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VILÁGIAK RÉGI MAGYAR IMÁDSÁGOS KÖNYVEI. 

A következő sorokban, mint a czímből kitetszik, azt a pár 
codexet óhajtom szemügyre venni, melyek részben vagy egészen 
világiak részére, imádságos könyvül készültek. 

I. 

A mindössze néhány emlék középpontját, mint látszik, a 
paulinusok szerzete alkotja. 

A pálos rend a legnagyobb és legtekintélyesebb hasonló 
természetű testületek közé tartozott, metyek Magyarországon a 
XIII. századtól a XVI. századig virágoztak, és mint különösen 
»magyar« szerzet, nagy hírre tett szert. 

Annál meglepőbb jelenség, hogy egyéb rendeknek, minők a 
ferencziek, dömések, karthauziak, magyar codexek dolgában annyira 
mögötte maradt és hagyatéka szinte néhány imádságra szorítkozik. 

E tény aligha teljességgel a véletlen játéka ; gyökere minden 
valószínűség szerint mélyebbre nyúlik. 

Az első pálos telepek: az ireghi és szántói, amaz 1215-ből, 
ez 1250 tájáról, a XIII. században keletkeztek. A talaj nem volt 
kedvezőtlen, s az új szerzet csakhamar virágzásnak indult. 1327-
ben, midőn XXII. János pápa a kalocsai érseket, a szegszárdi és 
benedeki apátokat a szerzet megvizsgálására kiküldötte, csak 
Magyarországon hatvan volt a paulinus monostorok száma, 
melyekben a tagok mennyisége húsz és tizenkettő között válta
kozott; félreeső helyeken levő oratóriumaik és remeteségeik soka
ságát pedig számtalannak vallják az iratok.1 Fejedelmek, főurak, 
mint Károly Róbert, Nagy Lajos, Zsigmond, Mátyás, a Kontók. 
Drugettek, Garák, Perényiek, Gyulaiak, Czudarok, Szapolyaiak, 

1 Fragmen Panis, 117-118 . 1. 
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Kanizsaiak, Forgáchok, a királyi házak tagjai, aztán is lelkesedve 
karolták fel őket, úgy, hogy helyeik száma a XVI. századig több,, 
mint megkétszereződött. 

Lakóhely dolgában a pálos mindig hű maradt a remeteség 
hagyományához. A monostor rendszerint erdők mélyén, magas 
hegyeken vagy a városokon kívül épült.1 Körülötte voltak kertjei, 
földbirtoka, szőlői, melyeket rendtagok műveltek. A pálos — mon
dotta róluk nagy dicsérettel már Károly Róbert — nem szeret 
világi ügyekbe avatkozni.2 Munka közben csöndben kellett lenniök, 
s foglalkozniuk is csak olyasmivel volt szabad, a mi mellett istenes 
gondolatokba merülhettek. 

Kinn a gazdaságban elég könnyen felügyelhettek rajok fölebb-
valóik; de a czellákban is szigorúan őrizték a »vesztegségtartást.« 
A XV. században e czélból István generális a szobák ajtajára 
még apró ablakokat is vágatott, miért az elégedetlenek aztán 
gúnyból Fúró Istvánnak nevezték el.3 

Az élet apró és nagy perpatvarai tehát nem igen kavar
hatták-föl életöket; noha a nem laikus tagok e részt kevésbbé 
voltak óva. Az egyházi szónoklat és gyóntatószék elég korán meg 
nyilt előttök. Hozzátartozóikat — a »famíliát« — már a XIV. szá
zadban feloldozhatták; 1401-től kezdve pedig, IX. Bonifáczius pápa 
jóvoltából, nemcsak bárhol tanúihattak, »hol keresztyén hit vagyon«, 
de e mellett Italiában ép úgy, mint másutt, »a nép elé terjeszt
hették az Isten igéjét.4 

A gyakorlati szükség nyomása alatt mindinkább fejlődhettek 
tudományos embereik is. Pozsonyi János, erdélyi, mihálykői szer
zetes, jeles szónok, Velasquez szerint5 — 1380 körül .— a szep
lőtelen fogantatás védelmére »ragyogó beszédet szerzett.-< Báthori 
László bibliát fordít, melyet utóbb Mátyás király a maga könyves
házába helyhezett,6 és legendákat dolgoz át magyarra, Tatai 
Antal •— 1476 körül — a szerzet misekönyvét és breviárját 
rendezi sajtó alá.7 Szombathelyi Tamás, ugyanaz idétt generális, 

3 Fragmen Panis, 20. 1. 
2 U.-o. 113. 1. 
s U, o. 214. I. 
* U. o. 180. 1. 
* Lib. VI. »ist. 3. Annot. í. 
* Dombro, c. 67. -
.'.Fragmen Panis. 241. 1. 
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népszerű prédikácziókat bocsát közre.1 Jacobus de Szegető vasár
napi és ünnepi beszédeket ír.2 Csanádi Albert, e szent életű, 
nagy tudományú szónok, ki 1492-ben, Bajcson halt meg, Remete 
Sz. Pál életét szerzi ékes latin versekbe; énekeket ír az Ánnunci-
atióról és az angyalokról3 a passiót egy lengyel ének dallama 
szerint »in nostro idiomate« versbe szedi.4 Egy másik tudós rendtag, 
•Dombra Márk, remetei, majd lepoglavai vicarius — 1490 körül — 
á szerzet annaleseit kezdi meg, hogy a tollat utóbb, az 1528-ban 
generálissá emelkedő Gyöngyösi Gergelynek adja át.5 

A többség, a laikus többség azonban, mint látszik, épen nem 
tudott az eszmék világáért lelkesedni. 1448-ból bizonyos Istvánról 
van emlékezet, már mint generálisról, ki valaha minden idejét 
»olvasásra és könyvek írására« fordította, miért is —• az elöljárók 
többször rajtakapván, a mint kezével homlokát dörzsölte — bocsá
natot kellett kérnie.0 

Még jellemzőbb dolgokat vetett fölszínre ama forrongás, 
melyet — ugyancsak a XV, században — Magyar Mihálynak, 
a kitűnő hittudósnak szereplése idézett elő. 

Magyar Mihály, úgy látszik, valahol Laád környékén, Borsod
ban született és ott is lépett a szerzetbe. Laádon már 1387-től 
fogva volt paulinus monostor, a Cztidarok bőkezűségéből. Később 
•—• 1506. — a híres Fráter György itt végezte próbaévét s a 
theologiát és itt is lett pappá.7 A hely csak 1537 tavaszán pusz
tult el, midőn Tomafay János, Szeredi Gáspár kapitánya, ura 
meghagyásából megrohanta és kirabolta.8 

Mihály mint látszik, meg^^erte a vidék tetszését s Jacobus 
de Laad személyében kitartó pártfogóra talált. Jakab úr ellátta 
költséggel és a párisi egyetemre küldötte ki, honnét aztán haza
térvén, Szent-Lőrinczre került. így tűnik fel ismét Budán, a mint 
fényes gyülekezet előtt, melyben a király is jelen volt, néminemű 
szerzetes — tán dominikánus — ellenében Mária szeplőtelen 

1 Fragmen Panis, 242. 1. 
2 U. o. 244. 1. 
s U. o. 262. 1. 
*' L. Dombró-Gyöngyösinél. 

• - ' '.Ti :«. F ragmen Panis, 266. 1. ... . .., \ ";;•-. 
« Fragmen Panis, 2 1 1 . 1. 
» U. o. 306. 1, . . ' , : . , :•'•:.. v; >•••'••• ,t 
« U. o. 300. 1. : . sv i .• . . . i 

17* 



260 VILÁGIAK RÉGI MAGYAR IMÁDSÁGOS KÖNYVEI. 

fogantatását vitatva, a hallgatóság viharos tetszése mellett győ
zelmet arat. 

Diadala, munkái (De immaculata conceptione, De operibtts 
Er emitar am, Sermones capiiulorum generáliam opera concer-
nentes) és soha kétségbe nem vont nagy tudománya kiváló tekin
télyt szereztek neki, szerzetében ép ügy, mint a világban. A király 
kegyelte, s a fiatal tudós naponként ellátogatott az udvarhoz. Mint 
említik, a rendfő tiszte vágyainak tárgya volt, s a szerzet »tudós« 
elemei támogatták. A tanulatlanok tömege azonban nem nézte jó 
szemmel. Vádolták, hogy büszke s önző tervei vannak, az isteni 
dolgokat elhanyagolja és ekkép a legfőbb hivatalra méltatlan; sőt 
rendi határozattá emelték, hogy »a sciolusok dölyfét megzabolázzák 
és többé egy testvér kiképeztetésére sem fognak pénzt pazarolni.« 

Mihálynak ettől fogva nem volt maradása; lelkén erőt vett 
az elkeseredés. Laádi Jakab mellette volt. Kérte, bocsássák vissza 
Parisba: héberül szeretne tanülni. Megengedték neki. Elment és 
nem látták többet. Czélja helyén — 1444. — meghalt, s a jeles 
könyvek, a melyeket a szent-lőrinczi könyvtárból kapott volt, 
szintén nem kerültek vissza.1 

De van idevágó adatunk a XVI. századból is. 1523-ban 
Fr. Joannes generális rendeletet bocsát közre, szigorúan megtiltván, 
hogy a rendtagok közül senki »novitiust vagy világi személyt 
írásra, másolásra, vagy festésre ne tanítson,« nehogy a testvérek 
figyelme az élet szentségéről világi dolgokra térüljön.2 

Mindez a szerzet hagyományainak szigorú őrzéséből fakadt. 
A paulinusnak, mint minden más szerzetesnek, elvben, mindenelv 
fölött való czélja: életének erkölcsi tökéletessége, lelkének örök 
üdve. Minden, a mi e czélra nem szükséges, mellékes; minden a 
mi ezt a ez élt hátráltatja, veszedelmes. 

A gondolat épen nem volt üj; a középkor és különösen a 
középkori szerzetesség alapeszméjét kell látni benne. Az Üdvözítő 
nem volt sem tudós, sem művész, sem író. Azok, a kik követni 
akarták, könnyen ama következtetésre juthattak, melyet a közép
kori szerzetesség kiváló emléke, az Imitatio Christi hangoztat: 
»Mit ér a rejtett és titkos dolgok nagy feszegetése, melyeknek 
nem-tudásáért nem vádoltatunk az ítéletkor? . . . Mit törődjünk a 
nemekkel és fajokkal? — A kinek az örök Ige beszél, az meg-

1 Fragmen Parus, 209 -210 . 1. 
* U. o. 189. 1. 
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szabadul a sok véleménytől.« »Nem kell nekem a sok gyakori 
olvasás és hallás: benned van (ó uram) minden, a mit akarok és 
kívánok,« »Hiúságok hiúsága, és minden hiúság az Isten szeretésén 
s szolgálatán kívül. Ez a legfőbb bölcseség: a világ megútálása 
által a menj'ország felé törekedni.« »Nem kell hibáztatni a tudo
mányt vagy minden egyszerű tudomán}^os ismeretet, mely magában 
véve jó és az istentől származik; de a jó lelkiismeret és erényes 
élet mindig többet érjen.« »Sok dolog van, a minek tudása a 
léleknek semmit vagy csak keveset használ. És nagyon oktalan 
az, ki egyéb dolgokban többet szorgoskodik, semmint azokban 
a melyek a lélek üdvösségére szolgálnak.« — Nem tartozik ide, 
azonban, hogy a kép teljes legyen, idézzük még a következő 
szavakat: »A szent könyvekben az igazságot kell nézni, nem a 
beszédnek okosságát . . . . Inkább a hasznosságot kell az iratok
ban keresni, semmint az előadás szabatosságát.«1 

E nézetek helyes vagy helytelen voltának vitatása nem tar
tozik ide. A tény, mely egyik-másik középkori szerzet magaviseletét 
számba véve, mindenkinek szemébe ötlik: a paulinus rend rideg 
konzervativizmusa. Ez nem az Albertus Magnusok, nem is a Duns 
Scotusok társasága, mely fölkarolja a kort és uralkodik a szellem 
áramlásaiban: szerén}' testület ez, a melynek eg3'edüli czélja, hogy 
nagyon jó emberekből álljon. 

Most már meg lehet érteni azt a kedvezést, a melylyel 
körülvették őket. 

A viszon3rok e sajátossága azonban nemcsak magában a 
szerzet külső nagy pártolásában nyilvánult; az esetleges paulinu-
soknak codex irodalmi szereplésében is okvetlen tükröződni fog. 

E kérdés megoldásánál mindenek előtt a deák és a mag}^ar 
iratok különbsége vár megszívlelésre. 

Tényleg, a latin munka ritkán vagy sohasem jelöli a szerzet 
átlagos színvonalát, rendszerint általánosabb érdekű és csupán 
»választottak«-hoz beszél. A magyar mű, ellenkezőleg, gyér kivé
tellel, — s most éppen ezekről lesz szó, — a szerzetek átlaga 
részére készül s annak szükségleteihez és körülményeihez alkal
mazkodik. Oly szabály, melyet a pálosok irogatásainak vizsgála
tánál sem szabad feledni. 

A paulinusnak női testvér szerzete, mely hosszú elmélkedéseket, 

1 Imitatio Christi, c. 1—5. 
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példákat és legendákat kívánna tőle, nem volt: a laikus férfi-nép 
pedig — a papok deákul olvasnak az idétt — tán legfölebb saját 
nagy remete-őse történetén lelkesült s rövidebb-hosszabb imádsá
gokat mondott vagy énekelgetett. A »sciolus«-ságot nem igen 
becsülték, s kezükben ekeszarva, kalapács, véső, ecset, tű vagy 
olló, aligha gondoltak rá, hogy könyvekhez ragaszkodjanak. Talán 
épp ez az oka, hogy számukhoz képest oly kevés írott emiékök 
maradt az utókorra, s ez is — másutt. 

Monostoraik közül a legkiválóbbak egyike a híres szent-
lőrinczi volt. Alapítása még a XIV. század legelején történt, s pár 
év múlva, 1309-ben, már benne tartották a rendi nagygyűlést. 
Itt működött egyideig Báthori László, Magyar Mihály, Tatai Antal, 
Szombathelyi Tamás, Gyöngyösi Gergely, itt székeltek a generá
lisok. A regényes, szép hely Budától nem volt távolabb egy 
mértföldnél, s falai a székes fővárig ellátszottak. Mátyás király 
akárhányszor kirándult ide. Fr. Gergely, az akkori generalis jó 
embere volt, kivel órák hosszat elsétálgatott a hatalmas épületben, 
sőt ottan-ottan egy kis felvidúlás okáért »a pinczébe is leméltóz
tatott. « * Szerette ezt a szerzetet, a melynek, mint Eggerer írja, 
»sorsa ide volt kötve szülőhazája, Magyarország sorsához.«2 Kedvelte 
szigorú és ritka fegyelmezettségeért, melyhez csupán a karthauziaké 
volt hasonló; tagjainak jámborságáert, melyet személyesen is próbára 
tett és kipuhatolt; és baráti vonzódással ragaszkodott Gergely test
vérhez, kinek halálán is, a mint mondják, igaz szívből könnyezett. 

Úgy látszik, a szerzet, a melynek érdekében a király több 
intézkedést tett, szintén kedveskedni óhajtott pártfogójának. Báthori 
László bibliája ez úton kerülhetett a Corvinába, hol aztán végkép 
nyoma veszett. 

A fejedelem példáját követték a főurak. Kinizsy Pál, kinek 
személyét egy — mint hiszik, egykorú — verses magyar krónika 
is emlegeti, Vázsonyban vetette meg egy paulinus kolostor alapját. 
Akkor 1483-at írtak, tíz esztendő múlva az alapító tetemei is ott 
pihentek a monostor falai alatt. Felesége Magyar Benigna, Balázs 
leánya, utóbb Kamichhazi Horváth Márk, majd Kereky Gergely 
hitvese szintén pártfogolta a zárdát és 1511 -ben két jószágot ado
mányozott neki.3 

1 Fragmen Panis, 237. 1. 
* U. o. 178. 1. 
3 U. o. 275. 1. 
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A szerzet és a vázsonyi uraság közt fenállott eme jó viszony
nak két becses emléke van codexeink között: a Festetich- és a 
Czech-codex. Mindkettőt paulinus kezek, Benigna asszony számára, 
imádságos könyvül írták, mint látszik, ajándékképen, hálából inkább, 
mint megrendelésre. 

A Festetich-codex 177. lapján »Pál uram betegségéről szer
zett imádság« van. Kinizsy 1490 körül házasodott, 1492-ben mint 
beteg végrendeletet készített és 1494-ben halt meg. A könyv keltét 
tehát ezen éveken belül kell keresnünk. 

A Czech-codex 1513-ban készült, két évvel Magyar Benigna^ 
nak említett adományozása után. 

A Festetich-codex tényleg a legszebb magyar codexek sorába 
tartozik. írása ékes, gazdag festett díszítései — Volf szerint veteked
nek az olasz könyvfestők munkáival. 

Az első lapot finom virágdísz köríti, alsó szélén kék paizsban, 
avagy foglalatban a Kinizsi-czímer: a második lapot kettős arany
vonalra fonódó virágkeret, a fölső bal sarokban Mária, karján a 
gyermek Jézus, térdig festve, félholdban, piros mezőben, fején arany 
glória, s arany sugarakkal véve körül. Alul két angyal arany fog
lalatban két czímert tart: a Kinizsiét s a Magyar családét. Arany 
nagybetű csaknem minden lapon van, s ily hetyeken, főkép a könyv 
első felében, számos virágdíszítés.1 

Maga a könyv egy úgynevezett »Officium Marianum«, avagy 
»Bódog ázzon horay« : kis breviár, minő a Máriát különösen tisz
telő szerzetekben a nagy breviáron kivűl máig is van haszná
latban. 

Az egyházban — tudvalevőleg — korán kifejlődött az imád
kozás ama módja, mery a régi napfelosztást utánozva, a zsoltárokat, 
.a szentatyák iratait és a hymnusokat bizonyos időpontok szerint 
való elmondásra alkalmazta. A hagyomány e részben még a 
zsidókra utalt, kik a zsoltár szerint »napjában hétszer mondottak 
dicséretet.« 

Tényleg az első keresztények megszentelték a 3., 6. és 9 
órákat, sőt az Apostoli Constitutiók a reggelt, délutánt és éjfélt 
is említik.2 Ekkép .az imádság rendes órái a kereszténységben is 
hétre szaporodtak. Éjjel elmondották a »veternyét«, a »vigyázat «-ot 
(vigilias; psalmi nocturni; laudes); reggel és délelőtt a primát, 

1 V. ö. Nyelvemléktár, XIII. k. VII. 1. 
* L. VIII. c. 34, 
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tertiát, sextát és nónát; délután volt a vecsernye és a napot este 
a »compléta« fejezte be. 

Az ájtatosság anyaga sokoldalú volt. A legjelentékenyebb 
részt a zsoltárok alkották. Elmondásuk, éneklésök nem járt nehéz
séggel. Az egyháziakat tol sem szentelték, míg könyv nélkül nem 
tudták azokat;1 a világiak pedig még Sz. Jeromos2 és utóbb Béda s 

idejében, tehát a VIII. században is, maguk jószántából annyira 
kedvelték a zsoltárt, hogy szántás-vetés közben a földmívelők is 
énekelték. 

Más részek a biblia egyéb helyeiből kerültek. Ezek — rész
ben — a homiliákkal, szentek életéből vett darabokkal együtt olva
sásra voltak szánva. 

Végre kiváló hely illette meg a hymnusokat. Ezek közül a 
»Te Deum«, melyet a jámbor hagyomány alap nélkül Ambrusnak 
és Ágostonnak tulajdonított, már az Apóst. Constitutiókban isme
retes. Utóbb kiváltak Sz. Ambrus (Aeterite verum, conditor ; Aurora 
lucis rutilat), Sz. Ágoston (Exultet iam angelica), Sedulius (A solis 
ortus cardine, Heródes, hostis impie), Claudius Fortunatus poi-
tiersi püspök (Fange lingva gloriosi lauream; Vexilla regis) és 
Nagy Sz. Gergely (Audi benigne conditor) énekei. — A karolingi 
korszakból Rabanus Maurus (Veni creator Spiritus; Te splendor 
et virtus patris) emelkedik ki. A XI—XV. század már a tetőpontra 
hág. Ekkor készül a Veni sancte Spiritus, a gyönyörű Ave maris 
Stella, Sz. Bernát Jesu dulcis memoriá-ja, aquinói Tamás Lauda 
Sion-ja., Celanói Tamás Dies irae-je, Jacopone de Todi Stabat 
niater-ja 

A XV. századdal a breviár le van zárva, be van fejezve. 
Az egyházi szellem elvégezte az ő munkáját, megteljesítette a for
rást, mely az ő szolgái részére a tanulság és áhítat kincseit akarja 
magában foglalni. 

Az elsorolt anyag kezdetben a hívőknek közös lelki táplálékul 
szolgált. Használta kiki, a mint neki tetszett. Az elmondásnak rend
jét, módját semmiféle szabály, semmiféle kánon nem szorongatta. 

Később aztán jelentős változások történtek. A hitélet nagy 
tüze lohadni kezdett, s ezzel a breviári anyag is hovatovább az 
egyháziak körébe vonult vissza. Másfelől megjelent a szerzetesség, 

1 Concil. Toletan. VIII. (653-ban). 
* Epist. 44. ad Marc. 
3 Hist. Angi. lib. IV. c. 18. 
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s az ügyet mindennél jobban kezébe ragadta. A szövegeket az év 
ünnepei szerint szétosztották, az imádságok részeit, rendjét, az 
»officium«-okba tartozó zsoltárok számát és helyét s az olvasmá
nyokat meghatározták. Az egység, természetesen, hiányzott. Az egye
sek jogát a szerzet, az egyházközség foglalta le, s minden helynek 
meg volt a maga külön zsolozsmája. E mellett aztán a »központ« 
sem maradt tétlen. Sz. Jeromos, a pápák: I. Leo, I. Gelasius, Nagy 
Sz. Gergely föl Hildebrandig tevékenykedtek a dolog rendbe
hozásán. Egyszersmind folyton újabb és újabb részleteket alkal
maztak, minők a hymnusok. A túlságos termelésnek végre zavar-
lett az eredménye. VII. Gergely idejében az egyes officiumok már 
oly nagyra dagadtak, hogy nem lehetett őket végig énekelni. Szám
talanszor megtörtént, hogy egy napra kétféle imádság is esett: a 
»de tempore« és valamely szentnek officiuma, s így az egyháziak 
vállára súlyosodé teher immár elviselhetetlenné vált. 

A pápa úgy felelt meg a viszonyok követelményeinek, hogy 
az anyagot lehetőleg, megrövidítette.1 

Az egyházak elfogadták az újítást; sőt a megkurtított új 
zsolozsmás köyv •—• breviárium •— a már virágzó Ferencz-rendbe 
is utat talált. 

Haymo, ferenczi generalis — 1230 körül — még egyszer 
rátette javító kezét; így aztán a XVI. század első negyedének 
végéig általános használatnak örvendett.2 

;\Ia — az 1215-ben tartott lateráni zsinat óta — a breviá
rium-olvasás minden kath. papnak köteles napi munkája. 

A buzgalom azonban ennyivel sem érte be. Az áradozó 
lelkesedés, melylyel különösen némely szerzetek a Szűzanya tisz
teletét fölkarolták, egyebek közt Szúz Máriának mindennapi offi-
ciumát eredményezte, egy külön kis breviárt a szent Szűz tisztele
tére, ugyanoly napi beosztással, noha kevésbbé változatos tarta
lommal, minővel a nagy breviárban találkozunk. 

Ezt a kis zsolozsmás könyvet már a világiak is könnyen 
használhatták, s a magyar Mária-kultusz ereje csak kedvezőleg 
hathatott terjedésére. 

A Festetich-codex szintén ilyen Mária-officium. Legeiül a 
húsvéti-adventi évszak officiuma: a veternye (1^-21). a »Te 

1 C. 15. dist. V. de Consecr. 
2 Némely szerzetek saját breviárt alkottak. A pálosokét — láttuk — 1476-

körül Tatai Antal rendezte sajtó alá. Fragm. Pan. 241. 1. 
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Deum«-mal (21 — 25) és Laudes-sel (25—51), majd a príma (52— 
70), tertia (70—81), sexta (81—92), noná (92—104), a vecsernye 
és completa olvasható. Erre vegyes imádságok következnek. 

A 183. lapon ismét »vecsernye« áll: »Boldogasszony vecsér-
nyéje Adventben«, — fölösleges ismétlésekkel. A »capitulum«, 
»antiphona«, vers és imádság tudvalevőleg az év szakai szerént 
változik; de a codex írója, mint látszik, hogy művének használatát, 
kényelmessé tegye, visszautalás helyett mindent leír újra. Ép így 
tesz az adventi komplétával, veternyevel (hol a lectiók is újak) és 
prímával, s csak azután fog visszautalásokhoz, melyeket aztán meg 
is tart mindvégig, a karácsonyi officiumban is. 

A könyvet a hét bűnbánati zsoltár és János evangéliumának 
eleje zárja be. 

A liturgia ismerőnek első pillanatra szeméba fog ötleni, hogy 
a codexből a Gyertyaszentelő és húsvét közötti officium hiányzik 
s az imádságos könyv ekkép nem teljes. 

A dolognak okát ma már nagyon bajos volna megmondani. 
Az írónak, mint a visszautalások elárulják, sietnie, kellett munká
jával, s a megjelölt rész lemásolására nem maradt többé ideje. 

A hiányt maga Benigna is észrevehette. Tán épen ő volt, 
a ki a szerzeteseket annak némi pótlására fölszólította. A reggeli 
és esti hórák valószínűleg kevésbbé érdekelték ; csupán a vecsernye. 
Ez rövidebb is, alkalmasabb is világi személynek. 

Valóban, a Czech-codexnek vége felé, a 137—157. lapokon 
újra feltűnik a Marianum töredéke: »Asszonyunk Máriának vecser-
nyéje«, épen az, mely a Festetich-codexből kimaradt: a gyertya
szentelő-húsvéti rész. 

E szerint tehát a két codex mintegy kiegészítője egymásnak, 
A kettő között legalább is kerek húsz esztendő fekszik; de a ki 
az utóbbit Benigna részére írta, annak tudnia kellett az első fogyat
kozását. 

Előbb, lehet, Benigna sem törődött vele. Kinizsyvel, majd 
1495-től kezdve második férjével, ki még 1509 előtt meghalt,1 úgy 
látszik, boldog házaséletet élt. A zivatarok csak akkor törtek ki 
feje fölött. Harmadik férje Kereky Gergely nem volt az az ember, 
a kit szeretett volna. Lehet, hogy bizonyos tekintetben már az 
1511-iki adomány is ezt akarta érinteni, ki a szerzeteseket nem 

1 Régi M. Nyelvemlékek. Buda. 1840. II. k. V. 1, 
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igen kedvelhette, különben a codex-író testvér alig írná művébe 
nagy mellőzéssé], hogy: »Nagyságos Benigna asszonynak, néhai 
Kenesy Pál társának ő nagysága klastromában, Vázsonyban.« — 
Lehet, hogy az élet nagy keserűségei közt Benigna is megkisérlé 
a vallás vigasztalását; szükségét látta, hogy Mária-imádságait 
kiegészítsék, s figyelmeztette a dologra embereit 

Semmi kétség, a Czech-codex tervvel készült imádságos könyv. 
Elül a »cultus latriae«, majd a »cultus hyperduliae« imái vannak 
szép sorral. Erre a Jézus és Mária összefonódó tisztelete következik. 
Aztán — a mindenszentek litániájával — a szentek kultusza fog
lal helyet. Mintegy függelékül erre jön a már említett »vecsernyés 
különféle »commemoratiók«-kal, a Marianum officium ajánló imád
ságaival, s ezzel a munkának »Weege. vr yftennek haalaa.« így 
jelenti maga az író, Fráter M., ki »ez konyweth yrtha Nadlaagos 
Benygna azzonnak.« Az a »thőb« »ygön zeep, aytatos ees hazna-
latos Imadfaagh«, a ki »meeg ees« rákövetkezik, nem változtat 
semmit a dolgon 

Milyen játéka a véletlennek! Az a pár szó, melylyel az ele
jén csonka könyv kezdődik, szomorűságról, bánatról beszél, — s az 
utolsónak szánt imádság végsorai is azért esdenék a »Bűnösök 
segítségé «-hez, hogy a mint az ő szent fia feltámadott, »olyan 
bizonynyal feltámadhassak az én nagy bűneimből.« 

Ez 1513-ban volt írva,1 Hat évvel utóbb, 1519 körül, Benigna 
asszony a férjét orgjnlkosokkal megölette.2 

. Fr. M. tagadhatatlanul jól végezte dolgát. Az imádságokat 
másolgatta ugyan; de mint szerkesztő korának képzetebb gondol
kodója. Nem írt Össze vissza mindent, mint akármennyi codex-íör-
lítő társa, szövegeinek stílje szabatosságra hajló, imái nem ritkán 
költői lendületüek. A világ azonban, melybe a lelket meríti, szomorú, 
fájdalmas. Szenvedésről van benne szó, melyet az üdvözítő erezett, 
szűzanyja átélt, s a könyv mindenütt ezekre hivatkozva esedezik 
segélyért, irgalomért, üdvösségért. Talán Benigna körülményei okoz
ták a dolgot, talán, hogy a gyűjtemény a böjti időszakra volt 
szánva, talán mind a kettő. 

Tudva van, hogy a fényes nevű Révai egykors a Peer-
codexet is a pálosoknak tulajdonította. Csakugyan, a Peer-codex 

i Czech-cod. 180. 1. 
ä Régi M. Nyelvemlékek, II, k. VI. 1. 
* Tudományos Gyűjtemény, 1833. II. k. 85. 1. 
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jelleme nem üt el az ismertetett paulinus-emlékekétől; mi több, 
érintkező pontok sem hiányoznak közöttük. A könyv elején Remete 
Sz. Pál Jeromos-féle legendája olvasható.1 E mű hosszabb is, pon
tosabb is, akár az Érdy-, akár a Debreczeni-codex Pál-legendájánál. 
Az író egészen pontosan tudja, hogy a szent holtteste »budanak 
feleöl eg küs mel' földön: zent lőrinch kalaftromaba, eg ekefen 
alkotót caponaba« vagyon, — miből az is következik, hogy a codex 
még 1526 előtt Sz. Lőrincz földúlását megelőzőleg készült. Aztán — 
másfelől — számba jön a pálosok régi hagyománya is. A benedekiek 
Sz. Benedektől, a ferencziek Sz. Ferencztől származtatják rendjöket; 
a magyar paulinus őseként, szerzetének alapítójaként egyenesen 
thébai Sz. Pál remetét tiszteli.2 Ma ez állítás legalább is — anakro
nizmus és egyéb szerzetesek a múltban sem igen tartották hitelre 
méltónak. Annál inkább hangsúlyozni kell a Peer-codexnek 113. 
lapján levő szavakat: »kynek ő fyay napról napra nevekedenek es 
mostanees vadnak ees lakoznak meg gyűlekezwen zenth tarfafag-
ban, ees witezkeduen ez dychöfeges zent palnak zazloia alat.«— 
Végre nem mellőzhető a codex tartalmának némely rokon eleme 
sem, mint ama mindenféle baj ellen használatos imádság, melynek 
mása a Czech-codex 169—• 173. lapjain olvasható és az »Igaz 
bíró« kezdetű, kétszer is előforduló könyörgés, melynek egyik 
változatából néhány hely a Czech-codex szövegével határozottan 
rokonságot mutat,3 

Tagadhatatlan, hogy mindezzel szemben a Peer-codex vége 
felé olvasható Vásárhelyi-féle ének más szerzet irányába tereli a 
kutató figyelmét; azonban a nehézség egyáltalán nem volna meg
oldhatatlan. 

Tényleg a Peer-codexnek rideg barát gót írású első része 
(Í-—330. 1.) és a mindenesetre későbbi — cursiv — második fél: 
a Mária-ének és Apáti Cantilenája, mint látni fogjuk, más-más elbí
rálás alá esik. 

Az sem lehetetlen, hogy — elfogadva tudós Sziládynk nézetét 
Vásárhelyi Andrásnak mivoltáról,4 — a codex paulinus-francziská-
nus érintkezés nyomait viseli. Erre vall a könyv II. sz. írójának 

1 V. ö. Fragmen Panis, 6—1.2. 11. 
s V. Ö. Fragmen Panis, 18 — 24. 11. 
3 V. ö. Peer-cod. 266 — 272. 11. továbbá a Révai-féle másolat szövegét 

a Nyelvemléktár IL k. (1874) X —XI. 1. és czech-codex, 186-192 . 11. 
* Régi m. Költők tára. I. k. 351. 1. 
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ama szokása is, hogy a cs hangot, ferenczrendi módra, rendszerint 
L alakban írja. De ez a jelenség szintén nem áll magában. 

Az irodalomtörténet a mai napig a Festetich- és Czech-codcx 
melfett tudvalevőleg még egy vázsonyi pálos emléket ismer: a 
Gömöry-eodex 47—58. lapjait. E töredék tartalma: János evangé
liumának eleje, Lukács evangéliumának egy részecskéje, a Te Deum 
Mangniíicat és néhány rövidebb imádság, megannyi 1516 tájáról, 
»fráter pal tetemy vafony vikárius« írásával.1 

A pálosok tehát, vagy épen Tetemi (Tétényi ?) vikárius, mint lát
szik, érintkezésben voltak a veszprémi dömés apáczákkal s kézirataikat 
kicserélgették egymással.2 Vázsonytól Veszprémig, sőt innen át, 
Csatkára, a Séd kies völgyében, rövid volt az út, más dömés-apácza-
zárdára pedig, melybe a Gömöry-codex készítését helyezni lehetne, 
nem is gondolhatunk. 

Visszatérve ezek után a Peer-codexhöz, említhetnők a Dunán
túlon máig elterjedt »czucza« szót, mely —• tudtunkra a Nyelv
történeti Szótárból kimaradt — valószínűleg lövöldi karthuziánus 
ajkán oly gyakori,3 a Festetich- és Czech-codexben4 többször elő
fordul, az ezektől vagy ős szövegeiktől leszármazó egyéb codexekbe 
is átment5 és a Peer-codexnek némely amazoktól független darab
jában szintén előfordul.6 A Révai sejtelmének támogatására eddig 
fölhozható okokat azonban mindemellett sem tarthatjuk döntőknek. 

A minek kétségen kivűl kell állnia, az, hogy a Peer-codex 
magán használatra készült. A jámbort, a kinek szánva volt, Simon
nak hívták. Járt hadakozásba, csetepatéba, minők az idők zavaros 
árjában napirenden voltak. »Lövéstől, tőrtől és egyéb nemű mérges 
ártandó állatoktól«, nyíltól, láncsától és egyéb közönséges fegyve
rektől kellett óvakodnia.7 Imádság pedig volt minden ellen, olyan 
is, melynek biztos hatásában, erejében hittek. Egyik azzal a termé
szettel bírt, hogy ha valaki halálakor elolvassa vagy elolvasta, 
tehát »kétség nélkül mennyországba« jutott.8 »Szent Ágoston« 

1 V. ö. Gömöry-cod. 53. 1. 
2 V. ö. Festetich-c. 141 — 166., Czech-c. 104—1'22. 1. és Gümöry-c. 175 — 

190. 1. - Czech-c. 1 -41 és Gömöry-c. 9 8 - 1 2 3 . 1. 
3 Érdy-codex, 265. 594, 404 stb. 11. 
* Festetich-cod. 150. Czech-cod. 37, 74, 113. II. 
K L. alább. 
B Peer-codex, 209. 1. »Az vitéznek cucaiaual.« 
* Peer-codex 251, 252, 255, 273 és 275. 11. 
* U. o. 2 2 9 - 2 3 4 . 11. 
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egyik könyörgéséről meg volt írva, hogy a ki olvassa vagy leírva 
magánál hordja, semmi ellenség neki nem árthat, se tűz, se víz, 
se méreg, se pokol.1 Parancsoltak a nyílnak, hogy álljon meg; a 
fegyvereknek, hogy »felfele járuljanak« és meg ne sérthessék az 
Istennek szolgáló fiát, Simont.2 

Simon különben fiatalabb, világi ember. Atyja anyja még élt. 
volt bátyja, voltak húgai és fiai, a kikért imádkoznia kellett, s az 
imádságoskönyv írójának volt rá gondja, hogy a könyörgés Formá
ját ehhez képest módosítsa.3 

Még egy idevágó emlékre kell rámutatnunk: a nem nagy 
terjedelmű, de annál értékesebb Gyöngyösi-codexre, Mint az előzők, 
legalább részben, szintén világi ember imádságos könyve. Ez az 
ember Pál bíró,4 beteges férfi, olyan, a milyenről a Festetich-codex 
beszél;5 bár nehezen azonegy az országbíró tisztjét viselt Kinizsyvel. 

Tényleg a Gyöngyösi-codex a Peer-codex testvérei közé tar
tozik. Apróbb egyezéseiket6 fölösleges volna feszegetni. Annál fon-
tosabb az a jelenség, melyet a Sz. Lászlóról való ismert ének dol
gában mutatnak. 

Mind ez, mind amaz közli a versezet latin »eredeti «-jét, de 
mindegyik csonkán. A Gyöngyösi-c. négy vers-szakot ád ugyan a 
Peer-c. tőkéjéhez; de helyében viszont a Peer-c. végső stropháját 
elejti. Ugyanekkor azonban, feltűnő módon, a magyar átdolgozásból 
ép ama három vers-szakot mentette meg, a melyek a Peer-codex 
tizenöt strófája közül hiánj^oztak. 

A Nyelvemléktár megfelelő helyei, fájdalom, annyira homá
lyosak és pontatlanok, hogy a további következtetésről ebben az 
irányban, egyelőre le kell mondanunk. 

Egy dolog a mondottakból így is bizonyos: a codexek 
érintkezése. Alapszövegek, úgy látszik, vándoroltak egyik klastrom
ból a másikba. A C^c/í-codexnek legkiválóbb részei közül szinte 
csak a Mária-cziklus imádságait nem találjuk az imádságoskönyv-

1 Peer-codex 185. 1. 
2 U. b. 272, 276 es 277. 11. 
3 U. o. 212 — 213. 1. »Méltoltass irgalmasságot tenned én atyámmal, anyám

mal, bátyámmal, húgaimmal, fiaimmal és rokonságimmal.« — V. ö. Gömöry-cod. 
223. 1. 

* Gyöngyösi codex, 44. 1. »En palbiro. . . . vallást teszek«, stb. 
6 U. o. 53. I. 
15 Peer-c. 288—íh Gyöngy-c. " 25. — Peer 245 — 24 : Gyöngy. 26. — 

Peer 2 8 5 - 288: Gyöngy. 2 7 , - stb. • ' -
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természetű codexekben, a Peer, Winkler, Gyöngyösi, Thewrewk, 
Kriza vagy Gömöry-codexben. Brigitta tizenöt imáját tartalmazza 
a Gyöngyösi- (7—24) és Thewrewk-codex (1—34), főkép a Czech-
féle szöveggel egyezve; aztán a Gömöri- (99—123) és Winkler-

-codex (246—260), melyek ismét ottan-ottan erősebben eltéregetnek 
amazoktól, de velők közös forrásúak. Végre a két csoportot mintegy 
a Kriza-féle dömés szöveg (5—67) közvetíti. — Az úgynevezett 
Bernát-imádság (Czech, 43 és kk.) reánk maradt a jóval későbbi 
keletű Thewrewk-codexben is (283.S kk. 11.). Hasonlókép vagyunk 
amaz »Igön szép imádság«-gal (Czech, 68—81), mely szintén 
megtalálható a Thewrewk-codex 111 —122. lapján. A »Sz. Ágoston 
imádsága« elég sokat ígért, hogy a ki hallott róla, törekedjék 
utána; meg van némi eltérésekkel a Gömöry- (153—156) és még 
nagyobb önállósággal a Peer-codexben (185—190); de aztán a 
Thewrewk-codexből (63—67) se maradt ki, s ennek a szövege 
már jó középhelyet foglal el a Czech- és Gömöry-féle hagyaték 
között . . . Végre ott van a Peer-codex 288—289. lapjain levő 
fellengző imádság. Latin eredetijét, fordítással együtt a Teleki-
codex (362—363) is, megőrizte; azonban a Gyöngyösi-codex 25. 
lapján szintén előfordul, ép úgy, mint a Peer-codex 245—247. 
lapján levő imádság a Teleki-codex 363—364. és a Gyöngyösi-
cödex 26. oldalán; mint az »O yo Jefus« kezdetű könyörgés, mely 
a Gyöngyösi-codexben (69—74) csak úgy megtalálható, mint a 
Peer- (199—205) és a Gömöri-codexben (133—136); vagy mint 

"ama csínos rímes ének a Szentlélekhez, mely a GÖmöry-codex 
156—160. lapjain és a Gyöngyösi-codexben (69—68.) olvasható . . . 

Emez és egyéb hasonló érintkezések számbavétele után 
okvetlen fölmerül a kérdés imádságoskönyv-codexeinknek további 
viszonyáról. Van-e bizonyos fonál, mely egyesíti őket: bizonyos 
alaptypus, melyre — úgy, a hogy — visszavezethetők? 

A tárgyalt codexek általában két osztályba sorakoznak. 
Némelyik, mint a Gömöry- és Peer-codex, minden terv nélkül 
indultak, a másoló vagy compiláló mit sem törődött az anyag 
természetével, szövegeit azon mód és azon sorban, a melyben 
szert tett rajok, iktatta gyűjteményébe. Másoknak legalább kiindu
lásában bizonyos hagyományos rendre való törekvés, bizonyos 
fő anyag kultusza nyilatkozik. Ily módon készült a Czech-, a 
Gyöngyösi-, a Kriza- és talán a Thewrewk-codex. A tipikus 
szöveg, egyszersmind a könyv eleje, mindegyikben a Sz. Brigitta-
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féle tizenöt imádság, melyet a Máriához intézett könyörgések 
követnek. Ez az alapszöveg mindig azonegy ősfordításra támasz
kodik, arra, a melyik a sorozatban legrégibb Czech-codex szövegé
nek is forrása volt. El lehet tehát mondani, hogy a vékony szál, 
mely az utókort a régi magyar imádságos könyvek ez idő sze
rint legősibb typusához vezérli, mai szemnek a pálosok kezébe 
nyúlik vissza. Ugyanaz, a mit e czikk elején hangoztattunk. 

11. 

Hatoljunk kissé beljebb, vizsgáljuk a czímben meghatározott 
négy codex érdekesebb oldalait. 

Tartalmuk lényege: ima, ének. Az a két legenda a Peer-
•codex elején, melyek közül az egyik a világ megvetését tanítja, 
a másik Sz. Antal dicsőségét hirdeti, vajmi kevés nehézséget okoz, 
ha meggondoljuk, hogy még utánok egy lappal — 116 •—is a 
»tökéletes szerzetességnek fundamentuma«-ról van szó. Akkor a 
jámbor szerzetes író aligha gondolt még rá, hogy munkája egykor 
világi kezekbe jut, mint a hogy ebbeli hivatását a 186. lap, hol 
egyelőre új kéz veszi át az írás fonalát, világosan elárulja. 

A codexek imáit korán sem részesítettük kellő figyelemben. 
Pedig az imádság an3'agnak — helyíyel-közzel — szintén meg
vannak érdekes oldalai. Ezek a sorok csak oly jellemzők azoknak 
lelki világára nézve, a kiknek szánva voltak, mint akár a Mátra
vidéknek népi olvasmánya manapság Pelbárt munkáiból, régi 
apokrifákból, a kedvelt »Makula nélkül való tükör« czímű könyv
ben, az ő közönségére. 

A XV. és XVI. század világi emberének imádságában áhítat, 
Jézushoz és a Szent Szűzhöz való mélységes ragaszkodás, bűn
tudat és bizalom nyilatkozik. Éppenséggel tévedés, a mit egynémely 
író hirdet, mintha az isteni fölség nagysága mintegy visszaretten
tette volna őket és e miatt menekültek, volna a szentek kultuszához. 
Ellenkezőleg a kor fiúi szívvel járult a mennyei Atyához, még, 
inkább Jézus Krisztushoz. Üdvözlik tagjait, emlékeztetik szenvedé
seire, s azokra hivatkozva kérnek tőle »szárnyának árnyéka alatt« 
-oltalmat, istenfélelmet, örök boldogságot, bizodalmat és reményt, 
csöndes kimúlást; kérik testi kívánságaik és gerjedelmeik »meg-
oltását«; esedeznek hozzá, hogy: »irjad én szívemnek táblájára 
a te szent sebeidet,« »a te kínod legyen nekem méznél édesb, 
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balzsamnál nemesb és mind ezföldi gazdagságnál és tisztségnél 
szerelmesb.« 

A Mária-kultusz különös nekilendülése ismeretes. A középkori 
imádságíró senkit sem ünnepel gyakrabban az istenanyánál. »Nap
nál fényesb, szebb a csillagnál, lépes méznél édesb, rózsánál pirosb, 
liliomnál fejérb,« hangoztatják róla itt is ott is.1 »Örök napnak 
fényes hajnala,« — így nevezik, — a kinek boldogsága megvilá
gosítja és örömre gerjeszti a mennyeket, »miképen az idő a 
napfénytől megvilágosul.« Virágozik, miként a rózsa, illatozik, 
miként a liliom; orczája minden szüzekénél ékesebb; szüzeknek 
virága, szép rózsa, szebb az angyaloknál, — mint a Peer-codex 
írja; »üdvösséges malasztnak szövétneke,« »mennyei gyöngyökkel 
megékösűltetött szűz,« mint a Czech-codex nevezi. Hozzá sóhajtanak 
legtöbbször és szinte alig tudnak betelni magasztalásával. E dicséretek 
és fohászok közben nem egyszer megnyilatkozik a nyelv, és az író az 
ő legszebb szólásait halmozza egymásra. Mindebben van hit, meleg
ség, sőt forróság, föl a pietísztikus »reszketegös«ségig; — csupán a 
hazafiság hangja nem csendül meg sehol —• az éneken kívül. 

Tényleg az imádságokban hellyel-közzel apokrifek, költői 
hagyományok hatása sem marad el. Szó van Krisztusnak, fel
támadása után, anyjánál történt megjelenéséről;2 emlegetik a Sz. 
Szűz halálát, ügy, a mint ezt apokrifákban olvassuk.3 

Ottan-ottan, mint láttuk, babonás hajlamok mutatkoznak. 
»Valaki,« mondja a Peer-codex Krisztus hét szaváról szerzett 
énekének utolsó vers-szaka, »ez igéket híven megtartandja, 

Térdepelvén, szeretvén mindennap megmondja, 
Harmincz napnak előttén halálát megtudja.« 

Ide tartozik ugyancsak a Peer-codex 248. lapjáról ez a 
hideglelés ellen való ráolvasás: 

Krisztus országol, 
Krisztus parancsol, 
Krisztus győz, oroszlán 
Juda nemzetéből, 
.Szabadojtsad meg Simont 
Mindennemű gonosztól 
És ez hidegleléstől. 

1 V. ü. Peer-c. 288 — 9. I. Gyöngyösi-c. 25. Teleki-c. 3H2-363. Ez utóbbi 
a latin eredetit is küzli. 

2 Peer-c. 76., 150., 224. I. (V. ö. a Cornides-eodex 9 4 - 1 1 8 . 11.) 
3 U. o. 240. 1. 

Irodalomtörténeti Közlemények. 13 
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Továbbá — a 235 - 236. lapokon — a következő imádság 
a döghalál ellen. 

Örök mindenható 
Istennek hatalom, 
Az megfeszült Krisztusnak 
Hatalmának érdeme ; 
Jézusnak békessége 
Hitnek erőssége ; 
Nemes asszonyunk, szűz 
Máriának tisztasága : 
Oltalmazzon, védelmezzen 
Engemet Simont 
Mindennemű döghaláltól 
És az hirtelen haláltól.1 

Hogy ezek mellett a codex 186. lapján nekieredő »Sz. Ágoston 
imádsága« eredetileg szintén verses ráolvasás, azt a Gömöry-
codex 153—156. lapjain előforduló szövege világosan mutatja. 
íme egy részlet: 

Semminemű gonosz 
Ellenség engemet 
Ne bánthasson : 
Sem úton, sem házban, 
Sem ház kívül, 
Sem vízen, sem tűzzel, 
Sem hadba, sem tőrrel, 
Sem méreggel ; 
Sem # alva, sem szólva. 
Sem állva, sem ülve, 
Semminemű dolgomba, stb. 

Maga a nyíl és lándzsa ellen való imádság, szelídebb termé
szetű bár, mint akár az 1488-iki ismert ráolvasások,2 akár a 
Bornemisza Péternél3 fönmaradt bájoló imádságok, eszméjénél, 
irányánál fogva, mint a keresztény vallásosság és a régi babonák 
vegyüléke, már teljes határozottsággal belevág a ráolvasások 
mezejébe. 

Valóban, a kor mélyen hisz a szellemi világnak mindent 
átható rendjében, az anyagra való hatalmában — ez az időszak 
jellemvonása, mozgató eszméje, •— s nem igen számol a kettő 

1 E két darab ritmusát már Kacziány G. észrevette. Irod'alomtört. Közle
mények, 1891. 14. 1. 

a Zolnai, Nyelvemlékeink. Bpest, 1894. 152 — 153. 1. 
3 Ördögi kísértetekről. Sempte, 1578. 
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között álló törvényekkel. Az embernek csupán akarnia kell és a 
fizikai világot Isten, angyal vagy ép az ördög egyszerű segítségül 
hívása által kénye szerint alakíthatja. Bizonyos szavak biztos 
eszközökűl tetszettek, hogy a halandó a minden anyagon uralkodó 
magasabb erőket kényszeríthesse. Benne volt ebben az egyszerű 
— népies — gondolkodásnak következetessége, erősítették a műit 
babonás hagyományai, s tenyészett űton-űtfélen. 

Kétségkívül, a codexek imádságai részben a költészet hatá
rának egyik-másik részébe nyúlnak vissza. Népies és egyházi 
szellem kisebb-nagyobb mértékben hatott rajok. 

A codex-író a verses darabokat általán imádságul írja le, 
s épen nem állíthatni, hogy e darabok kihüvelyezése a »Régi 
Magyar Költők Tárá«-ban teljes volna. Néhány egyéb szempontok 
alá eső s ottan-ottan szép és hatásos töredéket újabban is közölt 
az Irodalomtörténeti Közlemények,1 s ugyanott, évekkel előbb szó 
van a Peer-codex 220. lapján levő szép verses antifonáról.2 Részünk
ről rámutathatunk a Peer-codex 288 — 289. lapjain olvasható két 
verses »imádság «-ra, melyek közül az elsőt (Idvez légy Istennek), 
mint régi, Urfelmutatásra szóló templomi éneket, bizonyos, 1524-iki 
esztergomi breviárium hátlapjáról, némely társával együtt, a Lányi-
Knauz-féle »Magyar Egyháztörténelem« is közölt.3 íme néhány sora 

Idvez lég3r Istennek szent teste, 
Szent oltáron áldoztatál/ 
Atya Istentől adatai 
Es születel szeplőtelen 
Szíz Máriáiul. 

. . . Ez az ang}'ali szent kenyér, 
Ki Máriátul születél ; 
Valaki ezt nem hiszi, kárhozik, 
Menyországból ki rekesztetik. 

0 mennyei nagy dicsőség, . , 
Paradicsomnak gyümölcse, 
Máriának szent Ha, 
Szép Jézus, 

...... Világosóhad meg . . > •'• 
Az mi elménket. 

1 1895. (V, évf.) 121. 1. A »Féldák Könyvéihez. 
2 U. o. 1891. 14. 1. C-)züz Mária ez világon). 
8 Esztergom, 1868. I. k. 489. 1. 
* A Peer-codexben : áldoziatol. V. ö. Nyelvemléktár, II. k. 87. 1; Lányi

ig* 
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Szeplőtelen szűz Mária, 
Kegyes Krisztusnak szent anyja, 
Szent háromságnak leánya. 
Szép rózsa, 
Nyerj irgalmat ez nap 
Minekünk. Amen. 

Akárhány imádságtöredék nem egyéb költői müvekből, hym-
nuszokból eredő reminiscentiáknál; akárhány részlet, minő a Peer-
codex 288—289. I. olvasható »Idvezlégy kegyelmes szűz« kezdetű 
imádság is, melynek a Teleki-codex1 verses latin eredetijét sem 
mellőzte, verses munkának kötetlen, szabad fordítása. A hangra 
nem nehéz ráismerni, az egyházi költők typikus szólamai, metaforái, 
főkép a Mária-költészetben, sokkal ismeretesebbek, hogysem a dolog
hoz értőt nagyobb nehézségekkel fárasztanák. 

Tényleg a szemügyre vett codexek sajátos jelleme ének-
készletökben domborodik ki. Az a körülmény, hogy világiak részére 
készültek, hogy világiak birtokában voltak, nyomot hagyott tartal
mokon, s verseiken meglátszik a viszonyok alakító ereje. Oly 
emlékek, minő Apáti Cantilenája (Peer-c), Mátyás király emlékezete 
(Gyöngyösi c.) csak oly könyvekben vannak helyökön, melyek 
kívül estek a zárdák falain. Vásárhelyi András darabja, az imént 
emlegetett űrfelmutatási ének, a Bernát-imádság (Czech-c.) valóságos 
népénekek. Aztán itt van — a Peer- és Gyöngyösi-codexben —- a 
Szent-László-hymnus, melynek breviáriumi eredetét nem sikerűit 
kimutatni. Szinte mind az, mi egyházias jellegű középkori codexe-
inkben az igazi nemzeti lj'ra maradványa, bennük van följegyezve. 
Ez legfőbb érdemök, okvetetlen. 

A klastromi és a külső élet egymásra való hatása, vagy 
inkább az utóbbié az előbbire, mindeddig csak igen kevés figye
lemben részesült. Utóbb lesz alkalmunk e hatásnak fontosságát 
bizonyos tekintetben mérlegelni. Egyelőre bizonyos, régóta föl-föl-
vetett kérdést kell megoldanunk, a mint az a tárgyalt codex-
csoport darabjaiból lehetséges. 

A Festetics-, Czech-, Peer- és Gyöngyösi codexekben tényleg 
a codex-versek minden fajtája megszólal. Vannak eredeti énekeik és 

Knauznál : »áldoztattál.« Ez utóbbi variáns különben a Peer-codex-beli 1. és 2. 
versszak közé még egy strófát sző be, jelesül : Idvöz légy Christusnak zent 
vére, mi lelkünknek édes itala, ki ontatál ur Jesusnak testíbül, Bwneincnec 
bochiánatiára.« 

1 3 6 2 - 3 6 3 . 1. V. ö. Gyöngyösi o. 25. 1. 
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különféle fordításaik. Az első csoportba sorakozik Apáti, Vásárhelyi, 
a Mátyás emlékét ünneplő névtelen munkája, tán a Peer-codex 
»O kegyes szűz Mária« kezdetű éneke . . .; a másodikba bele
tartoznak első renden a Festetich-codex hymnus-fordításai, a Czech-
codex Mária-hymnusa, s másfelől a Bernát-ének (Czeh-c), a László-
hymnus, a Peer-codex »Imperatrix glóriosá«-ja . . . 

Nézzük az első csoportot, és mindenkit meg fog lepni az 
alakok hasonlatossága és mag3raros jellege. .Szótagszám,, metszet, 
a szövegnek a vers-schemába illeszkedése, a szólások ereje szembe
szökő. Az alak egyszerre született a tartalommal. így van ez 
másutt is. A »Pannónia megvétele« valóban »rest és siket vers;« 
de a hol nem köti a krónika deák szövege, a sokszor hangoztatott 
alliteratiós és szójátékos sorokban egyszerre megcsendül a ritmus, 
a szerzőt szabadon vezeti érzéke, s a mi azonnal felötlő, meg
zendül a rím, akár csak a Nyirkállai négy sorában, a Szabács 
viadaláról való töredékben, a Szent jobbkézről készült énekben 
vagy a Mátyás haláláról írt elegiában . .;, 

Már a második csoportnál hirtelen megváltozik az állapot. 
A fordításban egyre-másra eltűnik a rím, megromlik a schema. 
Az írók számtalanszor érzik, hogy kevés az erejök, mikor a gon
dolatot a sorba sem igen tudják elhelyezni; nem erőlködnek a 
rímmel, elhagyják, látva, hogy akárhány deák hymnus nélkülözi 
ez ékességet. Küzdenek, a hogy tudnak. Néha sikerül a munka, 
egy-egy sor meghatározott szótag-számába begyűrnek annyit, 
mint az eredeti, s akkor ők győztek; a következő pillanatban már 
ismét az anyag az űr. Erősebb, gyakorlottabb érzék s tehetség 
jobban bírja; a gyöngébb tesz-vesz a maga gyarlósága szerint. 
Valóban kár volna egyéb törvényt keresni nálok. 

Az, a mi például a Czech-codex-beli Bernát-hymnusban áll 
előttünk: helylyel-közzel költői nyelv, ütem és rím szép együtt-
hangzásban: jóravaló tehetség bizonysága, de az átdolgozás 
szabadságának is folyománya. Ez már valódi ének, mint a szent 
jobbkézről szóló ének vagy a Vásárhelyi András 1508-iki versezete, 
amazokkal együtt meghonosodik a nép ajkán és átmegy a későbbi 
énekeskönyvekbe. 

Volf nézetét hogy a-codexek »hymnusai« közül csak a rímesek 
voltak éneklésre szánva, némi megszorításokkal bátran el lehet fogadni. 

Hogy a dolgot némileg megvilágítsuk, szükséges, hogy a 
birtokunkban levő adatok közt kissé körültekintsünk. 
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Semmi kétség, a codexek hymnusai első sorban breviár-
jéllegű könyvekben, mint a Festetich-, Apor-, Keszthelyi-, Kulcsár-, 
Döbrentei-, s parányi részben a Czech-codex, maradtak fönn. 
Azt kell tehát —• ha lehetséges — eldönteni, szolgáltak-e eme 
fordítások liturgikus anyagúi ? Mondották-e szövegöket a karban ? 

Látni való: a Festetich- és a Czech-codex már czéljoknál 
fogva sem vonhatók ide. Egészen máskép áll a dolog az Apor-, 
Kulcsár- és Festetich-codexekkel. E könyvek mindegyike zsoltárok 
és hymnusok gyűjteménye — psalterium, hymniarium, — tehát 
a zsolozsmának ép ama részeit tartalmazza, melyeket a karban 
közösen szokás mondani. Vajon nem köveikezik-e ebből, hogy 
épen rituális használatra voltak szánva? 

A sorozatban mindenesetre a Döbrentei-codex a legrégibb. 
Zsoltár-beosztása a napi officiumok szerint (1—25, 26—37, 38—51, 
52—67, 68—79, 80—96, 97—108, 109—150. zsoltár) ugyanaz, 
a mi a szintén XV. századbeli, elején csonka Apor-codexé s az 
ennek elágazásául tekinthető Keszthelyi- (írta 1522. Lékán, Velikeí 
Gergely) és az ismét ezzel közeli rokon Kulcsár-codexé (írta 
1539. Pápai Pál), melyeknek hymnus-tartalma öregében szintén 
egyezik vele. 

Ez a körülmény mindenesetre egy szerzetbéli származásukra 
vall; de ugyanekkor el is ejteti a könyvek közhasználatú jellegének 
hypothesisét. Valóban, közös és liturgikus írás szoros egységet 
követel az iratoktól Egymástól csak némileg is eltérő szövegeket 
egyszerre recitálni egyszerűen lehetetlenség volt volna, s másrészt, 
mivel minden változtatás okvetlen a szerzet összes, egykörbeli 
könyveinek változtatásával járt, a szövegek sem módosulhattak 
átlag rövid idő alatt, mint az előttünk levő maradványokban 
tapasztalható. 

A codexek provenientiáját épen csak érintenünk kellett 
Hangsúlyozzuk ugyanazon szerzetből való eredetűket és azokat, 
a mik az Apor-codex 150. lapján olvashatók. Itt világosan meg 
van mondva, hogy a zsolozsma az illető szerzetház falai közt 
deákul folyik, s a mellett magán zsoltárolvasásról is van szó; a 
minthogy a Lányi-codex — ez az érdekes régi directorium — is 
folyton deák nyelvű officiumokra eszmél. A szöveg megértése más 
és egyéni dolog volt. Az egyház megelégedett az imádságoknak 
»Verbális« elmondásával, és ez a dolog máig sem változott. 

Bajos is volna hinni, hogy —; visszatérve a bymnusokra — • 
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e szabálytalanul írt darabok valaha recitálásra készültek. Kardos 
Albert] idevágólag az éneklésre hivatkozik, mely a gregoriánus 
beosztások szerint a szövegírónak szinte végtelen szabadságot 
enged: azonban ne feledjük a szövegegyezést, melyre liturgikus 
használatnál még ez esetben is szükség van; ne feledjük, hogy 
— mint a Czech-codex »Ave maris stellá«-jának és a Festetich-
codex megfelelő részeinek összehasonlításából megtetszik — az 
ugyanazon szerzetbeli codex-író mester egész megszólítások (Idvez 
légy), sőt egész sorok betoldozgatásától sem riad vissza. Akkor 
mindenki előtt világossá lesz e fordítások ama czelja, melyet Volf 
a Döbrentei-codexről szóltában megjelölt: hogy nem énekek, csak 
egyszerű imádságok akartak lenni. Valóban lehetetlen nem látni, 
hogy a pilises másoló, ha a hymnust, a verset, a maga szerzeté
ben, a zsolozsmán, akárhányszor nap nap után, énekelni vagy 
recitálni hallja, sőt maga is énekli vala, nem tehet nagyobb 
módosításokat, nem ronthatja meg szövegét kitérésekkel, toldozga-
1 ásókkal: a vers ritmusa megköti, uralkodik rajta. 

Mindez nagyon meg fogja csappantam azok örömét, kik e 
rosszul verselt darabokban csupa templomi éneket akartak látni; 
épen nem kedvez ama föltevésnek, mely a magyar ősi nyolczast 
az egyházi énekek tűlon-tűl erős befolyásának tulajdonítja; fényt 
áraszt a középkori magyar verselésre, mely magasan fölötte állott 
a breviárium-fordítók munkájának, a nép jó érzékére, mely a nép
költés formáinak, tartalmának fejlettségével természetszerű mély 
kapcsolatban állott. 

Az idők folyása ebben a tekintetben is megmaradt döntő 
bizonyítéknak. A mi közönségessé lett, a mi elég érdemes és hatá
sos volt, hogy ott zengjen a nép ajakán, azt a kor, a század nem 
temette könyvek porába; az élt tovább és él máig a vallásos élet 
eleven tenyészetében A mi idetartozik, az a korszak idevágó 
emlékeinek színe-java. Ezt elfogadta a tömeg, mert nem állott alatta 
az ő mértékének, színvonalának; mert önmagára ismert benne. E 
tekintetben a Bernát-hymnus, a Vásárhelyi darabja, hogy egyebet 
ne említsünk pusztán irodalomtörténeti szempontból is több, mint az 
»Emlékezzünk,« melyet csak a tudósok tettek híressé. 

E művek tartalmát fölösleges volna hosszasan fejtegetni, csak 
eléggé különböző mivoltukat kell érintenünk. A Bernát-hymnus 

1 Egyet; Philologiai Közlöny, 1894. 47ő. 1, 
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gondolatait sem volna nehéz a codexekből merített paraphrasisokkal 
kisérni; de Vásárhelyi énekében már nemzeti momentumok is akad
nak,, ép úgy, mint Sz. László dicséretében, mely magyar krónikás 
adatok során épül föl. Ezek már a nemzeti szellem alkotásai, a 
középkori magyar szívnek tükörképei, vallásos érzésbe olvadó haza
fisággal, mely az időszaknak kiváló sajátsága volt. A Mátyás halá
lára írt ének már világiasabb; de alapjában még mindig meg
őrzi ama vallásos hangulatot, mely végelemzésben Apátiból sem 
hiányzott. 

Azonban a »Feddő ének« mégis űj világot nyit meg. Az már 
— a Vásárhelyi énekével együtt — aligha a zárda ívei alatt került 
a codexbe. Nem az áhítat zengése többé. Apáti maga sem igen 
lehetett pap, még kevésbbé szerzetes. A világi ember szólalt meg 
benne. Nagyurakban, parasztokban, papokban, apátokban sok 
volt a hiba. Hűtlen, szineskedő »jóbarátok«, ostoba libák mindig 
voltak; előkelő rablókat és gazembereket, kiken nem volt a tör
vénynek hatalma, bőven termett a kor. Az egyháziak néha dörög
tek is ellenök, — Apáti a gúny ostorát bontotta ki s nem kiméit 
senkit, csak a közönséges nemeseket, a nemzet törzsökét, melyhez, 
úgy látszik, tartozott, 

A fő különbség, mely közte és a codexek írói közt van, . 
elég világos. Azok mindig az égre néznek; ő folyton a földön 
jártatja szemét. Azelőtt a papok, a főurak, gonosz emberek ostoro
zása — az egy Tar Lőrincz pokoljáratán kivűl — tudtunkra soha 
sem kerekedtek — bátran nevezhetjük igy :— külön irodalmi művé. 
Hibákat, visszaéléseket támadtak, emlegettek mások is: Pelbárt, az 
ezt utánzó lövöldi némabarát; a Winkler-codex névtelené a gonosz 
szerzetes szidalmában; a Sándor-codexnek forrása, mely a világi 
leányokkal ép oly elégedetlen, mint a hogy a papok és apáczák 
bűneit se tagadja De mindannyi vallásos vonatkozással szólal 
föl. Apáti, mint megjegyeztük, nem vallástalan, sőt támadásainak 
egyik tárgya épen vallási kötelmek sérelme; azonban nem áll 
semmiféle vallásos irány szolgálatában, a világi emberek gondol
kodásának képviselője, kik a papok erkölcsét nem a legnagyobb 
kímélettel bírálgatták, az apátok fényűzésével nem tudtak meg
békélni. 

Ezen mozzanat nincsen fontosság nélkül. Középkori lyránk 
nagyrészt az egyház megszokott eszmekörében s érzelem-világában 
mozog. E hagyományos határok közt vajmi nehéz az egyéniségnek 



VILÁGIAK RÉGI MAGYAR IMÁDSÁGOS KÖNYVEI. ÖS1 

érvényesítése, az eredetiség, s a mieink megkísérteni is — ritkán 
kisértik meg azt. Emlékünk, mely azidétt a középkor egyházias, 
szüntelenül megszokott, régi nyomokban forgó, szinte mozdulatlan
nak látszó világával szemben új irányt, új álláspontot tüntetne föl, 
Apáti énekén kivűl egy sincsen. Az író szűk körben éldegél, szel
leme csupa könyvhöz, csupa tekintélyhez kötve szinte elposványo-
sodik. Az élet száz és ezerféle bajai, a szenvedések hullámzása, 
helyzetek sokfélesége, a hús és vér, szóval, a mi az egyéniség 
eredeti fejlődésének gyökere, a tapasztalat, legyen az szivet rázó 
öröm vagy fájdalom, nem igen ad szárnyat lelkének; ez nem táp
lálkozik népszellem világából, s a tanok és dogmák minden szép
sége s nemes volta mellett is mintegy mozdulatlan, egyhangú, ráz-
kódásoktól ment: és a haladásnak alig-alig válhat tényezőjévé. 
Valóban, a codex átveszi a nyugati világ szellemének immár avult, 
általános »anyagát« — talán nem értenek félre; — megnyugszik 
rajta, legtöbbször azt sem bírja kellő formába önteni. Ehhez ismét 
csiszoltság, érzék kellene, s az - író ezzel sem rendelkezik. Szóval: 
rázkódásra van szükség, mely áttörje a kolostor falait vagy a 
betűt kivigye az életbe, az újítások, a változások talajára, s akkor 
egyszerre megmozdul a szellem, szaporodik a tárgy és lassanként 
a szempont: a költő nem lesz csupán a vallásos ember, ki nem 
érez mást, mint a maga gyarlóságát, az Istenség, a szentek nagy
ságát, erejét, dicsőségét; az emberi szív gazdag tárháza lassanként 
megnyílik, a gondolatok, érzelmek százezer szinű panorámája kibon
takozik ; fejlődik, fordulatosabb lesz a nyelv, ügyesebb, simább, gaz
dagabb és változatosabb a dictió. 

Mindez nem egy év, nem is tizedek, hanem századok mun
kája ; de első látható hírnöke sem egy perez szülötte. Az a nézlet, 
mely Apátinál új forrást fakaszt a magyar irodalmi élet vizébe, 
régebben is megvolt, bizonyára; de csupán lassanként vált erőssé, 
hogy az évek folyamán végre elementáris erővel törjön ki. 

DR. HORVÁTH CYRILL. 


