz. 3. sorából a szöveg egyéb részeinek (the hywydnek; 
the vylagoriagodath, niy elménkbe; iiiy zywenkbe) bizonysága 
szerint elhullott egy szócska: 

0 zenth lelek | geryezyed () the | vylagofía j godath 
my elménkbe i ees bochas ze | relmeth my zy | wenkbe 
("•'my) teftenknek | gyarloíagoth | meg erefe|hed 
erek yoza|gal; » 

az 5. vsz. két első sorát pedig alkalmasint a szórend módosítása 
forgatta ki rhythmicus folyásából: 

0 ta-woztafl'ad | mezzé my twlenk | (my) ellenie | genketh 
agy legottan | bekefegeth j ees hogy ezkep | pen the 
wezerleíed | nek myatta . . . 

Vö. 332. l. BoBNEMiszÁnál, CXXIV. 1., a CXXm. Ps. fölött 
a következő szavak olvashatók: «á Salue benigne Eex Ladislae 
Notaiara». Maga a zsoltár így kezdődik : 
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Bódog azoc kic Il'tent félic, 
és igaz hit tel kic őtet, véfzic, 
parantfolat tyat nékie téfzic, 
kezek munka ia t kic igazán éfzic. 

Az ének rhythmusa kétségtelen: az ütemek typusa a 3, 2, 
csupán az utolsó tactusé 4, 2, -^ világos bizonyságául, hogy a 
László-hymnus fordítása alapjában véve szintén ezt a typust 
követi. 

VI. 

Vö. 943. l. A Giiöngyöíii Toldalék szerint (vö. f. a. 245. 1.) 
VÁSÁRHELI ANDRÁS hymnusának nótája a Sülve mater Mana 
kezdetű versezetével azonos. A dolog nem' nagy fontosságú, 
de a megemlítésre mégis érdemesnek látszik, hogy a «Salve 
mater M<aria», bár a Toldalékben való szereplése után ítélve 
közismert éneknek kellett lennie, a gyűjteményekben — tud
tunkra legalább — sehol sem fordul elő. Nem lehetetlen 
ugyanis, hogy a Salve iiiatrr Maria téves, adat Salve mater mise-
rieordiae helyett és a tiíisericordiae szó rövidített írásának 
hibás olvasásán alapszik. Legalább erre látszik mutatni KÁJONI-
nál (Cantion. Cath., 1719. 325. 1.) az a megjegyzés, hogy a 
Salve mater tnisericurdiae kezdetű versezetet (1. f. a 244. 1.) 
az «Angyaloknak királyné asszonya», vagyis a Vásárheli-fóle 
hymnus dallamára kell énekelni. 

^11. 

Vö. 368, l. Sövényházi M. írásához. Meg kell említeni,, 
hogy az ErsekujváriC verses legendájának szövegében a w betű 
felett néha vonás Cw) látható. Ezek a jelek szintén kirekedtek 
a kiadásból. Számba kell ugyanis venni, hogy: 1. VOLF 1888-
ban még semmit sem tud ama vonásos w betűkről, mi több, 
akkép nyilatkozik, hogy «a V̂ csak a második és harmadik 
kéz írásában fordul elő, fölül vonáskával jelölt w alakjában». 
(Nyt. IX. k. XXV. 1.); 2. hogy pl. a codex 293. lapjától, a hol 
az «Ite in ignem eternum» kifejezés van, a Focus kovácsról 
szóló elbeszélés befejezéséig, a hol ismét Sövényházi M. neve 
olvasható, tehát tizennyolcz lapon keresztül, nemcsak pontos 
e-nek és füles-farkas ó-nek, de vonásos ir-nek sincsen nyoma; 
3. hogy a hol a legendában a w előfordul is, a lehető )eg-
következetlenebbül van használva. Vö. 1112. zwkfegem; 1113. 
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twdod ; 114. mentwl kúfeb ; 115. külTeb; 1116. bewlczeb; 1119. 
ywtwan; 1120. kezewl; 1127. ewt; 1135. erewfytteneye; 1143. 
ewt; 1146. lelkews; 1149. ekelwlt; 1150. wykgofwlt; 1152. 
nalívnk. 

vm. 
AVB VlRGO GLORIOSA. 

VoLF GYÖRGY annak idején a TelekiC 361—363. 1. olvas
ható imádságot, «mivel latin Mária-éneknek fordítása» (Nyt. 
XII. k. XXII. ].), szintén a versek közé sorozta. A rövid szö
veg azonban, a hogy a Nyt. XII. k. 398. 1. van, egyenetlen 
soraival nem igen ébresztette azt a meggyőződést, liogy a ver
ses eredetiből versnek fordították (vö. TOEDAI, i. m. 58. 1. 
PRICK, i. m. 72. 1.). A mindössze pár soros imádság azonban 
egyebütt, jelesül a Lobkowitzd 342., a l'ozí^nniiiC, Gyurkovits-
féle másolata 32., a PeerC 289. és a Gi/öngyősiC 25. lapján 
is előfordul s az öt szövegnek utólagos összevetése arra az 
eredményre juttat, hogy a Ny tár kiadója, bár megokolása téves, 
a dolog érdemében talán nem tévedett. Maguk a változatok a 
következők: 

I. 

Idwezleg dycheffeges zyz 
napnál fenierb chillag, 
iftennek zeretetes annya, 
lépes myznel edefb, 
rofanal piroífagofb, • 
liliomnál feyerb, 
minden yozag téged meg ekefet, 
minden zent tégedet tyztel, 
mennyorzagba magaffagosb, ámen. 

(LobkC, 1514. kör. Nyt. XIV.) 

II. 

Idwozlegh dychefeghes 
napnál fenolb chyllagh, 
Iftennek kegyelmes annya, 
mynden mezneel edefb. 



MKOHZKHXBH. 505 

Eoíanal pyrofb, 
liliumnal feyerb, 
mynden yozaagh, thegliedeth ekefyt 
Minden zenth, thegedeth thyzthol 
menyorzaghban folfeghofb. Ámen. 

(l'ozsC, 1520., Nyt. XIII.) 

III. 

Idvez leg líegelmes zyz: 
napnál fenefb zeb az chyllagnal: 
ylthennek kegelmes annya: 
lépes meznél edésb 
rofanal pyrofb 
lylyumnal feyerb : 
menden yozagh tegedeth meg ekefoyth 
menden zent téged tyztel 
menorzagban feíleb walo Ámen. 

{PeerC, Nyt. II.) 

IV. 

Idwezleeg dichefeges zwz 
chyllag: nappnal fenefb : 
jftennék kegelmes annya: 
zin mezne] edefb: 
Rofanal pyrofb: 
lyliomnal feyerb: 
Menden yozag téged ekefit; 
Menden [fj zenth tégedet thyftliel: 
Menorzagban felfegefb ámen : 

[(lyöngi/C, Nyt. II.) 

V. 

Iduezlégy dychofeges zyz 
napnál fenefb chilag 
Iftennek kedues annya 
mynden meznél edefb: 
rofanal pirofb: 
liliomnál feyerbfeges: 
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menden yozag tégedet dyzefeyth 
mynden zent tégedet tyztel 
ky wagy menyegbe fellegefb ámen: 

[TelekiC, 1531. u., Nyt. XII.) 

Az eredetinek szövege — hibásan és csonkán •— megvan 
a Teleki-codex 362. lapján: 

Ave virgo gloriosa,* 
Stella sole clarior, 
Mater dei gratiosa,-
Favo melle dulcior,^ 
Rubicunda plus quam rosa, 
Lilio candidior, 
Omnis virtus te adorat,* 
Omnis sanctus le honorat, 
In coelo" 

A magyar változat, mmt látható, mind egyazon alapszö
vegből származik és egytöl-egyig hiányos rhytlimusú; nem 
lehetetlen azonban, hogy az ősfordítás az eredetinek rímelését 
utánozta és mint ilyen körülbelül a következő volt: 

Idvezlógy dicsőséges szűz, 
Csillag, napnál fónyesb," 
Istennek kegyelmes anyja," 
Lépes méznél édesb,** 
Rózsánál pirosságosb," 
Liljomnál fejérségesb,*" 
Minden jószág téged ékesít,'^* 

* WACKERNAGBL, i. m. I., 192. I. Ave virgo yratiosa. 
2 WACK., i. h. Mater dei speciosa. 
•' Uo. Favo mellis dulcior. 
* Uo. Omnis virtus te decorat. 
^ üo. lesus Christus te coronat | in coelis sublimior. 
^ Vö. Gyöngy. 
' Pozs., Peer, Gyöngy. 
** Lobk., Peer. Vö. Favo mellis. 
» Lobk. 

1" Teleki: hliomnal feyerbjeges. 
** Pozs., Peer, Gyöngy., Lobk. 
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Minden szent tégedet tisztel, ' ' 
Mennyországban felségesb.-

"WACKEBNAGEL a X"V. századból származtatja a deák eredetit és 
azt írja róla, hogy egy hasonló kezdetű, hosszabb Míiria-ének 
(1. WACK., I., 190. 1.) első vszakából van formálva. A magyar 
kéziratok kivétel nélkül iniúdiságnnk /mondják és a TelekiC 
megjegyzi, hogy «Nyolcbad Innocencius papa felleges Erfebth 
Ifpaniabely kyralne azzonnac o kerefere engedet myndeneknek 
valakyk . . . aytatoffagual meg mondyak mynden bynenek tel-
yeeguel való bochanatot». 

IX. 

JUSTE JUDEX JESU CHKISTE. 

FiucK J. id. m. 44. 1. a PeerC-töl különválasztott csíziós 
és imádságos töredék tigaz biro iefus oriftus» kezdetű imád
ságának egy részéről azt állítja, hogy «lelietetlen verses fordí
tásnak nem tartani». A szövegnek forrása, mint erre m<ír 
KATONA LAJOS rámutatott \'olt [JrodtöH. Kősleiiiéni/ek, 1901 
(11.) k , 449—455. 1.), TOÜESI BERBNGÁR (f 1088.) Juste judex 
Jetíu Cliriste kezdetű liíres verses oratiója, illetve, mint FBICK 
figyelmeztet (i. h. 43.), ennek DBEVEsnél (Anal. hymn. XLVIII. 
79.) és MoNE gyűjteményében {Lateinische Hyiimen des Mittel-
(Mcríf, Freiburg, 1853. I. 259.) olvasliató változata. A fordítás
ban a vszakok sorrendje ottan-ott!^n eltér az eredetitől (1-—5., 
7., 6., 8., 10., 9., 12., 11., 13.); de maga a szöveg, bár néhol 
fölösleges szavaktól nem ment és belyiyel-közzel a helyes érte
lem ellen vét, szemmel láthatólag szoros tartalmi liűségre 
törekszik. 

EliTONA LAJOS annak idején «kezdetleges próza»-t látott az 
egész magyar imádságban ; ellenben FBICK szerint «5., de fő- • 
ként 9. ós 13. versszaka eléggé ritmikus lejtésű», legkivált a 9-ik: 

Te zent kereztfadnak Jege. 
en elmemet meg er izze : ' 
es diadalmas zent zazloddal : 
agh énnekem d iada lma t : 

1 Lobk., Peer, Gyöngy., Tel. 
'^ Pozs., Gyöngy., Tel. 
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«Ezen versszakniik u ritmusú», írja Frick, tannyira meg
felel az eredetinek, hogy ezt lehetetlen \erse.s fordításnak nem 
tartani, de cntik ezen rers!<ziil;.út.t 

A dolog azonban nem ilyen túlságosan egyszerű; jelesül 
nem lehetetlen, hog>- a irö\id rhj'thraicus töredék merőben a 
véletlen játékáliól. a fordítónak verselő szándéka, nélkül formá
lódott; avagy épen ellenkezőleg, mögötte egyéb figyelemre 
méltó törekvés rejtőzik. 

Kétségkívül a PeerC töredékének szóban forgó szövege nem 
okvetlenül változatlan kiadása a benne megmaradt fordításnak. 
Az imádság elején három ízben (itte \an írva U' lielyett {atle 
teremtet alatidat; Al.le dicoUiges «eiit kinod ; atte zent zolga-
latodban), liolott a szöveg további folyiísában két eset {az en 
eleniigimnek; az en tizta ziuemmel) kivételes el még a rövi
debb és koraibb né^elötlen szerkesztés járja (vö. te zent kinod; 
en elmemet; en teftem; en elenfegimet; w elenzefeket; en 
ziuemnek ; te igazitafodnak miata ; w ereknek; Te zent kerezt-
fadnak Jege; en értelmemet; w akaratiokat; te zolgalo lea-
niodnak) ; fölteliotö teliát, hogy a névelők utólag kerültek a 
szövegbe. 

Azonban esetleg egyéb utólagos \áltoztatások is történ-
liettek. A magyar imádságban van néhány szó ós szólás, mely
nek a forrásban nincs megfelelője, a melyet tehát a szöveg 
önkényes megszerzésének kell tekinteni. Való, efféle ráadások 
nemcsak másoktól, lianem fordítótól is származhatnak ; a ma
gyarban általán ilyennek látszik a «szent» jelző, melyet közép
kori íróink szívesen ragasztanak az isteni dolgok neveihez; — 
azonban a verses dolgozatokban, a mennyiben si rliythmust 
megrontják, rendszerint nem a fordító, hanem a másolók hibá
jából szoktak lielyet foglalni. 

Az «Igaz bírüJ)-nak szóban forgó változatát tehát a már 
említett névelős kifejezések mellett eme járulóknak látszó ele
mek számbavételével is meg kell vizsgálni, vájjon a fordításba 
szornlt-e valami az eredetinek rhytlimicus folyásából. 

Az eredmény, mint a következő összehasonlítás mutatja, 
világos és kielégítő. 

1. Juste judex, Jesu Christe, regum rex et domine, 
Qtá cum Pati'e regnas semper et eum sancto Flamine, 
Nunc digneris preces meas clementer suscipere. 



MKGSZBUZÉS. 509 

Igaz biro | iefus criftus | kiraloknak | királya, es -wi-am.* 
ky orzaglaz | atthia iftenjnel. es zent | leiekkel, 
maft melto leg|en Jmatfa|gomat meg | fogadny: 

í2. Tu de coelis descendisti virginis in uterum, 
Uűde suraene veram carnem visitasti SEeculum, 

• Tuum plasma redimendo sanguinem per proprium. 

Te meniekbol | ala zalai j ziznek w ! méhében. 
Hunneth weuen | jgaz teltet. | Júel ez | uilagra. 
(at)te^ teremtet | alatidat. ' (drágalátos, zent) uereddel 

meg I ualtanod: 

3. Tua, (juteso, deiis meiis, gloriosa passió 
Me defendat incessanter ab omni periciűo, 
Ut valeam permanere in tuo servitio. 

(At)fe diceffijges zent kinod : | kérlek en | Ktenem: 
legén Nekem | zenetlen ualo | oltalmán, (minden) 

uejzedelmtul. 
bog lakozhalfam. | wram iften | (at)te zent zolga|latotban. 

4. Assit mihi tua virtus semper et defensio, 
Mentem meam ne perturbet hostium ineursio, 
Ne damnetur corpus meum fraudulenti laqueo. 

Legén nekem \ te (zent kinod) yo uoltum " \ (es:) ko
ronkent ualo I oltalmam, 

en elmemet ne haborithafra ellenfigimnek w alnokfagok : 
ne karhozek | en teftem. cha | larffagus alinokffaggal. 

* cs wram toldásnak látszik, bár az eredetiben szintén rex 
regum cf domine olvasható. A föltevést támogatja a versszak rhyth-
musa, de az a körülmény is, hogy az oratiót a közönség a Dusi-
féle verses fordítás tanúsága szerint (1. a.) «és uram» nélkül ismerte . 

'̂  Az itt ()-be foglalt szavak és szótagok későbbi betoldásoknak 
látszanak. A codexben ( ) és | jelek nincsenek. 

•' Helyesen : vollod (tua virtun). 
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5. Dextra forti, qua fregisti Acherontis januas, 
Prange meos inimicos, nec non et insidias, 
Quibus volunt occupare cordis mei semitas. 

Erees joboddal | kiuel megtéred: [ apokolnak | kapuiat: 
téried megh en | elenfigemet. | es w elenjzereket. 
kikel akariak. | meg foglalni | en ziuemnek | wtayt: 

6. Destruantur et tabescant, me qui volnnt perdere, 
Fiat illis in ruinam laqueus invidiae, 
Jesu pie, Jesu boné, noli me relinquere. 

Zegenkegenek I (es fogatkozanak) kik engemet | akar
nak el|ueztheni: 

legén nekik j elenzefnek ' alnokl'agok: | wezedelmek. 
keges Jefus : | Jo Jesus: ne | akary engemet j el hadnod : 

7. Audi Jesu me clamantem et peccantem misenim, 
Et quaerenti pietatem porrige solatinm, 
Ne insurgant inimici mei ad opprobriiim. 

Halgaűad meg | criftus engem | tégedet | (aietatnriag-
gal) kiatott: (es zigenffiges giarlofagbol kereet:) 

es kegelm | kerefenek | ag meg ni|gaztalaaft: 
ne tamagianak | en ellenfigym. | nekem bozuíjfagumra. 

S. Tu protector et defensor, tu sis mihi clipeus, 
r t resistam te rectore mihi detrahentibus, 
Et eisdem superatis gaudeam diuiius. 

Te eerze te | oltalmazó (wr iíten) | te leg nekem j ol
talmán : 

te igazitafodnak miata. nekem gonoz akaróknak ellenne: 
es te benned | w ereknek | zandokat megh | guzhellem : 

9. Sanctae crucis tuae signum sensus meos muniat, 
Et vexillo triumphali me victorem faciat, 
ü t devictus inimieiis viribus deficiat. 
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! • 
Te Jient ker^ztjfadnak Jege. | en elmemet meg | erizze: 
es diadalmas | zent zazloddal: | agh énnekem dijadalmat: 
hog meg guzte|tet (az) elenfig: | ereytul meg fo|gatkozzeek : 

10. Mitte sanctum de supernis sedibus paraclitum, 
Suo meum qui illustret splendore consilium, 
Odientes me j-epellat et eorum ódium. 

Erezzedel | feliül wram (Iften) | Zent leieknek | ma-
laztiat: 

mel w finefigeuel: meg ekeffiche en értelmemet: 
es engemet kik gulelnek: w akaratiokat en tulem el 

tauoztaífa: 
11. Miserere mei Jesu, vivi Dei genite, 

Miserere deprecanti, angelorum domine, 
Este semper memor mei, dator indulgentia?. 

•Irgalmaz nekem | Jefus eriftus. | yle iftennek | zent fia : 
irgalmaz kejriergenek | angelok|nak wra: 
leg koronkent emlekezende rólam: es binemnek keges 

meg bocatoia: 
12. Ne des vires Papae, Turca^ sed da populo tuo ~ 

Gum lacrymis te qua3renti pro suo refugio, 
Quem servasti tibi fisum in crucis patibulo. 

Ne ag eret | wram iften j az en elen|figimnek 
de aggiad te zolgalo leaniodnak mert imádlak, 
es kereflek : az en tizta ziuemmel. a fegedelm ert 

ky meg ualtad | ez uilagut | amagas zent | kereztfaan: 

13. Deus páter, Deus fili, Deus alme spiritus, 
Qui semper es unus deus, dicerisque Dominus, 
Tibi virtus sit perennis, honorque perpetuus. 

^,0 attia Jften | o fiw iften | o zent lejlek iften. 
mel koronkent | yle Jften | (hiuaattatul)*: es wr mun|-

dattatul: 
hala neked: | es diceret | mind erekul | erekée: 

*-Valószínűleg vagy'Helyéit. Vö. qui semper es. 
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A kimutatást, mint látluitó, meg lehet szerezni u'/zal, hogy 
ii fordítás szíibálytsilun sorai között akárliánynak kisebb-nagyohli 
rószél)en élénk rhytlimus nyomai észlelhetők (vö. 8, 2 : nekem 
gonoz j akaróknak | ellene; 10, 2 : mel w finejl'igeuel: meg | 
ekelTiehe; 10, 3 : es engemet i kik gulelnek ; . . . en tulem el 
ta|uozt.alTa; 11, 3 : keges meg hojeatoia). A dolog azonl)aii e 
nélkül is világos: az «Igaz bíró»-nak nem esujji'ui PRicKtől ki
emelt pár sora verses alakú. A szövegben vannak kötetlen 
részek; de az eredetinek tizenhárom strophája között nem 
akad egynél töhb, melynek liárom sora közül legaláhh kettő a 
fordításhan nem szólaltatná meg töhb-kevesebh sikerrel a J3e-
rengiír-féle latin oratio rhythmusát, holott hét-nyolc szakasz 
teljes egészéhen verses alakúnak mondható. A magyar JuMo 
jiidcx szövege tehát kétségkívül romlott szöveg, de nagyrészé-
1)611 és alapjáhan véve nem próza, hanem régihb verses fordí-
tilsnak szahados átírása. 

A Berengár-féle verses imádság egyéhiránt a Peer-codextül 
elválasztott esíziós töredékén kívül egyéb fordításokban is elő-
fordnl. Egy-egy prózai változat a PeerC 266 272. és CzechC 
186—192. 1. olvasható; egy verses a Gyöiiíiyöd ToldalvlAynn 
maradt reánk mint a kis gyűjteménynek utolsó darabja. (L. Irod-
tört. Közi. 1901. 449—455.) Amazok sokban eltérnek, azonban 
érintkeznek is egymással több mozzanatban, mely csak bennök 
található; akárhány részében pedig mindkettő a régi. verses 
fordításra támaszkodik. A Gyöngyöd 'loldulck szövege már elég 
távol áll valamennyitől, de még itt is találkozik néhány szó, 
mely mintha a, e.siziós töredéknek volna viszhangja (vö. 1, 
1—2: Igaz biró, Jésus Christus, királyoknak királlyá, ki ország
iasz; 3, 4 : Te szent szolgálatodban; 4, 2 ; Mi elménket ne 
háborgassa; 5, 3 : Kiékel akariák most foglalni mi szivünknek 
utayt; 9, 3 : Hogy mi megh giőzöt ellenségink ereiektnl iiiegli 
fogiatkozanak.) 

Vö. 477. /. Az a nézet, hogy a GBEGORiustól maradt sira
lomének Both János veszedelme alkalmából készült, a versezet 
általánosan elfogadott értelmezésével együtt DÖBRENTEI (lÁBORé. 
tisö Mátyás kétszer küldé kedves Botli Jánosát Stambulba l íd 
Bajezidhez. Előszer bókén tért vissza. Másod ízbeni menttekor 
sok ellennel lehető baja rémlett előtte. 'S oda is veszett volna, 
min Mátyás, bánakodott.» (E. M. NyE. II. 363.) A magyarázat 
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azonban nem vágja lítját minden kétségnek. DÖBEBNTEI egy 
személynek véli Botli Jánost és a Törökországba veszett urat ; 
holott az ének a kettőt inkább megkülönböztetni látszik egy
mástól. Gregorius gazdája fázik a követségtől; tudja, hogy sok 
ellensége van a török földön; aggódik, hogy baj találja érni 
részükről. De a király nem osztozott aggodalmában és hitelt 
adott a biztosításnak, 

«Kit Both János az császártól neki hozott volt. 
Ki hit mellett az én uram immáran megholt.» 

Más szóval: a követségbe küldött úr meghalt ama hit mellett, 
a melyet Mátyásnak Both János hozott volt Törökországból. 

De a versezetnek 4. vszakát is lehet Döbrenteitól eltérően 
értelmezni. A K. M. NyE. felfogása szerint az énekszerző gaz
dája nyugtalankodott a követség miatt s ezt meg is mondotta 
a királynak, mikor békességgel hazatért a császár földéből. 
Ugyanennyi, ha nem több joggal állítható azonban, hogy a 
valódi értelem a következő: a névtelen úr — és ezt a király
nak is megmondotta — nyugtalan volt a követség miatt; nem 
bízott benne, hogy békével hazatérhet a császár földéről. 

DÖBBENTEI hallgatagon fölteszi, hogy GEEGOBIUS a 4. vsz. 
3. sorában deákosan fejezte ki gondolatát: quod et regi com-
municavit, oum adveniret. Ám a jöne (adveniret) jött volna 
(advenisset) helyett legalább is erőltetett; viszont minden nehéz
ség nélkül föltehető, hogy nem a 2. és 3., hanem az 1. és 3. sor van 
egymással mondattani kapcsolatban : cura ei erat — timebat - -
iit ill8esu8 remearet: főtt a feje, hogy nem tér vissza épségben. 

Az ének ilyetén magyarázatának megvan a maga előnye: 
a mü szerkezetéből kiszorul egy, előkészítés nélkül odavetett 
momentum: az első követség; az elbeszélésből eltűnik a ho
mály, és a versezet dereka óp oly átlátszó, természetes folyá
súvá lesz, a minő annak kezdete és befejező része. A hü szolga 
elmondja, hogy jobb sora volna, ha jó gazdája élne. Ámde 
mikor legtöbb jóságát élvezte urának, ez épp akkor vallott vég
veszedelmet. A király ugyanis Törökországba küldte követségbe. 
Hiába aggódott (s ezt a királynak is megmondotta), hogy 
esetleg nem fogják békével hazaereszteni; Mátyás király bízott 
a császár hazug Ígéretében, melyet Both János hozott volt 
néki; gazdájának végre is vállalkoznia kellett az útra. El is 
ment, hogy megviszi a király tiszteletét, noha jól tndta, hogy 
sok ellenség vár reája, s betelt rajta, a mi miatt aggódott: a 
király soha sem látja többé . . . 

Réíji M. Költök Tára. H. C. I. 33 
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Érdekes, liogy a történetíróknál teljességgel ismeretlen 
Both Jánosnak követsége és ezzel kapcsolatos halála. DŐBKENTEI 
említést tesz egy Both Jánosról, a ki a XV. század 90-es évei
ben mint tengermelléki bán és Derencsényi Miklós tiszttársa 
szerepel; azonban maga is rámutat, hogy az illető BONFINI 
szerint 1493-ban Brinje vára alatt végezte életét (Dum autem 
arcem . . . diligentius ipse (t. i. Derencsényi) cum collega suo 
Bothlano oppugnat, factum est, ut Bothlanus pila aenei tor
menti percussus misere occubuerit); viszont történelmi valóság, 
hogy 1487-ben Mátyás királynak egy, Törökországba küldött 
követe visszatértében gyilkos kéznek esett áldozatul. Az emlí
tett évben ugyanis, beszéli TEXEKI JÓZSEF, török követség érke
zett a király bécsi táborába. Blátyás meg akarta ismerni a török 
birodalom állapotát és «a visszamenő'követ mellé adta Jaksicsot, 
a rácz fejedelem fiát, a szultánnál nevében még tovább is alku-
dozandót, olly utasítással, hogy magának egyszersmind a török 
tartományok állásáról . . . kielégítő adatokat szerezzen». A ma
gyar követet igen jól fogadták Stambulban, de visszajövet 
Szendrő mellett egy Ghasi Mustafa nevezetű török által . . 
bosszúállásból megtámadtatott és vitéz ellenállás miatt megöle
tett. (Hunyadiak kora, V. köt. 404. 1.) 

A történet kapósán DÖBRENTBI arra gondol, hogy az ének
szerzőtől megsiratott Both Jánost esetleg Jaksics környezetében 
lehet keresni. Több joggal tehető fel azonban, hogy a szultán 
ígéretének közvetítésére vonatkozó vékony tudósításon kívül a 
versezetnek semmi köze Both Jánoshoz, a GREGOEiustól gyá
szolt követ pedig épenséggel ifj. Jaksics Demeterrel azonos. 
A rácz fejedelem fia valóban nem ok nélkül tarthatott követ
sége fejleményeitől. Emlékezhetett Ghasi Mustafára, a ki test
vérével együtt valamikor rabja volt; eszébe juthattak kegyet
lenségei : hogy a két testvér egyikét nyársra huzattá ós a 
másikkal megsüttette; hogy Mustafának kiverte fogait. Nem 
csoda, hogy fázott a törökországi úttól és nem bízott benne, 
hogy épségben fog visszatérni a császár birodalmából. 

1. vsz. 3. hogy, helyesebben: *hogyha. 
2. vsz. 2. ew nála (leg)kellemethefb. — U. o. 3. a wezedel-

met, inkább: *wezedelmet. 
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XI. 

LÓFEKÉLY ELLEN. 

A középkori magyar nyelvemlékek közül újabban többször 
•«mlítik azt a három ráolvasást, melyet annak idején NYÁBI 
ALBERT b. fedezett föl családjának bagonyai levéltárában. A rövid 
lélekzetü emlék a prózai maradványok közt szerepel, holott a 
hármas szövegnek egyrészót, a lófekély ellen való bájolást, 
kétségtelenül a versek közé kell iktatni. Ez a szöveg a hozzávaló 
deák utasítással együtt a következő : 

Ffekel Equorum deperditur cum ifta oracione. Item Inpri-
mitis pro paffione domini debet dicere quinque páter noster 
•et pro leptem fatigacionibus beaté virginis marié leptem Aue 
anaría Incipiendo hanc Oracionem cum /igno dominice crucis. 

Vronck xpc felden ha Jar yala, 
Egy vton el megyén vala, 
prothomartir fenth ifthwanth 
Elei leltheuala, 

5. az foth monta vala vronk xpc 
En ferethew fenthem 
fenth iftwan prothomartir. 
Ez vth melleth latek 
egh veres pey louath, 

10. Ew berekefith es ew hufatli 
fekel war fogta, 
Menie mondiad Zenth János 
ewangeliftanak, »• 
hogy ez fekel war fogottá 

15. weres pey lo megh tiftolion 
agh kepén menth Jordwan vize 
iften parancholathia miath, 

vronck xpc filetec 
menden Joth then, 

20. hifegh iftenek hogy 
[eftes] ezt es Joua tefi. 

33* 
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Az .emléket először IPOLYI ARNOLD közölte (Századok, 1872. 
1—7.1.). Utóbb megjelent ZoLNAmál (Nyelveml. a könyvnyomt. 
kor., Bpest, 1894. 152—153. 1.) s végre hibátlanul és facsimi
lével kísérve JAKUBOVICH EMIL tollából a Magyar Nyelv 1920. 
évfolyamában (78—79.1.). Maga az eredeti Ipolyi hagyatékával 
együtt a Nemzeti Múzeumba került. A kéziraton 1488-as évszám 
van, viszont a ráolvasásokat nyomon követő deák kezességi 
nyilatkozat jótállói között a kakati (ma: pái'kányi) plébános 
(Itein j'ylebanus de kakath) is szerepel: a versezet leírása tehát 
1488-ra és Esztergom vidékére tehető. A ráolvasás azonban 
bátran származhatik még korábbi időből. Érdekes, hogy az «én 
szerető szentem, szent . . .» megszólító formula BOBNEMISZA bá-
jolásaiban is előfordul; ez a körülmény ugyanis azt sejteti, 
hogy a bagonyai imádság szintén a néphagyományból került 
a följegyzőhöz. 

10. s. berekejith. Ismeretlen szó, esetleg a. m. -^berkésit,. 
azaz berkes, barkás, bolyhos, szőrös részét, egy szóval: bőrét. ^ 
hajulh, esetleg hasát. 

12. s Menie, a. m. menj é, menj el. 
17. s. parancholiathia miath, esetleg parancsolatjával h. 

Vö. Born. 3. és 6. sz. 
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ábráz, alak, 257, 258, 278. 
adatta, adata, adása, 2515. 
adottam test, 430. 
aejtatosság, áhítatosság, 116. 
agh kepén, akképen, 515. 
agnö, aggnő, banya, 483. 
áít, áhít, kíván, 260, 254, 335. 
Ajejt, állít, kíván, 270, 277. 
ájejtat, kívánság, 365. 
ájétatost, áhítatosan : kíván

sággal, 165. 
.áiojtatosság, ájtatosság, 1)9. 
ajtát, ajtaját, 149. 
áj tatost, áhítatosan, kívánsággal 

17 1. 
áldomás, áldás, 287. 
áldoztassék, hely. áldassék, 145. 
aleit, vél, 277. 491, 192. 
alít, vél, 257, 267, 308. 
álgyu, szerszám, gép, 319. 
álgyu, ágyvi, 468, 472. 
alkobb, alkvibb : alkalmasabb. 

471. 
alkoszik, illik. 258, 280. 288. 

304. 
állapék, állott, 25. 
állat, állit, 63, 264, 300, 307. stb. 
állat: 1. lény, dolog, ens. 144. 

206, 269, 270, 280, 281, 293. 
294, 297, 298, 303, 307, 426. 
469 stb.: — 2. lényeg, sub-
stantia, 144 : — 3. állapot 
312. 

állatjában, lényegében, 312. 
alóhad, alítsad, véljed, 257. 
Amburos, Ambrvis, 459. 
ámélkodó, bámulandó, 109. 
Anderjás, András, 464. 
Andorjás, András, 460. 
annálkül, annélkttl, 470. 
anne, annvi, 267. 
ápol, csókol, 108. 161, 205. 

árad, bővelkedik, abundat, 289. 
áradat, eredet, 59. 
árguálás, vitatkozás, 308. 
árulat, eladás, venditio, 49. 
asszony, úrnő, domina 104,111, 

198, 213, 224, 238, 285 stb. 
asszu, száraz, 161, 170. 
az kort, akkor, 493. 
az szót, azon szót, 515. 
azént-míg : aimál-minél, 359. 
azokba, azokban : azokból, 470. 
azon szerént, azon niódon, 471. 
azonba hagy, abbahagy, 470. 
azonban, azonközben, 365. 

baj, viadal, harc, 309, 313. 
bájos, boszorkánv, varázsló, 

343, 439. 
báná, száná, 139. 
bársony, bíbor, 136, 161. 170. 
bátor, rajta, nosza, 287. 
be-gyül, betelik, 259. 
be-homályodik, behoinályoso-

dik, 350. 
be-hoz, előhoz, introducit, 304. 
be-polkáz, bepólyáz, 140. 
be-vesz, (beszédet) meghallgat, 

298. 
béka levelegje, a nyelvcsap és 

manduladaganatja. ÍJ.leveleg 
a. 439. 

bel, be (igekötő), 83. 88. 470, 
478. 

beleit, belsorészeit, viscera, 91. 
belé, -be, 60. 
belől, -bői. 59. 
berekesith, 515. Ismeretlen szó, 

vö. 516. 
beretra, papisüveg, 493. 
betegül, betegszik, 166, 175. 
bévéh, bővíts, gyarai^íts, 136. 
bezzög ség, bizonyság, 60. 
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bír: 1. legyőz, 328. — 2. kor
mányoz, 134, 136, 265, 266, 
269, 271, 289, 301, 303, 320, 
321, 480. 

birodalom, uralkodás, hatalom, 
262, 493. 

bírva állva, 166. Az eredetiben 
olvasható «stans directe» hibás 
fordítása. Directe a latin di-
rigo ige származéka ; dirigo 
a. m. kormányoz, igazgat ; 
viszont «kormányoz», «igaz
gat» a régi magyarságban a. 
m. bír. A bírva tehát föltehe-
tőleg a directe szót akarná 
tohnácsolni. 

bizodalom, bátorítás, 332. 
bizon, bizony, igaz, valódi, 23, 

101, 120, 144, 157, 165, 173, 
224, 245, 264, 297, 302, 310, 
329, 330 stb. 

bizonság, bizonyság: 1. igaz
ság, 93, 325, 345. — 2. bi-
zonvosság, 263, 266. — 3. bi
zonyíték, 268, 295, 297, 315, 
316 stb. 

bizonságban, bizonyságban : 
igazán, valósággal, 160, 169. 

bizonsággal, bizonysággal : bi
zonyára, 279. 

bizonságos, bizonyságos : biz
tos, igaz, kipróbált, 263. 

bizonyában, bizonyára, 275. 
bizonyával, bizonynyal, 353. 
bízza magát, bízik magában, 311 
bocsáttad, bocsátottad, 166,175, 

201. 
bormuk, barmok, 60. 
Borrobás, Barrabás, Borbás, 459 
bódog, szerencsés, 358. 
bölcsesége lön, bölcs gondolata 

támadt, 470. 
bölcseséges, 305. 
bölöl, belől, -bői, 127. 
bőn, bűn, 101. 
bulcsu, búcsú, 252. 
búban zabált, biíval telt, 351. 
búdosás, bolyongás, tévelygés, 

272. 
búdosik, tévelyeg, bolyong, 267, 

268, 271, 324. 

czucza (lándsa) 136, 140, 442. 
cseke, csekő, gjízló (?), 6. 
csekik, átgázol (?), 6. 
csepke, vö. 495. L. 492. 
csoda, csodálkozás, 472. 

csodál, csodálkozik, 306, 344". 
csudálatus, csodálatos, 49, 214'.-
csudáítus, csodálatos, 58. 

dagályos, kevély, 307. 
de maga, hely. és maga {és noha)i 

16. 
demaga, mindazáltal, 307. 
diákság, tudomány, 273. 
dicsételen, dicstelen, 358. 
dicsöültetik, magasztaltatik, 

boldogíttatik, 248. 
disznó-szakája, disznószaka, to

rokgyík, 439. 
dolgát tartotta, dolgát végezte,, 

469. 
dög, ragály, pestis, 354. 
döglet, megfertőztet, 354. 
dúl, rabol, pusztít, 486, 487. 
dúl-fúl, zúgolódik, 287. 
dús, nemes? gazdag? 314. 

ebhava, kánikula, 37. 
édösdön, édesen, 108, 116. 
édösködik, gyönyörködik, 111.. 
egészlen, sértetlen, 493. 
egészséggel, teljességgel, 322. 
egy, így, 255. 
egybehasonlat, összehasonlít, 

340. 
egybe-örüljünk, collaetemur,S6.-
egyembe, egyetemben, együtt,, 

471. 
egyembe tesz, együvé-, össze

tesz, 247. 
egyenesség, igazságosság, 490. 
eggyes, simplex, 132. 
eggyességes, singularis, 85. 
eggyetlenség, unitas, 132. 
eggyetlenség, unitas, 132. 
éhai, ihai, johai : szívei, 239. 
ehnyít, enyhít, szelídít, 111. 
el-álmol, elámul, 421. 
el-ámojt, elámít, 318. 
el-feltetének, el-feltetszének, 6.. 
el-futamik, elfut, 493. 
el-gyöz, legyőz, 117, 
el-taalad, meghalad, felülmúl, 

421. 
el-hasonlottad magad, elváltoz

tál, következetlenné lettél, 
318. 

el-hat, áthat, átjár, 104. 
el-hitet, megcsal, 353. 
el-hol pártái ok, elhull p. 492_ 
el-jut, el-, megérkezik, 167,175,, 

343. 
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el-kel, átkel, (i. 
el-nevez, előnevez = elszámlál, 

274. 
el-rekken, megrokkan, mognyo-

inorodik, 302. 
el-rekkent, megront, elpusztít, 

282, 30;!, 310. 
el-szeké, elszökő, 320. 
el-terül, elterjed, 350. 
el-tesz, megtesz, 360. 
elé, el (igekötő), 59. 
elé-menvén, elmenvén, (jO. 
elé-múl, elkerül, 59. 
elei, eleje, 315. 
elél léi, előliéi, előtalál, 515. 
Éles, Erzsébet, 400. 
ellen, szemben, 269. 
ellenzés, fenekedés, ármányko

dás, .510. 
ellenünk állható, 305. 
elméll, fontolgat, 468. 
elyen, ilyen, 99. 
elő, első, 293, 365, 469 
előálom, első álom, 259, 470. 
elől megmondotta, praedixerat, 

előre megmondotta, 91. 
előtte, hely. élete, 162, 171. 
elötten, előtte, 132, 211. 
Embre, Imre, 460. 
emiéhed, említsed, 1. említ, 132. 

156. 
emlit, emlékezik, 132. 
Emre, Imre, 460. 
énaponkéd, éj-naponként, éjjel

nappal, 469. 
énekbeli üdvösség, énekes iid-

vözség, üdvözlés, 363. 
enged, kérést: teljesít, 252,339. 
enged, engedelmeskedik, 298. 
engesztel: 1. meghódoltat, enge

delmessé tesz, 307. — 2. lá
gyít, hajlít, 300, 309. 

engesztelt, engedelmes, 120. 
enne, ennyi, 163, 172. 
enyészik, elrejti magát, 168,175. 
epedtél utálatost: szerettél meg

vettetve, vö. sic aftectiis, sic 
despectus, 167, 175. 

epesség, imádság, 442, 443. 
épít, erősít, 283, 302. 
ér, fölér vkivel, 305. 
érdé, hely. érdeme, 125. 
érdömösejt, érdemesít : érde

messé tesz, 116. 
erős, eres, 439. 
erösőht, erősít, 472. 
érzé, őrző, 510. 

érzékenség, érzék, 157. 
es, is, 157. 
eset, esés, bukás. 270. 
esik, esd, 166, 174, 278, 472. 
esmeg, esmég, ismét, 285. 
esött, eset t : elesett, bűnös, 165, 

174. 
eszében vesz, megtud, meggon

dol, 279. 
ezen szerént, ezen módon, 472. 

fardola,hely. fordóla: térüle,470. 
farkasseb, rák, 153. 
fejedben kelé, fejedbe, fejedre 

került, 222. 
fejedelmség, fejedelemség : fő-

tisztség, 313, 3.36. 
fejérség, fényesség, 339. 
fekjön, feküdjön, 164, 173. 
felé, fel (igekötő), 00. 
féledelmes, félelmes, 240. 
féléim, félelem, 162, 170. 
félelmes, félénk, rettegő, 162, 

170, 491. 
féletéd, rettegteted, 480. 
feljöli, felülről való, 141. 
fene, kegyetlen, mérges, 153. 
fénye, fene, 1. o., 437, 438. 
fertelm, fertelem, 130. 
fényletik, fénylik, 136. 
feszűltetik, feszíttetik, 144. 
fial öszve, fival együtt, 60. 
firegyét, frigyét, 206. 
fitty, ujjal való pattantás, orron-

pöczkölés. L. nagy fittyel, 
347. 

fizeni (?), 60. 
fizessen, hely. íizessem, vö. 174, 

166. 
fogad, concipit, 91, 92. 
foghatná, elérhetné, 163, 171. 
fogottá, befogta, belepte, 515. 
fogtatik, fogatik, 165, 173. 
fogván, fugván : fogva, 58, 486. 
fogyatkozik, megnyomorodik, 

510. 
fok (fok?) 469. 
folyamik, folyik, 1,86. 
folyó csúz (?) 437. 
fordít, térít. 288. 
fordul, tér, 353. 
fordultam, hely. fordultán, 120. 
főhajtáson sem, főhajtással 

sem, 471. 
föl-állat, fölállít, 251, 257, 303. 
föl-duzmaszkodik, megbotrán-

Icozik. 313. 
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föl-£ogad, megígér, 287. 
föl-lázad, megindul, útra kél. 

250. 
föl-magasztat, fölmagasztal, 25, 

116. 
íöl-riad, fölkiált, 332. 
föl-támad, fölkel, 338. 4:28. 
föl-tart, táplál, 421. 
föl-ültepik, fölül, 360. 
föl-vün, fölvon, fölveve, 31. 
föld kívül, földön kívül, 355. 
fugádat, fogadás, empfang, 49. 
fUgelmes (fügyelmes?) 237. 
füst csúz, füst kelevénv (?), 437, 

438, 439. 

gaj, galy : göröngy, 37. 
gallérus, galléros, 493. 
genyett, nyavalyás, liitvánv, 

306, 346, 351, 352. 
gerjesztvén, fölgyújtván, 470. 
gondol, elgondol, elképzel, 160, 

168. 
goromba, tudatlan, tanulatlan, 

315, 322. 
göje, gölye : emse, porca, 37. 
görjedetöst, gerjedetesen, gerje

dezve, hevesen, 164, 173. 
gyakdos, szurkál, 161, 169. 
gyakor, számos, 486. 
gyakori, tanulmánvoz. forgat. 

287. 
gyeit, gyűjt, 306. 
gyógíhon, vö. gyógít, 153. 
gyógít, jogit, gyógyít, 153. 
gyömölcsös, gyümölcsöző, 132. 
gyöngyellö, gyöngyöző, 161,170. 
gyötrelm, gyötrelem, 140, 287. 

ha, mikor, 160, 162, 165, 168. 
170, 171, 173. 174, 259 stb. 

ha mikoron, ha valamikor, 486. 
háboróság, czivódás, perpatvar. 

459. 464. 
hábróság, küzdelem, sanvargat-

tatás, 49. 
had, viadal, harcz, 340. 358. 
hagicz, hagyitsz? vetsz? 

hagysz? 287. 
hagy, parancsol, 470. 
hagyap, köp, 98. 
hagyván, hagvva. 272. 
hálálatlan, 27Ö. 
hálálatost, hálálatosan, hálával. 

148. 
haláltalan, halhatatlan. 298. 

312, 328. 

hallgat -hez : 1. gondot fordít 
vmire, 266. — 2. hozzátarto
zik, 269, 274. — 3. engedel
meskedik vkinek. 291, 298, 
301, 321 stb. 

hallhatatlan, 356. 
haló, halandó, 246. 
hamarja, gyors, 127. 
hamza, vö. 475, 471. 
hányatta, hanyatt , 99. 
haragút, haragít, 270, 353. 
hasad volt, 470. 
hasonl: 1. hasonlóvá tesz, 101. 

— 2. hasonlít, comparat, 289. 
hasonlat, comparatio, 258. 
használ, proíicit, vö. nem hasz-

nála = nem használt vele. 
252. 

hátaim, hatalom, 137, 141. 
ház, szoba, czella, 103. 
ház kűvel, házon kívül. 31. 
hejt, bolond, 308, 324. 
hejtság, bolondság. 280, 324. 

352, 360. 
helhet, helyez, 99. 
helheztet, helyez, 16, 202. 339, 

.363. 422, 480 stb. 
hevzot, hely. hvzot, húzott, 141. 
hiedelem, bizodalom. 237, 240, 

253. 
hírzet, hirdet, 214. 
hit, hejt, h i t t : bolond, 296. 
hit kívül, hiten kívül, 313. 
hitlen, istentelen, perlldus, 120. 

131. 
hitság, hejtság : bolondság, 295, 

300, 352. 
hitt, hejt, h i t : bolond. 323. 
hittok, bolondok. 296. 
hív, hiú, vanus, 131. 
hivalkodás, tétlenség, tunvaság, 

237. 
hívság, hiábavalóság, 312. 
hogy, mikor, 480. 
hogy ki, aki, 132, 287, 295, 315, 

319, 322, 330 stb. 
holott, hol, 35, 290. 340, 341 stb. 
holott két, mikor két, 365. 
honnég, honnét, 468, 471. 
hozjá, hozzá, 104. 110. 134, 163. 

171, 172 stb. 
hozjá gondola, liozzátette, sub-

junxit. 274. 
hoztatá, hozattatá, 468. 
hozzá tartó, hozzá hü, 472. 
hozzálát, gondoskodik róla, 264, 

269. 
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húgy, csillag, 84, 120. 
burát belsőrészét, zsigereit, 44:7. 
húzlal, h ú z , 1(50, 168. 172. 
hűl, h ivél , 214. 

i, é j , 134. 
idén, időn, időben, 470. 
időz, idvöz, 59. 
idvezité, idvezí tő , 17. 
idvezletett, üdvöz lő i t , 4.59. 
idvözihön, idvözíjőn. üdvözí tsen 

150. 
idvözöhön, iidvözit.sen. 190. 
igaz : 1 helyes, igazi, 259, 277 : 

— 2. éppen , t-eljességgel : vö. 
i. az, éppen az , 302 : i. elég, 
teljességgel elég, 332 ; i. én 
hitemet, épp az én h i t e m e t . 
281 ; i. olyatán, éppen olya
tén . 278 : i. úgy, éppen úgv. 
250. 

igazultaték, igaz í t t a ték , 28S. 
igéz, édesget, 349. 
igézet, ron tás , varázs lás , 447. 
így, ügv. res. 60. 
Ígyen, így. 297, 299, 300 s tb . 
így jól, igyól : 1. elég jól, 283. 

2 9 4 ; — 2 . teljességgel. 3 1 7 ; 
— 3 . jó l . 362. 

ihai, johai , .szívei, 236. 
ihl, sp i ra t , 127. 
ihletek, sprirabatvu' , 129. 
ílé, élő, 511. 
ilj, szentel j , 157. 
illatoz, szagol. 258. 
illetés, t ap in t á s 158. 
illetet, illetés ér intés , 92. 
imád, imádkozik , 287. 
Imbre, Imre . 464. 
iménten, imén t , 282, 300. 
imlet, emlet . emte t , 58. 
indóhad, ind í t sad , 163, 172. 
ingyen, teljességgel. 324, 471 . 

485. 
ingyenmajdan, n v o m b a n , rög-

tiin. 331 . 
ingyen ottan, l egot tan , 258, 260. 
ingyen se, teljességgel ne , 341 . 
ingyen sem, teljességgel n e m . 

278, 281 . 
inh, jonh , joh, szív. 477. 
inte, i n tő , 259. 
intéz, hisz, vél . 25(). 
ynthen, yntvien --=--- i n tvén? 293. 
ípöl, épül , erősödik. 213, 214. 
irgalm, i rgalom. 149, 164, 172. 
írott tábla, festett k é p . 276. 

írván, í rva, 321 . 
isten leteti, is ten-létele, is ten

sége, 322. 
Isten . . . szeretetesek. I s t ennek 

szere te tesek, kedvesek, 469. 
iszamandó, i szonvandó. horr ibi

lis, 239. 
iszamat, i szamás . csúszás, elesés, 

240. 
ivőtés, ivöl tés . üvöl tés . 292. 
izék, tö rmelék sza lma, széna , 

318. 

Jánus, .János, 464. 
jegy, jel, 365. 
jelenetv, jelenség, indic ium, 49. 
j e l en ik : 1. megjelen, 168, Í75 : 

— 2. látszik," 289 : 3. meg
te tszik , meglá tsz ik . 162, 167, 
170. 176. 

jelennen : l. jelesül. 201, 202 : — 
2. k ivá l t , legkivál t . 299. 472 ; 
— 3. ny i lván . 289. 

jelenség, jel, 286. 
je lent: 1. m o n d , 247 ; — 2. el

mond , 470 ; — 3. nv i lván í t , 
255, 282, 300. 307, 333 . 480. 

jelentvén, j e lentve , 247. 
jeles, fontos. 272, 298. 
jobb álmámban, j a v a á l m á m 

ban . 337. 
jobb része, nagyobb r., 290. 299. 
jog, jobbkéz , 134, 162, 170. 206. 
joh, szív. 162, 163, 166. 
jonh szív, 471 . 
Jószág : 1. dolog, 298 ; — 2. jó , 

j a v a k , 210, 269 : — 3. jóság, 
255, 281 ; — 4. e rény, v i r tus , 
126. 206, 210, 248 , 275, 287. 
297. 363 . 364, 306. 

jószágbeli nagy tisztesség, v i r tu -
tis honor , 36i'i. 

jószágos, e rényes , 248. 
jöttö, jötte, 470. 
jövent, helv. jővén, 120. 
jut, érkezik, 255, 336, 471. 
jutalom, ár , vá l t ság , 136. 

kabla, kaba l a , kabola : kancza-
ló, 489. 

kápa, csnha, csuklya , 493. 
kapuzábé, kapafélfa. 37. 
kébzé, kébzők, vő. képez. 249, 

305. 
kedég, kedig, pedig. 277. 
kedék, pedig, 131. 
kediglen, pediglen. 315. 
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kedv, kegy, kegyelom, l l - i . 
kedvemet adassad, kedvemet 

töl tessed, 336. 
kedven, kedvesen , szívesen, 114. 
kegig, pedig, 279, 302 s t b . 
kegiglen, pediglen, 317, 322 s t b . 
kegy e lm,kegyelem,471,472,510. 
kegyes, m á t k a , 28(5. 
kegyes kegyeim, 331 . 471 , 472. 
kegyességnek, hely. kegyessek-

nek , 13(1 
kégyó, k ígyó, 2.'58. 
kéjén, k é n y é n , 327. 
keménség, nyakasság , 470. 
kén, k in : k ínszenvedés , 98, 101, 

102, 1(50, 1(55, 1Ü8, 172, 174 
s t b . 

kén, k ín : kínzóeszköz, eeuleus, 
98, 348, 350, 351 . 

kép, (o rma , 421 . 
képebeli, he lye t t es , v icar ius , ! 29. 
képez, vél , 249, 255, 270. 
kerenget, kerge t , 481 . 
keresztvíz, v ízkereszt , 459. 
keresé, kereső, kérő , 510. 
kendetlen keszkenő, vö . kendő 

keszkenő : tö r lő keszkenő, 
tö rü lköző , 439. 

kennek, k ö n y v n e k , 17. 
kértöm es engedek, k é r t e m , ké

résem is tel jesí tek, 339. 
keseredik, b ú n a k ered, 162, 170. 
keserö, keserű , 101, 102. 
keseröhed, keser í tsed, 163, 171. 
keserűi, szán , 160. 
keserven, keserűen, 101. 
keservetes, 167, 175. 
keservetöst, keservetesen, keser

vesen, 167, 175. 
készéh, készí ts , 87. 
két állatjabeli, hely . ké t á l l a tú = 

k é t t e rmésze tű , 127. 
kételen, kény te len , inv i te , 165, 

173. 
kételenít, kényszer í t , 349. 
kételenség, kényte lenség, 251 . 
kétes, kéte lkedő, 344. 
kettőzik, dupp l i ca tu r , 422. Vol

t a k é p p ügyet len fordí tás . Az 
eredet iben ez áll : stupor ge-
m i n u s = ke t t ő s csoda (az t . i., 
hogy az Üdvöz í tő is ten és 
ember , ú r és szolga, jelen v a n 
és távol ) . 

kevet, köve t . L. o t t , 85. 
kezdetv, kezde t , 58. 
kézen hal, kéztől ha l , 470. 

ki folyással, mely I'., 140. 
ki-csokik, kicsökik : kificzámo-

dik, 441 . 
ki-ielenthetetlen, k i m o n d h a t a t 

lan , 421 . 
ki-kel , k imegy , 306. 
ki-költ szesze, 306. Vö. Ki -ment 

szeszű, naegerőt lenedet t bor. 
Com. Id . NytSzó t . 

ki-ött, k ion t , 101. 
ki-torl, k ive t , k ihány , e ruc ta t , 

129. 
ki-véd, kivőd, kivevéd, 360. 
kibék, 9 1 , 94. 
kintorna, hárfa , psa l te r ium, 136. 
kinnyen, könnyen , 321. 
kirismiá, kérés miá , roga tus ,129 . 
Kis Bernáld, Sz. Bernard in , 464. 
kiskarácsony, újév, 459. 
kit hit, valószínűleg kit-kit, 

quídi|viíd, 136. 
kik igazak, hely. k i t igazak, 329. 
kívánatos, k ívánó , sóvárgó, 160. 

168. 
kívánatost, k ívánsággal , 165. 
kívánságost, k ívánsággal , 174. 
kolozsma, keresztelésí a jándék, 

37, 38. 
kompléta, comple tor ium, befe

jező zsolozsma, 99. 
koron, -kor, 162 s t b . 
koronként való, szünte len va ló , 

509. 
koroskint, szünte len , mindig , 

485, 487, 490. 
kosolya, kas , 37. 
kő, szikla, 25. 
könyörödik, keseredik, 438. 

440. 
környölö, környüle , 472. 
köszön vkinek, üdvözöl vkit,, 

103. 
köszönet, üdvözlés , 103. 
kötélben hagy, 304. 
kötez, 471 , 475. 
köveköl, sír, r í , 107, 140. 
követ, kér , k íván , követe l , 140, 

255, 205, 272, 283, 302. 
követi, követő je , 220. 
közbevesz, megszakí t , in terc ip i t , 

127. 
közönséges jószág, res publica, 

251 . 
küetség, követség, 59. 
kűláb, oszlop, 251 s t b . 
külömb, egyéb, 353. 
küsebbik, legkisebb, 202, 20S; 
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lakadalma, t a r tózkodása , 59. 
lakás, létezés, 317. 
lakik : 1. él, 298, 302 : — 2. 

l akmároz , vendégeskedik,486. 
lakozik, él, m a r a d , 286, 287 ,500 . 
lakozóváros, lakóváros , 290. 
lánna, lemez, l ap , 328. 
Iát, meg lá toga t , 168. 
látat, l á t ás , l á tomás , 336. 
látotv, l á t a t , l á tomás , 60, 64. 
le-helhet, letesz, 277. 
le-köt lábáról, megcsal , 306. 
le-térdeplik, le térdepel , 285. 311 , 

322, 343, 350. 
le-üleplik, leül , 437, 447. 
lebeke (?), 204. 
lehet, jóllehet, l icet, 132. 
lejt, leszáll, 307. 
léi, lől, levél, 481 . 
lelhetnéink, l e lhe tnénk. 58. 
lelkes, á l l a t , b a r o m , an imál , 2 5 1 , 

280. 292, 294. 
lépik, l ép , 285, 303. 
léte koron, l e t tékor , t ö r t én t eko r , 

292. 
létetél, le t té l , facta es, vö. léte

t ik . 75. 
leteti, lé te te , létele, 322. 
létetik, fit, 75. 
lettek, l e t tök , keletkezésök, 255. 
leveleg, lebedeg : a torokfájás

nak egy f a j a ; nye lvcsap , 
nveldeklő , «gégedugó», 439. 

löl, levél, 76, 165, 174, 214, 221 . 
lőnek az után es kegyes ke

gyeimbe, hely. lőnek a z u t á n 
kegyes kegy. , 471. 

maga, noha , 252, 294, 3 2 1 , 478. 
maga te mit forgatsz, azonban 

te m. f., 321 . 
magasztat, fölmagasztal . 116, 

260. 
magasztatott, fö lmagasztal t , 76. 
magyari, magya r , 471 . 
Magyarath haza, hely. m a g y a r 

(jtt haza , 471 . 
malaszt, kegyelem, 299, 332. 
maradj békességgel, 198. H i b á s 

fordítás «üdvözlégy» (Vale) 
he lye t t . 

marha, vagyon , lábasjószág, 
291. 

más, miisodik, 365, 469. 
meg visszatérének, meg in t v . . 

471. 
meg-ad, előad, 304. 

meg-akaszt, fölakaszt , 315. 
megaláznája, mega lázná , 318. 
meg-állat, megál l í t , m e g s z ü n t e t . 

310. 
meg-apródik, megnyomorod ik , 

270. 
meg-bánt, vö . m e g h ne bancza-

tok . nol i te onerare , 362. 
meg-beszél, elbeszél, 279. 
meg-bír, legyőz, 291 , 313. 31ii. 

471 . 
meg-búsul, fölgerjed, 322. 
meg-csalattát, megcsa la t á sá t . 

139. 
meg-csokik, megcsökik, kificza-

modik , k imar ju l , 440. 
meg-dicsesít, megdicsőí t , 17. 
meg-dihövék, megdühödék , 304. 
meg-említ, emlékezik vmire , 267. 
meg-enged, elenged, 346. 
meg-engesztel, meglágy í t , 344, 
meg-épit, helyrehoz, meg jav í t . 

270, 315. 
meg-építte, megép í t e t t e , 281 . 
meg-f éhed, megfej tsed, o ldjad 

meg , 206. 
meg-feketült hólévő, 167, 175. 

198 
meg-feketült naplévö, 167 

198. 
175, 

meg-f ogad ( imádságot) , m e g 
ha l lga t . 509. 

meg-foglal, elfoglal, 510. 
meg-fogtatik, megfoga t ta t ik . 

16;1 
meg-fogyattad, e l fogyat tad , el

o sz toga t t ad , 162, 171. 
meg-foly, á t já r , be tö l t . 252. 
meg-f ordít, megté r í t , 325. 
meg-gondolhatatlan, elgondol-

h a t a t l a n , 421. 
meg-gyöz, legyőz, 164. 171, 173, 

175, 288, 305, 306, 307 s t b . 
meg-győztetik, meggyőzet ik , 

306, 511 . 
meg-hagy, e lhagy, 335, 354. 
meg-hall, megha l lga t , 330. 
meg-hat, á t já r , p e n e t r a t , 9 1 , 

117. 
meg-hív, m e g t a g a d , rosszal , 

visszavon, 333, 360. 
meg-húzlalván, meghúz la lva , 

168. 
meg-igazít , jvistificat, 434, 451 . 
meg-igéz, megron t , 447. 
meg-jelenik, nv i lvánva lóvá lesz,,, 

92. 
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meg-leg-i elent, megmond, tudat, 246 
2(J5, 268, 279, 288, 311, 330. 

meg-ielenté magát, mutatkozott 
megjelent, 286. 

meg-jut, visszaérkezik, 304,343. 
megkönyerget, megkérlel, meg

vigasztal, 343. 
meg-követ, megkér, 259. 
meg-lasslt, lecsillapít, 287, 
meg-lát, megnéz, 165, 255, 

292. 

304. 
259. 

meg-marad, luUramarad, 289. 
meg-menének, megmenekedé-

nek, 351. 
meg-mevet, kinevet, kicsúfol, 

250, 306, 308, 361. 
meg-mevetés, gúnyolás. irrisio, 

98. 
meg-mond, elmond, 102. 
meg-nyomod, letipor. 16. 
meg-nyomvad, elnvomatik, el-

némittatik, 329. ' 
meg-nyugot, megnvngtat, 160. 

169. 
meg-oszlatol, 165, hely. meg

oszlatott ; széttépett, szét
marcangolt. Vö. 174. 

meg-öklel, megszúr, 284. 
meg-porít, megpirít, megszégve-

nít, 300, 307. 
meg-pusztul, elhagvatik, elár

vul, 350. 
meg-rémül, megindul, 99, 293. 

331. 
meg-romol, megrontatik, legyő

zetik, 451. 
meg-romt, megront, 297. 
meg-ront, eltör, 434. 
meg-rútol, szid, gyaláz, 306. 
meg-sebhöt, megsebez, 163,171. 
meg-sereglik, összesereglik, 470. 
meg-szegik, megsérül, 421. 
meg-szégyenl, szégyenl, 306. 
meg-szégyenültetik, megszégve-

nittetik, 419. 
meg-szerez : 1. rendbe hoz, 254 : 
, — 2. megtesz,véghezvisz, 325, 

335 ; — 3. végez, rendel, 476. 
meg-szerzeté, székit : fölállít-

tatá, 308. 
meg-szerzettél — elvetettél, 476. 

Voltaképp a. m. szerzés.sel 
(jogérvényes rendelkezéssel) 
elidegenítettél. 

meg-távozik, eltávozik,166,174. 
meg-téritöd nagy vétköd, jóvá-

toszed, recompensabis, 333. 

meg-térül, megfordul, 317. 
meg-tilt, eltilt, 256. 
meg-tisztóhon, megtisztitson, 

167, 175. 
meg-tisztol, megtisztul, 515. 
meg-tökéll: 1. eltökéli, 293 ; — 

2. elvégez, befejez, 294, 361. 
meg-tör : 1. megront, 288, 293 ; 

— 2. eltör, 351. 
megtöretvén, niegtöretve, 108. 
megtüzött, tűvel rakott, 144, 

.501. 
meg-utál, megvet, 131,160, 169, 

289, 353, 357, 361. 
meg-utálván, megutálva, 168. 
meg-végez, elvégez, 298. 
meg-veretvén, megveretve, 168. 
meg-vigaszik, meggyógyul, 166, 

174, 339. 
meg-vontattál, megvonattál, 
. meghúzattál, 165, 173. 
meg-zajosul, megittasodik, 164, 

173. 
megé, meg (igekötő) 59. 
még is, ismég, ismét, 279. 321, 

324, 325 stb. 
meggyek, mit tegyek, 352, 358. 
mellett, e mellett, 469. 
méltó légy, méltóztassál, 509. 
méltóltatik, méltóztatik, 163, 

172, 279. 
méltóságost, méltóságosan, mél

tósággal, 160, 169. 
menden, minden, mindenki, 469, 

470. 
menden szabad lenne ön köztük, 

mindenki szabad lesz köztük, 
azaz mindenkinek szabadsá
gában áll, 471. 

mene, mennyi. 254, 2.59, 280. 
méné, mihelyt, 251, 277, 285. 
menszent, mendszent: mind

szent, 460. 
ment, mint, 515 stb. 
ment való . . . sét, mint való 

menését (':"), 470. 
menthet, megmenthet, 486. 
mentül küsebb, legkisebb, 279. 
mentül nagyobb, legnagyobb, 

mindennél nagyobb, 360. 
menyé, mihelyt, 300, 334, 364. 
mennyé, miheívt, 324, 331, 348, 

351.361. 
mennyen, mennyien, 288. 
menyelés, menyülés, íiczamodás, 

440. 
meredek, nvílalás.szegezés, 442. 
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mert minem, mert teljességgel 
nem, 381. 

mérték, mérleg, 13(3. 
mértékletlen, igen nagy, -Kii). 
mevet, nevet, gúnyol, 105. 173, 

210. 
mevetés, nevetés, 330. 
miá, m ia t t : által, 76. 13(5, M5, 

165, 160, 173, 175 stb. 
miád, általad, 85. 342, 343. 360 

stb. 
miatta, általa, 103, 100. 
miatt, által, 218, 245. 
míg, meddig, 314. 
míg-attól, minél-annál, 201. 
mig-azént, minél-annál, 359. 
miként-azént, miként-úgy, 291. 
mikort, mikor, 202, 218, 302, 

308. 481 stb. 
miltó, méltó, 472. 
mind menny ország, egész menny

ország, 274. 
mindeggyen, mind egv szálig, 

206. 
mindegyetlen, mind együttlen. 

331. 
minden, mindenki, 17, 471. 
mindeneknek, hely. mindenek

nél, 329. 
mindenkort, mindenkor, 85. 
minem, nemde nem, vajion, 318. 
minet, mennyit, 300. 
mint, mintha, 160, 168. 
mire, miért, 268, 325, 438. 
mirék, mérek, 487. 
mívelkedet, cselekedet, 247, 283. 
mivelkedik, cselekszik, 273. 
mívlet,operát? Vö. OO.miuleffed. 
mogzot, mag, semcn, 59. 
múlik, megy, halad, 436. 
munka, fáradság, 111, 282. 
muta, hely. mutata, 471. 
mutatnája, mutatná, 301. 
mutatván, mutatva, 341. 
mutut, mutit, mutat , 60. 
muyun, mönnyön, égen, (íO. 

nagy fittyel, nagy hűhóval, fon
toskodva, 347. 

nagygyal, sokkal, 279, 284, 344. 
naptámadat, napkelet, 299. 
negédes, kevély, 349. 
néhai való, 48o", 482—3. 
nehezülsz, gravaris, molestaris, 

161, 169. 
nehezült, nyomorult, afflictus, 

161, 109. 

nékik, némelyek, 251, 470. 
nemzete, genus : tdkép íia, 88. 
nemzetvi,nemzete.populu.-i ejus, 

19. 
niha, néha, egykor, 83. 
nuazért, no azért, 469. 
núgat, nógat, 470. 

nyájaskodik, társalkodik. 116. 
283. 

nyájasság, társaság, 270, 492. 
nyakfog, a nyakmirigy gyula-

dása ; torokmandula, 439. 
nyakvágó, hóhér, 362, 364, 365. 
nyakvágó hely, vesztőhely, 362. 
nyavalya, baj, nyomorúság, 318, 

353, 355, 357, 363. 
nyegéd, negéd: kevélység. 308, 

309. 
nyelve, nyelv, 139. 
nyilva lesz, nyilvánvaló lesz, 

tudtára lesz, 91. 
nyitta, nyitotta, 291. 
nyomoróh, nyoniorits, 134. 
nyugalm, nyugalom, 134. 
nyugosság, nyugság, 239. 
nyugoszt, nyugosztal, 237. 
nyugotja magát, megnyugszik, 

318. 

óhajt, sóhajt. 11, 471. 
óhajtó, sóhajtó, 236, 239. 
okát, rationem, módját, 258. 
okosság, józan ész, 321. 
oltalm, oltalom, 459. 
olyha : 1. mintegy, 269, 470 ; — 

2. mintha, 360. 
onnaton, onnat, onnan, 470. 
onszol, kér, könyörög, 134. 
orozva, loppal, titkon, 487. 
othrolyal, o t t rajjal, 469. 
ott ezen ök, akkor ezen ők, 471. 
ottan: 1. akkor, 337 ; — 2. 

legott, 2.50, 298, 311, 486 stb. 
oz, az, 58. 
oznok, áznak, 60. 
ozut, azt, 58. 

ö kéjén, önként, 327. 
öklel, szúr, 442. 
öklelet, nyilalá.s. szúrás, szege-
. zés, 442. 

Ölse, Örzse, 459. 
önuön kéjén, önként, 282, 313. 
ördög tagja, ördög krivetője, 

307, 347. 
öregéh, öregíts, növelj, 132. 
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Őrizjük, tartsuk meg, 131. 
örökség, secuUim, 120. 
öszve, együtt, 136, 137, 111, 

238, 259, Sá,"). 
öszven, együtt, 240. 
öiöz, öntöz, 108. 
ötletik : 1. injicitur, bevettetik, 

140 ; — 2. kiontatik, 141. 
ött, önt, 132, 257. 
Öttet, öntet, 278, 200. 

pakocsál, tréfál, 347. 
pattantyú, ágyú, 46Ö. 
pilis, hajkorona, tonsnra, 459. 
pirhonyodik, pirosodik, 164,172. 
pirong, szégyenkedik, 164, 166, 

172, 175. 
pirus, piros, 164. 
porlanál, 298. Szilády szerint a 

por (pir) tőből van képezve. 
Vö. porit, p ir i t ; megporít, 
megpirít = fedd, gyaláz. 

poroszka, ló, 250. 
pörös, piros, vörös, 439. 
pustebele, helv. pustobele, posz

tóba, 60. 

ragadomány, zsákmánv, préda, 
435. 

rája kűvöl, ad extra, 144, 500. 
ravasz, róka, 493. 
reátelik, elmúlik, 265. 
regös nagy út, rögös n. ú., 436. 
rekesztvén, rekesztve, 88. 
rekkent, megnyomorít, elveszt, 

351, 352. 
rekkentödet, vesztedet, 346. 
reménkedik, könyörög, 27S, 311, 

322, 362, 368 stb. ' 
rémül, megindni, gerjed, com-

inovetur, 290. 
reszkedetöst, reszkedetest, resz

ketve, 165. 
riad, rivad : üvölt, sír, 358. 
rohtonk, rajtunk, 58. 
rothatatlan, hely. ronthatatlan 
romolhatatlan, 298. 

sajog, ragyog, 221. 
sajtár, tanulatlan, tudatlan, 306. 
sár : 1. sárga, 221 : — 2. sárga

ság, 167, 175. 
sebbel, gyorsan, 351. 
sebes és -gyuan, valószínűleg : 

sebest és ugyan, 469. 
.sebesen, hevesen, forrón, 247. 

sebesültetik, sebesíttetik, 153, 
161, 169. 

sebet vettek, sebet szereztek, 
409. 

ség, -ség, 58, 60. 
segédeim, segedelem, 471, 511. 
segeitesz, segítesz, 125. 
sem egy erdő, egy erdő sem, 141. 
sem egy kéz, egy kéz sem, 471. 
sereim, sérelem, 469. 
setétül, eleste'.edik, 267. 
sietetesség, sietség, 471. 
siket, vasárnap, böjt 5. vas., 136. 
sillet, siilyeszt, 210. 
siradalmas, siralmas, 237, 239, 

243. • 
siralm, siralom, 101, 
sirhon, sírjon, 469. 
sohol, sehol, 201. 
soholt, sehol, 202, 298. 
sokszer, sokszor, 469. 
strumlás, ostromlás, 470. 
strumlottak, ostromoltak, 469. 
szabaddá hagy, 360. 
szaggattató!, 165, hely. szaggat

tatott , vö. 174. 
szakálos, Ballagi szerint régibb 

szerkezetű lószerszám, sza
kánként lecsüggő kampóval, 
469. 

számán, száma szerint, vala
mennyit, 468. 

szandsák, török vajda, 486. 
szántalan, számtalan, 493. 
származik, kijön, 420. 
szegetlen, sértetlen, 421. 
szélesül, elterjed, 353. 
szenvedé, elszenvedé, 85. 
szépden, szépen (vö. édösdön), 

361. 
szépejt, szépít, 104. 
szépségű, szépségő : szépséges, 

200, 278, 300. 
szer : 1. sor, rend, mód, 140, 256, 

209, 271, 272, 274,281 stb.; — 
2. orvosság, 120 ; — 3. szer
szám, 349. 

szereim, szeretet, 162, 170, 206. 
szerelmes, kedves, 129. 
szerelmetesb, legkedvesebb, 429. 
szerété, szerető, kedves, 28, 447. 
szeretetes, kedves, 288, 469. 
szerető, szeretett, kedves, 263, 

264, 274, 278, 285, 447, 515. 
szeretvén, szeretve, szeretettel, 

211. 
szerez: 1. alkot, 253, 257, 266 
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274, 313, 316, 337, 318, -187 ; 
— 2. tesz, cselekszik, 249, 264, 
267, 295, 492 : — 3. végez, 
határoz. 361 : — 4. vmivé 
tesz, 286. 

szereztet, készíttet, 251. 290. 
348. 

szertelen, szerfölött, 470. 
szerzés: 1. rendelés, 253 ; — 2. 

intézmény, 280, 296 ; — 3. 
költemény, Írásmű, 288. 

szerzéséből, ex opere, 319. 
szerzet, szereztet, 253. 
szerzet, szabály, 493. 
szidalmos, gyalázatos, 40. 
szidalom, gyalázat, 117. 
szilé, szüle, szülő, 102. 
szilvén, szülvén, szülve, 125. 
szivént való, szív szerént való. 

167, 175. 
szoméhozott, megszomjúhozott, 

szomjas, 161, 104, 170. 
szoméhoztak, megszomjazottak, 

szomjúhozok, 164, 173. 
szorgalmazik, szorgoskodik, 164, 

172. 
szorgost, szorgosan, 468, 471. 
szózatot ne vehessenek, szót ne 

hallhassanak, 470. 
szörnyöl, szörnyül, elszörnyed, 

60. 
szűkes, szűkölködő, 294. 
szükséges, hiányos, 288. 
születet, születés, 237. 
születetv, születés, 60. 
születtet, parere ciirat, 321. 

taglat, veret, 165, 173. 
tahát, tehát, 307, 309, 318. 
tájatt, tájt, 468. 
takarút, takar í t : takar, 60. 
tárnádat, eredet, 59. 
tanács, tanácsadó, 338. 
tanálcs, tanács, 471. 
tanóhátok, tanítsátok, 202. 
tanóság, tanúság : tanultság. 

tudás, 131, 311. 
tárigy, tárgy, tarjag, tárjog. 

tájog, tályog, 204. 
tege, tegnap, 37. 
tegetlen, minap, 487. 
tehetség, virtus, 364. 
tekereg, forog, vonaglik, 105, 

173. 
tén, tőn, 515. 
tennéje, tenné, 302. 
tér, megtér, 329. 

térdeplik, térdepel, 277. 
teremteje, teremtője, 91. 
terét, térit, fordít, 167. 
természet, teremtménv. 132. 
tétel, thesis, 311. 
tetem, csont, 221, 430. 
teteszik, tetszik, vél, 273. 
tetetnék, 273, 1. teteszik. 
tetik, tetszik, 289. 306. 471. 
tévén, készítvén, 120. 
tevő, alkotó, auctor. 92. 
tharghij, 204, 1. tárigy. 
tilhatja magát, tilthatja m., tar-

tózkodhatik. 163, 171. 
tilódik, tartózkodik. 125. 
tiszt, tisztelet. 121. 
tisztességennek, hely. tisztes-

ségenknek, 481. 
tisztöl, tiszteltet, 104. 
tisztulathelyen.purgatoriumban, 

469. 
tisztül, tisztségül : mint tiszt

ségeket, kormányzóságokat, 
48l. 

titk: 1. titok, titkos, 1 3 1 : — 
2. titok, mysterium, 136. 

tivé, tévé, 485. 
tivis, tövis. 101. 
tömb, ugrik, táncol, 483. 
tonohtván, tanítvány. 49. 
többit, szapojít. 345. 
többőht, többit. 472. 
tökéli: 1. befejez, 140, 314 ; — 

2. megtesz, véghezvisz, 326, 
:!33 ; — 3. elhatároz, 311. 

tökélletes, elvégezett, elhatáro
zott, 471. 

tökéilett, teljes, 348. 
tökéllett tanálcs, végzés. 471. 
tői, tevéi, 110. 360. 
töredelem, sanvarúság, szenve

dés. 237, 24Ö. 
törlit: 1. alkot, tesz, 306, 324, 

470: — 2. fogalmaz, szerkeszt, 
288, 319. 

tövs, tövis, 144. 
tudatlan, inscius, a ki nem ismer 

valamit, 130. Vö. fertelmnek 
tudatlanát = fertelmet nem^ 
ismerőt. 

túlbelől, 470. Vö. túlfelől. 

uart (?), 210. 
újéit, újít, 24. 
uroz, oroz, 157. 
úrrá hagyá, úrrá tévé, 282. 
urvos, orvos, 165. 
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urvosol, orvosol, ]i)5. 
urvosság, orvosság, 166, 175. 
utál, megve t , 202, 203. • 
utálation, t isztességgel ? 39. 
utálatost, megve tve , 167, 175. 

üdvösség, üdvözség : üdvözlés , 
363. 

ültepik, ül, 250. 
ügyét járá, dolgában el jára, 335. 

vádulat, vádola t , vádolás , 49. 
valák, va lók, 19. 
választ, k ivá lasz t , 103. 
választád, assuinpsis t i , csa tolád, 

4 8 1 . 
választás, e lkülöní tés , .separatio, 

114. 
vall, h a b é t , «bír», 104, 129, 162, 

167, 171, 175, 247, 254, 269, 
280, 285, 300. 

válnék, vá lakóznék közülök. 
471 . 

váltó, megvá l tó , 120, 126, 139, 
160, 16S. 

változat, vá l t ság , 291 . 
változik, megvá l t j a m a g á t , 291 . 
váltván, m e g v á l t o z t a t v á n , föl

eserélvén, 84. 
válván, m a : lévén, 166, 175. 
város kivel, városon k ívül , 361 . 
várus, vá ros , 221 . 
vasláncz szakatt Péter, 459. 
végezet, vég, 247. 
végezetlen, végtelen, 334, 364. 
vél, vevél , 278. 
velal, valál : vá ros , helység, 

falu, 486. 
velaloknak, helv. ve la lokban, 

486. 
verő, ver í ték , 35. 
veszedelm, veszedelem, 471 , .509. 
veszedelmet, k á r t , veszteséget , 

251 . 

veszik ötét, 422. Hibás fordítás. 
Az eredeti azt mondja : az 
Üdvöz í tő ket tőssége (Isten -f 
ember ; jelenvaló + távol
levő) nequit comprehendi, 
azaz : fölfoghatat lan. 

vesztegjetek, hal lgassatok, le
gye tek békén, 3 4 1 . 

vesztegség, ha l lga tás , 116, 250. 
310, 470. 

vesztegségtartás, s i lent ium, 116. 
vesztenéje, vesztené, 90, 92. 
veternye, ha jna l , 98. 
vetez, vö. 475, 471 . 
vétet, vé tek , 201 , 202. 
vetkezet, vé tkezés , vétek, 125, 

237, 239. 
vétkezett, vé tkes , 132. 
vettem, v é t e t t e m , 167. 
vigaszt, gyógví t , 35, 167, 175, 

338. 
vigyáz, őrködik, 144, 421 . 
vigyázó, piisztor, 92. 
világ, világosság, 120, 134. 
világi, ezviíági: földi, tes t i , pro

fán, 268, 312. 
világóh, vi lágíts , 125. 
világosóhad, vi lágosítsad. 206, 

219. 
vimád ság, imádság , 60. 
vimádságut állata, imádságot 

á l la ta , 60. Valószínűleg a Leg. 
Aur . -ban is előforduló oraculis 
insisteret = jóslásba merült 
kifejezésnek hibás fordítása. 

viselvén, 92. Hibás fordítás «ör
vendezvén» (gestiens) he lye t t . 

vőnek, vevének, 470. 

zebden, 361 , 1. szépdon. 
zeretthe, 258, hely. zerze t the , 

szerzet té . 
zugódik, zúgolódik, 287. 
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