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A MAGYAR ÖSKÖLTÉSZET EMLÉKEINEK KÚTFORRÁSAL
LATIN KRÓNIKÁK

I.

A NÉVTELEN
JEGYZŐ (ANONYMUS)
KRÓNIKÁJA.
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RUM egyetlen kézira-

tos példánya, a tirali Ambras
várának gyűjteményéből került a bécsi udvari könyvtárba 166.5-ben, a hol jelenleg is van. Ezen, elején és
végén csonka kézirat negyedrét alakú 24 levélből áll,

vivF m fia tiagHa^flM ww$mi «*em£? Éti""

'

u ^wr «a « i «
ti d i » áéítmn f<d4ew «wmalRr- <\vta*tt ^ túrái
ww <|u*Htfiraííiser4rs*»^1>u?Utott6 M

gót betűkkel van irva és 57
fejezetben beszéli el a honfoglalás történetét. A krónika a legnagyobb valószínűség szerint III. Béla
királyunk korában keletke-

«Aítuwnv tendati'' Opcntm ^ ^^m «t

zett és egyetlen példánya,
egy, a XIII. század második
felében irt másolatban ma-

«^ forai «uò; tìda fiu>
csfímj
ÍP Cin* tnáwenf

radt ránk. A mű szerzője,
a ki magát a kézirat első
soraiban „néhai jó emlékezetű Béla király" jegyzőjének mondja, ismeretlen. Legujabban

Sebestyén Gyula,

III. Bélának Adorján nevű
jegyzőjét, későbbi erdélyi
püspököt véli a mű Írójának.

Béla király Névtelen Jegyzője krónikájának első lapja.

AZ EREDETI SZÖVEG BETŰ SZERINT :

A SZÖVEG FORDÍTÁSA :

raedictus magister, j Incipit p n i l i i ! ^ u > in <n--t:i 11ur^xarumj ac quondam bonae memóriáé gtoriosisirni Belae regis | Hungáriái.- nótárius, N. suo di lietissimo amico, viro | vcnerabiliet aite litteralis scientiac imbuto salntein | et snae petitionis affectum. Duni olim in scolari studio ' simul
essemus, et in história Troiana, qitam ego cum summo amore j complexus ex libris Daretis Phrygìi
celeròruuiquè auctorum, sicilt a ma[gistris meis audiverani, in umim volumen proprio stilo compilaveram, | pari voluntate legerenius, petìsti a me, ut sicut históriám Ti o | isnam bellaque Qraecanim
scripseram, ita et genealógiám regum l Hungáriáé et nobilium suorum, qualiter septem principales
personae, | quae Hetumoger vocantiir de terra Scythìca descenderunt, vei | qualis sit terra Scythica, et
qualiter sit generatus dux Almiis, i aut quare vocatur Alnnis prirmts dux Hungáriáé, a qno reges
Munga ! romm origincm duxerunt, vel quot regna et reges sihi subjugave | nnit, aut quare popuius de
terra Scythica egressus per idioma alie | nigenanim Hungarii et in sua lingua propria Mogeriì voeanttu,
tihi seri | bérein. Promisi et enim me facturum ; sed aliis negotiis impeditus, et tu | ae petitionis et mese
! • ) . u n i - M i n i i - jam pene tram oblìtiis, nisì mihi per litteras|tya diìectio debitiitn reddere monuisset,
Memor igitur ùtae di ] lectionis, qiiamvis muttìs et diversis hiiius laboriosi saecnli impe ) ditus sim
negotiis, facéré tamen agressus síim, qnac facéré jus | sisti, et secundum traditiones tliversonim historiographomra divi | nae gratiac fultus auxilio, optimum aestimans, ut ne posteris in | ultimam geiicrationeni oblivioni tradatur. Optimum ergo liuxi, ut | vere et simplicitcr tibi scriberem, quod legeutes
possint agnoscere, | quomodo res gestae essent. Et si tam nobilissima gens Hungáriáé | primordia
suae generaiionis et fortia quaeque facta sua, ex fai i sis fabulis rusticorum, vel a garnilo canili ioculatorum quasi sompnian i do audiret, vakìe indecorum et satìs indecens esset. Ergo potius | ammodo de
certi scrìpturantm explanatione et aperta hìstoriarum | interpraetatione reriim veritatem nobilrter percipiat. Felix igitur Hun | garia, cui snnt dona data varia. Omnibus enim horis gaiideat | de munere
sui litteratoris. Quìa exordium genealogia? regimi.
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egnevezett mester, | Ki.vdml;k a/ fkíbesyéd a magvarok telteihez. |és Magyarország néhai jóemlékezetii nagydicső királyának Bélának jegyíöji-, IcgkedvL-seLm barátjának, tis?.teletes s a d( " '
tudomány mesterscgétx-n avatott K'rfiúnak, N-nek üdvöt és kivánatának teljesedést ! Mi
egykor iskolai tanulságon együtt va1:ínk, s a trójai históriában, melyet én igen megszeretvén DÍ
Phrygiiis és más s/erzők könyveiből, miként mestereimtől hallottam vaia, tulajdon szerkezetem
egy kötetbe böngésztem volt, egy akarattal olvasgatánk, kéred tőlem : hogy, miként a trójai liis
s a görögök hadait megírtam vaia, úgy írnám neked Magyarors?ág királyai és nemesei s
is, miképen szállott alá a scythiai földről a hét fejedelmi személy, kiket hetumogernck
vagy milyen a scythiai föld, s miképen született Álmus, vagy miért neveitek Ahnusnak Magy;
ország első vezérét, kitől a magyarok királyai eredetüket vették, vagy hány országot és királyt hód'
tattak, vagy miért nevezik a scythiai földről kijött népet az idegenek nyelvén hungarusoknak
tulajdon maglik nyelvén mogeroknak. ígértem is, hogy megteszem, de más bajoktól gátolva, ti
kérelmedről, mint ígéretemről már csaknem iiicgfcledke/ém, ha Kegyelmed tartozásom lerov;
levelével nem int %-ala. Megemlékezvén azért Kegyelmedről, noha e munkás világ sok mindi
baja gátol is, hozzá fogék megtenni, mit tennem parancsoltál, s a különböző történetírók h .
inányai szerént, isten kegyelmének segélyével azon jó szándékból, hogy a maradéknál utolsó izigl
feledségbe ne menj m. Legjobbnak gondolám neked igazán és egyszerűen megírnom, hogy a? olvasi
megérthessék mik miként történtének. S ha az oly igen nemes magyar nemzet eredetének eleit
minden vitézi tetteit a parasztság csalfa meséiből vagy a hegedősök csacska énekéből mintegy álmodozva hallaná, igen éktelen és elég illetlen lenne. Tehát inkább ezennel irományok bizonyos fejtegetéséből és a históriák nyilván magyarázat ja ból értse nemcsikg a dolgok valóságát. Boldog tehát
Magyarország, melynek adatott sok jószág. Ezentúl minden időben gyönyörködjék írójának zsengéjében. Meri ime kezdve van királyai s nemeseinek származásra!di.

A bekerített rész, mely az eredeti szövegben vörös betűkkel van irva, a fejezet czime. — A kis vonások az eredeti szöveg sorainak végét jelölik.
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Képes krónika,
vagy Bécsi képes
krónika,

cx~\ i (~~
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„Cronica de gestis Hungarorum", irodalomtörténeti tekintetben egyike
legfontosabb krónikáinknak, mert ősi mondáinkat
legteljesebb és legköltőibb
alakban tartotta fenn. E
fényes kiállítású kézirat
73 ívrétű hártyalevélből'
áll, melyek
mindegyikét történeti eseményeket
és alakokat feltüntető miniature 1 képek díszítik.
Ezeknek száma 142. —
A képek a sienai festői
iskola modorára emlékeztetnek, festőjük ismeretlen, de valöszinü, hogy
e krónika hazánkban készült. Tartalmazza a magyarok történetét 1342-ig.
A kéziratot Nagy Lajos
királyunk számára «különféle régi krónikákból",
állítólag egy MÁRK nevű
barát szerkesztette 1358ban, a miért MÁRK KRÓNIKÁJÁNAK is nevezik. Az eredeti kézirat a bécsi
udvari könyvtár tulajdona. — A bemutatott cztmlap fejképének közepén
Nagy Lajos király ül
menyezetes trónon, teljes
királyi díszben,fején liliomos korona. — Jobb oldalán a magyar főurak,
balján, hosszú virágos
köpenyekben a meghódolt népek képviselői állanak. Az „A" kezdőbetű
felső részén Szt. Katalin
alakja látható, alatta Nagy
Lajos és Erzsébet térdepelnek. A gyönyörűen
színezett keret alsó részét
magyar és Anjou czimerek diszítik. A szöveg szép
gót betűkkel van irva. A
piros sorokban a krónika
Íratásának ideje és a mű
tárgya van elmondva.
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Miniature, miniumból, vagyis
óloinoxidporból előállított festékkel készült rajz, vagy kép, általában képes kézirat.

r.-t. nyomása.

*

*

A Bécsi Képes Krónika czímlapja.
A SZÖVEG OLVASÁSA :

domini |* Mo CCC. [ quinquaigefimo ocltauo, feria j tercia infra ] octauas |
Annoafcenfíonis
] eiusdem do|miní, incepta est iíta cronica de | geftis Hungarorum

antiquís ét | nouifíimis, ortu ét progreííu, uic|toria eorundem et audacia, collecta
ex diuerfis cronicis ueteribus, earun|dern verítates aicribendo et fallita | tem omnino
refutando. In no|mìne domini amen. Incipit prológus | in cronicam Hungarorum.
Per me reges regnant, | ait dominus deus | per íapientcm Salamo|nem prouerbiorum VIII° |i capitalo. Gloríofus dominus in fanctís fuis, | in maíeftate mirabilis,
cuius ineffa bilis'altitudo prudencie nuílis in|clufa limitibus, nullis terminis com-!
prehenfa, recti cenfura iudicis celef|tia parìter difponit et terrena. Et íi | cunctos
eius miniftros magnificet j ét aítis decoret honoribus ét celestis ef|ficiat beatitudinis pofíeffores, illés (így) ta|men, üt dignis digna rependat, po'tioribus attollit
insigniis, dignitaltum et premiorum uberiori retribuitone profequitur, quos dìgniores [ agnofcit ét commendat ingentior | excellentia meritorum, prout apparet
luculentiffime in excellentia regum | illuftrium ét uicíoriarum exercitio ce|lebraifimarum per reges Hungarorum [ patratarum, qui divino freti | auctoritatis prefidio,
gladiorumacie|busvalidifíime profligatis, castra subuertentes regum ét imperatorum
* A kis vonás az eredeti szöveg sorainak végét, a H az iij hasáb kezdetét jelöli.

A SZÖVEG FORDÍTÁSA ;

A

z úr ezerháromszáz öívennyolczadik évében, ugyanazon úr menybemenétele
után való héten kedden kezdték el ezt a krónikát a magyarok régi és legújabb
tetteiről, azok eredetéről, haladásáról, győzelméről s vakmerőségéről; összegyűjtötték a különböző régi krónikákból, azok igazságait elfogadva s tévedéseit egészen
megczáfolva, az úr nevében. Ámen. Kezdődik az előszó a magyarok krónikájához.
Általam uralkodnak a királyok, így szól az úristen bölcs Salamon által a
Példabeszédek nyolczadik fejezetében. Dicsőséges isten az ő szentéiben, felségében csodálatos, az ő bölcseségének kibeszél h eteti én mélysége, a melyet semmi
korlát nem korlátoz s a melynek határa nincsen, igaz bírói ítélettel égieket s földieket egyformán kormányoz. És habár minden szolgáját f öl magasztal ja s magas
tisztességekkel ékesíti s a mennyei boldogság birtokosaivá teszi, mégis hogy a
méltóknak méltóan fizessen, azokat nagyobb kitüntetésekkel emeli ki s a méltóságok és jutalmak bővebb kiszolgáltatásával látja el, a kiket méltóbbaknak ismer
s érdemeik nagyobb kiválósága is ajánl, a mint ezt legvilágosabban megláttuk a
dicső királyok kiválóságában s a magyar királyok által nyert hírneves győzelmek
gyakorlásában, kik az isteni hatalom oltalmába bizakodva, a kardok éleit hatalmasan leverve, királyok és császárok táborait fölforgatva stb.

A MAGYAR ÖSKÖLTÉSZET EMLÉKEINEK KÚTFORRÁSAL
LATIN j-öa-i*.
KRÓNIKÁK
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Kézai Simon krónikájának első lapja.

ÉZAI SIMON mester. Kun Líszló királynak udvari káplánja volt. Művét, a Cmiifti llungarorumoi 1282 1283
táján irta és királyának ajánlotta. A krónika két részből áll.
Az első a hunok történetét tartalmazza, a második rész pcdiy. a magyaroknak bejövetelétől, László királynak a ki'mok n r i nyert győzelméig lefolyt eseményeket mondja el. Kézai

K

műve nem eredeti. Jobbára a k ü l f ö l d i és a régebbi nem/éti
krónikából merít. Bemutatott hasonmásunk a bécsi udvari
könyvtár tulajdonában lévő Kézai-krónikának egy XV-ik
századbeli másolata után készült Még egy másolata megvan a budapesti egyetemi könyvtárban.

A MAGYAR ÖSKÖLTÉSZET EMLÉKEINEK KÚTFORRÁSAl
LATI N '&>'*' l\T
KRÓNIKÁK I V .

A THURÓCZI KRÓNIKA.
A THURÓCZI-KRÓNIKA
rt
1488-iki augsburgi kiadásának czímképe, Szt. Lászlónak
a leányrabló kunnal vívott harczát feltüntető fametszet. A kép
alsó részén László csatabárdjával
kezében vágtató lovon üldözi a
leánynyal menekülő kun vitézt.
A felső részen, a vár alatt, a király már erős küzdelemben van
a kun harczossal, a kinek lábát,
— a mondához híven — a magyar leány egy karddal megsebzi.
A kép felirata: Hystoria sancii
ladislai. (Szt László király története.)
A THURÓCZI-KRÓNIKA
szerzője Thurőczi János, kiváló
jogtudós, történetíró és szónok,
1488 óta királyi főjegyző. Munkája Cronica Hungarorum a magyarok történetét tartalmazza Mátyás király koráig. A műnek legnagyobb része régibb krónikákból
van szerkesztve. Nagy Lajos uralkodását János k ü k ü l l ö i főesperes
írta, a Mária királyné trónrdéptétől, Mátyás király koráig terjedő
rész Thuróczi önálló munkája.
A krónika egyszerre két helyen
jelent meg: 1488-ban Brttnnben
félrét alakban és három hónappal
később Augsburgban, negyedrétben. A gót betűkkel nyomott
szöveg között számos szép fametszetü kép látható. A krónika
egy régebbi kiadása 1484 körül
jelent meg Velenczében.
SZENT LÁSZLÓ MEGSZABADÍTJA AZ ELRABLÓIT MAGYAR LEÁNYT.
(A Thuróczi-krónika i48S-iki augsburgi kiadásitiak cztmképe.)

i&t clcctíone í>nt comittematbíe ín regem.

Aíátyás királyi palástban trónon
'** ül, jobbjában a jogart, baljában az országalmát tartja. A jobbfelőli ablakon Mátyás czíinere látható. A négyeit paizs felső részében a kettős kereszt és a pólyák,
az alsó mezőkben a kétfarkú csehoroszlán és a gyűrűt tartó holló.
A LATIN SZŐVEO ÉRTELME.

Mátyás főúrnak királylyá
választásáról. <
\ A i d u n pedig idegen tudósítá'•• sokból László király halálának hire Magyarországba érkezett,
sokakat megszomorííott, leginkább
pedig azokat, a kik a királyt rábeszélték, hogy ölessé meg László
főurat, (Hunyadi Lászlót), mig a
László főúr kiontott véréért bosszút
állók annál mohóbban és annál
bátrabban látszottak feltámadni és
kívánni, hogy a megkezdett boszszút az óhajtott végre vezessék,
és ez megtörtént volna, • ha az
országos ügyek intézésére és a
király választására az egész Magyarországon kihirdetett —
LATIN SZŐVEO.
E ELECTIONE D(OMI)NI
COMIT1S MATHIE ÍN REGEM. Cum aut(em) peregrini» ex
relatib(us) fáma obit(us) ipsi(us) regis Ladislai ín regnu(m) Hu(n)garie venit, multps, c(on)tristavit, maximé aiit(em) illos, qui eidc(m) regi
comitis Ladislai p(er)suasera(nt) nece(m),cu(m)ultores effusi sauguinis
ipsi(us) comitis Ladislai eo avidi(us,
eo a(u)i(m)osius insurgere.ac incepta(m) fine(m) ad oplatu(m) p(er)ducere vindicta(m) desiderare videba(n)t. Quod ét factu(m) fuisset si
p(ro) co(rn)pone(n)dis regni reb(us),
p(ro)que elige(n)do rege, indicta
per totu(m) regnu(m) Hu(n) —
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^in aűt perc^riní
övflaUn regnu bűgarie venít:mtiltoo^triltauit. m
me aűt tilos qttt'eioé regi comitis laÍMHaí pfiiafcrátti e
c&cú vlto:ed eftift fangniiiid ipft? comitis laoillai ea
«
aií ibisco aíofitis iiifurgere : ae inceptáfineab optatií
Bbucere^iit&ícti&eftberare -vi&eblt.JÖó ifacrö fuílTet:fi^p cőí
poncfría re?ni reb^-.^qj elígébo rege: inötcta per totö régim l)ö
MÁTYÁS IFJÚKORI ARCZKÉPE A THURÓCZI-KRÓN1KÁBAN.

A MAGYAR POGÁNYKOR KÖLTÉSZETE,
KORKÉP
I.

Attila lakomája.
Than Mór Festtiicnye a fővárosi Vigadóban.

ATTILA LAKOMÁJA.
A hunok költészetére vonatkozólag igen becses adatokat
tartott fenn Priscus1 bizanczi rhétor, a ki nagy történeti művének egy helyén ezt irja: „Estére kelve fáklyákat
gyújtottak s két barbár (hun) lépett be Attelászszal szembe
és annak győzelmeit és hadi erényeit énekelve, önkészítette
dalokat mondott. A vendégek szemeiket rájuk függesztették
és némelyek a költeményben gyönyörködének, mások a
' Priscus, hiies történetíró szül. :i7 V. sx;"u;id elején, meghalt 471 táján. — II. Tlieodosius
kx-ld-rómíli cs:is/ár [nojbbúsátjól követiéglK'n j : i i t Attilánál 4|S-b:m. Megirta Bizánc/ történetét 8
konyvl.iL'1].

csatákra visszaemlékezve, gondolatokba mélyedének". Ezt a
jelenetet tünteti fel képünk. Lépcsőzetes trónon, komoly,
elmélyedt tekintettel ül Attila. Jobbján legkedvesebb fia
Ernák, előrehajolva figyel az énekre ; mellette az énekesek
lelkesítő dalának varázsától felhevült hun ifjak, az asztal
előtt, a múlt dicső emlékeibe merült öregek. Balról, a kép
oldalán a görög követség ül. A háttér menyezetes fülkéiben Attila nejei láthatók. — A képet Than Mór festette,
(szül. 1828. Ó-Becsén, meghalt 1899.) Eredetije a budapesti
Vigadó falfestménye.

A MAGYAR POGÁNYKOR KÖLTÉSZETE.

A HUN-MONDÁK.
rosok füstje

\ hun-mondakörnek egyik legszebb epizódját Rafael '

látszanak. Jobbról,

rendetlen vad tolongásban

nyo-

örökítette meg, a római vatikán

mulnak

előre a hunok, balról

egyik szobájának az u. n. Stanza

előkelő

méltóságos nyugalom-

d'Eliodoronak falán. — A monda

mal közeledik Leó pápa, kardi-

szerint Attila Róma

nálisaitól

bevételére

kisérve. Jobb

kezét

indul. A város előtt Leó pápa

intőleg

fogadja és kéri, hogy kegyelmez-

hallanánk szelid, komoly szavait

zen meg Rómának. Attila részint

melyeket Attilához intéz. A pápa

a pápa szavainak, részint egy égi

feje fölött Péter és Pál apostol

látománynak hatása alatt enged

alakjai lebegnek, villogó kardot

Leó pápa kérésének és kivonul

tartva kezökben. A nyugodt pá-

Itáliából. E jelenetet mutatja be

pával szemben látjuk erős, dél-

Rafael falfestménye. A színhely

czeg lován Attilát, a ki felfelé

Róma környéke. A távolból a

szegezett tekintettel, az apostolok

Colosseum falai és az égő vá-

jelenésétől megrettenve, önkény-

emeli

fel, és

mintha

telén, heves mozdulattal elfordul.
1
Rafael a legnagyobb olasz festők egyike, szül. 1483bau Urbinóban, meghalt 1520 Rómában, a hol II. Július
és X. Leó pápa megbízásából a Vatikánnak termeit
festette. Ezeken kivül számos arcz- és szentképet készített, melyek mind a festészet legkiválóbb remekei.

Attila Róma előtt.

A MAGYAR POGÁNYKOR KÖLTÉSZETE.
HUN- ÉS MAGYAR MONDÁK.

A CEZUMORI

A SZARVASOIM MONDÁJA.

ÜTKÖZET.

Ut
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ìfViC^
(A Képes Krónika 5. lapjának miniatureje után.)
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Nimródnak fiai, Hunor és Magor vadászat közben
egy szarvast üldöznek, a mely őket a Meutis ingóványaiba csalja, a hol a vadászok megtelepednek.

(A Képes krónika 9. lapjának miniatureje után.) A hunok Cezumornál
(Zeiselmauer, Alsó-Ausztriában) legyőzik a római sereget. Az ütközet alatt
a gót Detre homlokába nyíl fúródott, melyet ez homlokában hagyva,
tért vissza Rómába. Balról harczolnak a hunok, a kiknek zászlóján a
turul madár látható.

Később elrabolják és feleségül veszik Dula fejedelem leányait és e házasságukból származik a hun
és magyar nemzet.

AQUILEJA

OSTROMA.

(A Képes krónika 14. lapjának miniatureje után.) Attila sokáig hiába ostromolja Aquileját. Egy reggel a városból költöző gólyákat lát. Ebből azt
következteti, hogy e madarak a város vesztét érzik. Másnap új ostromot
rendel és a várost beveszi.

LEHEL
KÜRTJE.
(A Képes krónika 34.
lapjának miniatureje
után.)

Az

ágostai

ütközet után Lehel
vezér Konrád császár fogságába

került.

Maiala előtt kérte a császárt, hadd fujhassa
meg kürtjét. Midőn ezt kezébe kapta, úgy
vágta Konrád fejéhez, hogy a
szörnyet halt.

császár

BOTOND P Á R B A J A . (A KéPes krónika 36. lapjának miniatureje
—-— - után.) Botond a konstantinápolyi vár kapuja
előtt megví az óriás göröggel, a kit megöl. Jobbról a magyarok lóháton, balról a
görögök, a vár fokáról nézik a viadalt.

KERESZTÉNY KÖZÉPKOR. 1000-1526.
KORKÉP
I.

Szt. István kora.
l.üt,. Károly' Falfestménye a M. T. Akadémia palotájában

SZT. ISTVÁN KORA.
épünk a magyar középkort mutatja be jellemző alakjaival.
Nyílt csarnok közepén, menyezetes trón előtt áll Szt. István,
- királyi díszben, koronával fején, -- atyai oktatásokat adva
fiának Imrének, a ki előtte térdel és áhítatos tekintetét atyjára
emelve, figyel annak szavaira. Mellette látható Szt. Qettért, Imre
herczeg nevelője, mögötte, kezében nagy könyvet tartva fiartvik
győri püspök, Szt. István legendájának irója. — A lépcső alján
ülő szerzetes, a krónikás; lábainál repkénynyel befutott kő, a
„Pannóniái ének" kezdő sorával. Balról, a hittérítő papok között

K

áll az udvari énekes, a nemzeti költészet művelője, a ki hangszerét
kezében tartva, szinte önfeledten néz az előtte tanító szerzetes
könyvébe. Az előtérben keresztelő medencze látható. — A nagy
csarnok, valamint az egész kép oszlopzatos kerete, az Árpád-házi
királyaink idejében divatos román építészeti stílt jelképezi.
* Loíz K<i>'QÍy, kiváló festő, szül. Hessen Homburgbaii i S s ì - b i n . Mi^-arorxáyini megtelepedve, Budapesten él. Legkitűnőbb alkotásai azon freskók, melyekkel a Nemzeti Mn/cnm lépcsőházát, az Akadémia nat;v termét és a budapesti opera menyexetét disxít.-tte. Fi^yliázi festményei is
•tűik.

KERESZTÉNY KÖZÉPKOR
I. Az Árpád-házbelí királyok kora. 1000 - Í30Í.
EGYHÁZI^
IRODALOM

PRAY-KÓDEX

c vűgmuc. yfa ?ur ef cfornmv tiogmuc.
umtvt deve mi v tftnmcur 4d4imtr. ef oduna voU ndi
paiudifaitmr 1,4*0^ tfmnd paradiííinibcn nolov <njtníacutT
imnuLi ndu ehuc »jrot nlmaa wrtg-fe gnrnkrívl. G<"
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tvl. ^fcfctfcver&stóe urdni^tm*TV7Ti«e cfevcr o? nlnvr
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tldenurvl. cí'pucul UinrűrcvMTwl; efve*dfr wryaradiji
. «foggun iidu mutihi «ru^aítbelc UTÓT. ef
jufc? feegm tmter'lilla crr.
w-e*fiqmn w hinrntfvtUy nimm^cbclcví mente .
t? n<rpun ttfttr tumfn ve bug tir nvr JUjdmdbd.
u, y&ac. ioci»b. kcbd^tn htCnejte: iiu^bir&gwp

tiutui w f^ctmi ef murrra cu^icun iov
wclvívmui i k l r wr. Cf nvbíimmic.
*yvi OTri'df
duwio fluitane- chi pee&mcr . cpid fibt ^
* w^ymerwr; escrfi^uídmf oculif tuftrif

I.

A HALOTTI BESZÉD
ÉS KÖNYÖRGÉS.
A HALOTTI BESZÉD a legelső
* * összefüggő szövegű nyelvemlékünk és a magyar kereszténységnek
első irodalmi alkotása. Pray György
történetíró fedezte föl 1770-ben egy
Árpád-kori latin miséskönyvnck a
154-ik lapján, miért is a kézirat Praykódexnek neveztetik. A könyvet a pozsonymegyei Deáki monostorban élő
bcnczések írták 1220—1?,30 évek
között, de valószínű, hogy az, egy
régebbi XI. vagy XII. századbeli
szöveg másolata. A kódex 174 negyedrétü hártya levélből áll, melyet
több díszesebb kezdőbetű és kép ékesít. Az egész könyv »rideg«, kapcsolás nélkül egymás mellé rótt gót
betűkkel van irva. A vörössel irt
szavak czímeket jelölnek, vagy utasításokat tartalmaznak a pap számára,
a szertartásra nézve. A Halotti Beszéd a kódexben található Agendának
(halotti szertartás) egy része és az
egyedüli magyar szöveg a teljesen
latin nyelven irt kéziratban. A nyelvemlék 32 sor, és mint a két feltűnő
vörös kezdőbetű mutatja, 2 részből
áll. Az első 26 sor a Halotti beszéd,
a 27—32. sorig, a Könyörgés.

A HALOTTI BESZÉD. — (A legrégibb írott magyar nyelvemlék hasonmása.)

OLVASÁSA BETŰ SZERINT :
' ia tuc feleym zumtuchel Sermo supfra) sepnlclirum. \ mie
loft ben 1]
vogmuc. Yfa pur cfchomuv vogmuc. Menyi miloftben
mteve eleve miv ifemucut adamul. tf odutla vola
neki 1 paradifuinut hazóa. Ef mend paradifumben uulov gimilc i e t u l i munda neki élnie. Héon tilutoa wt ig fa gimìlce tvl.
(Jé ] mundoa neki méret nu(m) eneyc. yfa ki nopun cmdul óz
ítimilf t twl. halalnec halahiál holz, Hadlava choltat terumteve
iften | tvl. ge feledévé. Engede urdung intetvinec. ef evec óz
t i h í v t ] gimilftwl. ef óz gimilfben halalut evec. Efo2 gimilfnec
vvl l keferuv uola vize : húg turchucat mige zocoztia vola. | Num
héon muganec. ge mend w foianec halaiul evec. | Horoguvec
iften. ef veiévé wt ez muncaf vilagbele, ei'levn | halalnec. ef
puculnec feze. ef mend w nemenec. Kik ozvc. | miv vogmuc.
Húg ef tiv latialuc fzumUichel. ifa ef num | igg ember mulchotin ez vcrmul. Vlii mend ozchuz iarov l vogmuc. Wimagguc
iiten kegilmet ez lelic ért, húg | iorgoffun w neki. ef
kcgiggen ef bulfcaffa mend w bűnét. ] Ef vimagguc fzen achfcin
mariat. ef bovdug michael arc-hangclt. l ef mend angelcut. húg
uimLLggonoc érette. Ef uímagguc | fzent peter urot. kinek odút
hotolm ovdonia. ef ketnie. | húg ovga mend w bűnét. Ef vimagguc mend fzentucut. j húg legenee neki feged uromc scine
eléül, húg iften w ui ] madfaguc mia bulfaffa w buncl. Kf
zoboducha wt urdung | ildeluitvl ef pucul kinzotviatwl. ef
vezeffe wt paradifuim) | nugulmabeli. cf oggun neki munhi
uruzagbele utót. ef ] mend iovben rezet. Ef keaffatuc ummchuz
charmtü. Kir(ie e)I(eison). l Scerelmef bratym uimagucc* ez
fcegin ember lukiért. | kit vr ez nopun ez homuf világ timnucebelevl mente. | kinec ez nopun lettet tumetívc. húg úr
uvt kegilmehei | abraam. yfaac. iacob kebeleben helhezie. húg
birfagnop I ív tua mend w fzeníii ef unuttei cuzicun iov | feleol
..,'huitnia ilezic wt. Eftivbennctuc. clamale III. K(irie eleison).

E

£&,
^V

^

KIEJTÉSE:

MAI NYEL VEK:

átjátok feleim, szümtokkel, Ser m o sit-pra sfpMlcntm. ] mik
vogymuk. Isa pur és chnmuv vogymuk. Mennyi miioszt^ ben | terömíéve elévé miv isemüköt Ádámul, és odutt»
vola néki | paradisumnt házóá. És mend paradisumben volov
gyimilcsiktűl | munda néki élnie. Héon tilutoa üt így fa gyimilcsétűJ. Gye | mvmdóa néki, mérett nőm ennéjik- Isa ki
nopun emdöl óz gyimilca |tul, hálálnék haláláal holsz. Halláva
choltat terömtőe isten | till, gye feledévé. Engede tirdöng intetvinek, és evek óz liluvt | gyimilca tűi. és óz gyimílcsben
hakiUit evek. És óz gyimilcsnek úl | keserűv vola vize, hugy
turkukat migé szokosztja vola. ! Nőm héon mugánek, gye
mend ű fojánek halálut evéfc. | Horoguvék isten, és vetéve üt
ezmunkás világbeié és lön hálálnék és pukulnekfésze, és mend
ii nemének, kik özük | miv vogymuk. Hugy és tiv látjátuk
szömtokkel. Isa és nőm ) iggy ember múlchotja ez vermut.
NM incnd 02chuz járov [ vogymuk. Vimádjuk uromlí isten
kegyilmét ez lélikért, hugy ] jorgossun ő néki. és kegyidjen.
éa bulcsássa mend ű bűnét. ' És vimádjuk szen(t) achszin
máriát. és r.oudug Michael arkangyelt ] és mend angyelkut.
hugy vimádjonok érette. És vimádjuk | szent pétcr urot, kinek odutt hotolm oudania és ketnie : hugy oudja mend ü
bűnét. És vimádjuk mend szentököt, | hugy légyenek néki
segéd uromk színe előtt, hugy isten iv vi | mádságuk miá
bulcsássa ű bűnét. És szoboduhha üt ördöng i ildetvitűl. és
pókul kínzolujátúl. és vezesse üt paradisum | nyugolmabeie,
és odjun néki mönnyi uruwzágbelé utót és ] mend jovben ré*
süut. Ks kéássaluk uromkhuz chármul. Kyrie eleison. i Szerelmes brátim vimádjomuk ez szeginy ember lilkíért | kit úr
ez nopun ez hoitms világ timnöcébelől mente | kinek ez
nopun testét tömetjiik, hugy úr üt kegyiìméhel | Ábrahám,
Izsák, Jákob kebelében helyhezje, hugy bírság nop | jutva
mend ű szentii és ünötteí közikün jov | felöl jcchtotnia ileszje
üt. És tiv bennetök. Clamate ter. K

T aljátok, fele(barát)im, szemetekkel, (Beszéd a koporsó fölött.) | mik vagyunk. Bizony l por és hamu vagyunk.
^~* Mennyi malasztban ' teremte elé (isten) a rai ősünket,
Ádámot, és adta vaia neki ] a paradicsomot há?.ává. Ks az
egész paradicsomban való gyümölcsökkel | monda neki hogy
i-ljen. Csupán tillá üt egy t'a gyümölcsétől | De megmondá
neki, hogy miért ne ennék : slìi/.ony a mely napon eendel
az gyümölcs ! bői, halálnak !i;il;íl:iv;ü halsz meg«. Hallá holtát
a tereintő isten | tői, de elfeledé. Engede az ördög csábításának. És evek a tiltott | gyümölcsből. És á gyümölcsben
halált cvclc. És a gyümölcsnek oly | keserű vaia íze, hogy
torkát megazakasztja vaia. [ — Nem csak magának, hanem
egész fajának halált evek. | — Haraguvék isten és beleveté őt
e bajos világba. És líín | halálnak és pokolnak fészke és minden (íí) nemének. Akik azok, ] mi is azok vagyunk, a hogy
is ti látjátok szemetekkel. Bizony ! ] egy ember sem kerülheti
ki e (sir) vermet. Bizony ! mind ahhoz járulók l ^vagyunk.
Imádjuk (kérjüli) urunk isten kegyelmét e lélekért, hogy l
irgalmazzon nelti és kegyelmezzen és bocsássa meg minden
ü híinct. - Ks könyörögjünk Máriának a szent asszonynak
cs holdig Milnílv arkangyalnak l és minden angyaloknak, hogy
tffl&dfcozzanak erette. Ks könyörögjünk | Szent Péter úrnak,
kinek adatott hatalom oldani és kötni, | hogy oldozza fel
minden ő faunét. Ks k ö n y ö r ö g j ü n k minden szenteknek, l hogy
legyenek neki segítői urunk színe előtt, hogy az ő i | mádságuk
miatt bocsássa meg bűneit, és szabadítsa meg őt az ördög |
üldözésétől s a pokol kínzásától, és vezesse öt a paradicsom |
nyugalmába, és adjon naki a menyországba utat és l minden
jóban részt. S kiáltsátok urunkhoz háromszor Kyrie elcison l '
— Szerelmes barátim ! imádkozzunk e szegény ember leikéért,
k i t az Úr e napon a hamis világ tömlöczéből kimentve |1
kinek e napon testét temetjük, hogy az Úr öt kegyelmével, |
Ábrahám, Izsák és Jákob kebelébe hclyhezze üs az Ítélet
napja elkövetkezvén, minden szentéi és boldogai között jobb [
felöl iktatni élessze föl (őt). (Ks) titeket is. Kiáltsátok háromszor : Kyrie eleison !

L

A vonások az eredeti szöveg sorainak végét jetölik.
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PRAY-KÓDEX
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Pray-kódex nagyon

A

v e g y e s tartalmú.

Kezdődik

a

A POZSONYI ÉVKÖNYV A PRAY-KÓDEXBEN.

K

rjLnoo *
ce jec.vui.

egy l i83-iki húsvéti tábla.
Azután jön egy egyházi
krónika (évkönyv), majd
iiyi-iki

tábla, egy

húsvéti

miséskönyv,

CCCC' JÍC/ Vtt, JLd.aIbtí"E C*(C

^, xxx vt.

. ttt.

IOO2.

«ft

M. ín.
1003.
M. Ilii.
ÍOO^.

£ft.ttu,.

(9- V.
$.«.
ű). Vtt.
djJ.YUt,

<j

s
í

M. v.

efr.

Al. v i l i .
M. vini.
1OOQ.

Af. X.

írt. *£vu feruf rét «um dala
M. xvi.

.JCVU.

n. Pozsonyi Evkönyv-r\ék,
d).JCvtiu.

niká-nak első levelét mutatja, a melyen a ggy-től
io6o-ig terjedő évek nagyobb eseményei vannak

gibb történeti kézirataink-

70IÖ.
M. xvii.
tét?.
M. xviii.
7£»S.
M. xviiu.

tí). Jclvutt.

í; L.
<fl.
Űí),
<fl.
ÍL

i »-• b «nrieuf imy^toí-' p-uuioitva.
lu. ÍJíwic. xm.^aior'CaAru- pólón
inx.
tutt.

ö). ív. Henmcuf vmuamr' ottt
^J. Ivt,

feljegyezve, latin nyelven,
.

1035-

•

M. xxxvi. Mauntf episcopiis est effecíus.
7036. Mór püspökké tett.
M. xxxvn.
M. x x x v i n . Dedicatimi est, inouíifk-riiini sancii Benedicti, tt
JoyS. Fölszentelték monostorát szent Benedeknek és
Stefamif rex nioitiiuf eítr ét Petrus in regem elniatnr.
István király meghűlt t s Pereti kinítylytí teszik.
M. xxxviin.
7035.
M. xl.
1040.
M. xli. Petms rex eicitur ét Aliba ín regein denatur.
7047. Péter királyt elűzik és Abáí teszik királylyá.
M. xln. Öonipertii? episcopiis ohi il.
1042. BoHÌperttis püspök meghalt.
M. x l n i .

'043.

M. XII.
1012.

Képünk az egyházi kró-

gót betűkkel. Egyike legré-

íooö.

M. xiii.

leczkék és könyörgések.

vagy Pozsonyi Kis-Kró-

M. vi.
M. vii.

m. vira j

szent

nikának egy lapját, az u.

Anno abjiicainacione domini DCCCCXCVJJ. Adalbertus episcopiis iiiaiíirizatus est.
Az L'r megtestesülésétől számított ggj. évben Adalbert püspök vértannvd lesz.
Dccccxc. vii
ticy/a princcpf Ungarornm obüí.
ess.
Géza a magyarok fejedelme meghalt.
Dccccxc. vini.
999Milìestmo
Stephanus Ungaronmi rex coronalus eft.
ÍOOO.
Istvánt, a magyarok királyát megkoronázlak.
M. J.
M. xxxv.
M. i l .

hangjegyekkel, aztán egy
halotti szertartás,

efí

100!.

ö). 30CXV-

leteivel, ezt követi egy

ismét

iát- ita:

cunmar tít,

esztergomi zsinat rende-

lagosan írt naptár, majd

PRAY-KÓDEX

A SZÖVEG OLVASÁSA ÉS FORDÍTÁSA.

legrégibb

1192—I2io-ig folytató-

KÖZÉPKOR. L Az Árpád-házbelí királyok kora. 1000-1301.

fifaam.
ö). Iviu

infimi^

M. xx.
IOSO.

M. xxi.
1021.
M. XXI!.

7022.
.M. xxin.
JÖ2J.
M. xxiin.

1024.
M. xxv.
7025.
M. xxvi,
M. xxvii.
7037-

M, xxviii.

M. xliui. Abba rex iníerficiinr et Prtnis in priftinnm reítitnituc.
2044. Aha királyt megölik ex IVtert előbbi állapotába
fvisstahelyexik.
M. xlv.
1045.
.M. xlvi.
1046.
M xlvn. Tiiterfinciiiiitnr episcopi, (ìcrardus tt Modestus et
1047. Megölik deliért rs AÍOfleátus püspökÖi és
Petnií rex timi dolo obcevatni öt Andreas rex ele[natns est.
Péter királyt gonoszsággal megvakítják és Endrét
[tették királyivá.
M, xlvi „_

1048.

1049.
M. 1.

.M. li.
7051.
M. ín.
70j2.
M. lm.
1053.
M. lini.
1054,

Ál. xxxi.
7037.
M. XXXM.
70J2.

M xxxin.

1032.
M. xxxini.
3034.
A POZSONYI ÉVKÖNYV.

Dedicatur ecclesia sancti Adriani marivris.
Fölszentelik Adorján vértanú egyházát.
Hcnricuf imperatur Paniinniain in^reditur.
Henrik császár Pannoniába jő.
Henrictis imperator caitnim Pofon obíedit.
Henrik isászár Pozsony várát ostromolta.
Sámson filiiis Aridrce regií naícitui.
Sámson (Salamon) Endre király fia születik.

Benedictus papa obijt.
Benedek papa meghalt.
M. ív. Henricuf imperator nhijt.
7055. Henrik császár meghalt.
M. Ivi.
7056.
A l . Ivii. Ancrcaf rex infiraiatur ét Salomoiiciu
1057. Endre király betegeskedik és fiát Salamont
í i l i u m íunrn coronanti.
megkoronázta.
M. ívni.

M. xxx.
1030.

nak.

A PRAY-KÓDEXNEK EGY KÉPE.

M. xlviin.

M. Ivim.
70 5 p.

üerardus episcopis urdinatur.
Gellértet püspökké avatják.
Henrii-iif filine Steplia.ni regií obiít,
Henrik (Imre) István király fia meghalt.

M. lx. Infer Andreám et fratrem ciuf Bela
1060. Endre és testvére Béla között
grauif difcordia oritnr eí rex Andreái nioriíur.
ádáz viszály támnd A Emire király meghal.

nagyarkönyvdiszítő-festó'műveszet-

A

nek legrégibb emléke azon öt

kép, mely a Pray-kódexet disziti, és a
melynek egyikét képünk

bemutatja.

Az eredeti kép egykorú színes tollmjzban Krisztusnak a keresztről való
levételét ábrázolja. Még teljesen kezdetleges felfogással van rajzolva, de
a fejek tartásában és az arczkifejezésben némi érzés és közvetlenség ismerhető fel.
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KERESZTÉNY KÖZÉPKOR
I. Az Árpád-házbeli királyok kora. ÍOOO-J301.

EGYHÁZI =
IRODALOM.

A GYULAFEHÉRVÁRI
GLOSSZÁK.*)

**

tCuXTt CÀ v

"|V /l ásodik összefüggő szövegű nyelvemlékünket, a
Gyulafehérvári

A SZÖVEG BETŰ SZERINT!

MAI KIEJTÉSÜNK SZERINT;

Habrosagben walacnok kegussege
lilccknck vruksege
Koorsagbou \valaknok egessege
Sciuksegben walaknok bcuscge
Ehezcu népeknek . . .
Chudalatus miuin(e)c ielenetuiben
Vnu(n) zaiaual mu(n)dut igen(e)c
tonosíigaban
Sce(n)t oltaru(n) kuner kepeben
Óz kertzt fan figeu kepeben.
Vnun tonohtuananac áru lati a.
Nemzetui nepnech vadulatia.
Jrlm \varasanak tistes fugádat iá.
Isten inanuch artotlansaga.
Halalanoch sci dalmos quina,
bbodug ascunnak scemehcl latatia.

Háborúságban valóknak
Élőknek ijrükscge,
Kórságban valóknak egessege,
Szükségben valóknak bősége,
Éhező népeknek [bősége ?J
Csudálatos mivinek jelenetiben,
Onnürt szá/ávul mondott igének
tanúságában,
Szent oltáron kiJnycr képében,
Az keresztfán, függő képében.
Önnön tanítványának áritlatja,
Xeriizeli népnek, vadolatja,
Jsrtíssáleat városának lisztes fogadctlja,
Isten fiának ártailansága,
Halálának szidalmaz kma (kíttja),
Boldog asszonynak szemével lálalja (látása)

Glosszákat Varjú Elemér fedezte

fel 1898-ban, a gyulafehérvári könyvtárnak egy 154
lapból álló, kis nyolczadrét alakú kódexében.
A könyv latin szentbeszédeket tartalmaz és valószínűleg

1299 — 1310 táján

irta

Watacìiai

János

ferenezrendi barát, a ki a latin szövegnek három kis
részletét, a lap alján magyarra fordította. Hasonmásunk
a latin kódex illető lapjának csak az alsó részét mutatja
be, melyen a magyar szöveg olvasható.

A magyar sziívcg kezdete.

*) Glosszák alatt a lap szélére, vagy a szöveg közé irt jegyzeteket
A GYULAFEHÉRVÁRI GLOSSZÁK.

A KÖNIGSBERGI
TÖREDÉK.
AZ EREDETI SZÖVEG BETŰ S Z E R I N T :
A SZÖVEG O L V A S Á S A :

A KÖNIGSBERGI TÖREDÉK
«3 níT HASONMÁSA. -EM-Jto

\ KÖNIGSBERGI TÖREDÉK alatt egy 9 soros
/~\ összefüggő kézirat-töredéket értünk a XIV-ik
század elejéről, melyet Zacher Gyula dr. német nyelvész fedezett fel 1862-ben, a königsbergi egyetemi
könyvtárban, egy XIV. századbeli latin kódex táb-

Ug scolanoc. Wylag(nok) kezdetuitul fugua. rohtonc
Úgy szálának : Világnak kezdetvítűl1 fogva rachtottk
ez nem levt vvala, húg scuz lean fiot sciulhessen
ez nem lőtt vaia,2 hogy szűz leány fiát3 szülhessen
scuz segnek tűkére, tistan maradhassun. és nekunc
szüzségnek tűkére tisztán maradhasson, és nekünk
hyrunc benne ne leyessen. Tudyuc latiuc (evt) scuz leanhírönit benne ne l'é(h)essen. Tudjuk, látjuk őt szűz leánynac qui vleben tart chudaltus fìot. furisele musia.
nak, ki ölében tart csiidál(o)-tns fiát, fnrisztje, * mosja
etety ymleti. ug húg ana sciluttet. de qui légen neky
eteti, imletif ügy hogys anya szilöltét; de ki légyen néki
atia ozut nem tud(hot)iuc. Ez óz ysten mvnt (evt) esmeriuc
atyja ásót ' nem tudhatjuk. Ez az isten, mint őt ésmérjiik,
quit sceplev nem illethet, mert ha ysten év mim uokit szeplő nem illethet ; mert ha isten ő nőm8 voIna benne bynut lelhetneync. Ámen.
Ina bemté bínöi9 lélhetnè'jnk. "> Amen.
s

3

'kezdetétől. rajtunk ez nem esett volna meg. íiat, *füröszti
Mdhalt szó; a régi emuk igének műveltein alakja = szoptatja. 6 ugy
mint. ""azt. 9 nem. 9 bünt. "lelhetnénk.

Iájának belső lapján. A pergamen levélre, gót betűkkel
irt szövegben sok betoldás (1. és 7. sor) és javítás
c<jxxy'ocrciy.c<5-o<r<Kr (4. sor) látható. •tx>'&o'i>o'ìxj'ìx>'ìto'&3
A nyelvemlék hetven szóból áll és valószínűleg valamely régibb egyházi ének töredéke.
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KORKÉP
II.

Nagy Lajos kora.
Lotz Károly festménye a M, T. Akadémia palotájában

NAGY LAJOS KŐ RÁ.
épünk a művelt lelkű fejedelmet, tudósai és művészei
körében mutatja be. Környezetéből kimagaslik a nagy
király délczeg, daliás alakja, a ki műértő szemekkel vizsgálja az általa alapított pécsi egyetemnek plasztikai tervmintáját Mellette, vele szemben áll Toldi Miklós, arczán
harczias kifejezés látszik. Balról a krónikairókat látjuk, a
kik a lépcsőkön ülő kóbor, vándor énekes elbeszéléseit

K

hallgatják mély figyelemmel. A háttérben áll Szt-László
szobra, melyet Lajos király a nagyváradi székesegyház
előtt állíttatott fel. Ez volt az első érczszobor hazánkban és
készítői Kolozsvári Márton és György, hires, magyar ötvösmesterek és szobrászok voltak. Jobbra az egyház képviselői,
a térítők és papok csoportja. A kép kerete, az Anjouk
korában meghonosult építészeti ízlést, a gót stílt mutatja be.
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MÁTYÁS
KIRÁLY
KpNYVTÁRA.

CORVIN I
KÓDEX 1.

lOAN NI PRESBYimi DAMASCENI SENTENTI.
|A BVRGVDIONE PISANOTRADVCTE E GR£C~
EVGENIVM. PAPÁM TÉRTI VM INCIPIVN'
SIBIU5 E5T D£WS ET Q^O

H

^R,e ETCIR.CVMSCRW
j TARI EA Q^/e KON SVT
| TRADITA KOBIS *.SC?S
PROPHETTS
TOC!S E'
fis CAPITSTAV
I M C r P I T PC

EV3VS.H6MO
untamiruffiüus qutcrt- m finti pacn* tpft-enarrauttr.md&.
( ( ^
^L J ^ a^>-I ' /-I f- '
»
musipitxtr'rtraiMfS
«inannpbfTtltbilts
hJitilu*.n-co<fnoic»c
patrem nili filiuf ncc fVUittn nifi páter, föd dí'-ípirtcus fcűs ira-"
nouttrea qurlunf tirfptricus homintf nowir eaofiitin ipib
potV primAtn uo &( Beátám, naturam nulUis nouttr tüíi
de?
\im nifi cui ipfc'retici a nif non botntntim folum fed. neou fuper muncianarum uirtntum. ipfortttn ínquú» cr»cruètn dt?
fcrat»fiin- 1>íon dcrriiqutc camen no5 dcu5ir>tnmtnoda.ti>ap
O
rantia (íu-omnÍDj.n-cojrnmo ex.tfhmd,t cíeum ai> tpionatura.
Linrr vnicrta cfhfifd Ar'ipia cneatto cretuf permancnoà *^" hcrnatto.'maoTwtxvdtn.etn diutna.e'prtietiicar nacuty- foci <Xf
[&?txn
ccper-propíjccas
m-iufderndtf'uoőí'perumofmtum'fi<7
I
L
o
lutm fuum • doTíumunrí uo «Sideutn eciaUtatomr» noftrum tffvtra cbnfhrutn iicundum auod poflitííe"nöíns (út eíl- ipítii » ^>
t-nantfeftauif coonmonem- oirmia tffttur- íxr quarrnadinx (ttr"
o
'*
o
nobis pcrLopan <Sfpn>plxTaí ,. - apoflulos AcuatíjpeítOas (uíö
ptmus tVurncranYur ct CXMTRV.> • - -M» ntcfjií ulrra f)fc mcjvuttn
őrs tenufn-cxiftcrís dcus dt'otnnis í»tut!rtbutore(V:'nonniui
5 alicut (uppo(tru5. Loncje^n- adtuina na q f

A Damascenus-féle Corvin-kódex czímlapja.
A Corvin-kódexek között a legszebbek és művészeti tekintetben is a
* * legbecsesebbek azok, melyeket a firenzei Attavantes de Attavantibus
(szül. 1455., meghalt 1520 táján) díszített. Művein meglátszik ügy az
antik művészet tanulmányozása, mint saját kora festőinek hatása is. Festményeit, a színek élénksége és harmóniája mellett, finom rajzainak művészi
tökélye jellemzik. Elragadó szinpompáju arabeszkjeit, medaillonba foglalt
arczképekkel, fantasztikus állatokkal, arnorettekkel és apróbb emblémákkal '
élénkíti. Az Attavantes éstanítványaitóyestett Corvin-kódexek arabeszkjein
1

Embléma = jdképi jelentőséggel bíró diszitmtíny, általában jelkép. A renaissance korban
minden fejedelemnek volt emblémája.

rendesen megtalálhatók: az arany hordó, arany vedres kút, égi teke
méhkas, csucsos gyémántgyűrű, farkát nyaka körül tekerő sárkány, aranygyűrűs fekete holló stb, mint az a bemutatott hasonmáson is látható.
Attavantes diszítményeit általában bizonyos modorosság jellemzi, melyről
műveit fel lehet ismerni. Hasonmásunk lapszéli díszítésének alsó szegélyén Mátyás czimerét látjuk, a felső mezőkben a magyar, az alsókban
a dalmát és cseh czimer. Az Írás betűi, mint általában a XV. századbeli
flórenczi kéziratoké, gömbölydedek. A kódex 20,5 ivrétü, pazarul díszített
hártyalevélből áll. Tartalma: Damaskusi János papnak jeles mondásai.
A felső, díszes D kezdőbetűben levő kép, valószínűleg a szerzőt ábrázolja.
A kézirat a M. N. Múzeum könyvtáráé, a melynek igazgatósága 6500
frankért vásárolta azt Ulrico Hoepli milánói könyvkereskedőtől i886-ban.
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CORVI N- 11
K Ó D E X 11.

MÁTYÁS K I R Á L Y
K Ö N Y V T Á R A . -»o

MÁTYÁS KIRÁLY M I S É S K Ö N Y V É N E K KÁNON ELŐTTI KÉPE.
A MISSALE MATH1AE CORVINI REOIS egy 277
levélből álló, fényesen kiállított, ívrétü hártya-kézirat.
A könyvnek dísze a Kánon előtti festett kép, melynek
főalakja a keresztről levett, mezítelen üdvözítőt ábrázolja
álló helyzetben, a mint sebektől vérző kezeit mellére nyomja.
Mögötte a létra, kereszt és kalapács, vesszőnyaláb és egyéb
kínzó eszközök vannak. Bafra Judás, Pilátus és Herodes, jobbra
a kereszt felett Péter és az őt eláruló szolgáló látható. Alattok
lándzsa, kard és oszlopon álló kakas, Péter árulását jelképezve.
Jobbra, Krisztus előtt Mátyás király térdel, mögötte az
egyik angyal a király fején lévő koronát tartja, a másik

nagy kardot tart. A király balján a szalag felirata: „Pie
Jehsu miserere mei." (Kegyes Jézus, irgalmazz nékem.)
A térdénél lévő czitner-pajzs felső két mezője a magyar-,
az alsó jobb mező Dalmáczia-, a bal a beszterczei vörös
oroszlánt ábrázolja. Ez az egyedüli Corvin-kódex, melyben
Mátyás czimere a cseh oroszlán nélkül van összeállítva.
A kéziratot készítették Cathedralis Oyörgy és Jnstitorís
Bécsben 1469. E kódex annál is inkább értékes ránk nézve,
mert azt Mátyás bizonyos Tamás nevű, magyarországi
ferencz-rendi szerzetesnek ajándékozta. A kódexben még
2 nagy kép van. Jelenleg a bécsi jezsuita társház könyvtáráé.
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CORVIN III
KÓDEX HL

<juí lolu
mentit C onmentum papéit "Retl)onct5 Cxceeoms

•MKISaviCVNCLVEíct

pit-«úttfcun<j; jjwenf cmmon^l)^
tna- \n príncípúfacíVihetvdebefc itfátt'
dttoref fatta# attmtof (xmtuolof'doct/
Cnjö W^wro Ikír doo
rém (aliíct- marttá 'B<niuo

no

oflvnátr f^d eft oj^c qöaíttat^<j^muníÍrnoi>frfMj acoptt: aí>
pentii tjatn üt f uíu&utuj; wWttwí Atwfc eiwn (jut <a tttít^T
cjiwltf tettei tjwH -feoar 'dcmoníhatf fi^ö cp ^fepvcnf medi'
ocnter oí uwlcterrfoívicttn^ft tn-tíomwe'ílultofH'.tníiUtrt
.
fi in lenente ion<inv 0fl*K/ íroptm» cwm? non uírum bonű anmakin wt^ táo^umna- ^«r- fed tttrű plwf tent átvptwf mdlvlbá
be4r./o1fcndér'1taftawr' d«r tn pnncttjuf íjoaftw>rd|jefií'' utű talf ,

«n«na

tiraci eíTrtéwíÁmttUtt noojreioűumnÁ
fifi áí ga, pof d«i> ergfo fludendu ebaacnt^non cft;- lű utnm
(kptentúí. UucUf tie^ondetur> (Ktdenda edé domteöé^ <ja,p
j

fo

benr

loquenti^
6 tn
\
* *j

n«

úf unctr ccmr gtom? ucnúm^. ^cgndú pn-x
mo ttídetun qd ÍM-aífi dewd«-ga intertìtr tn^ drtr <£ twutf <Arf
ért" ^figTU&anté(üt pt«ná mm b^-^d mteüttó^ ad alwd ptinepíí
i fìon cní uíltttr coátce^ nominato /Ictmnr flattm quid <k cod^c C uà ttrox fcire pöfruní'gd fit- Arf/mfi áddttú ft««n^ o«wwf dt*tóf

Victorini Commentum Corvin-kódex czímlapja.
p kódex, mely Q4 ivrétű hártyalevélből áll, Vitéz János váradi püspök
l— tulajdona volt, a kinek hrtála után Mátyás király könyvtárába került.
K czímlap díszítési modora lényegesen eltér a firenzei miniátorok konvenczionális alkotásaitól ; egyszerűbb, de nem is oly művészi. Az arabeszkek helyett a miniature diszítmény : élénk színekkel festett ékes virágfüzér, melyen tarka madarak pihennek. A beti'ik is sokkal szegleteseh1

bek, mint az olasz könyvmásolók betűi. Festője ismeretlen. A lap felső
részén veres betűkkel áll a czím, mely szerint a könyv Victoríntis-nak,
(hires római rhétor 360 körül Kr. u.) Cicero rhetorikájáról irt kommentárját tartalmazza. A lap szélén látható megjegyzések Vitéz János kezétől erednek. A kódex a XV. századból való és jelenleg Emich Gusztáv
tulajdona.
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MÁTYÁS K I R Á L Y
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CORVIN- i\ /
KÓDEX IV.

A Quintus Curtius, Corvin-kódex kötésének hátsó táblája.
(A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárában őrzött Corvin-kódex kötésének hátsó táblája.)

A Corvin-kódexeket, vagy a czímlapon lévő Corvin-czímer•*•• ről, vagy a jellemző Corvin - bőrkötésről lehet felismerni. Kezdetben» kötésre selymet és bársonyt alkalmaztak,
arany-, ezüst- és zománcz-csatokkal és kapcsokkal. Később
azonban Mátyás, hogy könyveit másnak könyveitől megkülönböztesse, egy önálló könyvkötői stílt honosított meg
könyvtárában, mely a renaissance-kori könyvkötészetben
tipikus magyar stílt képvisel; ez: barna bőrkötés, préselt

&\ (S>

arany bogyókkal, arabeszkekkel és aranyvirágos, lombozatos
díszítésekkel, melyeknek motívumai a XV—XVI. századbeli
magyar hímzések motívumaival megegyeznek. A tábla közepét Magyar- és Csehország préselt koronás czímere foglalja
el, négyeit pajzsban. Képünk egy ilyen jellemző Corvinkötés hátsó táblájának hasonmását mutatja be. A tábla felső
részén a mű czíme olvasható.
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AZ EHRENFELD-KODEX.

EGYHÁZI =
IRODALOM.

BETU.SZKRINTT SZÖVEG

Zent sebekrevvl ualo czuda

A SZÖVEG OLVASÁSA:

Szent sebekről való csuda.
MF.ne czudalatossagual legének az
Mennyé1 csudálaiosságval légyének az
zent ferencznek zent seby meltoc
szent Ferencinek szent sebi méltók,
Teczyk az nemynemew esmeretes czudaban
tetszik az uéminemő- esmeretes csudában,
yelensegest mutatuan Nemynemexv fra (pre)
jelenségest mutatván3 uéminemő pré
dicalo frátereknek gyülekezetében Mer vaia
dikáló frátereknek gyilekezetében. Mert vaia
az gylekezesben nemynemew predicalo
az gyilekezetben néminemő prédikáló
fráter ky bodog ferenczet ez keppen gylewly
fráter, ki bádog Ferenczet ez képpen*- gyilöli
uala ew yonhaban hogy sem yrasban ew
vaia ő jonhábanf hogy sem írásban^ őtett latnyu sem bczedben hallanya sem
tét látnia, sem beszédben hallania, sem
zyueben hyhety uala zent sebeknek hely
szivében hiheti vaia szent sebeknek helviuel ekesewltnek lénye Azért mykoron
vei ékesöltnek lennie. Azért mikoron
e mondót barát lakoznak, hegyekeluewl ez
e mondott barát lakoznak'1 hegyek elvöl* ez
mondót conuentben: kynek ebelew hazában
mondóit conveníben, kinek ebéllő házában9
meg yrtakuala Zent ferenczet (ew) zent
•megírták vaia10 Széni Ferenczet szent
sebeknek helyűéi : hytetlenseguel és gylew
sebeknek helyivel,11 hiietlenségvel és gyilöseguel yndoltatott Az fráter el mene ly
ségvelL2 indóltatoit13 az fráter, eltnéne íitkon (ke) és az zent attyanak zent seby he
tkon és az szent atyának szent sebi11 helyet kesyuel eluakara ügy hogy mende
lyét késivel elvakará, ngy hogy mendenestewl foguan (m) semmy meg nem yele
riésíől fogván semmi még ttem jele
nnek De másod napon mykoron azon fra
nnék.1"" De másod napon, mikoron azon fráter ewlne az aztalnal : neze zent ferencz
te'r ülne az asztalnál, néze szent Ferencznek kepére és lata öt (ál) az helyeken vy
nek képére és láta öt az helyeken újab sebekéit holott el uakartuala ment
abb sebeket, holott elvakarta vaia, mént1R
elezteb uoltakuolna És (gonduluan) még
eleztébb11 voltak volna. És meg-

AZ EHRENFELD-CÓDEX 66. LAPJA.
(Kisebbített hasonmásban.)

E

,

z a legrégibb magyar könyv. Nevét dr. Ehrenféld

Adolf,

bécsi jogtanácsos, hazánkfiától

nyerte, a ki a kódexet VI. gimnáziumi

tanuló

korában Nyitrán 1851-ben fedezte fel. Ezen 162
levélből

álló, kis negyedrét alakú papiros-kódex,

valószínűleg a XV. század első feléből származik,
de amint nyelvéből látszik, egy
latinból fordított, munkának
Szent Ferencz

KÓDEXEK

sokkal

régibb,

a másolata. Assisi

1

s

L

a

Mennyi
bizonyos
liLUunösen megmutatván
« annyira "szivében "festmény 7 lakoznék s hegyeken túl
1Q
M
" ebédlőjében
lefestették
helyeivel )fi gyülülséggel
3
u
IS
Is
1T
' indíttatott sebei meg nem látszott mini előbb.
(A zárjelbe tett szavak, betűk, tollhibák).

életét tartalmazza, azért Ferencz-

legendá-nak is nevezik. Az egyetlen magyar példány,
Ehrenfeld Adolf tulajdona.

e*,}*C*^.3^JSe5«#t#«í?t#^t?S<#^<*^o*<£jS«*o*<i?^j?^^

K Ö N Y V I R Ó BARÁT.
A képes krónika elaő lapjiról.

A

középkorban

tudvalevőleg csak irott könyvek (kódexek) voltak. Ezen időben

a könyvirás és könyvfestés rendes iparág volt, melylyel főleg a papok és

apáczák foglalkoztak. Eddig körülbelül

200

magyar másolót és festőt

ismerünk.

A képünkön látható miniature egy karthausi szerzetest ábrázol, a mint egy nyitott
könyvben ir. Az asztal jobb oldalához két szarv-tintatartó van erősítve, az egyik
a fekete, a másik a vörös tinta számára. Az előbbi a szöveg, az utóbbi a feliratok
és czimek Írására szolgált. Ennek megfelelően a másoló mindkét kezében tollat tart.
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EGYHÁZI =
IRODALOM

KÓDEXEK

A

II.

BÉCSI-KÓDEX.

A SZÖVEG OLVASÁSA ÉS KIEJTÉSE!

A BÉCSI-KÓDEX 97. LAPJÁNAK HASONMÁSA.
(Krcilutijc a bécsi u J vari könyvtárban.)

It kezdette Raruth pphetanac koíiuo
/// kezdetik Rantch prófétának kihtyt'ij '
És ézèc a k9iÌ9nèc igey mélTèkèt
7?s «ífc í» köny&nek * í^í'i, mei l vek el
irt Baruch Nerienèc fia Maasie
i>/ Bariich Neriénck fia, Mtisie
fiaié Sedechie fiáé Sedey fiac
ftá/é, Sedeczie faié, Sedei foie,
Elchie fiae Babilloniaba. qtyà
Elcziz fiáé, Babillottiábati, Öi'ód
èztèndpbcn a' honac heted nupian a.z vdpbèn
esztendőben, a hónak heted napja», az ii dobén,
kiben a Caldeusoc Jrlmct tnegv9tték uala
kiben a káldewsok Jemsálemel megvollék " vaia cs
és megfér i òzi ét t ük uuhi ^tct tvzKèl. .És megöl
W&ggerjssztettík • vaia ötéi tűzzel. És megöl vasa Baruch è kpn^nc igeyt Jekoniasnac
vasa R Baruch e konyönek igéit Jekoftiástiak
JoQchim fianac Juda Idral'anac fvlèibè mèd
Joakim fiának, Juda királyának fiiìcìbe, ittend
íí népnec a1 k9iioh9Z ìpupknc fvlèìbè és a liatala «építek, a konyához jövőknek füleibe cs a haliilmasoknac kiral'oc — fíaynac fvleibe.
ntasoknak királyok ~ ftaínak füleibe
a' kvsdcdtpl foguan med a' nagiglan —
a küsdedtől* fogván mend a nagyiglan —
mendcnéknc Babìllonìaban lakozoknac Svmendetteknek, Bdbilloniában lakoxókitak Sttdinac fol'oianal kic halua sírnak vaia bipit9lnc
ilíHiik folyójánál. Jtik liallván, sírnak vaia, h(t/'li>lriek
vaia és imadkoznakuala vrnak zcmelü; élőt
vaia és imádkoznak vaia úrnak személyt elolt
És pénzt zcdenc miket egmendnee ko/í; 1
és pénzt szcdének, miként egymendenn&k keze
tèhètè és éreztet Jrlmbè Joachim paphoz
íeheté és ereszték s Jerttsálembs Joakim paphoz,
lilchie fiahoz Saloèl fiaiéhoz — az egéb pupokEiczte faihoz, Saloel fiájé'hoz — az egyéb papokhoz és mend a néphez kic o vùlè lelèttèttcnckuahoz és mend a néphez, kik ó vele Icldtdcník való. Jrlmben mikö venéc vr templomaimé cla Jerusiilewben : Mikoron vennék Úr ietttplomán,ik edúnit mérrec él vètèttònc vaia a tèplombol
dcnyil. mellyek elveieltenek vaia a templomiét,
méghioni Judanac földébe Siban honac X.
Meghívni9 J ndának földébe Sibán I0 Hónap tized
napian az ezüst èdenékòt mellékét alkotót
napján az ezüst esdényeket, mellycket alkotóit
vaia Sedechias Josie fia Zuda kiralae
vaia Scdecziás, Jósie fia, Juda királyáé,
mi vtan elvottp volna Jrlmbpl Nabuhodonomiuíán elvöílö volna Jcntsálemből Nabukodonozor babillomanac kiral'a Jekoniast és a feíezor, Babilloniiinak királya Jekoniast és a fejedelrnckét és a fogl'okat és a hatalmasokat és a
delmeket és a foglyokat és a hatalmasokat és a
f9ldnc népét és víue $kct megkot^zuén Bafvldneli «épet és vive Őket Megkötözvén Babilloniaba.]
biltoHiába.j
'könyve. « könyvnek. * elfoglallak. * felgyújtották. « l e l i kisded, 'mindegyiknelc. «kíildék. • vi.sszav'ifmi JiiilAnak T
«Siván hó. A zsidó év egy hónapja.

A BÉCSI- ÉS MÜNCHENI-KÓDEX.
T7 kódexek tartották Tcnn a bibliának legrégibb magyar fordítását, melyet Pécsi Tamás és Újlaki Bálint, Huss példáján lelkesülő
*—' Ferencz-rendi szerzetesek, a pápai inquisitió elől, Moldvába való menekülésük után készítettek, a XV. század első negyedében.
Azért Ferencziek bibliájának is nevezik. A Bécsi (máskép Révai) kódex, negyedrétü, kapcsolt gót betűkkel irt és festett kezdőbetűkkel
díszített, egyszerűbb papiros-kézirat; az ó-szövetség kisebb könyveit foglalja magában. A bécsi udvari könyvtár tulajdona.
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A szöveg betű szerint:
A szöveg olvasása :
ben

A MÜNCHENI-KÓDEX.

Í>ÍM

vaia
ViJ/rt
ige
és ige
és ige
vaia
Vtl/ÍJ
isten
iste»nói

len

fc*

vaia
v a! a
ige

*£*
Ez vaia kezdetben isten
£z t-a/íí kezdetben istennel Mèndènèk 9 miatta.
nél> Mendenek* ó miatta*
lottenec és 9 nalanalkúl
lőttének és ó ndliíntil kül*
semmi nem Ipt Mól' lyt
stnimi ítcm lőtt, mely* lőtt.
o bènne élctuala és az élet
i't benne élei vaia és az élet
vaia
embe
Itórlésj
vaia
embe
rúcnec fencssege és a' fenòs
reknek fényessége : t! s a fényesség setétekben fénlic és a se
ség setétekben fi-nyiik és a $:ti; toc öt c t megnem foglaltáé
Uiek"' Ötéi meg nem foglalták*
Volt istentől urv'-:Li!U:i cm
Voli Istentől ereszfetelt** cinh ü r . kincc néve vaia János
bér, kinek neve vaia János.
Ez Í9t tanosagba hog tíino
Ez j ütí ('an<Já.Í£'hti, hogy tana
sagot uallana a' világról
stigot vallatta a világról.
Igaz világ vaia ki megui
Igaz világ villa,* ki mtgvilagoseit mcndon embert
A/;-'iJSi;/í 1C1 mende»11 emberi,
e világba ipupt E világban
c világba /övöt. E világban
vaia es ù világ o miatta löt
vaia és e riliig ö miatta hdl
es è világ ptet niegnein cs
és & világ ötct meg nem es
merte Tulajdon onnebe
tnerte. Tulajdon Ütmébe 33
i^t es onnei ptet nem fogattac
/riti és onnét ötét nem fogadták,
Valamenncn. kcdeg tbg:il';ic
1'íiAiwiííHíMv» íieticg'1* fogadták
ötét adót pnelcic hátai
óid, adott ö ntkik hatalmat isten liaia lennicc Kic
mai hlen fuiíá1* lenniek: Kik
nem vérééből, sem tcstnec
nstn vérekből, sem testnek
akarattábol, sem ferfiunac
akaratjából, sem férfiúnak
akarattábol de zulèttèc
sikarűtfaból, ,f<.' s-;iilettelt
istentől, cs az ige l9t teste
Isietiiöf. És az ige lőtt testté

A MÜNCHENI-KÓDEX EGY LAPJÁNAK HASOXMASA.

A MÜNCHENI (vagy Jászay) KÓDEX negyedrétű, két hasábra osztott
papirosra, gót betűkkel van irva és vörös kezdőbetűkkel, színe?, lapszéli lombozatokkal és alakokkal díszítve. Tartalma: egy naptár, mely
8 hártyalevélre van írva és a 4 evangélium.
könyvtár tulajdona.

1

a:í ijíü. * Istennél, « m i i u i u i
«i'iltiilii. "nála nélkül. B u mi. J ,-;íil
ség- «be nem fogadta, «igaz vi
ii.j.ss;i» vaia, '"inegvilágosít. >• m
den, '«magáéba, "pedig, " f i a i v á .

Másolta Németi

György,

Tatros városában (Moldvaország) 1466-ban. E kódex a müncheni kir. alìam-

t3?^«3?ó?^i??^3ff^0£0#t5?<35e3?t#^

es líikozic mű bennonc es lattuc
cslakozik mÜ 16 bátin'onk cs láttuk
o diLosègèt monnal
ő dicsőségét mannái10
atátol eggètlèn ég zùlètèt
itlyiitij} egyetlen egy születeti
nec diLoseget tcilest inalaz
«í-'/í dicsőségét, tellyest malasztal es igassaggal János ta
ital és igass.iggal. János ta
nusijgot vallót 9 roila es kaíi ''-ij^'oi vallott ö rolla és kaialtot monduan Ez az kit
faltolt '7 mondván : E~ az, kit
mondec ki én utannarti ioue
mentié/t, ki cit -ntá-nnain jmtendp es én L-lottum löt. mert én
miv és én elöltem lőtt, mert étt
ó l ottóm vahi vaia es 9 tel'
elöíiew való vaia és v lellessegeb^l mend mú v9ttonk
lyességébö! mend mii vallónk 18
malaztot maiazterí mert
»
tíMhisztol malasztért, mert
a tyrveh moyses miat adu
a törvény Afoy.ves miatt adutöt, a' malazt kedeg es az igas
iott, a malaszt kedég10 és az igassag Jesus xrìstus miat löt Istent
ság Jézus Krisztus miatt loti. Isteni
sonha senki nem lattá hanem
i-ojj/jLÍ 90 senki nem latin, hanem
l.ak eggctlon ég zùlòtùt fin
•csak egyetlen egy szülelett fin,
];i vagon atánac plében 9
« atyának ülében, ü
iiu^íiirJcttó l-;s ììz Janosnac
meghirdette. Es ez Jánosnak
tonosaga micor creztettcc
tartósága, mikor, ereszleltek*1
."lerusiilemb^l a' sídoc papocat
.f ént s'ái cinből a zsidók papokat
•es leuitacat o hozia, hog
és levitákat ö kozfii, hogv
megkcrdeznec ptet Te ki
megkérdeznék vtet : Te ki
-• meg válla es nem
vagy ? És megvalhi és ttetn
ta^&danwg mert ón nem \ r ;t
{j^itilii meg: Meri én nem vjJíuc xristus Es kèrdec ptet Mi
,í,'>Vi Kristus. És hcrdék alci : Mi
,i/.'t-t Illés vág è tű, Eb
iizért';1 Illyés vagy-e le? És
monda. Nem va^-ok propheta vág
monda: Nem vagyok. Próféta vagy
c te, Ks féléié Xcm MonJ.-í
f L-? És f elete: Nem. Mondanac azért 9 néki. ki vág
Hak ezért a neki: K:
ínig l'ùlòltìtct a^onc azoc
hogy feleletei adj'onh azoknak kic érintettének mu'n-kèt
u.ik, kik eresztetttnek műnket
Mit mondái tcnen rolliul
Mit mondasz tényen** rollai •'
Monda én vagoc kietlen
M'niJii : cn vagvok kietlenbèn iuoltetnec zaua, Keze
ben iv'Jlíetnek3S szava. Kàszéhetóc in-ruc utat milcent
hetek*4 urnák utat, mihcnt
mondót isaias proplu-tíi Ks
mondóit Izaids profeta, és
kic èrèztèttèc vaia
kik eresztettek-1' vaia
valanac a' leualtac kpzzpl es
i'j/LííM/f a leváltak -6 kiizt'úl*'1 és
kérdec ptet es mondanak néki
kérdek ötét és mondának neki
' mi. i»mintegy, mintha (régi
k.Mi'.sxM . >'Kiáltott. »* vettünk, i* pedig, s» soha. ;i UülLÜHtck. seönniafííiJról. «üvültétsnelí. -' líésxíiscick.
«küldettek vaia. "Itiviiliak i. i. a
líirixi;iiw'k. "(töxül. ^ kíiklntt.
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1 V•

Quam ex hoc adipiscar indulgentiam vitám eternam
AZ EREDETI SZÖVEG BETŰ SZERINT:
A SZÖVEG OLVASÁSA :

NADOR-KODEX.

BInosoknec ; Magassága ez
Bínösöktiek l Magyarsága ez.
Kegps segedseg, és mindon
Kegyös segedseg És mindon
Nomorultaknac vígaztalóia
nyomorultaknak vigasztalója,

A Nádor-kódex legendákon, imád^ ságokon stb. kivül vallásos

meg vytoya, Lég ennekpm azmegújitója. Légy énneköm, asz-

énekeket is tartalmaz hangjegyeikkel együtt. A kis nyolczadrét alakú

zonom io segedscgpm, es io
szonyom, jó segédségöm^ És jó

papiros-kódex kerekbe átmenő ujgót betűkkel van írva és 1508-ban

vruosom Mert én testom naurvosom.2 Mert én testom na-,

készült. Leirója ismeretlen. A kéz-

gon kenzatik fene farkasnac
gyön kenzatik fene farkasnak

irat a budapesti egyetem tulajdona,
a mely azt József nádor félszázados

sebeuel,6 sephesúltetic, es gpttre3
sebével, sebesűltetik és gyöire-

kormányzásának emlékére nevezte
el Nádor-kódex-nék. Hasonmásunk
a kódexben meglévő

tic, ninLen kitol gogittassek,
tik, nincsen, kitől gyógyíttassék,

»Miserorum

pia adiutrix« kezdetű latin hymnus

sem segeltessek, es vigaztassek.
sem segeltessek és vígasztassék*

fordítását közli. A magyar szöveg

Kérlek tegpd zizeknec rosaya
Kérlek tégöd szízeknek rózsája,

fölött álló 2 latin sor az eredeti
latin versnek ott végződő utolsó

Ki mondatol mindonpknec
Ki mondatol mindönöknek

sorai. Utána következik a hymnusnak fordítása, a mire a pirossal irt

malaztos annanak siralma•tnalasztos anyjának, siralma-

szavak: "Magyarsága ez«, utalnak.
A verssorok egyfolytában vannak

soknac, esedpzyel corsagomert.
soknak, esedözjél'o kórságomért.

irva. A piros nagy kezdőbetűk az
egyes versszakok elejét jelölik.

1

A NÁDOR-KÓDEX 703. LAPJÁNAK HASONMÁSA. (1508.)
(Eredetije a budapesti tud. egyetem könyvtárában.)

e

segítségem orvosom

taltassék

B

esedezzél.

6

a

sebesíttetik * vigasz-

A középkorban nagyon

elterjedt, nagyon rút bőrbetegség, (rák, cancer).

KERESZTÉNY KÖZÉPKOR,

IL A vegyes házakból származott királyok kora. 1301—1526.
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Szent Margit
legendája.

V.

A SZÖVEG OLVASÁSA ÉS KIEJTÉSE;
ezenképpen hagya evket az kyralne
ezenképpen itagyá ókéi Ltz kiráhté
ázzon az claftromba és év maga
asszon az klastromba és ö maga
ehnene. Ezeknek vtanna neged
el mene. Ezeknek utátttta vteg-yed
napon olimpiadis ázzon fel veue
ttapo» Qlimpiàdìsz1 asszon felvéve
&7. zent zerzetnek ruhayat. Ez
az szent szerzetnek ruháját. Ez

idevben zent margit ázzon mceg

E

időben szent Margit asszon még'
yol nem zolhat vaia.
Ezen idev
s
jól nem szólhat vala. Ezen idÖben kezde zent margit tanolny
ben kezdte szent Margit ianólni
a b cet, aue mariat. És keues idev
il b cét, Ave Máriát. ÉS kevés időnek vtanna igen íol kezde tanolny
nek uidnna igen jól kezde tanólni
es enekleny az egyéb kyfded leiany
és énekleni az egyéb kisded lejányokal. Ez (!) germec zent margit
okkal. Ez gyermek széni Margit
ázzon veun ég kerezífat kezeben
asszon von egy keresztfát kezében
Qà kezde kerdezny az év tarfytvl, hog
és kezde kérdezni az Ö Idrsitul, hogy

nyolczadrét alakú, rideg,
ujgot betűkkel irt csonka

papiros kódex, egyike legbecsesebb és legérdekesebb nyelvemlékeinknek. IV. Béla király
leányának, Margit dömés-apá-

my volna az kereztfa. Az év tar
mi volna az keresztfa. Az ö tárfy kedeg vgrnondnak vaia neky,
si kedég* ügy tnondnak vaia neki,
hog vronk ihs4 ezkeppen evletevt
hogy úronk Jézus ezfappen Öletott
meg embery nemzetért. Ezeket
meg emberi nemzetért. Ezekéi
haluan fyr uala ez zent gcrmek.
halván sír vaia ez szent gyermek.
Ezen idevben ez zentfeges germek
Ezen időben ez szentséges gyermek
zent margit ázzon (a) felveue az
széni Margit asszon felvéve az
zent zerzetnek ruhayat az e\v
széni szerzetnek ruháját az ö
ideye zerent nagy a3^tatofíaggal,
ideje szerént nagy ájtaiossággal
hog az eu genge germekfegetvl
hogy az ö gyenge gyermekségétől
fogna eltetneek5 zerzetes regulának
fogva eltelnék szerzetes regulának
zokafmal.
szokás i vai.

czának életét és csodatételeit
tartalmazza. E tisztán magyar
eredetű legendát, egy régebbi,
latin eredetiből készült magyar
fordítás után, másolta Ráskai
Lea, Margit-szigeti, Dömésrendi apácza 1510 körül. Jelenleg a Magyar Nemzeti Múzeum
tulajdona.

SZENT MARGIT LEGENDÁJA.
(A Magyar Nemzeti Múzeumban őrzött kódexből.)

i Bodoméri Olynipiadts, Margit herczegnő udvarmestcrnője volt, a kit Béla. király és neje Margittal együtt
kolostorba adtak, a Margit négy éves korában került a
veszprémi klastromba, tehát nem tudott még olvasni,
"pedig. * Jézus nevének mnnograrnmja. s élhetnék.

KERESZTÉNY KÖZÉPKOR. IL A vegyes házakból származott királyok kora. Í30Í-Í526.
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VI.

KÓDEXEK

PEER-KODEX.

SZENT BERNÁT HIMNUSZA A FÖLFESZÍTETT
KRISZTUSHOZ.
»
AZ EREDETI SZÖVEG BETŰ SZERINT: Kowethkozyk ymmar zent
A SZÖVEG OLVASÁSA : Kövctközik immár széni
Bernald doctor ymadczaga
Bernald1 doctor1- imádsága.
Idwozlegy ez wylag
Idvözlégy ez világnak ydwossege dranak üdvössége drágalatos Jesus Krigalátos Jésus Kristus: ym én korozt
sztus: ím én körösztfl'adhoz leeptem. te légy
fádhoz léptem, te légy
nekom segodelmem. Zent
néköm segodelmem. Szent
k9rozthfan ha gondollak
körösztfán, ha gondollak
te kenodban én kywanlak
te kenodban én kívánlak
vgy ymadlak mynth lathúgy imádlak, mint'-' látnalak. soth én előttem
nálak, sőt én előttem
twdlak: Oh meyl mezetctudlak. Óh mely mezételen t égőd lathlak. Zent kolení tégöd látlak, Szent kö^?)
roztfan ha ymadlak. megrösztfán ha imádlak, meg-

AZ EREDETI SZÖVEG BETŰ SZERINT: Mykeppen wala kezA SZÖVEG OLVASÁSA
Miképpen vaia kezdetben ees mostan
detben és mostan
ees mendenkor ees
és mendenkor1 és
örökkön örökké amé.
örökkön örökké ámen.
Idvez legh edesseIdiiez légy édességes zyz maria
ges szűz Mária
zent haromsaSzent Háromsággnak zolgalo leana:
nak szolgáló leánya.
Idwez lég zent lelekIdvez légy szent Léleknek yegyesé : Idvez
nek jegyese. Idvez
lég a my wronk
légy a mi Úr ónk
lesusnak cristusnak
Jézusnak Krisztusnak
zentseges zwleye:
szentséges szüléje.

c m t o n én
;$gp vmaító- mpmíi Hírt*
cn tftttttt -t

A CZECH-KÓDEX 43. LAPJÁNAK HASONMÁSA. (1513.)
(.Eredetije a M. Tud. Akadémia könyvtárában.)

1

VII.

mxmafe mrtumafc

Idwez legh angeloknak
Idvez légy angyeloknák-

Bernát. - egyhax.atya. 'mintha. l mezi-

1

mindenkor. = angyaloknak.

A PEER-KÓDEX 169-IK LAPJÁNAK HASONMÁSA.

' tizenhatod rétü, igen díszesen irott pergamen-kódexet C:ech János történettudósunk (szül. 1798, megj halt 1854.) fedezte fel 1833-ban, az crsekujvári Ferencz-rendi kolostor könyvtárában és róla neveztetett
el. E kódex tulajdonképen Kinizsy Pálné, szül. Magyar Benigna számára készült imádságos könyv volt,
melyet valamely fráter M., valószínűleg nagyvázsonyi pálos szerzetes, egy régibb könyvből másolt 1513-ban.
Egyike legszebben és legtisztábban irott kódexeinknek, melyet számos színes kezdőbetű ékesít. E kézirat
nevezetessége, hogy ez tartotta fenn a költői szárnyalásu S;í. Bernát hyinnusát. Kezdői sorait közöljük.
A verssorok nincsenek feltüntetve. A versszakok elejét nagy kezdőbetű jelzi. Eredetije a Magyar Tudományos Akadémia könyvtáráé.

E

kódex nevezetessége, hogy megőrizte a középkori magyar vallásos költészetnek egyik legjellemzőbb
költeményét, Vásárhelyi András, Ferencz-rendi szerzetes énekét a Szűz Máriához (330. lap], melyben
a költő, Máriához, mint a «Magyaroknak megoltalmazójához» fordul. Gúnyköltészetünk legrégibb termékét,
Apáti Ferencz feddő énekét (337. 1.) is ezen kéziratban találjuk. A kis nyolczadrct alakú szép, szögletes
új-gót betűkkel irt papiros-kódex 6 kéz Írása és valószínűleg a XVI. század elejéről szól. Az említett két
költeményen kivül tartalmazza Szt. Elek és Szt. Pál legendáját, imádságokat és énekeket. A kódex nevét
Peer Jakab piarista paptól kapta, a kinek tulajdona volt. Jelenleg a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtáráé.

E
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VIII.

A JORDÁNSZKYKÓDEX

<if wttftetcjí- >& >vjr«t c$<xp, ;T»»orT<tf twmWf ttigjf foíwft
ttnyjít(^ motti ; 4^t>ffy tv* y/íítí ^ W^W« w»»iPf»*<p (w
«í'« netf •fa^B&ttdfaM ^«««««WíHf *w»!«wi
vtfrtf W? W i«tnííitt

40. LAPJÁNAK
HASONMÁSA.
pgyike legterjedel*-*" mesebb nyelvemlékeinknek, egyszersmind második nagy óbb
biblia fordításunk, ívrét alakú, két hasábra
osztott, rideg ujgót betűkkel papirosra irott
kódex, színes czifrázatokkal díszítve, írásának ideje, mint ez a
kézirat két helyén is fel
van jegyezve 1516 —
1519. A kódex 1782-ig
a nagyszombati Klarissza apáczák birtokában volt. 1820. évben
Jordánszky Elek püspök (meghalt: 1840.)
tulajdonába került, a
kitől nevét vette. - A
kézirat nem az egész
bibliát tartalmazza és,
mint hibáiból és javításaiból következtethetjük, e kódex egy régibb eredeti másolata.
Sokan ezt tartják Bátorl László pálos szerzetes bibi iá-fordításának. Jellemzi következetes ortográfiája és az
alsó-drávai nyelvjárással való rokonsága. . Jelenleg az esztergomi
fő-székesegyház tulajdona.

w^jw^Tfir^
^«Ö'mMífftUi

?
A SZÖVEG BETŰ SZERINT:

A SZÖVEG OLVASÁSA:

yznek vaia kyk m/nd úr ystennek | tyzíossceghere és aldozaítyara. kellemetes [ t-k valanak, mynek
jkaetth az mesterek | ktz;reyteteenek yewnye moyseshez mond | wan, tebbet hoz wgy mond, az
neep, hon | nem mynt zykseegh vóna hagyaa a^crt | moyses megh kyaytany, hogy senki lebet ] ne
hozyon az sanrfuariomnak eppwletye ] myerth hogy eelegh vóna yroaran ìtj-t | hordottanak vona, és
megi göncének | Myndent mtgh zerzeenek azerth iellycs /ywel nagy bolczen és nagy kylemb ky! ] emb
czodakeppen : mynd kowaczmvw zere [ nth, mynd takacz myw zerenth mygh n | em myndent ieekelletcs
kezwlettre hoz l nanak, ínyképpen megh paranczolta vaia | moyscsnek wr ysten : myndent wgy tee | nek
az yzrael ffyay semy fogyathkozast | nem twnek benne vaia kyk megh va | Iának hagyva. Az papi
nvhakath és |raeghxerzeek kykben aaron és az hw | ffyay zolgalnanak wr ystennek elette | mykeppen
megh vaia paianc^olva. ky ] keth mykoron meg lattá, vona moyses [ be tellyesedween ottan megh aldaa j
kíó'keth. Esiwg ?ola wr ysten moyses [ nek modwan. Az elsew honabba, és az | hónapnak elsew napyan
állassad ffel ' az éri Satoroniath, v helyhessed liw btle | az aranyas zekrenth ; és vony velomot | hw
elette : és oda zerezven az aranyas | aztilth, zcre?d reá raynd kyk megh va ' nnak paranczolvan. Az
aranyas gyér j tatartok hw zevpethnekyvel, és az ara | nyas oltárul kyn aldozny kel wr ysten | nek elette,
az Sanctuariöm eloth, És l veegy zentli kenetoth tellyessegghel mynden | ezkozeewel az aldozathnak
ollarath m | yiicleii edeenyvel hogy megh 7L'iitnltes | senek, És myndent zent olay kenettel | zentolraeghi
hogy zenthseghesek leégi yenek, És gyeycz aaront és az hw ífy |ayíh az zent egyház aytanak eleybej
és ileb megh ferezthwen vyzbe otoz | testh ffel hvrketh zent rwhakban.

V

V

isznek vaia, kik mind úr Istennek | tisztösségére és Udozatjira kellemetes , ék vaunak, minek okáért
íz mesterek | kéizcrcjtetéiiek jőnie ' Mojseshez, mond | van : tebbet hoz, úgy mond a nép, hon !
nem • mint szikség vóna. Hagyá azért | Mojses megkíájtani,' hogy senki tebbet | ne hozjon az
szanktuáriomnak éppiiletire | miérthogy* elég vóna iinináran, kit i hordott-inak vóna és megszőnének. '
Mindent megszerzőnek azért tellyes | szívvel nagy bölcsen és nagy kik-mb kil | emb csoda képpen,
mind kovácsmü 1 szeré | nt mind takácsmü » szerént, mígn [ em mindent tekélletes készületre hoí n,in:tk.Miképpen megparancsolta vaia ] Mojsesnek úr Isten, mindent úgy té | nek az Izrael fiai, semmi fogyatkozást [ nem tőnek benne, valakik 8 megva | Iának hagyva. Az papi ruhákat és | megszerzék, kikben Áron
és az íi fiai szolgálnának úr Istennek elètte | miképpen meg vaia parancsolva. Ki | két mikoron meglátta
vóna Mojses | bétellyesedvén, ottan ° megáldá | iíket. Esinég M szóla úr Isten Mojses | nek, mondván : az
első hónapba és az ( hónapnak első napján állassad fel | az én sátoromat és helyhessed11 ü belé i az aranyas
szekráit, cs vonj vélomot" i ü elètte, és oda szerezvén» az aranyas | asztalt, szerezd» reá mind, kik
meg va l nnak parancsolván : az aranyas gyér | tyatartót ü szevétnekivel « és ara | nyas oltárt, kin áldozni
kell úr Isten I nek elètte az szankíuáriom előtt. És | végy szent kenetőt, kivel ken l meg | mind az sátort
tellyességgel minden ! eszközévé, az ákfozaínak oltárát m ! inden edényvei, hogv nless^entöltes ! senek.
És mindent szent olaj kenettel ' szentölj meg, hogy szentségesek lég [ vének. És gyéjts 1 '" Áront és az ü
fi ] ait az szent egyház ajtának» eleibe j és elébb megferesztvén vízbe, őtöz | tesd te fel ükét szent ruhákban.
1
kényszeríttetének menni 9 hogy nem * kikiáltotta minthogy s kovácsmestersi-g
" takács-mesterség
i/erint ' mígnem mindent teljesen elkészítettek
íek * a mik csak " legottan, mindjáli 10 ismét 1] helvezzed
13
a latin : velntn, magyarul : kárpit. állít " tedd " gyertyáival '« gyújtsd '' ajt.ijának '« öltöztesd
11

A vonások az eredeti szöveg sorainak végét jelölik.

f

KERESZTÉNY KÖZÉPKOR.

II. A vegyes házakból származott királyok kora. Í301—1526.
EGYHÁZI =
IRODALOM.

KÓDEXEK

ÉRSEKUJVÁRI-KÓDEX.
(ALEXANDRIAI SZENT KATALIN LEGENDÁJA.)

AZ EREDETI SZÖVEG BETŰ SZERINT:
A SZÖVEG O L V A S Á S A :

ALEXANDRIAI SZENT KATALIN LEGENDÁJÁNAK
ELSŐ LAPJA.

PROLÓGUS
Prológus

l 7* terjedelemre nézve 3-ik
nyelvemlékünket

Istennek kegyelmessége *
Istennek kegyelmessége
ees o neky dwczosege igen
és ő neki dücsősége 1 igen
nagy o zenty kőzet me,
nagy ő szenti kőzett^ mert nekyk anny iot zewr
rí nekik anni » jót szorzót hogy mynt zent pai
cöW, hogy mini Szent Pál
meg yelenty haló eemniegjelenii, haló* ember nem erthety mert (g)
bér nem értheti' mert
mynt fenes menyorzaginint féues6 menyországban gezpdelmes6 zent egy,
tan gyézödchnes szentegyházban eelnek mennyey ét
házban élnek, mennyei étkekvel monthatatlan orew
kekvel, monfhatatlan ' örömekel azonkeppen ez wylag
ntelikel azonkeppen ez világban wytezkodp zent egyház
bán, vitézkodö szentegyházbán mygh wilagh wilaghwl
(lezen).
bán míg világ világul (leszen).*

rend-

kívül becsessé teszi, hogy vallásos epikánk legszebb művét,
a magyar irodalom első verses
elbeszélését,

a 4073

Alexandriai

Szent

legendáját
középszerű,

soros
Katalin

tartalmazza.

ívrét-alakú, két

hasábra osztott, színes kezdőbetűkkel írt és képekkel díszített papiros kódex, melynek
legnagyobb részét Sövényházi
Mária Klarissza-rendi apácza
írta és festette 1529—30. esztendőben. E kódex is másolat.
Czech János 1833-ban az érsekújvári Ferencz-rendi kolostor
könyvtárában födözte fel. Innen van a neve. — Jelenleg

* Averssorok megszakítás nélkül folynak.
1
dicsősége, s között, 3 annyi, * halandó,
5
r
fényes, ' győzedelmes, '• mojidhatatlan,
8
míg a világ világ lesz.

a Magyar Tudomáiwos Akadémia könyvtáráé.

KÉT KÉP AZ ÉRSEKUJVÁRI-KÖDEXBÖL,
A z

Érsekujvári-kódexet

Sövényházi

£*• Márta 14 kifestett tollrajzu

kép-

pel díszítette. A Krisztus keresztre feszítése, a kódex 99. lapján, az első hasáb
fejében, — a Krisztus koporsóba tétele,
a kódex 102. lapján, az első hasáb alsó
felében van rajzolva. Noha e képek, úgy
rajz, mint festés tekintetében

hibásak

és kezdetlegesek, de magyar mű- és
művelődéstörténeti szempontból nagyon
becsesek és értékesek.

KRISZTUS KERESZTRE FESZÍTÉSE.

Egy

KRISZTUS KOPORSÓBA TÉTELE.

KERESZTÉNY KÖZÉPKOR 1000-1526,
KIRÁLY-MONDÁK.

VILÁGI

KÖLTÉSZET.

SZABÁCS VIADALA.

A SZÖVEG OLVASÁSA ÉS KIEJTÉSE:
Akarathyak
zerent twn kegelmeth
Akarattyok1 szerént tőn * kegyelmet
Es nag myltosagos engedelmmeth
És nagy mílioságos engedelmet.
lg megadak zabacz erwssegeth
így megaáák Szabács erősségét,
Benne hagyak algywnak bwhsegeth
Benne hagyak álgyanali böhségétf
Mely algywtak kyral twbbwhthete
Mely álgyukat királ többőhteté*
Es nagyon Sabachoth erwsswhteté
És nagyon Szabácsoi crossatitele,*
Hagywan benne vytezeknek yauath
Hagyván benne vitézeknek javát
Hogy ne lathna towabba az karath
Hogy ne látná továbbá az kárát.
Ez mynd ezen zerent hat meg lewe
Ez mind ezen " szerént hát megleve,
Twrwknek és mendennek kegelmet tewe
Töröknek és mindennek kegyelmet teve.
Kyral vygan Budára eredwen
Királ vígan Budára eredvén,
Twrwk sereg kwrnywlvc teryedvén
Török sereg környó'lö' terjedvén,
Hat valanak nekyk nagy chwdaba
Hát valanak nékik nagy csudába,*
Hogy Budának menden wchayaba
Hogy Budának menden utezájába,
Yelennen kyralnak odwaraban
Jelennen* királnak udvarában,™
Lathnak Twrwknepeth kazdagh rwliabati
Látnak török népet kazdag" ruhában
Kyralnak ekessen odvarlani
Királnak ekessen odvarlani.
Ment kel pyaczon varban allani
Mént12 kell piaczon várban allani.
Ezt meg hallak mynd Twrwk orsagba
Ezt meghallak mind Törökországba.
Twrwk Chazar Iwn nagy bossosagba
Török császár lön nagy bosszoságba.™

AKé
BÉLA PÁRBAJA. <Krónika
PJ

54. lapjának miniatureje után.) A lengyel
udvarba menekült Béla herczeg megví a
pogány pomerán hőssel, ezt leíeriti és vitézségének jutalmául megnyeri a szép lengyel
herczegnő kezét.

SZT. LÁSZLÓ
PÁRBAJA.
(A Képes Krónika 72.
lapjának miniatureje
után.) A cserhalmi ütközet alkalmával László
látja, hogy egy kun

vitéz egy magyar

leányt visz lóháton.

Utána vágtat; de

Szabács viadalának utolsó lapja.

nem tudván őt elérni, a leánynak kiált,
hogy rántsa le magával a kunt a földre.
Ez megtörténvén, László a pogányt megöli és a leányt megszabadítja. (Lásd a
Thuróczi-krónika czímképét.)

III. H E N R I K POZSONY ALATT.

(A Képes Krónika 56. lapjának miniattireje után.) Henrik
Pozsonyt S héten át ostromolja, midőn Zotniund, egy „igen
ügyes úszó", magyar vitéz, a császárnak a Dunán álló hajóit
megfúrja és azokat elsülyeszti.

' Akaratjuk, óhajtásuk. =tett. * sok ágynt, 'többíttelé, megsyaporitá. strősiütté. «a/on. ' kijriile. 8 nag.' c'stul^lku/^h í n
•jelesül. i"ud\-aráhan. "gazdag, "mint. "bosszúságba.

SZABÁCS VIADALA.
C kézirat, egy hosszában kettéhajtott félívnek négy oldalát foglalja el és összesen 150 sorból áll. Az eleje
*-J hiányzik. Ez legrégibb históriás énekünk, melynek költői értékén kivül, emeli becsét még az a körülmény
is, hogy e kézirat, a költeménynek valószínűleg első, eredeti fogalmazványa. Az ének keletkezésének
ideje 1470-ra tehető. Szerzője ismeretlen. A kéziratot a Történelmi Társulat iSyi-ikt kirándulása alkalmával
fedezték föl Csicseren (Ung-megye), a Csicsery-család levéltárában. Jelenleg a Nemzeti Múzeum tulajdona.

A REFORMACZIO KORA. 1526—1606.
KOMJÁTHI BENEDEK.
t

EPISTOLA

PAVLI LINGVA HVN
DONATAE.
A Z ZENTH P A A L
leueiey magyar nyelőén.

Komjáthi B. „Szent Pál levelei"-neklczímlapja.

AZ ROMA VAROSA BÉLIEK/
nckyrth zenth Pál Lcuelnck rewydoi
ualo Magyaríig aes értelme .

YNth 5eniíi
Híeronymus
mongya les
yrtha 35 phi*
Icmonnak irtli
f piftolan flw*
jwrjenfh Pál
__ _
„„ Apaftalrh hy#
Watcatcath Saulnak"/ ajJPal newet kcgyg
vegeteken newul mynth egy diadalmas nye#
rcicgeth magának • tulaydonytotta i K fi
lenny aj Sergíus Paulus proconíuitui/kyth
a? Chriftufnak megli nycrth/ miképpen o!=
iiaííiik aj apoftoloKnak larafokrol yrth ke*
nywnek ty;en. harmadyk rcjeben, Ifmeg<
len nemdycketh yrkyk'ajth mongyak hó*
gy a? Sídofagban mondatot Saulnak / és
a; megli t£res íToi-dulas-.vran/ncweihcs el
vai contatta lenni. De a; Orígenes dottori
«afe mondára £s venitetele títhcyk lobnak
gs alKolmacosbnak . Mykeppcn 'aj o
B
Komjáthi B. „Szent Pál leveleidnek első
lapja.

A magyar irodalomnak első ránk maradt nyomtatott terméke, az első, tisztán magyar nyelvű
nyomtatott könyv, Komjáthinak: Az Zenth Paal leueiey magyar nyeluen czimű munkája mely a hires Vietar Jeromosnak krakkai nyomdájában került ki a sajtó alól 1533-ban,
kis nyolczadrét-alakú 252 levélen, (471 lap) latin betűkkel nyomva. A könyvet, — a szöveg
között — Pál apostolt ábrázoló 12 kisebb-nagyobb fametszetű kcp disziti- A czímlapon
Magyarország akkori egyesített czímere látható, a felső mezőkben Magyarország, az alsó
mezőkben jobbról Dalmáczia (3 oroszlánfej), balról Csehország (koronát tartó
czímerével.

LEVELÉNEK
CAP,
f.
mának varoílabol aj tycíkus neiw jolgatdí
tuí kyrwl íinlekwjettwth ty3wn aj vy gyben.

oroszlán)

AZ EPHESOM HELYEKNEK
yrih jícnc Pál leueknek, Elfewcapitulomia.
T])AalIhe*
J7 íus Chri
íüfnak Apó
(loia, (wnekt
fel adoih kút
uetfegnek k^
!wmb

gh
elWj Kírde*
tv^ie ) íften#
abol , aj ff n*
eeknek kyk:
^___________^^^_^^_ 0 pheíusba
vadnak,(eelnelc)gs aj Chriftus lefusba való
kj Malafth, kedw/ynektek aj my
V ujj
athiank
Pál apostol képe,

Pál apostol kisebb képe

a legrégibb nyomtatott ina^v.ir kóinvL'^'it, ;i ,,s/t:nt I';il ]evelei"-bej!.

l legrégibb nyomtatott magyar könyvben, a „Szent Pállcvdci"-be]i.

A „SZENT PÁL LEVELEI"-nek 42. lapján látható fametszetü kép, oszlopos, boltíves, nyilt csarnok előterében,
Szent Pál illő alakját ábrázolja. Fénysugárral körülvett fejét,
— keleti viselet módjára, — kendő fedi, vállairól a bő ujjú
felöltő gazdag redőzetben omlik alá. Arczát balra fordítva,
felfélé tekint, kezei, két, hegyeikkel a földbe szúrt kardnak
a markolatát tartják. — Az első oszloppár boltívéről virágcs gyümölcsdísz ereszkedik alá. — A jobboldali első oszlop
alján olvasható a kép ismeretlen metszőjének monogrammja :
ISK- — E kép kétszer (42. és 400. 1.) van meg a könyvben. — Másik képünk. Pál apostolt iHon menve mutatja be ;
jobbjában kardot, baljában becsukott könyvet tart. — Jobb
felől az elhagyott város látszik. E képet hétszer találjuk meg
a könyv különböző lapjain.

A SZÖVEG OLVASÁSA:
(Ró)mának városából az Tikhikus nevű szolgáló-1 túl,
kiről emiéközetöt tészen az végiben. Az ephesombelieknek i irt Szí. Pál levelének, első capitulumja.
Pál Jé | sus chri ' stusnak apó j stola (ő neki | feladott
kő vétségnek kü | lomb kü i lomb nemzetsé , g
zött [ viselő, hirde tője)

Isten . nek

kö-

akaratjából, az

szén teknek kik Ephesusba | vannak (élnek) és az
Krisztus Jézusba való híveknek.

A REFORMÁCZIÓ

KORA. 1526—1606,

KAROLI

GÁSPÁR.

ICÁRÓL! (RADICS) GÁSPÁR
^ (1529—1592) év. ref. lelkész,
1586-ban kezdett a bibliafordításához,
a mely, többek segítségével, 3 év alatt
elkészült és I5go-ben megjelent. Ezen
jó népies, világos nyelven megírt
biblia azóta javítgatva, pótolgatva, több
mint 80 kiadást ért és a protestánsok
még ma is ezt használják. -- 1890.
szept. 14-én az első teljes biblia megjelenése háromszázados évfordulójának
emlékére, felállították a gönczi ref.

templom udvarában Károli bronzszobrát, mely a nagy biblia-fordítót
a XVI. századi protestáns papok viseletében, ülő helyzetben ábrázolja. Térdén a nyitott biblia nyugszik, melyet
bal kezével tart; jobbjában irótoll.
Áhitatteljes arczczal, mélyen gondolkodva tekint maga elé, mintha a szentirás gondolatának megfelelő magyar
kifejezést keresné. A szobor készítője
Mátray Lajos. (szül. 1850.)
Károli Gáspár szobra Gönczön.

A vizsolyi templom.

A sárvári vár.
reformáczió terjesztésének egyik leghatalmasabb eszköze
a könyvsajtó volt. Az első könyvnyomda, a mely hazánkban először nyomtatott magyar nyelvű műveket, Vasmegyében a Sárvár melletti Új-Szigeten létesült. E nyomdát
Nádasdy Tamás, Sárvár ura, a protestantizmus buzgó pártfogója alapította 1536-ban és vezetésével Sylvester Jánost,
az uj-szigeti iskola akkori tanítóját bizta meg. E nyomda
1542-ig állt fenn, és valószínűleg a dunántúli török harczok
alatt pusztult el. Termékei közül összesen Sylvester János
két munkája maradt fenn. Sárvár vára ma is jó karban van
és jelenleg az estei kir. herczegi uradalom birtoka. A sárvárujszigeti várban élt (1535, 1538-41.) Sylvesteren kivül Dévai
Bíró Mátyás is, a nagy reformátor, a „Magyar Luther" a ki
latin műveit itt irta.

A

XVI. SZÁZADBELI KÖNYV(Jnbsf Amannak

régi könyveket kézi sajtón nyomták. Ez
két részből állott : egy csavarba alkalmazott rúd segélyével leereszthető nyomótegefy-bő\ és egy hosszabb mozgatható
talapzat-bó\, a melyre a szedést és a nyomtatandó íveket helyezték. E talapzat síneken
előre-hátra volt tolható és egy hengerkerék
hajtása által a nyorrTötégely alá gördíthető.
Ha a tégelyt a szedésre tett papirosra
ráeresztették, megtörtént a nyomás. Egy
tégelynyomással az ívnek csak egyik oldalát
lehetetett egyszerre nyomni. — Képünkön

A

izsoly, Abauj-Torna vármegyének egy kis helysége, Göncz
mellett. E község a hitújítás idején ecsedi Báthorl István
főispán, későbbi országbíró családi birtoka volt. Főleg e
főúrnak érdeme, az első teljes magyar biblia megjelenése.
Az ő pártfogása alatt fordította Károli a bibliát, a ki midőn
azzal elkészült, Báthori a lengyel származású Mantskovit
Bálint könynvyomtatót Oalgóczról Vizsolyra hivatta, hogy
Károli bibliáját kinyomássá. A nyomda a vizsolyi templom
szentélyéhez épített, még most is létező kis csarnokban volt
elhelyezve. A könyv isgo-ben jelent meg Szent Biblia stb.
czimmel, nagy félrét alakban, ugy levélen. — Nyomtatása
helyéről „Vizsolyi fi/Wra"-nak is nevezik.

V

NYOMTATÓ MŰHELY.
fametszete 1568-ból.)

látjuk, a mint az egyik munkás, a tégely
alól kigördített szedést pamacscsal festékezi,
mig a másik, a már nyomtatott ívet szedi
le, hogy új tiszta papirost rakjon helyébe.
A talapzatnak, a munkás melletti léczhez
támaszkodó része az u. n. ráma, melyet
a nyomtatandó papirosra ráhajtottak, hogy
az, a nyomás és a tolás alatt el ne csuszhassék és hogy a papiros szélei tiszták
maradjanak. A munkások előtt látjuk jobbról a nyomtatott és balról a tiszta íveket,
a háttérben, a nagy ablaknál a betűszedőket-

A REFORMÁCZIÓ KORA. Í526-1606.
KÁROLI GÁSPÁR II.

2.O7

Z A C H A R I A S .
fhétaa? Sídóikatarroljmicrtfanyjrgíittabolt mra tflen
ryokat ollyan ktjcrucfcn.
^4^ brán inti őket hooy iá rcménf é
hgycnec igd% jìabaduUtfòc félül , c^ac hogy fffucc fierínt Ifte
tériencc. rigrc ffddìòhet a^ őj}onoíjagokcr(-,miuelbogy tficeg
débbi béthchbenjóc bála bcnnec.

E L S O

R E Sz.

«j Eloiof inri 37. Prophctaaz Caput bán az SÍ d ó k a t hogy m f g t f r i e n c c IAenhoZ,és
az o arryoknai gonolTagokac ne kousíTcc. KlálodSor v i g a í t j l l y j íu fogfigbol
hizafórc Sídokataz líien f i í n j r ( k i c az M y r r u s í . u k S z o i t illő A n g y a l p c l d a z )
kőzórtoc való líicuel ,az A n g y a f o k n a c mrllciiei' v a l ó v g y a z a f o c k a l , zi Ifhn
fiinair érerteí v a l ó [őtek5díltuel,az I d t n n c t k e g y e l m e s ^ o n d u í f c I c í V u c I ' , li'o/zaioc v a l ó i ó a k i r a t í y jual, a/ o ellcnffgekncc .fornlafockal j m i l l y u k t i m i n d a z
Prophéiahaioml.icaíokban példa,?.

Pfopiu'rác k i i l c o t t a c nékiec,
Á R i v s ki- rnonduán. Ezc mondgya az ferer á l n a c máfo- g c k n e c W R a . Tenetec meg
die emende- k é í l e c az ti gonoíi v t a i t o k r ó l , és
icnec nyolc- a z t j gonoíi tfelekedettektöl : és
zadic hólna- n e m fogattac fiót, és nem figyel- * Kzòtàilc
pián,fiola az mcztec én hoz.zám,azt mondgya esers w'0^
^J>7R ZachariáfnacBarachias fii az WR.
érteimé
.,/1
«
x .
,.
f *nec
nac,ki IddoProphécafia vala,ezt
5 * Hol vadnaca ti atyaitoc?esa
monduán.
Prophécác?mindorÖckéélneké?£> cmIlí>
2 y ' l?;
(l
-atytitoc
i Megliaraguc volt az WRfe6 De az én befjédim és az én
iStteigcn az ti atyáitokra.
/
T
ii i
' r 'i Propferfííkíí
vegezelim
, mellyeket
az én
leül- ,
J Ezt mondgyad azért nckic.
c íe
~r
, Xp
\\//
eaimnac az Propnetaknac meg
" *
«lég W
Eztmondgyaaleregeknec Wra. °
í
n
\
Terictec én hozzám azt mond- f2,™",0!""1' V^°n I )f m I t e l **—
gva
az feregeknec WRa , és ti -]yeíedceke ^ ™ r| «yáitokoní
7
'/
mert meg terűén azt mondottat, t;
hozzácocterec, aztmondsyaaz;
- **
,.
W/T>
az m i n t el gondolta vaia az Sere- "
leregeknec WRa.
,
7D ,
. .^ f - - - - - i
VT r
H
'•
ceknec XV
^X/Ka
hogy mi \e\unct>benkn.icM*
4 Ne legyctec ollyanoc m i n t
, , , ,
, r ufMoi t**
,.: ...,'í:^ ^../„_.v„...._' czdckedgyet.azmivtaincestre-,,^,..
az ti atyaitoc, mert ez előtt való
m l
lékedKároli bibliájának 207. lapja.

ÁROLI BIBLIÁJA iSQO-ben jelent meg, ecsedi Báthori István és több protestáns főúr
támogatásával Vizsolyban, (1. 27. tábla, Károli Oáspár) Szent Biblia stb. czímmel,
nagy félrét alakban 1197 levélen.
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A REFORMACZIO KORA. Í526-1606.
ERDÓSI S Y L V E S T E R J Á N O S .
A o/imkip szövegének ni v a sása és fordítása :

G ramatica Hungaro Latina in usuili puerorü
Magyar latin grammatika, mostan szerzetté
recés scripta Joaniìe Sylvestro Pannonìo autore.
Pannonius Sylvester János.
De nova apud nrös, beneficiò Principis nrí,
Hexa.stichon'1 az ifjúsághoz, nfejedelmMik f'ótéíeimprimendi arte ad luvenes Hexastichon,
menyéből nálunk is létesített nj nyomtató
művészeiről.*
Ouisquis T hoc ludo studys incübis hoésíis.
Bárki vagyt alii ebben az iskolában a homolv
tanulmányokra adod w-agadat,
Htit'c nova quae cernis iám cape dona libès,
Fogadd szívesen im ezt az új ajándékot.
Progressum spondèi studiorum nanque tuorQ,
Mert ez lanulmánviiidban előmenetelt biztosít,
Dives quae nimquam Pannom's óra túlit,
Ilyent nem termett soha Pannónia gazdag f olaj e.
Atquc tuo meritas noctesque, diesque referre,
És ne szűnj meg éjjel nappal fejedelmednek,
Ne ees^es grates qui exhibet ista Duci.
,1 ki ezt kinyoítiíitta, méltó hálát adni.
Noanesi, An. 1539. die 14 Juny.
(-7sziget, 1539. év jitn. 14. napján.

&£

i Három disztichonból álló hatsoros vers
s A nyomdát Núdasdy Tamás, Sárvár nra alíipitotta.

SYLVESTER JÁNOS MAGYAR-LATIN
NYELVTANÁNAK CZÍMLAPJA.
Sylvcster Gramatica Hungaro Latina-js.
az első magyar nyelvtan és egyszersmind az
első magyar könyv, a mely magyarországi
nyomdában került ki a sajtó alól. Erdőst (szül.
1504 körül) a Gramatica-nak nemcsak szerzője
volt, hanem nyomtatója is. A könyv 1539-ben
jelent meg, Sárvár-Ujszigeten ; nyolczadrét alakú
czimlapját fametszetű keret díszíti, a melynek a felső
részén lévő kis kép, a béketürő Jóbot ábrázolja, a mint felesége és barátja gúnyolják. A háttérben levő sárkány Isten csapásait jelképezi. A jobboldali oszlop közepén látható Nádasdy Tamásnak, balról Kanizsai Orsolyának czimere. (TN, vadkacsa szétterjesztett szárnynyal ; VK. saskarom szárnynyal). Az oszlopok alatt, az Ádám
és Éva alakjai közötti keretben Ahasverus trónol, előtte Eszter térdepel; a távoli magaslaton Haman akasztófája látszik. — Svlvester Gramatica-ja csak egyetlen csonka példányban van meg a Nemzeti Múzeum könyv•an, 48 levél, a vége hiányzik.

AZi M A G A S . 1-UPNEK K I E Z T
OLYA SSA
I tt

SYLVESTER ÚJ TESTAMENTUMÁNAK AJÁNLÁSA.
Sylvester a biblia fordításának bevégzése után, az egyes könyvek tartalmát, — Erasmus mintájára — antik, mértékes versekbe
foglalta (202 sor) és az egész munka elé „Az Magár (magyar) Nipnek, Ki Ezt Olvassa" czímen, emelkedett hangú ajánlást irt (24
sor). — E versek az első magyar nyelven irt disztichonok.

SíjrnnUngeOífc

1
|

ftQoman forDftfanf/cí>v
^árwntf%rcf;tía
(wttorn P8Íc tppúfifi/t,

SYLVESTER ÚJ TESTAMENTUMÁNAK CZÍMLAPJA.
Sylvester Új testamentuma először adja magyar nyelven az egész új szövetséget és az
£l$Ö teljesen protestáns szelle-mü 'bibliafordiiás. A könyv a sárvári nyomdának második fennmaradt terméke. Nyomtatását Sylvester kezdte meg, de Abddi végezte be 1541-ben. A mű negyedrét alakú, gót betűkkel van nyomva és számos fametszettel van díszítve. A czímlap felső
részén Jezsaiás és Jeremiás alakjai láthatók ; a közöttük levő kép Sodorna pusztulását ábrázolja. Alul, a középső keretben, Sámson és Judit alakjai között azon ó-testamentomi jelenet
látható, midőn Mózes és a zsidók a pusztában az érczkigyó előtt állanak. Az oszlopokon
jobbról a Nádasdy, balról a Kanizsai-család czimere. A könyv összesen 16 pld.-ban maradt fenn.

/

"Díofífáf áltól jMf n'aeri níftfc ö^ f " '
t(a
3* fit fgljti-f im$ PÍQ« nif9 « f'**•
SSti^ge IllcFuel föl tno|í js nífeb e? ölről/
j^if t>ago tioá tjalaoff/fit ^3« !?oé " fó«4VÍtfrb a^irf f^tín profffab/&orforofc/e\ lún
i e
a fl
WJeftecfb/e^ mofí ?8/j«e!fc( nx í* P ^ 'Jl^prcfffafauaí ^algofD/ mtrt tl$tb o\ ift«n
neut
AlBeííí/ jpiíomos iff ntm \tfytt <a*f ^>Sff f^ trsfban gól mopoii js íiéFfb c^ óltól/'
•9űfre bíu niiíib/í)oá Ifnft ne menete magáf.
ff^hoSíbfltií/^eQcrcgúI {SPÍgcf ©iaful
°S$ol t)ofa i-rjlpfri^fol néíc&ff^íft Wa^fuf11
*#?ínbtrn tiípneF a^ ú líeltvin^og iníribcn.oX'f't
tcrmmii iltín/mi'nbcn imőgga ncwíf.
3*f t>aáon o^rerjícf finr^ tíf Dagonaxf! fofo oí^/.
3f(t>aáffifiQX(ubouiari melf orof ílettf ab.
Sflfi Fftíir panniti/- «ifdbeti nnifcr í^cl órúff?
3l$/mflf-#(.mrnribil ^Mo/ Aláíró menf.
tt{ Fi ftrfnif H^cl)/itifg üőff/óróf ilftff $S ab
íl^ ftnffllfűl/hinr^tofcbbííobelrnab ffyrf*
JSnnrF a^trf Colgali rtiinbenFcr tí§főéúfbtitf/
í-nntf mintfnFoi- fíáíga^ álbo^ofof.
ti^tbcf f^^o^^a t>i(jfn/s nem ^09 mifor i^ rttonD
ÍScibcsor (J iáweítf/ PefprttE fi gonojfof.
«öplMcfitr 33"0* ín'*'

|5

SYLVESTER ÚJ TESTAMENTUMÁNAK 113. LAPJA.
Sylvester az első, ki az Új Testamentumot a görög eredetiből fordította,
de segítségül vette a latin fordításokat és főleg Erasmusnak (a XVI-ik század
legkiválóbb egyházi tudósa és biblia fordítója) magyarázatait is. — A fordítás
nyelve a közép-tiszai nyelvjárás sajátságait mutatja. A könyv 2 részből áll,
összesen 384 levél. A hasonmásunkon lévő nagyobbik fametszet azon jelenetet ábrázolja, midőn Jézus a kufárokat a templomból kikergeti. (Lukács év. 19, r. 55.)
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A REFORMÁCZIÓ KORA. 1526-1606.
DRÁMAI KÖLTÉSZET.

.COMOEDIA
BALASSI M E N K I H A R T
axultata&rol ^mellielel laka<íi
az Magjar or£*gi
yahztotl A N O$

BALASSI
MENYHÁRT
ÁRULTATÁSÁNAK
CZIMLAPJA.
XVI. századi irodalmunknak egyik legbecsesebb emléke a
Comoedia Balassi
Mennihart amltata-

Mát ilici zz>
meg az Chaèarnacazóta
íaxet,et Iflecneki* a?,

NYOMTATTATOT
ezer otfes
ic "c f ifemí abc a*

sarol czimű dramatizált szatíra, melyet
Székesfejérvári Kar a d i P á l unitárius
püspök adott ki negyedrét alakban, 20
levélen, 1569. évben,
Abrudbányán. Egyetlen példánya a Ma' gyár Tudományos
Akadémia könyvtárában van.

BALASSI MENYHÁRT SÍRKÖVE.

B

ALASS! MKNYHÁRT sírköve a pozsonymegyei Széleskuton, a
r. kath. Impiombati őriztetik. Felső részén látható Balassi Mmykárí-mk domborművű térdképe, teljes vértezetben, feje fölé emelt
karddal. Balról alul, a Balassák czímere, M. B. betűkkel; Felülről a
táblácskán : Hódié mihi, cras libi (ma nekem, holnap neked) felirat.
Az emlék alsó része, renaissancc-keretben, a halottra vonatkozó feliratot tartalmaz. — Képünk csak a felső részt mutatja be.

TANÍTÓ KÖLTÉSZET.

ual; fabulaíí
63 kerorctül.

buia:, Gabriele Pannonío
Peíthmo interprete.
Efopus Fabula^ me lííjeíet ina
ftan axjionnan magtjar
h»re fordicot Pefthíj Gábriel.
Horatius ín arcé poetica.

uerbum tíerbo airabú
reJdere fidm
Plinsusííbro ?á- Capi?

io

Frigiabeli Esopusnak
fabulái kezdetnek.
Az kakasról és drágakőről.
kakas, mikoron a sze meten
Egyszedegetne,
találaj egy drága

Cn feiías mfjforoa a jw
rnerfnjfdegetneítafala
egff drága íeuet rés mó
da.Mtjnc ì találót fen it<IrjfnfenesmaíhírrHa U.T
ürnetí) drága ti» árosra
- (alt u>o!na reged , fenti)
fiem WoiiKi nálánál t»tfgab,me-it tudna mtjt'
cern«-,netetn tegijg feramftrencm td.ft.-m
nagó'ra nem b«t!chti»ían,Se»tintabmíjn
den drága Fetonct nogíjoljban atariwl
árpa onagri broja

kévét, és mon da : Minek találok
én i[lyen fénes marhát? 1 Ha va|
lamely drágakőáros 2 tajlált volna
téged, senki nem volna nálánál
vígabb, mert tudná mit érne;
nekem kegyig :l semmire nem kell,
sem nagyra nem böcsűlem sőt
inkább miri'den drágakőnél nagyobban akarnék ' egy' árpa vagy
búzaszemet.

A titasmffnden bolond cmbír fejen,
Kn io rwdomárrmjnt drága tew né tpejcn
No 35erra bewkhetnel né íeuefet tesen.

A kakas minden bolond ember leszen.
Ki jó tudománt m i n t drága kő nem vészen,
No azért a bölcseknél nem keveset teszen.

Értelme:

Az farkasról és a báránról.
Jegyzet, 'drágaságot, 'drágakőkereskedo, "pedig, 'jobb szeretnék.

Pesti Mizsér Gábor Esopus fabuláinak czítnlapja és egy lapja.
M. GÁBOR, a legelső magyar meseköltő 1530-ban
adta ki Esopus fabulay-i magyar nyelven. A könyv Singrenius nyomdájában jelent meg Bécsben, kis nyolczadrét
alakban, 8g levélenf A czímlapot fametszetű keret disziti,
melynek alsó része játszó gyermekcsoportot ábrázol. A jobb
oldalon ülő gyermek zászlót tart, melyen a nyomda mono-

grammja: S. I. látható. A könyv czíme latinul és magyarul
van adva. Utána következik Horatius Ars Poeticájából egy
hexameter, melynek értelme: ,;A hű tolmács nem igyekszik
szorul szóra fordítani". Alatta, Plinius 36. könyvének 12.
fejezete: Esopus a meséknek a bölcse.

A REFORMÁCZIÓ KORA. 1526-1606.
BALASSI I
BÁLINT. 1.

D A L A S S 1 B Á L I N T , (15511594) irodalmunk egyik leg-

Y ^ j^i-rirr /~>rj

Művei : Beteg lel-

JbL l EAjH.

kéknek való füves kertecske; (l. o.)

va!ofícueskert€ct}fce meli

kiválóbb lírikusa, a magyar mudai
megteremtője.
Istenes

L E L K E K N E K.

énekek (1604 — 1806-ig

31 kiadás. L. o.) Legnevezetesebb
munkáiát, Virágenekeit(\ásd Balassakódex) 1874-ben fedezték fel.

BALASSI BÁLINT ARCZKÉPE.
CTredetije a Balassák alsó-hrabóczi
(Zemplén m.) családi képtárában lévő olajfestmény. A kép, — a
ruházatról Ítélve,

- a XVII. szá-

zadban készült, talán valamely régibb
eredeti után. A költőt, fiatalságáBalassi Bálint arczképe.

Balassi: „Beteg ielkeknek való füves kertecske" czímü munkájának czímlapja
és czímképe.

nak duzzadó erejében, méla, lágy
kifejezésű szemekkel ábrázolja. Egy
Zilzer Antaltól készített másolata
meg van a T. Akadémiabirtokában.

\ „Fűveskert" Balassinak első ifjúkori műve, melyet Bock Mihály vallásos, elmélkedő
műve után fordított németből. Először Krakkóban jelent meg 1572-ben 12-edrét alakban, 90 számozatlan levélen. Ezen kiadás egyetlen példánya a sárospataki református

Balassi Bálint névaláírása.

kollégium könyvtárában van. A czímképen Dávid-király látható, olvasásba merülve.

A REFORMÁCZIÓ KORA. 1526-1606.
BALASSI BÁLINT II.

A BALASSI-KÓDEX
LAPJA.

CZÍM-

A Balassi-kódex, Balassi világi énekeit,
•^ szerelmes verseit tartalmazza. Deák Farkas fedezte fel 1874-ben, a
Radvánszkyak radványi (Zólyom m.)
kastélyában. A kódex negyedrétű és
184 lapból áll, hátul csonka és az
egész félbőrbe van kötve. — Balassi
énekeit Hartyánl Imre, Balassi íródeákja
másolta, a ki a költő elbujdosása idejében, Balassi költőtársának és rokonának, Rínál Jánosnak szolgálatába állt
és ennek segédkezett Balassi énekeinek
kinyomozásában és összegyűjtésében. —
A kódex a radványi könyvtárban őriztetik.

tk*Sf^)

Á> i »&*>/&*
A BALASSI-KÓDEX SZÖVEGE.
KÖVETKEZNEK BAIASI BÁLINTNAK KEÖLEM KEÖLEMFELE szerelmes Inekj, kik keőzött eginéhanj Isteni dicziret és Witezsígről
ualo Énekis uagion. Ezeket penigh az
maglia kezéuel jrt kéoniuébul jrtak ky
szorul szóra, Vétek keuis hellien essett
benne, az sem egycbtül lőtt penigh,
hanem az Baiasi jrasanak nehéz olvasása miatt, de a felöl megli lehet küleni
külem myndenik Éneket mykor, rnyről
és kiről szerzetté, megli jrta az Nótáját
is mjndenikinek foel jedzette. Az kj
azért gieniörkedik benne innént igazán
megh tanulhatia mint kölj szeretőit szeretnj, és mjkypen kelj nekj köniorgeni,
ha keduetlen és wad hoza de nem mindent heöuit ugj az szerelem tüze tálam
mjnt eötett.

K

A Balassi-kódex czfmlapja.

TiMntetei Nagyságos «iíéx
V S'» A K ,

G y 4 « MA TI

BALASSA
BÁLINTNAK

&

/BALINTK A
t tű íróiddal kf-mált

.

.

Nemzetei '

WZ, lífKjlfÁtí'í'^

'

f

* xtó-ícj

fyfhiiek.íftíkftk
KNHt

Nemxetct

R í M A l
J Á N O S N A K

3GAZ HAZA-HAINAK,
és a' M agyar

ISTENES
Mo/í

Fiiskátí tand«rer
betóivel

Balassi: Istenes éneki, 1676-iki és az utolsó 1806-iki kiadásának czfmlapja.
alassi Istenes énekeit Rimái János adta ki először a saját verseivel
együtt i6o4-ben, és e munka azóta (i8o6-ig) 30 kiadást ért. Miután
az első négy kiadás összes példányai elvesztek, az itt bemutatott iÖ7Ö-iki,
pozsonyi g-ik kiadás az első fenmaradt teljes példány. E 24-edrét alakú
(702 lap) kiadás egyetlen példánya a N. Múzeum könyvtárában van.

B

A BALASSI-KÓDEX OLVASÁSA.
övetkeznek Balassi Bálintnak külön-különféle szerelmes énekei, kik
között egynéhány isteni dicséret és vitézségről való ének is vagyon.
Ezeket pedig a maga kezével írt könyvből írták ki szórúl-szóra. Vétek
kevés helyen esett benne; az sein egyébtől lett pedig, hanem az Balassi
írásának nehéz olvasása miatt. De a felől meg lehet külön-külön mindenik
éneket mikor, miről és kiről szerzetté, megírta az nótáját is mindeniknek
följegyezte. A ki azért gyönyörködik benne, innen igazán megtanulhatja,
mint kell szeretőjét szeretni és mikcpen kell neki könyörögni, ha kedvetlen és vad hozzá. De nem mindenkit hevít úgy a szerelem tüze
talán, mint ötét.

K

A REFORMÁCZIÓ KORA, 1526 1606.
HELTAI GÁSPÁR.

TÖRTÉNETÍRÁS

n D ű o a a o a a fl n J a n >J q fl D )] n .1 ji f] a

Chronica

AZ MAGYA,
ROKNAC DOLGAI

HOL : M I N T I Ó T T E C KI A

nagy Scychiaból Pannóniában, És mine
foglaltáé magokoac a z . o t P á g o r : És mint
birtác áŰt Hcrtzegről Hcrt/egre,Es Ki
íályról K i r á l y r a , nagy foc tufakodáíTockal és tantálán foc via-

dallyockal,

Mcllyet
H E L T A I GASP Alt

Megírta Magvar nyékien. És e*rendre hofta,Ar
bonfinius Anralnac nagy k5nyucb81.es egyéb
Híflóriás kön yuekbftl, nem kiczín
munkáual»
fii Iflcn egy virbol « i n j l r a i ? minden f^le embereket, e s e l
rcoiicltc okéi, és hjr.-irt tó: n c k i e . Hol mindeme Ukicc, tutor is regzct nekic.

Heltai Chronicájának czímlapja ;

LJELTAI GÁSPÁR protestáns lelkész, író és könyvnyomta^p, (meghalt 1575.) Hoffgref nyomdászszal
szövetkezve, Kolozsvárott I55o-ben alapított nyomdát, a
mely egyike volt a legkitűnőbben felszerelt magyar könyvsajtóknak. Itt jelent meg Heltainak minden munkája. -

sya

A

A Chronica az Magvaroknac dolgairól stb. 1575-ben
került ki a sajtó alól, ívrét alakban, 208 levélen. A hunok
bejövetelétől a mohácsi vészig terjedő eseményeket tartalmazza.
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Pázmány Péter és kora.
Lob: Károly falfestménye a Magyar tudományos akadémia palotájában

Pázmány Péter szobra.
nÁZMÁNY PÉTER szobrát, az iSpi-ben elhunyt Simor János hcrczegprimás
állíttatta fel carrara! márványból az esztergomi bazilikában. A szobor Pázmányt,
a szónokot ábrázolja. A biboros érsek balkezében nyitott könyvet tart, jobbját
szónokias, de nyugodt mozdulattal emeli fölfelé és gondolatainak igazságától áthatott áhítatos arczczal tekint hallgatóira. Az egész alakon nyugodt, nemes méltóság ömlik el. A szobor, mely 25,000 írtba került, Della Vedova, torinói szobrász műve.

I otz Károly képe a nagy hitviták idejét mutatja be. A renaissance-stilü terem
L jobb oldalán a reformáczio főképviselőit, a különböző protestáns-felekezetek
papjait és hittérítőit látjuk mozgalmas tevékenységben, a szentirás tétéleit magyarázva és a hitelvek fölött vitatkozva. Balra az ellenreformáczió főalakjai állanak,
élükön Pázmány bíboros érsekkel, mellette Káldi Györgygyei, a híres szónokés biblia-fordítóval, a ki mély figyelemmel kiséri mestere szavait. Oldalt a világi
irodalom képviselői. A lépcsőn a tudós, a ki a hitvitákra nem figyelve, mély
gondolataiba elmcrülten tekint maga elé. Az emeleti erkélyes folyosón az erdélyi
reformáczio fővédője, Bethlen Gábor fejedelem tekint alá Pázmány csoportjára.
Odább Loránt/y Zsuzsannának, a sárospataki iskola alapítójának alakja látható.
Pázmány Péter, 1570—1637, bibornok, esztergomi érsek, az ellenreformáczió
lelke és vezére, kiváló szónok és egyházi író. — A protestánsok ellen írt számos
vitairatán kivül legnevezetesebb munkái : Isteni igazságra vezérlő kalauz (1. o.)
és Prédikacziók (1. o.) Lefordította Kempis Tamásnak Krisztus követéséről czimű
könyvét is. (Bécs, 1624.)

P á z m á n y : „Igasságra Vezérlő Kalauz"-ának czímlapja.
A nagy bíboros szellemének leghatalmasabb alkotása, az „Igasságra Vezérlő
•rv Kalauz" először Pozsonyban jelent meg i6i3-ban, fclrét alakban 816 lapon.
Hasonmásunk a munka második, 15 könyvre bővített (1066 lap) kiadásának czímlapját mutatja be, melyet valószínűleg Pázmány terve szerint, BMmharter Tóbiás,
magyar eredetű rézmetsző metszett. - A jobboldali fülkés oszlopzat tetején áll
Szt. Adalbert püspök, a magyarok egyik apostola, bal kezében 2 lándzsát tart,
vértanúi halálának eszközeit. Vele szemközt Szt. Márton, a magyarországi születésű toursi püspök. A fülkében jobbról Szt. István és Szt. Imre, balról Szt.
László és Szt. Erzsébet alakjai. Alul Magyarország és Pázmány czimere.

P Á Z M Á N Y P É T E R II.
!***$*

********£?Ü£S££

AZ ELLENREFORMÁCZIÓ KORA 1606-1711.
PÁZMÁNY
ARCZKÉPE ÉS

MINDEN

NÉVALÁÍRÁSA.

VASÁRNAPOKRA,
E S EGY-NEHANY

INNEPEKRE,

lili
^•Jí*'v">\L
A->^r<'*

*?»
*$©*
*$&*

Rendek Evangeliomokrúl»

PREDIKACZÍOKJ111
E Ló NYELVÉNEK TANÍTÁSA-UTÁN
Jr.iílwi feg/.ilt

plfCARDINAL PAZMANYllll
llfl PÉTER ESZTERGÁM! |
|
|
|
*E)?|
ÉRSEK.
*Ü*
$^S5* jtíS* ASisVA^SífífS^íífSSV^Síif^ggJi»^ S¥AS *(jj)(-sj5
^ÍS^Í;|I
2. a4 íormth. 4. Ki,.
4<í?íí9>£
*ÉrS;£ (-^'"c'SgDa' nem járunk; az Iftcn Igéjét meg n,em fer-*^j^*
*ggi* tey.tettyűk : nanemjlgazfágnak ki-jelen téícvel aján- *@S*
*^"KÍ* 'y uk magunkat minden emberek Idlsi ifméreti- f S§*
•fl^S f l c l ' Iften-elót.
*íí«jf!J*

4ag?>j-_

^___

'Í»,M.DC. x x x v r .

Képünk eredetije egy
olajfestmény, mely a
Ferenc/rendiek nagyszombati kolostorában
van. — A festményt a
rend 1633-ban készíttette, annak emiékére,
hogy Pázmány nagyszombati zárdájukat
renováltatta. A nagy
érsek sok arczképe közül ez egyike a legjobbaknak, mert Pázmány jellemének főbb
vonásait, a hajthatatlan akaraterőt, a férfias határozottságot és
mély gondolkozást találóan adja vissza. —
Képünk Dörrc Tivadarnak, az eredeti után
készített rajza,

*ísei*
PÁZMÁNY

PRÉDIKÁCZIŐINAK

Prédikácziói

néhány

1030-ban
Pázmány prédikácziőinak czímlapja.

CZÍMLAPJA.

-

Pázmány

hónappal az érsek halála előtt jelentek meg

Pozsonyban,

félrét

alakban,

1248 lapon. A könyv

116

beszédet tartalmaz.

AZ ORSZÁGOK-

B Á N VALÓ SQC

ROM?

L A S O R N A C OKAIRÓL, ÉS
BOL

VALÓ' MEG

SZAB ADVLASNAC

ÍO

modgiár<4l, mofian v y o n n a n irattatot, és focbSlis
cmbcreknec irafokbol fzcreztetet hafz«
nos kSnyuetske,

M AGY ARI ISTxVAXN S Á R V Á R I
Prafdícátor alta],

Pfalmo L X X X Í . vcrf:XIH.

én népem halgatot volna engemtt, és
l fu Átlagén vtaimban ián volna, niluan
femmie'tottem })olnaa^ o ellenféléit, és e^
ó haborgatoi ellen, ftl emeltem tolna a% én
/

M l OMT A T T A T ÖT ^ Á R V Á R A T,
az A u t h o r kőIrfegeucU

M A N L I V S I/NOS ÁLTAL,
ANNO

M. D„

C l J,

Pázmány arczképe. (Rugendas metszete után.)

Magyari: Az országokban valósok romlásoknak okairól
czímü művének czímlapja.

RUGENDAS híres festő és rézmetsző család volt Augsblirgban.
E családból származott Rugendas Jeremiás Gottlob, a ki Pázmány
idejében Pozsonyban dolgozott és a bíboros érsek arczképét metszette.

A XVlI-ik századi vitázó irodalomnak egyik legnevezetesebb terméke Magyari Istvánnak, Nádasdy Ferencz udvari papjának, Az országokban
való soc romlásoknac okairól sül. czímü műve, mely negyedrét alakban, igo
lapon jelent meg löoa-ben, Manlius János vándornyomdájában Sárvárott.
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AZ ELLENREFORMÁGZIÓ KORA. 1606-17Í1.
KALDI GYÖRGY.

Káldi György.
Káldi György Bethlen előtt.
ÍSÁLDl
'^-

G Y Ö R G Y (1572-1634) jezsuita áldozó

pap, Pázmány mellett ezen időszak legneveze-

tesebb kath. egyházi irója, tudósa és szónoka. Pázmány
buzdítására lefordította a bibliát, melyet 1620-ban Bécsben adott ki, félrét alakban,

1176 lapon, Ssv?/?/ Biblia

czímmel.

APÁCZAI CSERI JÁNOS.
M

A

G

Y

A

R

E N C Y C L O P & D IÁ
dz «z
M I N D E N I G A Z ÉS HASZNOS

Böltfefcgnck fzep rendbe foglakfj ÉS Magyar nyelvin világra bptfitifc.

TSL8.Í.
síül.

l

S E N E C . 64. É p I.ST..
Etjiomnuitveiertkus inventi effetti :
íamen fém f ér nevűm ént , ufus ÖT /«

íűí-ttm áí a!iufiiittlia£$

Ji/fcfi

ü l TR. A J E C T . I .
*xOíKcini J o A J T N i s
B t R G E , da Ì3 C LUI.

P Á C Z A I C S E R I JÁNOS,
(1625—1659,) az első magyar
filozófiai irò, Descartes bölcseleti elveinek egyik első hirdetője. — Több
latin értekezésen kívül legfontosabb
m u n k á i : Magyar Encydopaedia
(1. o.) és Magyar logikácska
(1654). Az Enciclopaedia a magyar
ifjúság számára, magyar nyelven
készült tankönyv. lfi53-ban kezdték nyomtatni, de csak 1055-ben
jelent meg Utrechtben 412 lapon,
kis nyolcz^drét alakban, hogy a
tanulók könnyen használhassák.
A czimlap alsó részén lévő kép,
egy gyümölcsösei gazdagon megrakott terebélyes fát ábrázol. —
Alatta Athéné, a bölcsesség istenasszonya áll ; fejét sisak fedi, bal
kezében lándzsát tart, jobbjával a
szalagra mutat, melynek felirata ><Et
flore et frucíu.» (Virággal is, gyümölcscsel is, (t. i. szolgál). A fa törzséhez van támasztva Athéné
paizsa. Jobbrój a szalag kétágú
vége alatt, a földön, Athénénak
szent madara, a bagoly látható. A fa
fölött lévő latin szöveg értelme :
>Ha mindent föltaláltak volna is a
régiek : ez mégis mindig új lesz,
annak, a mit mások feltaláltak, tudása, alkalmazása és elrendezése.»

A

időn Bethlen hadai 1623 november haviban bevették Nagy-Szombat városát, a fejedelem a városból, a táborba hozatta a szerzeteseket, köztük
Káldif is. Hz alkalommal Káldi a legnagyobb lelki bátorsággal szembeszállót!
Bethlennel, szemére hányván az általa felidézett polgárháborút és a törökkel
kötött szövetségét. (Képünk e jelenetet mutatja.) A fejedelmet Káldinak e férfas
bátorsága tiszteletre gerjesztette a tudós jezsuita iránt és nemcsak bántatlanul
visszaküldte öt társaival együtt a városba, hanem még 1000 tallérral meg is
ajándékozta Káldit, bibliája kiadására.

M

G. KATONA ISTVÁN GRAMATIKATSKAJÁNAK
CZIMLAPJA.
Az első nyelvtan, -jk
mely a magyar *
helyesírásban a ^
szóelemzés elvét *í^
felállította, Kató- ^

.
M A G Y A R

CRAMATIKATSK A
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nának Magyar w\ A Z I G A Z M A G Y A R Í R Á S B A N ,
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"§<i
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a'm.iga iri|?in.lk,és fzolláfanjk mentfcgcrc,
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s' más-ként pedig .T Mjgy.irfjgon
rét alakban, 12 T;
?fr
*
k.ípdofo elmés jfFjuíagnak okszámozatlan lévé- ijy
tattatáfáraj k j - b o t s á t p t t ,
*
len, GyulafehérGELEJl KATONA ISTVÁN,
váron" 1054-ben. ^á
Errici) i Orthocloxus Pűfpók, cs egy gyík
Önállóan e munka "jM
Fejir.vAri Lelki-Paíztor.
*
csak a lőcsei fő- ]*J
K I-N Y O 11 r A V T A T O T T
reáliskolai- és a «^
G V U L A-F E J l R V A R A T T
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szatmári püspöki
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meg.
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AZ ELLENREFORMÁCZIÓ KORA. 1606-1711
SZENCZI MOLNÁR ALBERT.
ZENCZI MOLNÁR
ALBERT, (15741634.) prot. egyházi irò
zsoltárfordító és nyelvész, a XVII. század
magyar irodalmának
egyik legönzetlenebb és
legbuzgóbb munkása. —
Legnevezetesebb müvei :
Dictionaríum Lati.noUngaríaim és UngaricoLatinum (II. köt., Nürnberg, 1604.) az első íatinmagyaréí/á're/ififes szótár.
Szt. Dávid királynak és
prófétának százötven
zsoltárai; (1. o.) Novae
Grommaticele Ungaricae; (magyar nyelvtan,
Hannau, 1610.) Postilla
Scultetica ; (Sculíetus
Ábrahám
heidelbergi
prédikátor egyházi beszédeinek fordítása, Oppenheim, 1617.) Az keresztyéni religióra és
igaz hitre való tanítás
stb. ; (Kálvin Institutiójának fordítása, 1. o.)
Discarsus de summo
bono. Az legfőbb jóról; (Lőcse, 1630.) Ezenkívül kiadta, minden tekintetben megjavítva, a
KéxQli'BibUát (Hannau,
1608.) stb.
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Hí . I l y «nber nagy boldog buüünyil.
j Mm H ollyan mmta'jó termő fa ,
Mell» »' víz mellett vagyon p l j n r i l v a ,
') 'dfjebcn nti^ho/za gvúmíiltíét ,
Pi el nem tokta h u l l á i m ievdát;
l kképcn a' niir ez ember VCBC? ,
Mlndcrr dalg.tbm mé s yen ,0 „íjhcz.
j De nem tgycn v á g y n a k * ' gonofok ;
H.ineoi m i n t á z apro por és poly vak
Mjllyet n' étitől kellel rigidtimik ,'
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•iinknjknyilvin.innd elvéi úiok
Mert Kiértnek nem kell az o dolgok.
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Tföfolja őket ü l v é n 6cm Éékiben»
K-inek ezek femmiincnt árthatnak.
í És ví^rchogy msgmdúJ har3EÍ*%
Kemény befiédtiel ItezdÉólni azoknak
-Recenctcibépen megriaStia ,
K.Í miaa tcllyeffeggcl el bSdgy adnak,
Hogy mérteit, úgymond, ez cllenzugtírlA ' k i t Én kentem a'királyfági-a ,
(DJE s k i r S l y i pjltzàién adtam néki,
Az én teni hegyemrea'Sionra.
5 * Mond c'kiralysig ; fin kihirdefem
Az ö rnnítiai és Éent 3c I* ré t o m át :
A'felséges ÚR monda énnekem ,
Hn fiam v j g y , ma túlielek ii.nnir.
Kérjed én Lòlem rfot< pDDányokátn
Kikeii)r<>l<íegu! neh ed ad ok ,
Póld kcrekscgm rokiartoiiáíiyokat
M - n d e n i i o p n i t n e k e d 8|inlal(
(dal „
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Azért Pejedelnietí , Birftk, Kiráiycli ,*
Ezekből tanúságot vegyetek ,
E ' n M g a t n k t t j á l mcggofduljátok-f
Kik c földön r c g n ü t n k , "téliek.
C Síolgii-iiok ez hatalmas U R n g k t
I c a i fedelemmel, jáir.bor ílcaef
Örvendez/etek ö nagy v ó l i á n s k ,
De czckis legyenek rcuegetTeí.
Tiokol|áiok e'nsktek kuldoaFiatHoB[y srd len ineg ne híragudjék ,
81 iic "•ulaJTi[otí-pjrai'.irols!|i[,
MeN Éörnyükí pen clkfffl vcznctck
7 M c r t g y » k o r t a h o g v i n g y é remvflné
M i n r aTebestÜT , felgerjerf harrjj*.
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Boldog a'k'r napit ez Uaribizia.
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Szenczi Molnár Albert arczképe.
AAolnárnak ránk maradt arczképei közül az egyetlen feltétlenül hiteles az, a
mely Az keresztyéni religióra és igaz hitre való tanítás czímfí műve czímlapjának baloldali alsó szögletébe van metszve. Erről rajzolta Cserna Károly
a/ ift közölt képet.
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SZENTDAVID
K I R A L Y N A C ÉS
P R O P H t T A N A C S '/. A 7.
ötven £ o L'I./ B I az F R A N c l A I

notáknacé; vccfekiicc uiódgyokra nioíi
úyoinian Magyar v c i f i k t r íoidiIdtlaoci itriideketrec.
Szenei M O L N A R A L B E J I T í?7/^/.

Jíf
Nyomtattaiot Hollós Cliiiftof állal.

Sz. Molnár A, Szt. Dávid zsoltárai
első kiadásának czímlapja.
.\4olnar 16o6-ban fogott a zsoltárok fordításához. A munka
tizenkettedrét alakban, 425 lapon
kótákkal ellátva, lóoy-ben került
kí a sajtó alól

Herbornban és

azóta több, mint száz kiadást ért.

lnstitatio Christianae religionis Kálvinnak legfontosabb
munkája. — Molnár e művet
Bethlen Gábor fejedelem felszólítására lefordította és Az keresztyéni religióni és igaz hitre való
tanítás czímmel. 1024-ben, negyedrét alakban, 1538 lapon, Hanauban (Poroszorsz.) adta kí. A czímlap felső részén, balról, a
pokolba, jobbról a menyországba
vezető utak allegorikus ábrázolásai
vannak. Az előbbi alatt a hit, az
utóbbi alatt a vallásosság allegorikus női alakjai láthatók. A Religio kezében nyitott könyvet tart,
Evangélium pacis aeternae (az
örök béke evangéliuma) felírással. A Fides melletti héber betűk,
»Adonau« Isten-t jelentenek. A Religio alatti latin disticlionnak, megfelel a Fides alatti magyar distichon, Molnár fordításában. A lap
alsó szegletét jobbról K.alvin arczképe foglalja el, Prompté et sincere (nyíltan és őszintén) felírással. A bal szegletben Molnár
arczképe van. Absit gloriari nisi in
cruce D. u. I. Chrisíi. Gál. 6. (Távol
legyen tőlem másban dicsekednem,
mint a mi urunk Jézus Krisztus
keresztjében. Galatabeliekhez irt
lev. 6. fejezet) felírással. E képen megörökíti ette Molnár saját
eletének azon jelenetét, midőn őt
Tiíly spanyol katonái Heidelbergben elfogták és megkinozták. A
háttérben látható, a mint a hátrafelé gúzsba kötött és a magasba
húzott Molnárt egy spanyol katona égő szövétnekkel perzseli.

Szenczi Molnár Albert: Szt. Dávid zsoltárainak
első lapja.
Hasonmásunk a zsoltárok egy újabbi, nyolczadrétü kiadásának első lapját mutatja be.

A

RELIGIORA
ES IGAZ HITRE
VALÓ
•X A fi^l T A .S.
Mellvet Deákul írt

C A t V I N U S JÁNOS.
ES OSZTAN FRASCÍAI, jttlGLlJtl,
Belgiai, O/a/i, Német, Cífh is cgpébnjelmkrt
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Sz. Monlár Albert: Kálvin Instítutiőja fordításának czímlapja.
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Az öreg Graduai czímlapja.

A

Z ÖREG QRADURl* CZÍMLAPJA. Az öreg Graduai szerkesztését Geleji Katona István (1580 — 1640), püspök-elődjével Keserűi Dajka János-sál együtt kezdte meg és ennek halála
* Nagy énekes- és szertartásos könyv.

ifr

Gx/a
Jl

után Katona maga fejezte be. — Az énekeskönyv Dávid zsoltáraival együtt, nagy félrét alakban, összesen 780 lapon, kótákkal
ellátva, Rákőczy Oyörgy fejedelem pártfogásával, Gyulafehérvárott
i636-ban jelent meg 200 példányban, melyeket a fejedelem a
nagyobb református egyházaknak ajándékozott.

AZ ELLENREFORMÁCZIÓ KORA. 1606 mi.
Z R Í N Y I MIKLÓS I.

Z R Í N Y I MIKLÓS GRÓF
Z R Í N Y I MIKLÓS GRÓF,
1620—1664.
hadvezér, államférfin, hadtudományi író és az első, nagy
magyar epikus költő. — Legnevezetesebb munkája, a magyar irodalomnak első rnííéposza: a Szigeti veszedelem
Obsidio Sigetiana. (1. o.) Hadtudományi munkái közül legfontosabb a Török Áfium
ellen való orvosság. (Ne bántsd
a magyart ez. a. Marosvásárhelyt 1790; és először Symbolumc.a. i yo5-ben jelent meg.)

Z R Í N Y I MIKLÓS GRÓF
egyik legjobb arczképe. Festette: Thomas János, Lipót
császár udvari festője, metszette Bouttats Gellért, bécsi
egyetemi rézmetsző. Az egyetlen eredeti rézmetszet, Apponyi Sándor gróf tulajdona.

Zrínyi Miklós gróf arczképe.

Zrínyi Miklós gróf névaláírása.

Zrínyi Miklós gróf ifjúkori lovasképe.
(Új-Zrínyivár tájképével )

£

AZ ELLENREFORMÁCZIÓ KORA. 1606-1711
Z R Í N Y I MIKLÓS I I
11»

AZ ADRIAI TENGERNEK
SYRENAYA kéziratánakczimlapja. (A zágrábi egyetem tulajdonában levő eredeti kézirat után.) -- Zrínyi kéziratai

1891 -ig, a Zrínyi-családdal rokon, gróf Daun-család birtokában voltak. Jelenleg a zágrábi egyetem könyvtárának tulajdonai.

Az Adriai Tengernek Syrenaya kéziratának czimlapja.

A SZIGETI VESZEDELEM
CZIMKÉPE.
rínyi az iÖ45'46-ik év telén irta meg
nagy ősének hősi halálát dicsőítő, 15
énekes eposzát, de a mű csak i65i-ben
jelent meg Bécsben, negyedrét alakban,
Adriai tengernek Syrenaia, Gróf Zríni
Miklós czimnicl. A könyv a Szigeti veszedelemén kivűl, Zrínyi egyéb kisebb
költeményeit is tartalmazza. A czimképen
lévő rézmetszet egy kedvező széllel haladó hajót ábrázol, melynek a széltől dagadó vitorláján a könyv czíme van. A
hajóban egy pánczélos, sisakos vitéz ül,
a ki nyugodtan tekint előre, jelképezve,
hogy a költő nyugodtan bocsájtja útnak
munkáját. Az árboczot körüllobogó szalagon Zrínyi jeligéje : Sors bona nihil
aliud (jó szerencse kell, semmi egyéb)
olvasható. A hajót szirének* kisérik.

Z

ZRÍNYI-EMLÉK A ZRÍNYIFALVI ERDŐBEN.
Azon a helyen, a hol Zrínyi Miklós
meghalt, Pignatelíi herczegnő később emlékoszlopot emeltetett.
* Szirének,
mythoszi lények.

:sát képviselő

A Szigeti veszedelem czimképe.

Zrínyi-emlék a zrínyifalvi erdőben.

Zrínyi Miklós gr. halála. (Egykorú metszet hrast Lajos gyülteményéből.)

rínyi 1664. november 18-án, akkor nála tartózkodó vendégeivel
vadászott a zrínyifalvi (Zalamegye) erdőben. Már hazatérőben voltak, midőn egy vadásza jelentette, hogy egy vadkant -sebesített meg,
mely a közelben van. Zrínyi a vadászszal azonnal a vad üldözésére indult. A kant megtalálván, Zrínyi rálőtt, de ő is csak megsebesítette. Most
vadászkésével akarta megtámadni, de a vad hirtelen neki rohant és földre

Z

4).
<?N A)
J (,

teperte. Ekkor küzdelem támadt köztük, melyben a vadkan Zrínyit fején
három helyen megsebezte. Mire vadásza segélykiáltásaira barátai segítségére jöttek, már csak pár szót tudott szólni a költő, a ki még az erdőben
kilehelte lelkét. - Képünk Zrínyi meggyilkolásának és barátja! által történt elszállításának jelenetét mutatja be. Zimmermann Márton egykorú
metszete után.

AZ ELLENREFORMÁCZIÓ KORA. 1606-1711
ZRÍNYI MIKLÓS

III.

A SZIGETI VESZEDELEM KÉZIRATÁNAK KÉT LAPJA.
(A zágrábi egyetem tulajdonában levő eredeti kézirat után.)

Demutatott hasonmásunk a Zrínyiász XIV. éneke, első és második lapjának kézirata. E töredék érdekességét
*-* emeli azon körülmény, hogy az eposz nyomtatott kiadásaiban e résznek több versszaka nincs meg. A költő
t. i. ezen éneknek 4. versszakától a n-ig barátairól emlékszik: Batthyányi, Chákyt, Eszterházyt, Homonnayt dicsőíti,
mig öcscséről, Zrínyi Péterről hallgat. A nyomtatásban megjelent eposzban azonban épen legelöl öcscsét, Pétert

Q

magasztalja. E változtatás magyarázata az, hogy 1646-ban a költőt anyai öröksége miatt, öcscse, Péter, bevádolta
a királynál. Zrínyi ezen évben irta a XIV. éneket és bosszúságában, költeményében hallgat öcscséről. Öt év múlva,
i65i-ben újra előveszi Zrínyi az eposz kéziratát. Ekkor már ismét jó viszonyban volt öcscsével, másrészt régi
barátaival már nem érintkezett, tehát némi változtatásokat tett a költemény ezen részén.

A SZIGETI VESZEDELEM XIV-IK É N E K É N E K 1-3.
Ihonhm 1 Zrininek ragyogó chillagia
Ihon mozdíthatatlan Tramontanála*
Bán chelekeilelét nx tn kezem iria
Melyet Isten lölke elmémben be fuva

(J fiíiní

Nem távozik annak ueszélyre haioia
Mellynek ez chillaghoz tart okos kormánia
Hüüség uitesség1 ennek calamitáia* Nb.
Az melly ez chülagot elveszni nem hadgia'

Nb. a lap oldalára Írva: Calami tának hyák az tengeren iára Emberek az ín ies(, mellyel az compa
mindenkor tramontana chillagra mutat.
B
L
Jegyzet. ' l hol jön. *éjszak=arki
vitézség. * calamità, , delejtű olasz neve. hagyja. detejtü.

\Bnfi tftítk kícCttvt a.® én W3tvr) vn*-

VERSSZAKA.

Már én Mágnes küuem portushoz hoz engem
Szerenchéssen Hittem által az tengeren
Immár barátimat az parton esmerem
Mellyek nagy örömmel iüttek én élőmben.
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Gróf Zrínyi Miklós mellszobra, Izsótól.
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AZ ELLENREFORMÁCZIÓ KORA. 1606-1711
GYÖNGYÖSI ISTVÁN. I.

ÖNGYÖSI
GYISTVÁN,
(szül.

1620 körül, f 1704)
Gömör vármegye alispánja, a régibb magyar irodalom legolvasottabb epikus
költője. — Legfontosabb művei : Marsai
társalkodó Murányi
Venus; (1. o.) Ének
Tököly Imre és Zrínyi Ilona házasságáról; (irta 1683-ban,
megjelent 1884-ben
Bpest, Phil. Közi.)
Rósa Koszorú stb.
(Lőcse 1690.) Porábúl megéledett Phoenix; (Lőcse 1693.)
A tsalárd Cupidos.
(Sopron 1734.)
Gyöngyösi István öregkori arczképe.
(Csiládi hagyomány szerint.)

Gyöngyösi István ifjabbkor! arczképe.

Először megjelent a Gyöngyösi Istvánnak
költeményes maradványt czimü munka (kiadta
Dugonics, Pest, 1796) első kötete előtt. Rézmetszet Assner Ferencztől.

Màrfai Tàrfolkodó

MURÁNYI
V E N V S.

Gyöngyösi István névaláírása.

Avagy
A N N A K E M L EK E Z E T E.

Miképpen az Méitoságos Groff
JJadádi W E S SE L E N I F E R E N CZ,

Magyar Orfzág PalatinuiTa akkor Füleld fő Kapitány, az Tékéntctes, és Nagyságos Groff RimaSzécfi, S Z E C S I M Á R I A Afzízonyal, jövendőbéli hazafságokrul való titkos vegezéfe által csudálatos képen meg . vette az híres

M V R A N Y VARAT,
Iratot ugyan az 6 Nágok. Komornikja
fsi lílvín által.'

Nyomtatták K A S S Á N ^ i 6,6 4 Eíuendóbcn,
A Murányi Venus czímlapja.
r^.YÖNOYÖSINEK legnépszerűbb munkája a Marsai Tár^-* salkodó Murányi Venus czimü regényes verses elbeszélése, mely negyedrét alakban, 86 számozatlan levélen jelent
meg Kassán 1664-ben.

Gyöngyösi: „Csalárd Cupido"-jának ajánló-levele.
(Eredeti kézirata a M. N. Múzeumban.)

AZ ELLENREFORMÁCZIÓ KORA. 1606-1111
GYÖNGYÖSI ISTVÁN II.

Wesselényi Ferencz arczképe.
(Marastoni kőnyomata, egykorú festmény után. Az Országos Képtár
gyűjteményében.)

Széchy Mária arczképe.
(Egykori! festmény az Eszterházy herczegek fraknói várkastélyában.)

URÁNY VÁRA (Gömör m.)
egy vadregényes, erdőborította
hegységnek, Q51'36 m. magas
ormán épült és i6og-ben került a
Széchyek birtokába. 1613-ban a vár
Széchy Györgyre szállott, a ki azt
nemcsak hatalmas erősséggé emelte,
hanem az erődítményeken belül több
díszes urilakot, templomot, raktárakat,
kerteket stb. építtetett. Azon időben,
midőn azt Wesselényi elfoglalta (1644),
már egy egész kis város terült el a
körülbelül 6 holdnyi hegytetőn, a mely
bármelyik főúri családnak kényelmes
székhelyéül szolgálhatott. iyo2-ben
tűzvész pusztította el a várat. Murány
romjai, a hozzá tartozó birtokokkal
együtt jelenleg a Koburg-herczegek
tulajdonában vannak. A herczegi uradalom a 40-es években a várrom alatt
turista-házat építtetett, a melynek kapujába Petőfi és Tompa, ottidőzésük
idejében nevüket késükkel bevésték.
A nevek még mai napig is láthatók.

M

Murány vára a XVII. században.
(Herczeg Kóburg Fülöp ő fensége szent-antali kastélyában levő festmény után.)

AZ ELLENREFORMÁCZIÓ KORA, 1606-1711.
KURUCZ =
KÖLTÉSZET

Zrínyi Ilona törökországi arczképe 1695 körül.

Rákóczy Ferencz arczképe.

(Egykorú festmény Bath raarquis longleati kastélyában.)
Simun herczeg, a nagy mémoire író, ki Rákóczyt Frantv.iaSaintországban
való tartózkodása idejéből jól ismerte, a fejedelem

I L O N A született

Ozaljvárban (Zágráb-megye, Horvát-

ország) 1043-ban. 1607-ben férjhez ment I. Rákóczy Ferenczhez,
majd ennek halála után 1681-ben Thököly Imre felesége lett. Férjét a
számkivetésbe is elkísérte, és Nikomédiában halt meg iyo3-ban.

egyéniségéről igy nyilatkozik: .Rákóczy magas termetű, de nem
túlságosan. Tekintete igen nemes, arcza kellemes ; okos, szerény,
óvatos. Igen udvarias, de válogatással. Modora igen könnyed, de
egyszersmind méltóságos, hiúság és keresettség nélkül. Igen becsületes, igazságos, őszinte, egyszerű, rendkívül bátor és igen kegyes,
istenfélő.^ Rákóczy egyéniségét legjellemzőbben fejezi ki Mányőky
Ádámnak (szül. Szokolyon 1673 t Drezdában 1757.) Rákóczy
udvari festőjének képe, mely az európai hírű magyar festőnek egyik
legsikerültebb alkotása. A kép eredetije a szász kir. taschenburgi
kastélyban van.

Thököly Imre törökországi arczképe 1695 körül.
(Egykorú festmény Bath marquis longleati kastélyában.)

'"THÖKÖLY IMRE, Magyar- és Erdélyország fejedelme, a vallási
és függetlenségi harczok vezére, szül. 1657 szeptember 25-én
Késmárkon, meghalt

1705 szeptember 13-án, izmidi birtokán Niko-

média mellett (Kis-Ázsia).

AZ ELLENREFORMÁCZIÓ KORA 1606-1111
KURUCZ = 1 1
KÖLTÉSZET 11.

A magyarok utczája Rodostóban.
(Beszédes va/.lata után rajzolta Cserna Károly.)

Bercsényi Miklós arczképe.
Oákóczy 1717-ben, a török szultán meghívására, 40 tagból

(Egykorú festmény után.)

DERCSÉNYI MIKLÓS a függetlenségi harczok lelke, Rákóczy leghívebb barátja, kitűnő hadvezér és fejedelmi helytartó, született
1664 november 6-án, meghalt Rodostóban, a
a fejedelem karjai között, 1725 november 6-án,

Károlyi Sándor gróf arczképe.

^ álló kísérettel Törökországba indult és szeptember 10-én
Oallipoliban török földre szállt. Egy ideig Jenikőban tartózkod-

(Egykorú festmény, gróf Károlyi Lajos tót-megyeri kastélyában.)

tak a bujdosók, honnan később a Konstantinápolytól messzebb
eső Rodostóba költöztek. A márványtenger partjának e kies

I/-ÁROLYI SÁNDOR gróf, tábornagy, született i66g július
*^ 2-án Nagy-Károlyban, (Szatmár-megye). Meghalt 1743
szeptember 8-án.

fekvésű városában, egy egész utczát megtöltve rendezték be
otthonukat Rákóczy és bujdosó társai és itt töltötték el hátralévő életök reménytelen szomorú napjait.
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A NEMZETIETLEN KOR 1711-1772.
KORKÉP.

„A Vitám ét sanguinern" allegóriája.
íSchmnncr f. L. egykori! metszete után.)
Bubi^s Zsigmond püspök gyűjteményének példányáiól.

a nagy királynőt, teljes királyi díszben, büszke

kardját, melyen „vitám ét sanguinem" (életet és vért) szavak

paripán ülve mutatja be, a mint a pozsonyi Királydombon (koronázási domb) az ősi kardvágást teszi, a négy

vannak bevésve, ajánlja fel a királynőnek. Felül, a felhők

világtáj felé. Előtte, Magyarország czímerével díszített oltáron,

A koszorú felirata: Corona lustitia (koronád az igazságos-

élénk oltártűz lobog; mellette egy magyar főúr térdepel, a

ság)

ki átszellemült, lelkes arczczal tekintve fel Mária Teréziára,

iránt érzett szeretetét és önfeláldozó hűségét jelképezi.

közül egy kéz, a királynő felemelt kardját

megkoszorúzza.

Az egész kép, a magyar nemzetnek, Mária Terézia

Il)

A NEMZETIETLEN KOR. 1711-1772.
TUDOMÁNYOS IRODALOM.

M A G Y A R

A T H E N A S
AV jior

AZ ERDÉLYBEN ÉS MAGYAR-ORSZÁGBÁN ÉLT TUDÓS EMBEREKNEK, NEVEZETESEBBEN A' KIK V A L A M I , VILÁG ELEIBE BOTSÀTOTT ÍRÁSOK ÁLTAL ESMÉRETF.SEKKE LETTEK,'S JÓ EMLÉKEZETEKET FEN-HAGYTÁK

H I S T Ó R I Á J U K
MELLTET
SOK ESZTENDŐK-ALATT, NEM KEVÉS
SZORGAlMATOSSACGAt. F.CYBE - SZEDEGETETT. ÉS A2
MCSTAN ÉLŐKNEK, 'S EZ-UTÁN KÖVtTKEZCNDÖKNEK TANÚSÁGOKRA, 'S JÖRA.VAI,O FEL.
SERKENTÉSEKRE KÖZÖNSÉGESSÉ TETT.

F. T S. C O D P É T E R .
1
A M. Igeni Ekkléfiában a' KIUSTUS Szolgája.

Bél Mátyás arczképe.

Bőd Péter arczképe.
£/i(tiiííji«!

DÓD PÉTER (1712-1769.) református lelkész, egyházi- és történetíró. Számos

egyházi

munkáján

kivül

legfontosabb a Magyar Athenas czímü
műve. (l. o.)

Bőd Péter „Magyar Athenas"-ának
czímlapja.
MAO VAR ATHENAS az első magyar
A
irodalomtörténeti munka, mely betűrendben 528 magyar Írónak életrajzát tartalmazza. A könyv nyolczadrét alakban, 360 lapon
jelent meg, lyöó-ban.

ÉL MÁTYÁS, (1684--1749) a XVIII. század
legkiválóbb földrajzi Írója, a legnagyobb
magyar tudósok egyike. Számos teológiai,
nyelvtudományi és történeti művén kivül, legfontosabb munkája, a Notitía Hungáriáé novae
historico-geographica stb., mely ivrét alakban, rézmetszetekkel, táj- és térképekkel illusztrálva jelent
meg 5 kötetben, Bécsben, 1735 — 42.

B

Pray.György aláírása.

DAVIDIS CZVITTINGER1
NOB. HVNG,

SPECIMEN

HUNGÁRIÁÉ
LITERAT£,

VIRORVM
ERVDITIONE
CLARORVM
NATIONE HUNGARORUM,
DALMATARVM , CROA-TARVM.SLAVORVM,
ATQUE T R A N S V L V A N O R U M .
VITÁS, SCSJPTA , ELOGIA ET CENSVRAS
ORDINE A L P H A B E T I C O
CXHIBENS
ACCEDI?

BIBLIOTHECA
SCRfPTORÜM
Qtll EXT A NT
DE

REBUS HUNGARICIS
F&ANCQFVEi'Il ET
cn
JJKNO

MDCCXl

Katona István arczképe és aláírása.

Hasonmás Czvittinger „Specimen"-jének czfmlapjáról. (1711.)

C

ZVITTINQF.R „SPECIMEN"-JÉNKK CZÍMLAPJA. A Specimen Hungáriáé LUeratae
i7ii-hen jelent meg, latin nyelven, negyedrét alakban Altdorfban és 296 magyarországi jeles ember (Írók, államférfiak, királyok stb.) életrajzát közli.

ATONA ISTVÁN (1732—1811) a hazai, kritikai történetírás egyik legkiválóbb úttörője. Legnevezetesebb és legnagyobb műve : História critica
regum Hungáriáé, (1779-1817.) Magyarország kritikai története, 42 kötetben.

K

A NEMZETIETLEN KOR 1711-1772.

Mikes Kelemen.
A f l l K E S K E L E M E N , Rákóczy
*• * *• kamarása és bujdosótársa a magyar szépprózának egyik legnagyobb
mestere, szül. Zágonban (Erdélyorsz.)
lÖQO-ben, megh. 1761-ben Rodostóban. - - Legnevezetesebb munkája a
Törökországi levelek. (1. o.)

yvy

•srSráf

A/IIKESTÖRÖKORSZ. LEVELEI
* » * nek száma 207. Az első 1717.
okt. lo-én Gallipoliban, (jelenleg Gallipoli félsziget fővárosa a Dardanellák
éjszaki bejáratánál) az utolsó 1758.
decz. 20-án kelt Rodostóban. (Törökországban a Márványtenger éjszaki
partján, jelenleg 25,000 lakossal). Ezen
iratokat Kulcsár István adta ki először
Szombathelyen i7Q4-ben. — A kézirat
jelenleg az egri érseki lyceum könyvtárának tulajdona.

P

•&#&. ^-?*~iFf'&.

tS'/***

Mikes G a l l i p o l i b ó l keltezett első levelének hasonmása.
(Eredetije az egri érseki lyceum könyvtárában.)

MIKES LEVELE SZÖVEGÉNEK OLVASÁSA:

Constantinápolyban, Oroff P . . . . E — . .
irott leveli
M
K
Gallipolis Ao. 1717.
10. Sbris 1
Édes néném hála légyen az Istennek, mi ide! érkeztünk ma
szerencsésen, franczia országból, pe- dig 15. 7 bris 2 indultunk
meg. a fejedelmünknek Isten nek hála jó egészsége volna, hogyha a köszvény bu|csut akarna tőlie venni, de reméljük hogy
itt a | török aer 3 el űzi. édes néném mi jó a földön járni,
láttya kéd" sz. péter is meg ijedet volt mikoravizbensipadoztak-' 1
a lábai, hát mi bűnösök hogy ne félnénk amidőn a hajónk
ollyan nagy habok között fordult egyik oldaláról, amásikáraj
mint az erdélyi nagy hegyek, némelykor azoknak a te|tején
mentünk el, némelykor pedig olyan nagy völgyiben estünk,
hogy már csak azt vártuk hogy reánk | omollyanak azok a viz
hegyek ; de még is ollyan emberségesek voltának, hogy többet
nem adtak innunk, mint sem | kellett volna, elég ahogy itt
vagyunk egésségben mert a tenjgeren is meg betegszik az ember,
nem csak aföldön, és öt | ha a hintő meg ráza, el fárad és
egyepegyéje" vagyon az ételre, de a hajóban az a szüntelen
való renge(tés)
1

octobris ; oktőbei

tek • étvágya.

'szeptember 15-én. Mevegii * ki-gyelmed 'süppedtek, sülyed-

Í1

Í

A T I T í~\ I
F" F- D F M (~*7
7°4~ 779) költő és müf orditi, az első
/\LLJL'l
l t-tvLrlNV-^Zjj öntudatos nyelvnjitó és stilista. Magyarra
fordította olaszból Dorell angol jexsuitának közkedvelt erkölcsi müveit: Nemes ember ;
(Nagyszombat, 1748.) Nemes asszony; (u. o.,- Nemes arfi; (Nagyszombat, 1771.) A spanyol
Grácián után fordította németből, az Udvari ember-i (Nagvszombat 1750.) és a Bölcs ember-i,
németből, {Pozsony, 1778.1 Egyetlen eredeti prri/ai munkája : Szent ember. (Pozsony, 1773.)
Constantinus Porphyro-genittis, iskolai dráma, (Kassa, 1754.) Ezenkívül irt számos lírai fcölííménvt.

F

Falud! arczképe.

FERENC7 iS53-ban kiadta paludi összes müveit: paludi Ferencz Minden Munkái
TOLDY
czim alatt. Képünk e munkának czimlapjáról való, mely Fahidit római lakásának szobájában
irodalmi foglalkozása közben mutatja be. A nyitott ablakon a római Szent-Péter templomának
falai látszanak.

A FELUJULÁS KORA. Í772-1820.
KORKÉP

A II. JÓZSEF önkényes
uralkodása ellen ki-

vissza a

szent

korona

hazánkba és „a merre
érkezik, áhitatos menetek,
élükön pappal, egyházi
díszben, templomi lobogókkal vonulnak elejbe,
daliás bandériumok, ka-

tört nemzeti reactio egyik
nagy vívmánya volt a
magyar koronának Bécsből Magyarországba való
hozatala. A rajongó öröm
és lángoló lelkesedés,
mely Magyarország függetlenségének e jelvényét

czagányos mentében, tom-

egész útjában kisérte, első

durrogása, a magyar szabadság éltetése és a „Te

boló

paripákon

sietnek

üdvözletére; a taraczkok

hangos, őszinte nyilatkozása volt az öntudatra
ébredt nemzeti szellemnek.
ló évi távollét után (lygo
február havában) kerül

Deum laudamus" zugása
tölti . be

országszerte a

levegő eget". (A korona
az alsó kocsiban van.)

A szent korona diadalútja 1790-ben.
(Részlet egy nagy, egykorit rézmetszetről, mdy a Tőit. Képcsarnok tulajdona.)

A FELUJULÁS KORA, 1772-1820.
BESSENYEI GYÖRGY I.

Bessenyei György állítólagos arczképe.
DESSENYEI GYÖRGY, (1747—1811) az ujabb magyar irodalom megindítója,
•-* a francziás iskola alapítója és vezére. — Legnevezetesebb művei : Agis tragédiája ; (!. o.) Hunyadi László tragédiája; (Bécs, 1772.) Buda tragédiája ; (Pozsony, 1773.) A phtlosophiis, vígjáték; (Pest, 1777.) A magyar nyelv és nemzetiség
érdekében izgat, A magyar néző ; (Bécs. 1777.) Magyarság: (Bécs, 1778.) A Holmi ;
(Bécs, 1779.) Egy Magyar Társaság iránt való Jámbor Szándék ; (Bécs, 1790.) stb.
czíniü müveiben. Az embernek próbája, filozófiai költ., Popé u t á n ; (Bécs, 1772.)
A bihari remete; (1804) Az értelemnek keresése; (bölcseleti munkák) stb.

A FRANCZIÁS
ISKOLA, xöo^i

A magyar testőrség bécsi palotája.
Vflária Terézia lyöo-ban állította fel a magyar királyi nemes iesiorséget, a melynek tagjai ujabb irodalmunk fejlődésére is nagy hatást gyakoroltak. Az egész gárda, a megyék által ajánlott, 120 emherliril
állotl, egy kapitányiiyal élükön. — A testőrség palotája (Garden Palais) egy emeletes impozáns épület,
Bécsnek, a Biirglioz közellévö Neubau nevű elővárosában (most V I I . kerület).
Jegyzet. 1. Díszterem. 2. Az épület homlokzata. 3. Lépcsőház. 4. Gróf Pálffy Lipút, ax első testőrkapitány. 5. Testőr. A testőri r u h a ; magyar kalpag kócsagtollal, alján ezüst vitorlával. Ezüsttel gazdagon
hímzett párdnczbőr-kaczagány, melyei ékliövekkel díszített, tenyérnagysága csat tartott össze, pazarul
ékííeü dolmány, skarlátpiros, eziistpaszomántos nadrág és sarkantyus esuma.

Bessenyei György szobra.
irodalmunk megindítójának, Bessenyei Györgynek emlékét szép
U jabbérczszoborral
örökítette meg Szabó l csín egy e közönsége. A szobrot

iS8g máj. g-én leplezték le Nyíregyházán, a Megyeház-téren. Barokstilü
talapzaton áll Bessenyei, a gárdisták régi egyenruhájában ; költői ihlettől
átszellemült arczát jobbjára támasztva, gondolatokba merülten tekint maga
elé. A talapzat felirata elől : Bessenyei György, 1747—1811. Hátul : Emelte
Szabolcs vármegye. A szobor Kallós Ede^(szül. Hód-Mező-Vásárhelyen,
1806) sikerült alkotása. 15.000 forintba került.

A FELUJULÁS KORA, 1772-1820.
A FRANCZIÁS | f
ISKOLA. -£,=-BŐ H.

BESSENYEI GYÖRGY. II.

*~^»™-£^<~ ^^^^ /2Xv^9

<»di

Á GIS

TRAGÉDIÁJA,
Ó T

JÁTÉKBAN,
VERSEKBEN.

<í;:HSít""í

B E T S B E N,
B El U J l

C íj. f,. CCLJCXI1.. dik ESZTENDŐBEN

Bessenyei: „Agis tragédiájáénak
czímlapja.

Bessenyei Természet Világának előszavából. (Eredetije a Nemzeti Múzeumban.)

OLVASÁSA:

írok én is unalmamban, kínomban nem tudván mi vonsz; tsak érzem a bennem élő természetben
oly ellene 'álhatatlan ösztönt, mely magát halandó tár
saival közölni kivánnya. Koporsómon túl vit beszé
dem ügy tettzik, mintha síromnak komor éjtzakáját
hozná haldokló szivemen ki derülésre; enyhítvén
keservét ennek előre való tudása, hogy halálom
bui elevenekhez szólhatok ki. Ha pedig én is
Írásommal, a köz boldogság templomának oszlopa
alá egy követ tehetek, abból származót vigasz
tálasom a halálnak örök álmai közt is hevülésbe
hozza hideg hamvaimat.

Dessenyei első munkája Agis tragédiája,
mely Mária Teréziának ajánlva, lyya-ben
jelent meg Bécsben, nyolczadrét alakban, 158
lapon. Ezen munka megjelenésétől számítjuk
irodalmunk megújhodásának korszakát. A darab tárgya a görög történetből van merítve.
Agis és Kleombrot, a spártai nép nyomorának enyhítése végett felkelést támasztanak
az uzsorások ellen és Likurgusz törvényeinek visszaállítását követelik. A király e kívánságot teljesíti. Később az álnok Agesilaus
elhiteti a királylyal, hogy a két nemes hazafi
a főhatalomra törekszik. Miután ezek nem
akarják magukat bűnösöknek ismerni, a király, Agesilaus cselszövése következtében,
Agist megöleti és Kleombrotot száműzeti.
E tragédia szépen folyó alexandrinusokban
van irva, de szerkezet és jellemzés tekintetében gyenge munka.

\\
Bessenyei György síremléke.
Dessenyeit tudvalevőleg, saját kívánsága szerint,
Puszta-Kovácsin, lakóhelyének kertjében, egy
általa még életében kiválasztott fa alá temették el.
A biharmegyei Bakonszeg községhez tartozó
Puszta-Kovácsi, jelenleg Nadányi Miklós birtoka,
a kinek a szőlőskertjében, csinos, vasrácscsal elkerített helyen fekszik eltemetve a költő. Sirja fölé tisztelői, 1883-ban, 2 1 ,» méter magas, szürke, márványobeliszket emeltek, a következő felírással: Bessenyei
György (1742 —1811).Tisztelői emelték 1883. jun. 10.
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A FELUJULÁS KORA. 1772-1820.
A FRANCZIÁS ISKOLA.

IH.
M I N D E N E S

GYÜLYTEMÉNY
l.

N E G Y E D.

^ííí.;i/í»ct ffjú
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Mirdenrik telfzem lehetetlen — — - —
- - — akarni rgyugyureg.

RÉV - KOMÀRQMUAK,
W é b e r S i m o n P é t e r ' belüjircl' I T í 9. Eítt.

A „Mindenes Gyűjtemény" czímlapja.
(Félnagyság.)

Péczeli József arczképe és névaláírása.
JÉJBMÉBB

Bárótzi Sándor.
ÁRÓTZI SÁNDOR, (1735-1809) m. kir.
testőr, irò és műfordító. Legnevezetesebb művei:
Kassándra. Calprenède után, 7 kötet. (Bécs, 1774.)
Erkölcsi mesék. Marmontel után. (Bécs, 1775.)
Erkölcsi levelek. Dusch után. (Bécs, 1775.) stb.

B

pÉCZELl JÓZSEF, (1750-1792.) reforI mátus lelkész, költő és műfordító, a hazában élő francziás irányú Íróknak vezére.
Leghíresebb műfordításai: Zaire, tragédia.
(Oyőr, 1784.) Henrias, (Győr, 1786.)^ mindkettő Voltaire után és Young Éjtszakúi
(Győr, 1787.) angolból. A Haszonnal mulattató mesék (Győr, 1788.) részint Ezopus
után készültek, részint eredetiek. Ő indította
meg az első tudományos folyóiratot, a Mindenes Gyüjtemény-i is, (1. o.) stb. — A névaláírás: humillimus ét addictus servus Josephus
Péczeli = Legalázatosabb és hűséges szolgája
Péczeli József.

Báró Orczy Lőrincz.

\ MINDENES GYŰJTEMÉNY megjelent

DARÒ

ORCZY

LŐRINCZ, (1718-1789.)

hetenként kétszer, nyolczadrét alakban,

lovas tábornok, Abauj-Torna vármegye főis-

l ivén. Szerkesztette és kiadta Péczeli József

pánja, költő, a francziás iránynak tulajdonképen i

Komáromban. Előfizetési ára volt egy évre

előkészítője.

Költői művei

Kölfeményes

holmi

helyben 5.—, vidékre 10 rénusi forint. Kelet-

(Pozsony, 1787.) és Két nagyságos elmének költe-

kezett 1789 július l-én, megszűnt 1792 június

ményes szüleményei (Pozsony, 1789.) czim alatt

30-án.

jelentek meg.
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A FELUJULÁS KORA. 1772-1820.
A DEÁKOS ISKOLA.

Bárót! Szabó Dávid arczképe és névaláírása.

Állítólag Rájnis József arczképe.

ARÓTI SZABÓ DÁVID, (1739—1819) jezsuita pap
később világi tanár, költő, a magyar irodalom ó-klaszszikai irányának egyik úttörője. - - Legfontosabb munkái :
Új mértékre vett killömb verseknek három könyvei; (Kassa,
1777-) Ki- nyertes a hangmérséklésben ? (Kassa, 1787.) Lefordította Milton Elveszett paradicsom-^, és Virgilius Aeneis-éi
II köt. (Bécs, 1810, Pest, 1813), mely utóbbi legbccsesebb
műve.

ŐSZEGI RÁJNIS JÓZSEF, (1741-1812) jezsuita pap
költő és műfordító, a klasszikái iránynak elmélet-irója.
Művei : Magyar Helikonra vezérlő Kalauz. Az az a magyar
vers-szerzésnek példái és regulái; (Oyőr, 1781.) A kőszegi
poétának mentő írása. (1789.) Lefordította Virgilius Eklogáit
és a Oeorgikát, melyek Magyar Virgilius czimmel jelentek
meg. (I. köt. Pozsony, 1789, II. köt. Pest, 1814.)

K

B

truw,
Virág Benedek üdvözlő verse Vitkovicshoz. (1821. márczius 4.)

IRÁG BENEDEK, (1754—1830) paulinus tanár, költő, műfordító és történetíró, a klassikai iskolának első kiválóbb
költői tehetsége. Költői művei : V. B. munkái (Pest, 1799), és
Poétái munkák, 2 könyv. (Pest, 1822.) ez. jelentek meg. Ezeken
kivül nevezetes történeti műve a Magyar Századok. (Buda,
1808—1816 és 1863.) Horatiusnak első teljes és értékes fordításával is ő ajándékozta meg irodalmunkat.

V
Virág Benedek arczképe

A FELUJULÁS KORA. 1772-1820.
DUGONICS ANDRÁS I.
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A MAGYAROS I
ISKOLA -BO-ÜO !•

EGY
IdEN RITKA

M A G Y A R
VILÁGOS'VÁRATT,

Á R P Á D ÉS Z O L T Á N
FEJEDELMINK' tDEIEBEN.

ÍRTA

DUGONICS ANDRÁS,
Kegyes Oskola • beii Szerzetes Pap ; a" Józan , Vegyfzet-'s-mind a' Terméfzeti Tudományoknak Oktat ó j a ; a' Pelii Tanulmányoknak Királyi Mindenségiben a' Tndákofságrak Királyi Tanittöja- ; a'
Tanúlttaknak e g y g y i k Tagja } E' Jeles Tennéfzeti
Karnak Ürebbike.

ELSŐ KÖNYV,
A' SZERENCSÉS DOLGOK.
Dugonics szobra Szegeden.

Dugonics ifjabbkori arczképe.

Izsó Miklóstól.

UGONICS ANDRÁS emlékének megörökítésére, szép bronzszobrot állíttatott Szeged varo sa 1876aug. io.-én,a Dugonics téren. A szobrot Izsó Miklós, a maj>yar genre-szobrász;it megalapítója, (szül.
1830. f 1875.) mintázta, de ennek közbejött halála miatt Huszár Adolf (szül.
1843. Beszterczebányán, -f- 1885.) készítette el. A szobor Dugonicsot idősebb
korában, régí magyar papi viseletben
tünteti fel. A szelíd lelkű, jóságos arczu
tudós mélyen elgondolkozva támasztja
arczáí jobb kezére, míg baljában Etelka
czímfl regényét tartja. A szoborban a
tudós, költő és magyar pap sikerültén
van ábrázolva. A szürke márványból
készült talapzat felirata : Dugonics András.
Emelte Szeged város közönsége. 1876.
Az emlék 13,500 frtba került.

D

r^vUGONlCS ANDRÁS, (1740-1818) piarista tanár, korá*—^ nak legolvasottabb regény- és drámaírója, a népies, magyaros Irány megindítója. Legnevezetesebb regényei : Etelka ;
{\. o.) Az arany pereczek; (Pozsony, 1790.) Jolánka Etelkának
leánya; (Pozsony, 1803.) Cserei; (Szeged, 1808.) Drámái:
Toldi Miklós; Etelka karjetben; Bátort Mária; Kun László,
(feles történetek czim alatt 2 könyvben, Pest, 1794.) Tudományos műve : A tudákosságnak négy könyve ; (Pest, 1784-1798.)
Legmaradandóbb becsű munkája : Magyar példabeszédek és
jeles mondások. (2 rész, Szeged, 1820.)

•2s'f£ÙL&èst i> uftcfìeAe£ &í"c~2,ert ca*'_ aay&a.&a ;
"7)e •yfitag'ifaA'
trzìveJiei 2e — n&tti — faT&olhfttta -.

költségével ás hétéivel,
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Dugonics

„Etelka" ez. regényének

czímlapja.

1~\UOONICS népszerűségét főleg Etelka ez.
*-J regényének köszönheti. E mű megírásának
fő oka vaia „Magyarországnak ekkori siralmas
állapotja Második József császárnak- igazgatása
alatt." — iy86-ban, 2 hónap alatt irta ésiySS-ban
jelent meg, nyolczadrét alakban, két kötetben.

,
Dugonics Etelkájának czímképe.

Dugonics Etelkájának czímképe.

(II. köt.)

ETELKA első kötetének czíme : A szerencsés dolgok
A Z(351
lap.) - Czimképénck magyarázatát adják a regény

befejező sorai. Midőn t. i. sok megpróbáltatás után Etele
és Etelka végre eyymá^e lettek. li;il;íbnl a «nagy Istennek"
ki szerelmöket megsegíté ,,Kűböl egy Oltárt t-píttettenek.
Bele szúrták Atikínnk kanlüvát ; nn.'ll("j'' FaragtattakEtelteek
Buzogányát '* Kalpagját. Ezeken IVh'il a/ OH/inmk n/un
lapjára, mely Budavára felé fordult,
é szavakat veséitek á
Művészekkel : „A* Magyarok1 Istenének." Az oltár mellett
Eulka cs r-tt-lf állnak I I . Jó?st'f korabeli vist-ltfllH-n. Etelka
szivéhez s/onìjii liu-lu íu-ivkcpa, melyet az ifjn cl^ő találJíozásiikkor Etelkának ajándékozott.

POSOMBíN to KASSA»,
EÜSKÚTI L A N D E R E R M I H Á L F

Dugonics öregkori arczképe.

AZ ETELKA II. kötetének cs-ime: A szerencsétlen esetek
•^ (30& lap.) Rézraetswíü ivíinkqit:, a két vetélytárs Ktele
és Zalánfi pár\'iadalál mutatja be. Midőn Zalánfi a viadalban elesik, Etelka részvéttel hajol füléje. Ekkor Zalánfi
,,erejének ördöngös maradékját tiszvekapargatván" kardját
,,nagy tiühösséggel Etelkának oldalába verte, ezt mondván
Etelének : Ha az Enyim nem lehet ; a' Tied se légyen." Etelka azonban kigyógyul sebéből és Etele felesége lesz

A FELUJULÁS KORA. 1772-1820,
A MAGYAROS
ISKOLA .B*S»

II
11.

/
fí

srfi.

UGONICS Följegyzései csak kéziratban maradtak fenn.
A munkát újabban adta ki ifj. Szinnyei József (Olcsó
könyvtár 162. sz.) E rnű 4 részből áll, melynek legérdekesebbje

D

í^ r\r\

DUGONICS ANDRÁS H.

az első rész, Etelkának kulcsa, mely ezen regény politikai
irányzatosságának a megértésére szükséges felvilágosításokat
tartalmazza.

A FELUJULÁS KORA. 1772-1820.
GVADÁNYI JÓZSEF. I.

A MAGYAROS I 1I
ISKOLA -BO-&O J 11.

/^ V A D Á N Y I JÓZSEF
GRÓF (1725

1801),

lovas generális, epikus költő,
a magyaros iskolának legnépszerűbb irója. Legnevezetesebb munkái : Egy falusi
Nótáriusnak Budai utazása;
(1. o.) A' mostan folyó országgyűlésnek satirico critice való
le-irása;

(Pozsony, 1791.

névtelenül.) Rontó Pálnak...
és gróf Benyovszki Móritznak életek; stb. (1. o.) A falusi
nótáriusnak elmélkedései, betegsége, halála és testamentuma; stb. (1. o.)

Unalmas

órákban ... való időtöltés;
(1. o.) A világnak közönséges
Gvadányi József gróf.
(Szakolcza városa birtokában Itvő olajfestmény után.)

históriája,

I—VI. köt. (Po-

zsony, 1796—1805.) stb.

Gvadányi József gróf.

(„A világnak közönséges históriája,, I. kötetében közölt arczkép után.)

OLVASÁSA :

'ÜL.

Gvadányi kézirata.

P. S. Tegnap Jósef Napja lévén ezen igék folytak aszta
lomnál
Töltesd meg Billikumom Inasom jó borral,
Te pedig Lovászom, Mosaraim porral,
Süsd el ; mormollyanak ma van Josef Napja
Üli ezt egy Vezér, s Rév komarom Papja,
Már iszom! Czigányok! Húzzatok egy Rundát
Ma mind az palástot béiszszuk s mind
bundát.

Kgy Péczcli Józsefhez intézett és 1789. márczius 20-án kelt levélnek záradéka.

ENYOVSZKY
MÓRICZ GRÓF
( 1741 -1786), táborn ok,
Madagaskar királya.
Saját maga által, franczia

nyelven

megirt

életrajza megjelent, angol

nyelvre

fordítva,

Londonban i7QO-ben,
Gvadányi szakolczai lakóháza.
VADÁNVI i7S3-ban költözött Szakokzára (Nyitra m.), a hó! I78s-ben másodszor
megnősülvén, feleségével nászhozománynl kapta a jezsuita templommal szemben
fekvő házat, melyet ő, hatalmas kőczimerrel ellátva, kényelmes barokstilö kastélylyá
alakíttatott át. Itt töltötte életének hátralevő részét és műveit is itt irta. E házat l862-bcn
Síakolcza varosa 57.700 írtért megvette akkori tulajdonosától, báró 7ay Imrétől. A város
közönsége 1887 augusztus i8-án díszes, szürke márványból készült emléktáblával jelölte
meg: a költő házát. Az emléktábla, felső háromszögű csúcsában domborművű lant és
hadiszerek vannak, a költő és katona Gvadányi jelképeként. Felitata : Ezen házban lakott \
gróf Gvadányi József | Magyar lovas generális és | koszorús költőnk | 1783-tól l8oi-ig
szül. 1728. okt. hó 16, t 1801. dee. hó 21. |

G

két kötetben. Ezt Jókai
Mór

fordította

ma-

gyarra. (Budapest, 1888.
Két kötet.)
Benyovszky Móricz gróf arczképe.

(Langer által rézbe metszve, Dr. Franz Sartori: „Pantheon Denkwüidigcr
Wimderthaten" (Bécs, 1816) ez. m u n k a I I . kötetéből.)

E G Yl

FALUSI' NÓTÁRIUSNAK

BUDAI

UTAZÁSA,
M E L L, T E T

ormon maga .abban esett

VISZSZONTAGaÁGAiVAL EGTGVÜTT
az el .aludt véiu

MAGYAR SZÍVEK'
fel ferkentésere , és mútatfágára
E' V E R S E K B E F O G L A L T X.

A FELÚJULÁS KORA.
Í772—Í820.

UNALMAS ÓRÁKBAN,
'VAGY

VALÓ

A MAGYAROS ISKOLA. IV.

I D Ó TÖLTÉS.

GVADÁNYI JÓZSEF. II.
Fazekas Mihály.

A' faELLYET

a' Versekben Gyönyörködöknek kedvekért,
KI-ADOTT

GRÓF G V A D Á N Y I JÓZSEF
MAGYAR LOVAS G&NERALIS.

Pozsonban és Komáromban,
.WiBF-E. SIMON PÉTER költségével és betűivel '1750

- I ;

A' TELI HOSZSZÚ ESTVÉKEI*

W éber Simon'Péter költfégével és betűivel.
ff

Gvadányi„Peleskei nótárius"-ának czímlapja.
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Gvadányí: Unalmas órákban való időtöltés
ez. munkájának czímlapja.

PELESKEI NÓTÁRIUS Qvadányinak legkedveltebb, legA olvasottabb
munkája. 1787 augusztus 2-án kapott a költe-

habun.it követő hubert;burgi béke után Gvadánvit ezredével, Bereg
A hétéves
megyének egy kis íiihij.iba, ,1 tii?;ili;iti Badallőb\ rendelték, ;i hol harmadfél

mény írásába, 80 nap alatt bevégezte, de csak i7go-ben
adta ki Egy Falusi Nótáriusnak Budai Utazása czímen, névtelenül, kis 8-rét alakban, 158 lapon, vörös nyomású czímképpel, a mely a Zsufa lován Budára érkező nótáriust m.ut..tja be.

es/tendőt töltött. Itteni clütínt-k mulatságos emlékeit irta le az Unalmas
órákban vaiò úiőíötíesben, mely nyolczadrét alakba», 232 lapon jelent meg
Pozsonvbin, I7t)>-ben. A mű vörös tivomfisii c^imképt.' ( i v . u i á n y i i L i k ;i/mi furcsa,
kalandját mutUji be, midőn a költő, Bakos János badallói lelkÉsxszel, Kos
István parasztgazdával és a saját vadászával, a Tisza áradása által tlüntíit:
U-iiik-tjii csolnakázva vadász, a falion é* a viztűl el nem bontott emelkedéseken tartózkodó vadakra. A tiszíeletes, a Ovadányitől lőtt nyulat emeli a csolnakba, miközben a generális a távolabbi halmon álló farkasra IO. A jobb
oldalon lévő fa ágán egy nyest-menyét, a fa alatt róka látható.

RONTÓ P Á L N A K

FALUSI NÓTÁRIUSNAK

egy Magyar lovas Köz-Katonának
É s
G R Ó F

ELMÉLKEDÉSEI,

BENYOVSZKI

BETEGSÉGE, H A L Á L A ,
ÉS

MÒ R . I T Z N AK

TESTAMENTUMA,

ÉLETEK',
Földön,Tengereken álmélkodásra méltó Tör-

>U£L'L Y II K É T

icriettyeiknek, 's véghez vitt Dolgaiknak

két íbros Versekkel ki-adott, és Új Efztenda-

L E - í R Á S A,

béli Ajándékba, Hazánk Dámáinak, és GaraUrainak nagy fzivesféggel nyújtja

g' mellyet Hazánk Dámáínak kedvekért
Versekbe foglalt
CR'ÓF GVADÁNYI JÓZSEF
Magyar Lavai Generális.

GRÓF G V A D Á N Y I J Ó Z S E F
Magyar Lovas Generális
ezen bé-állott 179$. elitendónefc «ItÖ napján.

és Komd-rombun,
Wébcr Simon Péter ttűlttégével és betűivel,
i ?9 3-

Gvadányi : „Rontó Pál"-jának czímlapja.
RONTÓ PÁL ÉS GRÓF BENYOVSZKY MÓRICZ ÉLEA TEK
síb. Gvadányinak másik népszerű és egyszersmind
legnagyobb verses mfive, melyet „hazánk dámáinak "kedvekért"
irt és i7Q3-ban adott ki kis 8-rét alakban, 548 lapon, vörös
nyomású czimkcppel, a melyen szibériai táj látható. Quo fata
ferení (a merre a sors visz) felírással. A kutyák által vont szánban Rontó Pál cs gróf Bcnyovszky Móricz ülnek.

Poi 3onybant
Wéber Simon Péter kőhfégévcl és Betűivel.
i 796

Ludas Matyi illusztrácziói.
pAZEKAS MIHÁLY (1766-1828^ debrecraii nyugalma^ott főhadnagynak, Ludas Matyi czimü, hexameterekben irt tréfás elbeszélése előszűr 1815-, majd
1817-ben jelent meg Bécsben, nyolc/adrét alakban, négy
lézmetszettel. Matyit Döbrögi, deresre húz tja; Matyi
bosszút esküS7Ík (1. r. kép). Először ácsnak öltözve,
Döbrögit favásárlás ürijgyc alatt az erdőbe csalja, a hol
félholtra veri (1. 2. kép); majd midőn e miatt beteg lesz,
mint orvos jek-nik im-g és újra elpáholja (1.3. kép), végre
egy vásár alkalmával, Döbrögi hajdúit cstllei uruktól
r
eltávolít án, földesurát harmadszor is elveri.

Gvadányi: A peleske! nótáriusnak elmélkedései, betegsége, halála és testamentuma ez.
munkájának czímlapja.
PELESKEI NÓTÁRIUS . . . HAI.ALA ÉS TESTAMENTUMA 17g6-ban
jelent meg Pozsonyban, twolczadréí alakban, 266 lapon. Czímképe azon
jelenetet ábrázolja, midiin a nótárius fölvevén a halotti szentséget, meghal.
A kép alatti latin szöveg értelme magyarul : így hal meg az igaz ember.

A

A FELÚJULÁS KORA. Í772-Í820.

EOYEZTETŐK.

Kármán József arczképe.

I/-ÁRMÁN JÓ7SEF, (1769-1795)
a magyar elbeszélő prózának
egyik legnagyobb tehetségű művelője, irodalmunkban az első lélektani alapon kidolgozott regény Írója.
Legnevezetesebb munkája : Fanni
hagyományai.- (1794, az Urániában.)

Fanni arczképe az Urániában.

\3rdnia
Ràda! Gedeon arczképe és névaláírása.
ADAI GEDEON gróf, (1713 1792.) Költő, irodalmunkban
az egyeztetők neve alatt ismert irói csoportnak vezére,
a magyar mértékes-rimes versforma meghonosítója. Összes
műveit Váczi János adta ki i8g2-ben. (Bpcst, Olcsó könyvtár.)
Az arczkép alatti latin felírás értelme : A múzsák és saját
barátjának, Kazinczy Ferencz.

R

Clsö C/z tendo
l Kotic-t.
Fanni költött arczképe.
(Toldy kiadása a Neni7i.il kf.nyvtirh.1:1.j

Az Uránia czímlapja.

Verseghy Ferencz arczképe.
ERSEGHY FERENCZ (1757—1822), költő, eszlétikus,
kora egyik legkiválóbb nyelvtudósa. Költeményeit
Toldi adta ki, V. F. versei ez. a. (Pest, 1805.) Nyelvé
szeti és verstani munkái között a legfontosabbak. A tiszta
magyarság; (Pest, 1805.) Magyar ortografia; (Buda,
iSlb.) A pbilosophiának talpigazságaira épített felelet...
a nyelvmivele'snek mivoltárul. (Buda, 1818.) Rövid értekezés a másikáról; (Bécs, 1791.) Mi a poézis ? és ki az
igaz poéta? (Buda, 1793.) A magyar versnek különféle
nemeiről. (A Magyar Aglájában, Buda, 1806) stb.

V

AZ URÁNIA CZÍMLAPJA. - Kármán József volt az első, a ki
Pestet irodalmunk központjává kivánta tenni; e czélból alapította az
Uránia czímű évnegyedes folyóiratot, melyből az első kötet 4 kis
íven, nyolczadrét alakban, képekkel
és hangjegyekkel, a költészetet és
tudományt jelképező, szimbolikus
czímlappal, 1794 februárjában jelent
meg, Váczon. Ára, füzetenkint i frt
volt. — Összesen 133 előfizető, 145
példányt rendelt. A lap, valószínűleg Kármán betegsége miatt, a harmadik füzettel 1794 okt.-ben megszűnt.

Bacsányi János arczképe.
D ACSÁNVI JÁNOS, (1763—1845) költő és esztétikus, a fran*-* czia forradalom eszméinek legszenvedélyesebb hirdetője.
Költeményeit, válogatott prózai műveivel egyetemben Toldi
Ferencz adta ki. (Pest, 1865.) Szerkesztője és kiadója volt a
Magyar Miísenm czímű évnegyedes folyóiratnak is. (Kassa,
1788-1792.)

CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY.
as?

'*«*

S -fcrr

jèt^j .

/

Csokonai arczképe és névaláírása.
SOKONAI VITÉZ MIHÁLY, (1773-1805.) egyike legeredetibb és legkiválóbb költőinknek. Petőfiig legnagyobb
lírikusunk, a magyar komikai eposz megteremtője. Legnevezetesebb művei: Anakreoni dalok; (Bécs, 1803.) Dorottya;
(Nagyvárad és Vácz, 1804.) Halotti versek. A lélek halhatatlanságáról; (Nagyvárad, 1804.) Lilla, érzékeny dalok III könyvben ; (Nagyvárad, 1805.) Ódák. (Nagyvárad, 1805.) stb.

C

Csokonai kézirata.

C

SOKONAI KÉZIRATA. A Tihanyi Ekhohoz. (Eredetije
a M. T. Akadémiában.) Megjelent a Lilla dallok között.
Csokonainak egyik legszebb és legnépszerűbb költeménye.

Csokonai szobra.
SOKONAI SZOBRA. Az :86i-ben alakult „Emlékkert-Jársulat"
buzgolkodása következtében, Csokonai emlékét, szülővárosa
Debreczen, saját költségén felállított szoborral örökítette meg.
Az emléket, mely 15,000 forintba került, az év. ref. templom mögötti
téren, 1871. okt n-én leplezték le. Az érczszoborCsokonait korszerű
viseletben, átszellemült arczczal, lanttal kezében, a költői ihlet pillanatában mutatja be. A talapzat felirata: Csokonai, 1773— 1805. A mű
készítője Izsó Miklós, a kinek e szobor legsikerültebb alkotása és
egyszersmind egyetlen monumentális műve, melyet maga fejezett be.

C

Csokonai síremléke.
SOKONAI SÍREMLÉKE. Csokonai hamvait a debreczeni
temetőben sokáig csak egy egyszerű fejfa jelölte, melyet a
költő nagy tisztelője Domby Márton, akkori iskolanagy állíttatott. E fejfa idővel elpusztulván, Debreczen polgárai i83&-ban,
maradandó emlékkel díszítették fel Csokonai sírját. Az emlék hatalmas, négyoldalú kőtalapzaton nyugvó, 80 mázsa vasból öntött gúla,
melynek csonkított tetején áldozati tűz lobog. Felirata: Csokonai
Vitéz Mihály, született 1773. Debreczenben. Meghalt 1805. Hazafiai
emelték 1836. Az emlék tervét Beregszászi Pál rajztanító készítette.

C

A FELÚJULÁS

KORA. 1772-1820.

KISFALUDY SÁNDOR.

Kisfaludy Sándor idősbkori arczképe.

Kisfaludy Sándor ifjúkori arczképe.
(Kisfaludy K. festményéről. Eredetije a Kisfaludy-társ.
birtokában.)

ISFALUDY SÁNDOR, (1772-1844.
lirai és epikai költő, a nemzeti romanticzizmusnak első képviselője, a XIX. század
első negyedének egyik legkedveltebb Írója.
Legolvasottabb művei : Himfy szerelmei ; (1. o.)
Regék a magyar előldőből. (I. o.) Ezeken
kívül fontosabb munkái : Kft szerető szívnek
története; Regekölíőnek hattyúdala XIVénekben. (K. S. hátrahagyott munkái. Pest, 1870 - 71.)
Drámái, Eredeti magyar játékszín czímen
jelentek meg (Buda, 1825-36, II kötetben.) stb.

K

Kisfaludy Sándor kézirata.
A Himfy 25. és 19. dala; Takács Józsefhez irt 17Q7- jú
7-iki leveléből. (Eredetije a M. T. Akadémiában.)

REOÉK A MAGYAR
ELÖtDŐBŐL
ILLUSZTRÁCZIÓT. Kisfaludy regéinek első gyűjteménye :
Csobőncz,
Tátika, Somló, egy időben
jelentek meg A boldog
szerelem-me\, i8o7-ben,
tizenkettedrét alakban,
három rézmetszetüképpel.
- Liso képünk, Csobáncznak fi8ű7-iki kiadás) azon
jelenetét ábrázolja, midőn
a harczból hazatérőSzentgyürgyi szolgájával Csobáncz vára alá érkezik.
A távolból látszik a vár,
nu-lynck tornyából a lélekharang kongása h a l l a t s z i k
hozzájuk. A szemközt j ftvii
paraszttól értesül Szentgyorgyi, jegyesének,
üynlafy Rózsának haláláról. - A másoiiik kép,
Somló, I I I . énekének aziin
jclencttJl mutaíjabc, midőn
a törökök ellen háborúba
induló Bakács Elek búcsút
vesz feleségétől Lórától
ős apjától. — A képeket
Blaschkc metszette.

A

Csobáncz.

Kisfaludy S. régi szobra
Balatonfüreden. (Züllichtől.)

Somló.

LJjIMFYSZERELMEÍ* • NEK ILLUSZTRÁCZIÓI. A bemutatott két
kép riimiy

szerelmeinek

iSoy-iki kiadásából való.
Az első A kesergö szerelem Vili. énekét illusztrálja. Himfy egy alpesi,
vad

rengetegnek

magá-

nyába vonul, hogy a természetnek elpanaszolja
szíve bánatát. - A második kép A boldog szerelem
I.

énekchc?

készült. A

költő saját birtokán, kedvencz tölgyfája alatt pihen

Kisfaludy S. mostani szobra

feleségével és a természet
szépségében

Balatonfüreden. (B. Vay Miklóstól.)

gyönyör-

ködve, boldogan beszél i

Kesergő szerelem.

ISFALUDY SÁNDOR SXOUKA Balatonfüreden. Kisfaludy
első bron/s/iHirAt, uraim ala-urn X u l l k - h K ' i . . ! , - , • -,- n ••Zala-megye ko7Önséjíe állíttiitta fel 186»-baii, h" s/nhor a?on!)im olyan kezdetltges gyenge alkotás volt, ho»\ i'ijj^l ;
cserélni, melyd báró Vay Miklós készített, és 1877. máju* tuvjban
leplezték le. Az új s/obur Badai-sony felé fordiilva, mag>-ar dís/rnhában mutatja be a költői, jobbjáhan írón t, baljában félig nyitott
könyvet tart. A talapzat f el irat i : KisÍLihuly Sátulitruak. X:tlft-nie«\v
köxonsége. 1870.

K

ül a múlt szenvedéseit.

Boldog szerelem.
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AZINCZY FERENCZ, (1759-1831) író, esztétikus és műfordító, a németes
iskolának feje, irodalmunk reformátora és a nyelvújítás vezére. Lengnevezetesebb munkái : Gessner Salamon l diuturni ; (Kassa, 1788.) Bácsmegyeinek
öszveszedett levelei; (Kassa, 1789.) Hamlet; (Kassa, 1790.) Helikoni virág-ok;
(Pozsony, 1791.) Herdernek Paramithyonjai ; (6605,1793.) Lessing meséi; (u. o.)
Sztella, Goethe után ; (Pozsony, 1794.) Tövisek és virágok; (I. o.) Clavigo; Goethe
után. A testvérek; (Pest, 1815.) Egmont, Goethe után; Ossziánnak minden
énekei; (Pest, 1816.) Qalottì Emilia, Lessing után; (Pest, 1830.) Kazinczy útja
Pannonhalmára; (Pest, 1831.) A botcsinálta doktor, Molicre után ; (Buda, 3834.)
Barnhelmi Minna, Lessing után ; (1834.) Erdélyi levelek ; (Pest, 1839.) Kénytelen
házasság, Moliére után ; (Pest, 1839.) Mis Sara Sampson, Lessing után ; (Pest,
1842.) Pályám emlékezete, Magyar Phantheon ; (Abafi : Nemzeti Könyvtár III.
és XXXVI. kötet.) Nagyszámú leveleit az Akadémia megbízásából dr. Váczy
János adja ki. (I—XI. köt., 1890-1901.)
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4 iHsuérttf-e, A>
Kazinczy kézirata.

ILONÁT JÁNOS, korának egyik legkiválóbb magyar arczképfestője, (meghalt 1830), a kivel Kazinczy személyes, jó barátságban is állott, 1812-ben, szeptember végén kezdte festeni
Kazinczy arczképét. A nagy irodalmi reformátor csak egyetlen
egyszer ült a festőnek, a ki a képet azután Kreutzinger i8o8-iki
festményének segítségül vétele mellett készítette el. Az elegáns
felfogással és művészi finomsággal kidolgozott kép Kazinczynak
legsikerültebb arczképei közé tartozik. Jelenleg a széphalmi
mauzóleumban van elhelyezve.

(Eredetije a M. T. Akadémiában.)

\ SZÉPHALMI MAUZÓLEUM. Kazinczy
•** 1806 jun. lo-én költözött az általa Széphalomnak nevezett Bányácskára. E Zemplénmegyei kis községnek keleti oldalán emelkedő
halmon állt Kazinczynak szüleitől örökölt kis
háza, melynek ablakaiból szép kilátás nyilt
a zempléni hegyekre. 1859 oki 27-én, Kazinczy
születésnapjának századik évfordulóján, országszerte fényes ünnepségeket rendeztek a
nagy irò emlékére. Az ezen alkalommal rendezett díszlakomán Dessewffy Emil gróf egy
Kazinczy-alap gyűjtését indítványozta. Nemsokára 49.638 frt gó kr. gyűlt össze, melynek
egy részével Kazinczynak maradékait segélyezték, 26,436 írtért pedig megvették a széphalmi birtokot és Kazinczy lakóházának helyébe, szép dórstilü mauzóleumot építettek.
Fentartásáról a magy. tud. Akadémia gondoskodik. E mauzóleumban vannak elhelyezve
Kazinczy összes művei, kéziratai, és jegyzetei ;
Ferenczy Istvántól készített márvány mellszobra, két festett arczképe, Orlai Petrics
Sámuelnek festménye : Kazinczy és Kisfaludy
Károly első találkozása stb. A mauzóleumtól
délre van Kazinczy sirja. (Saját kertjében.)
Kazinczy széphalmi mauzóleuma.

KAZINCZY EERENCZ

i

U N K Á J
SZÉP

1.

L I T E RÁ T U H A ,

TESTEN,

i

.TRAIfTNEll JÁSOS TAMÁSNÁL. I K I 4 .

Kazinczy összes munkái I. kötetének
címlapja. (Kisebbítve.)

A FELUJULÁS KORA. 1772-1820,
A NÉMETES
I S K O L A ^ T>O

II
11.
ZEMERE PÁL,
(1785-1861.)
költő, irò és esztétikus, Kazinczy irányának leglelkesebb híve és terjesztője. Költeményei közül szonettjei a legsikerültebbek. Nevezetesebb
művei :
Zrínyi,
Körner után, (Élet
ésLitteratural.köt.)
Felelet a mondólatra; (1. o.) Tandithyramb «s dalverseny,
(Vörösmarty Fóti dalának
méltatása.) Szerkesztette Kölcseyvel az Élet és Literatura, utóbb Muzárion ez. folyóiratot. (1826-1829.)

S

Szemere Pál.

rVÖBRENTEY
L^ GÁBOR,
(l 786-i 851) költő,
műfordító, nyelvészeti- és történetíró.
Legfontosabb müvei : D. O, külföldi
színjátékai; (Bécs,
1821—22. II. köt.
Ebben : A fösvény
Möliéreután.)SAűkespeare remekei;
(Pest, 1830.Ebben:
Macbeth.) Huszárdalok. (Buda, 1847.)
Szerkesztette az
Erdélyi muzeumot
(Kolozsvár, 1814 —
i8i8.)aAÍ. T. Társaság Évkönyveit,
(Pest, 1833-1835)3
RégiMagyarNyelvemléktár l-l V. kötetét,(Buda,i83846.) Ő fedezte fel,
egyik becses nyelvemlékünket, a róla
elnevezett Döbrentei-kódexet, stb.

Döbrentei Gábor.

MONDOLAT.
SOK SÖVITMÉN

YEK.KEL,

ís ÉG G Y
KIEGÉSZÍTETT

Ú 3 3 - S Z Ó T Á RR Á L

E 6 G Y Ü T T.

Tünet -fcr'irií.
D I C S H A L O M.

Oirií/,,yf'a,Zá.rrt - - rruír taífya. ffé éerntríf n '
ÍBoidao ,<yói/endi7/r.' '
A Mondolat czfmképe.

A Mondolat czímlapja.
IXIS JÁNOS, (1770 — 1846.) ág. év. szuperintendens, költő
^ és műfordító. Költeményeit összegyűjtve kiadta
Kazinczy Ferencz, K,.].,versei czimen (Pest, 1815. III. köt.)
Fordításai közül figyelmet érdemelnek: Horatius levelei;
(Pest, 1833.) Blair Hugó rhetorikai és aesthetikai leczkéi ;
(Buda, 1838.) Longinus értekezése a fenségesről és Anaximenes rhetorikája ; (Buda, 1846.) Aristoteles rhetorikája.
(Buda, 1846.) Pythagorás arany mondatai. (Pest, 1846.)
Önéletrajzát, Kis János superintendes emlékezései életéből,
czimű munkában (Sopron, 1845-40, ü. köt.) hagyta ránk.

FELELET
A-

MONDOLATBA
B É li A I

BÓHÓGYI GEDEON ÚRNAK.
ÉS VIRÁOOK CZÍMA 1ÖVISFK
LAPJA.- A MONDOLAT CZfM-

MDCCCXI.

LAPJA. Kazinczy, a TSvisek és virágok tv. i8ii-ben (nyo!c?actrét alak, 52
Táp) kiadutí fpij;r.i]nni;íil),iii élfs f?línynyal támadta meg, a minden újíl;Uti>l
idegenkedő ortholoKiisokat, a. kik e
u'nnaiiásra a Mondóid? ez, röpirattal
íeleltek. E munkál Somogyi Gedeon
állította öss?e, Szentgj>örgyiJü2Sefóíureczeni orvosnak és több dunántúli
urtlinlngnsnak, a nyelvnjitást glínyoló
irataiból és ő adta ki iSi^-han, Dicshalmon, (Veszprém) tixcnkctíedrét alakban, 102 lapon. - E támadás Kazinczyt mélyen sértette, ile fükép nagy
megbotránkozást keltett a Mondolat
izr'mfiepe, a mei}' Kazinczyt koszorúsán,
előtte m u z i k á l i s háromsxöggel, (a szah,uiKnmii<.v.'.<k j e : \ é n y t ) olji..in lanttal
és Tiiiigötte gitárral, (a szonettirás jelképe) k ű í j í é l i e f n j v a áhrázolja, a mint
szamár hátán a Parnassus felé nyargal.
A Parnassio tetején a Pegazus ál] két
Iár.011, alálih esiy sz;;tir látható. A kép
alatt lévő verset vályi N T agyFerencz irta.

A Tövisek és Virágok czímlapja.

* A „mondolat" szó Barczafalvi Szabó
Dávidtól eréíl.

SXÉl'UALO.M

* FELELET A MONDO•'* LATRA CZÍMLAPJA. A
Mondolat támadásai ellen Kölcsey és Szemere vették védelmükbe niesteröket, a kik az
iSi4-ik

év

nyarát Péczelen

együtt töltötték és itt írták meg
munkájukat. Felelet a Mondó-

,

Soli 8ivitrnínyrtVet,<s

egy • kiejétzitett íj

Szótárral eggyfitt,

Dicshalom (azaz WES2FKÉM)

1813.'

Síiűift Pasquilusára,

latra néhai Bohógyi* Gedeon
úrnak czímmel, a mely nyolczadrét alakban, 94 lapon jelent
meg Pesten, i8i5-ben.
Somogyinak elferdített neve.

PESTEN,
TH/VTTHEB Jis. TAM. Bctűiv»! 1815.

A Felelet czímlapja.
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RÉVAI MIKLÓS.

1LABOBATTOR

G R A M M A T I C A
H V N G A R I C A .
AD

G E N V l HA M

PATRII SERMON1S INDOLEM
A F F I K 1 V M Q V E L1NGVAKVM.
ADMINIC VLIS

rniBvs VOLVMINIBV:
S T V Ü 1 0 . ET O P E R A
10ANNIS N1COLAI8ÉVAI,
I R O F L S S O R 1 S PVBl.

ORD.

V 0 LV M E N P S I MV M

Révai Miklós arczképe.
(Donát egykorú festménye után.)

P E S.T l N . T ,

TÌIII

M. t » m T » .

Révai Miklós szobra.

DÉVAI MIKLÓS, (1759-1807.) költő és
nyelvész, a történeti nyelvtudomány megalapítója. Legnevezetesebb munkái : Magyar
alagyáknak

első könyvök; (elégiák, 1788.)

Antiquitates literattirae hungarícae; (a magyar
irodalom régiségei, Pest, 1803.) Elabomtíor
grammatica hímgarica I —II. köt. (tüzetes magyar nyelvtan; Pest, 1803—1806.) stb.

a M. T. Akadémia palotájának homlokzatán.

Révai Miklós emlékoszlopa

magyar nyelvtudomány apostolának emlékoszlopát 1893.
aug. 25-én leplezték le a torontálmegyei Nagy-SzentMiklóson, a nagy tudós szülőhelyén. A díszes emlék
a Szegedi- és Deák Ferencz-utcza sarkán áll. Főhomlokzatán
látható Révainak domborművű mellképe; alatta a felírás:
A történeti nyelvészet atyja, Révai Miklós a nagy | született 1750-ik év február hó 24-én | Nagy-Szent-Miklóson
Torontál-megyében j meghalt 1807. évi | április hó 1-én Pesten,

A

Révai magyar nyelvtanának
czimlapja. (Kisebbítve.)

Nagy-Szent-Miklóson.

É V A I nagy nyelvtana 3 kötetre volt tervezve. Közülők az I. kötet (nyolczadrét 535
lap) 1803-ban, a II. kötet (541 lap) 1805-ben
jelent meg Pesten. A III. kötetet, a nagy nyelvtudós, korán bekövetkezett halála miatt már nem
adhatta ki. Kisebbített hasonmásunk a második,
1806-iki kiadás czimlapja. A mű czíme magyarul :
Tüzetes magyar nyelvtan. A hazai nyelv törzsökös természete szerint hűségesen magyarázva és
a rokon nyelveknek segítségével bővebben megvilügosítva.

R

DÉVAI szobra, Izsó Miklósnak
^ egyik legsikerültebb alkotása.
Magyar papi viseletben mutatja be
a tudós írót. Bal kezében könyvet
tart, jobbját magyarázólag emeli fel.
A szép, magas homlok, a mély tekintetű szemek és az egész alak
nyugodt magatartása, az igazi tudós
benyomását teszik.

A FELÚJULÁS KORA. 1772-1820.
BERZSENYI DÁNIEL.

H I RLAPOK.
Felsíges Tsífzirné
különös

Apodoü Kiríly
_-^íTr~r^*

Afzfzonyunknak
cngedelcmév cT,

A Magyar

Hírmondó,

1780.

efztendöbenn.

Boldog Afzfzony Havának első napjánn, ~
Szombatonn költ.

Berzsenyi Dániel.
D E R Z S E N V l DANIÉI., (1776-1836) a magyar Idassrikai
*-* óda legnagyobb mestere. Költeményei B. D. versei,
ez. jelentek meg először 1813-ban, Pesten, Prózai műve- :
Észrevételek KÖUscy recensiójára ; (Tudom. Gyűjtemény
1825.) A versformákról; fu. o. IS26.) Poetai har-monistica.
(M. T. T. Évkönyvei I. k. 1853.)

ELSŐ L E V E L E .

közönsége, a megye nagy fiának emlékére
Vasvármegye
1896. decz. 8-án szép érczszobnrt állíttatott S/omb.itlielyen, a városház előtli parkban. Magas talapzaton áll a
küllő érczalakja, az akkori nemesi úrirend öltözetében,
vállra vetett hosszú mentében, a melynek egyik szárnyát
jobbjával derekához emeli. Ügy az arczon, m i n t az egész
alakon nemes páthosz ömlik el, mely a költő müveit is
jellemzi. A ialapzal felírásai, elől: Berzsenyi Dán'el ; hát u l : Vasvármegye közönsége; j o b b r ó l : «Csak sast nemzcrek a sasok" ; balról : „Állsz még állsz, s/tretett hazám."
A szobor készítője: Kiss Oyörgy (szül. Szászváron,
Baranya-megye 1852.)

tt

zokások a híríróknak, hogy új efztendo'kor holmi köfzöntésekkel k«zdjék-el leveleket. Ezt a fzokáíl a
Magyar hírmondó tálam nem.fogja mindenkor követni : mivel a felettébb való hálákpdást nem kedvelli
a modani világ. .— De tsak ugyan moft leg-elSfzör^ úgy
tetfzik, az illendofég-is m e g - k í v á n j a , hogy érdemlett
tífztelet-tétellel köfzönjön-bé Felféges, Méltáfágos, Tifzteletes, Tekéntetes, Nemzetei, Vitéz « Érdemes Jóakaróinál.

S
Berzsenyi Dániel szobra Szombathelyen.

Bétsbe cmelkeávén, leg-elofcSr uralja KIKÁLYJÁT:
Tírd s fő hajtva cgéft fziyvcJ hílíjj» kegyelmit ;
Mert, ha mi hafznot h a j t , tsak n(ki kífzönheu letet
OrfeagUsXnak már htffz efztendeje k_étfzee
Mi/lt : de ezerízcr ezernyi ezer jtí.téte tt hozzad,
Édes Hazím! ki ne kivinni, hogy míg leo-alíbb.it
Negyvenfitr legyen , mig íl, i/jiílt'a ideinek !
JOSEFET t TSÁSZÁRT s hadait fenn tarKa fzerentsc !
Menj Olafz orfzigban tova, s ttgy idvesleter ott-is:
Áldji Florcntza, hazául: tnííod levàbili Keméiyit
A
THE^

A Magyar Hírmondó első számának első lapja.
első magyar nyelvű, hírlapot Rát Mátyás evang. lelkész és író indítotía meg Magyar
Hírmondó czímmel 1780-ban. A lap Pozsonyban jelent meg, félivnyi terjedelemben,
nyolczadrét alakban, hetenkint kétszer, szerdán és szombaton. Évi előfizetési ára helyben
3 frt, vidéken 4 frt. volt. Megszűnt 1788-ban. A lap fejképe, írói és forgalmi jelvények között
földglobust ábrázol, mely fölött a kereskedelem Istene, Mercur repül, a ki balkezében szalagot
tart, „Per Regna Per Urbes" (Országokon át, városokon át) felirattal.

A
Berzsenyi „A magyarokhoz" ódája első 2 versszakának kézirata.
(Eredetije a Magyar Tudományos Akadémiában.)

A1 ROMAI TSASZARI ÉS AP. KIRÁLYI FELSÉGNEK
KECVELMES ENGEDELMEVEL.

BETSBÓL Stotnbaton t i . ^uniu.Aan. 1788.

A Magyar Kurír fejképe.

A Magyar Kurír czímű politikai és vegyestartalmú hetilapot Szacsvay Sándor, több
gúnyos röpiratnak és Blumauer modorában
irt szatirikus versnek szerzője, a nemzeti
műveltség egyik buzgó terjesztője alapította,
1787-ben. A lapot Bécsben nyomták és hetenkint kétszer, kedden és pénteken jelent
me
& egy ívnyi terjedelemmel, nyolczadrét
alakban. Szépirodalmi melléklapja volt először
a Magyar Mása, majd a Kedveskedő, később
a Sokféle. A Kurir előfizetési ára a melléklappal együtt helyben 20, vidéken 28 frt váltópénz volt. 47 évi fennállása után 1834-ben
szűnt meg. A lap fejképe, trombitába fúvó,
száguldó lovas alakot mutat, melytől jobbra
Magyar-, balra Erdélyország czímere. A lovas
alatti keretben, a szerkesztőnek, Szacsvay Sándornak monogramja van: Sz. S.

A FELÚJULÁS KORA 1772-1820.

KÖLCSEY F E R E N C Z .

Kölcsey Ferencz arczképe.
(Egykorú metszet után.)

ÖLCSEY FERENCZ (1790-1838.)
Korának legsokoldalúbb és legképzettebb írója: költő, esztétikus, műbiráló, szónok és államférfin; a magyar
irodalmi műkritika és dramaturgia, a
művészi szónoklat megalapítója és a
ballada meghonosítója irodalmunkban.
Költeményein kívül legkiválóbb munkái :
Bírálatai /(7s János, Csokonai és ŐÉVzsenyi műveiről. (Tudományos Gyűjtemény 1817.) Nemzeti hagyományok;
A Komikumról; Körner Zrínyijéről (Élet
és letteratura). Beszédei közül legnevezetesebbek : Beszéd a magyar játékszín
ügyében; (Élet és Letteratura, 1827);
A magyar nyelv ügyében (1833); Emlékbeszéd Kazinczy Ferencz (1832.) és
Berzsenyi Dánlel felett (1836.); Parainesis stb.

K

Kölcsey szobra Nagy-Károlyban.
ÖLCSEY ülő bronzszobrát 1897 április 4-én leplezték
le Szatmár megye fővárosában, Nagy-Károlyban. Felállítását Károlyi István gróf bőkezűségének köszöni, a ki
a megyétől ajándékozott 3000 forinton kivül az összes
költségeket fedezte. Mesterségesen készített sziklatalapzaton
ül a költő, fejét lehajtva, gondolatokba mélyedve. Egyik
keze térdén nyugszik, másik kezében könyvet tart. Öltözete :
a múlt század 30-as éveinek magas gallérú atillája, magyar
nadrág és csizma. A talapzat feliratai, elől: Kölcsey Fercncz; hátul: „Isten áld meg a magyart!" A szobor, mely
a Károlyi-kastély díszkertje előtti téren áll, Kflllős Edének
(szül. i866-ban Maros-Vásárhelyen) egyik sikerült alkotása.

K

Kölcsey márványszobra a N. Múzeumban.
ÖLCSEY márványszobra Ferenczy István, (szül. Rimaszombatban 1792-ben f 1856-ban) kora hírneves szobrászának
műve. A szobor Kölcseyt mint Írót és szónokot, kora szobrászati irányának megfelelően, görög viseletben, tógában ábrázolja.
Balkezében iraícsomóttart, jobbjával, nyugodt, szónoki mozdulatot
tesz. Az egész alakot klasszikus nyugalom és méltóság jellemzik.

K

Kölcsey kézirata: „Alkonyi dal"
(Eredetije a M. T. Akadémiában.)
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KORKÉP

A FELÚJULÁS KORA 1772-1820.

II.

II. Lipót koronázási esküje.
(Egykorú'színezett metszet után.)

II. Lipót uralkodásával új

szag alkotmánya tehát helyre-

magyar

állt, a nemzetnek a király iránt

nemzet történetében. Ekkor teszi

való bizalma ismét visszatér,

meg a nemzet az első lépése-

és a megpróbált nemzet új

ket alkotmányos

önállásának

reményekkel telve lépett a hala-

kivívására. A bölcs belátású és

dás útjára. (Az emelvényen lévő

humánus gondolkodású fejede-

alakok: 1. II. Lipót. 2. Lipót

lem beismervén a nemzet jogos

főherczeg, a nádor, a ki a

követeléseit, 25 évi szünetelés

koronát tartja. 3. Bathyányi

után újra összehívja a magyar

herczegprimás, az esküt olvassa.

országgyűlést, a melyen maga

4. Zichy Károly gróf, az ország-

is megjelen és lygo november

bíró, a királyi jogarral. 5. Végh

15-én a pozsonyi székesegy-

Pál tárnokmester, a királyi almát

házban megkoronáztatja magát,

tartja. 6. Orassalkovits herczeg

a mely alkalommal kiállítja a

főlovászmester, kezében a kard.

törvényes hitlevelet és leteszi

7. Mayláth József, a kettős

az alkotmányos esküt. Az őr-

kereszttel.

korszak kezdődik a

