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A MARGIT-LEGENDA ÉS ROKONAI. 

1. Forrása. 

Codexeink legendái aránylag nem nagy változatosságot nyúj
tanak a forrástanulmányok számára. Nagyrészük egyenesen Pel-
bártra, az Legenda Aureáva. és a Vitae Patrumra megy vissza, 
kevés ad alkalmat e szempontból valami érdekesebb probléma 
fölvetésére. Mégis ez egyformaságban van néhány legenda, mely 
két tekintetből is megérdemli, hogy közelebbről foglalkozzunk vele. 
Egyrészt keletkezésükre, alakulásukra és fejlődésükre nézve igen 
fontos tanulságokat szolgáltatnak az összehasonlító irodalmi ku
tatásnak, másrészt közkedveltségük, nagy elterjedésük, földolgozá
suk formája és stílusa szempontjából is számot tarthatnak a ma
gyar irodalomtörténet figyelmére. Sajátos, hogy ezek a legendák 
legnagyobbrészt annak a decadens alexandriai kultúrának termé
kei, melyekben a halódó pogányság és a föllendülő keresztyénség, 
a görög-római és a szemita-ind műveltség elemei olyan különös 
módon vegyültek össze. *• A közismert és sokat tárgyalt Barlám 
és Jozafát-, Elek-, Katalin-legendák mellett legyen szabad fölhív
nunk a figyelmet Antiochiai Szent Margit történetére és a vele rokon 
Marina-, Pelagia-, Euphrosyna- és Eugénia-legendákra, melyek mind 
a legendák élettanára nézve nyújtanak igen érdekes problémákat, 
mind középkori szerzeteseinknek kedves, sokat olvasott s épen 
azért gyakran igazi költői feldolgozásban ránk maradt olvasmányai 
voltak. 

A könnyebb áttekintés kedvéért előbb rövid vázlatát adjuk 
a főbb tárgyalandó legendáknak.2 

1. Margarita-A. (LA. c. 83. — Jul. 20.) Antiochiában szüle
tett, atyja, Theodosius, pogány patriarcha. Dajkája keresztyén hitre 
téríti, atyja ezért meggyűlöli. Olybrius praefectus nőül akarja venni. 

1 L. Katona Lajos, A Teleki-codex legendái. 1904. (Ért. a nyelv- és 
széptud. kör. XVIII. k. 10:27.) 

2 A részletes irodalmat 1. Hermann Usener Legenden der Pelagia ez. érte
kezésében 1879. (Vorträge und Aufsätze, Teubner, 1907. 189 — 215 1.) és 
H. Delehaye művében: Les legendes hagiographiques, 1905. 206. 1. A gyakrab
ban idézett forrásműveket így rövidítjük : LA = Legenda Aurea (Rec. Th. 
Graesse, 1846.); VP = Vitae Patrum (Migne, Patrologiae c. c. 1844—49. Series 
Lat. T. 73.); ÁSS = Acta Sanctorum (a bollandisták gyűjteménye); NyT. = 
Ny elv emléktár. 
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2 KIRÁLY GYÖRGY 

A leány ragaszkodik vallásához és szüzességéhez. Börtönbe vetikr 
megkínozzák. A börtönben megjelenik az ördög sárkány alakjában, 
el akarja nyelni (más változat szerint el is nyeli), de a kereszt
vetésre eltűnik. Másodszor ember alakjában kísérti meg, de hiába. 
Másnap új kínzások után lefejezik. Halála előtt azt a kegyet kéri 
Istentől, hogy a szülő nők pártfogója lehessen. A görög legendák
ban a szűz Marina nevet viseli. 

2. Margarita-B. (LA. c. 151. — Okt. 8.) Gazdag család 
sarja, ki férje elől a nászéjtszakán megszökik és Pelagius néven 
férfiruhában egy barátklastromba véteti föl magát. Egyik apácza 
bűnbe esik s Pelagiust vádolja a csábítással, kit elkergetnek a 
kolostorból. Béketűréssel vonul egy barlangba, ott tölti jámbor 
életét, csak halála után derül ki leányvolta s ezzel ártatlansága. 

3. Pelagia. (LA. c. 150. — Okt. 8.) Az antiochiai nők legszeb
bike, kit gyöngyös ékszereiért Margaritonak nevez a nép. Erkölcs
telen, kicsapongó életet folytat. De Nero, heliopolisi püspök meg
téríti és megkereszteli. A nő vagyonát elosztogatja, titokban férfi-
ruhát ölt s az Olajfák hegyén, mint Pelagius barát, csöndes 
vezekléssel fejezi be életét. Halála után tudják meg, hogy nő volt. 

4. Euphrosyna. (VP. 643 1. — Jan. 1.) Alexandriai Paphnutius 
leánya, kinek atyja irodalmi és tudományos nevelést adott. A leány 
azonban unja a világi életet, nem akar megházasodni s azért férfi
ruhában megszökik apja házából s mint Smaragdfis barát kolos
torba lép, hol 38 évig él. Halálos ágyán magához hivatja atyját 
s fölfedi előtte titkát. Az apa leánya példájára szintén felveszi a 
szerzetesi ruhát 

5. Marina. {LA. c. 84. Jún. 18. VP. 691 1. Febr. 12.) Egy 
özvegy apa (a görög legendában Eugenios) kolostorba lép, leányát 
férfiruhába öltöztetve, mint Marinos barátot szintén fölvéteti. Apja 
halála után egy elcsábított leány Marinost vádolja meg. Ez nyugod
tan tűri. a büntetést, végzi a legnehezebb munkákat. Csak halála 
után derül ki leány volta s ártatlansága. 

6. Eugenia. {VP. 606. 1. Dec. 25. — LA. c. 136. Szept. 11.) 
Philippus alexandriai praefectus leánya, ki a görög tudományokban 
és művészetekben nevelődött. Visszautasítja kérőjét, Aquilinus con
sul fiát, s két tanulótársával, Prothus-szal és Hyacinthus-szal, keresz
tyénné lesz. Barátruhában Helenus híres kolostorába lép. Csak
hamar apáttá választják. De egy Melancia nevű gazdag asszony,, 
kit betegségéből kigyógyított, beleszeret s el akarja csábítani. Mikor 
QZ nem sikerül, a nő Putifárné módjára bevádolja Philippusnál. Euge
nia csak úgy tud menekülni a büntetés elől, hogy apja előtt föl
fedezi magát. Ártatlansága kiderül, egész, családja és vőlegénye 
megtér. Rómában szenvedett martyromságot. 

Látszólag elég különböző, sőt elemeikben néha ellentétes (pl. 
szűz és hetaira) legendákat állítottunk egybe. Egyeseket csak a név,, 
másokat a barátruhában rejtőző nő motívuma fűz egybe, vala
mennyit legföljebb az az alapeszme, hogy az égi szerelem győz-
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a földi felett. De az utóbbi czímén ide lehetett volna vonni még 
egy sereg más legendát (pl. a Czeczilia-, Katalin-, Thai's-legendákat 
stb.). Mégis szorosabb összetartozásuk kétségtelen. 

Először Usener gyűjtötte őket egybe idézett értekezésében a 
maga legenda-elméletének szempontjai szerint. Usener a keresztyén 
legendákban a régi görög mythosok nyomait kereste s egyes szen
tek alakjában a régi istenek és félistenek halvány körvonalait 
vélte fölismerni. Elméletének kétségkívül megvan a maga jelentő
sége: a régi pogány mythosok nem tűnhettek el nyom nélkül a 
keresztyén vallás diadalával, maguk a katholikus, főként jezsuita 
legenda-kutatók is (már a XVII. században) ráismertek sok apokrif 
legendában régi mythosok töredékeire. Usener a jelen esetben 
Aphrodite alakját és cultusának nyomait látja e legendákban. 
Ervei azonban nagyon ingatagok s egyáltalában nem meggyőzőek. 
Először a Pelagia, Marina, Margarita nevekben a tengerszülte 
Aphrodite mellékneveit látja. Másodszor a legendák színhelye: 
Antiochia, Alexandria, Tarsos, Seleukia, a kisázsiai—fönicziai — 
egyiptomi partvidék, az a cultusterület, hol Aphroditét mint a 
tenger istennőjét tisztelték. Harmadszor: a szűz és hetaira látszó
lagos ellentéte a sémita Aphrodite sajátos alakjából magyará-
zódik. Végül a leány-barát motívumát a hermaphroditismusból 
vezeti le, a Cypris barbata alakját akarja benne fölfedezni. 

E magyarázatok erőltetett voltára a különben nem elfogult 
s elég radikális gondolkozású bollandista, Hippolyte Deléhaye, mu
tatott rá először. (L. idézett művét.) Legenda-kutatásokban gya
korlott szemével rögtön ráismert e tarka elbeszélések valószínű 
történeti magvára abban a Pelagia-legendában, melyet Aranyszájú 
Szent János és Szent Ambrus őrzött meg számunkra, s melyet 
Usener is idéz: egy Pelagia nevű antiochiai leányról van szó, a 
ki vőlegényét visszataszítja, kit mint keresztyént följelentenek és 
a ki az üldöző katonák elől a háztetőről a földre vetve magát, a 
halálba menekül. Emlékét az antiochiai egyház már a IV. század
ban október 8-án ünnepelte. Ez a legenda elfogadható, hagio-
graphikus törzse, melyet a nép mondaalakító képzelete csakhamar 
földíszített a maga virágaival s különböző motívumok hozzátoldá-
sával tovább fejlesztett: a theologus szempontjából elrontotta s 
gyanússá tette, az irodalomtörténetíró szempontjából a száraz docu-
mentumot költői formába öntötte. Főként két elterjedt novellis-
tikus motívum hozzáfűzésével alakította tovább: ezek a leány-barát 
(a férfiruhás leány) alakja és a nőcsábítás hamis, lehetetlen vádja. 

Ezek a bollandista kétségkívül helyes szempontjai. Neki az 
a czélja, hogy a legenda vadvirágaiból és össze-vissza fonódott 
indáiból kihámozza az igazi törzset: a történeti kritika előtt helyét 
megálló, okiratszerű leírást. Más azonban a mi szempontunk, a 
mesehasonlítás szempontja. Deléhaye magyarázata inkább az epi
kai, cyclikus legenda motivum-halmozódó keletkezésére alkalmaz
ható (ilyenek a Krisztus-mondák, a Mária- és Péter-legendák), míg 

i * 
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itt inkább egy novellistikus legendával van dolgunk, egy bizonyos 
mese-típussal, mely kész, tipikus formájában a Pelagia-Margarita-
legendához kapcsolódott, mint számos más régi elbeszélés, mese. 
példa, mely az alexandriai görög-keresztyén-keleti kultúrközösség
ben a legenda talajához acclimatizálódott. 

Nézzük csak közelebbről az Eugénia-legendát: lehetetlen föl 
nem ismernünk kerek szerkezetében, fordulatos motívumaiban egy 
pogány novella-típus körvonalait. Szinte érezhető benne a görög 
vagy keleti novellista finom iróniája, ki a férfitől félő précieuset, 
az alexandriai decadentia tudós nőjét a házasság elől férfiruhá
ban barátkolostorba szökteti s itt a Putifárné-Phaedra motívumával 
a legkényesebb helyzetbe hozza. Csak titka fölfedezésével tud me
nekülni s így kénytelen-kelletlen, szégyenkezve, hóbortjából gyó
gyultan kerül vissza atyja s jegyese karjai közé. Vagy vegyük a 
legendának egyik epizódját: mikor a bánatos apa leányát szökése 
után mindenfelé keresteti s végül a jósokhoz fordul, ezek azt a 
választ adják, hogy a leányt szépségeért az istenek az égbe ra
gadták. Az apa elhiszi és leánya isíenítésére szobrot emeltet. Ez 
a motívum csak pogány elbeszélés keretébe illeszkedhetik, a 
keresztyén legenda szelleméből nem magyarázható. A pogány no
vella keresztyén átdolgozója véletlenül meghagyta, bár sehogysem 
illik a tárgyához. A novella szatirikus tendentiáját se vette észre, 
vagy pedig óvatosan elnyomta. A kolostorba kalandozó leányt 
jámbor szűznek nézte, ki a pogány vőlegény elől Krisztus oltalma 
alá menekül, a szerelmes özvegy álnoksága folytán a legsúlyosabb 
megpróbáltatáson megy keresztül, végre is kiderül a rágalom alap
talansága s ezzel sikerül egész családját megtérítenie. Nem hiába 
ragadta meg ez a legenda annyira Gottfried Keller figyelmét. 
(Sieben Legenden.) Neki nem is kellett sokat alakítania a legendán, 
csak épen visszaigazítania egy-egy eltorzított motívumot, hogy 
visszaadja az elbeszélésnek azt a pogány világnézetet, melyre ő 
legendáiban törekedett. Ugyanezt tette Anatole France az Euphrosyna-
legendával. (L'étui de nacre.) 

Az alexandriai pogány-keresztyén kultúra szempontjából 
magyarázható a legendaváltozatokban az a különös ellentét, mely 
a hősnőt egyszer mint jámbor, androphob szüzet, másszor mint 
hetairát állítja elénk. A görög nő társadalmi helyzete nem engedte, 
hogy az erotikus költészetnek activ vagy passiv képviselője legyen. 
Ha tette, nem történt büntetlenül, a nélkül, hogy jó híre csorbát ne 
szenvedett volna (Sappho). A görög és római erotikus költészet 
tárgya a művelt és szép hetaira, költők, philosophusok, művészek 
barátnője,1 maga is gyakran költő (mint később a renaissance 
cortegiana-ja2). Csak az alexandriai korszakban, a Kr. utáni szá
zadokban, történt az első nagyobb nőemancipatio, mely a précieu-

1 E. Rohde. Der griechische Roman. 73 1. 
2 J. Burckhardt. Die Kultur der Renaissance in Italien. V. 6. 
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senek, a tudós nőnek típusát teremtette meg (Hypathia). A mi 
legendánk hősnője is lényegében művelt, philosophusokon és költőkön 
nevelődött précieuse, a ki épen ezért menekül a házasság elől 
(mint később Moreto Donna Dianája, Moliére Armandeja és Bessenyei 
Szidalisza). Nem kell csodálkoznunk tehát, ha a nép képzeleté
ben ez a précieuse-vonás adott alkalmat arra, hogy az androphob 
szüzet fölcserélje a hetairával. A keresztyén legenda természetesen 
másként, az égi szerelem erejével motiválja a földi házasság vissza
utasítását, de a tudós nő motívuma még elég világosan kiolvas
ható az Euphrosyna- és Eugénia-legendákból, Az Euphrosyna-
legendában ezt olvassuk: pater eius erudiens earn litt er is et lec-
tionibiis ceteraque huius mundi sapientia. Az Eugénia-legendában: 
faliam suam dum litteris liberalibus perfectissime docuisset et tarn 
Latino quam Graeco eloquio instruxisset, etiam pkilosophiam 
doceri permisit. Ennek a vonásnak jelentőségét legjobban Anatole 
France érezte meg, a ki különben Tha'is-äban az egész alexandriai 
kultúrának remek képét adta. A. France az Eupkrosyna-legendá-
ban a leány egész nevelését a maga détailfestő szenvedélyével 
rajzolja és színezi ki: Euphrosyne était la füle unique d'un riche 
citoyen d'Alexandrie, nőmmé Romulus, qui prit sóin de la faire 
instruire dans la musique, dans la danse et dans l'arithmétique etc. 

Természetesen a kellő adatok híján hiábavaló volna a le
genda fejlődésének rajzát megkísérteni. Ha elegendő számú válto
zat állana is rendelkezésünkre, a legendának, hogy úgy mondjam, 
történetelőtti életéről a szájhagyományban sejtelmünk se lehet. Mint 
a meséknél, itt is csak tapogatódzással kell beérnünk. Megvan a 
lehetősége Delehaye magyarázatának, mely szerint egy történeti 
mag köré csoportosultak a különböző motívumok, s így fejlődött 
ki a népies legenda, de viszont valószínűbb (ha a mesék és no
vellák alakulását tartjuk szemünk előtt), hogy egy kész novella
típus rögződött a legenda magvához s ilyen alakban maradt reánk. 
Meg kell tehát elégednünk azzal, hogy megkíséreljük legendáinkat 
motívumaik szerint egy bizonyos típus változataiként összeállítani 
s más elbeszélés-típusokkal és motívumokkal röviden összehason
lítani. 

Az eredeti, pogány novella típusát az Eugénia-legenda alap
ján a következő elemekből állíthatjuk helyre: 

1. Tudós leány nem akar megházasodni. 
2. Vőlegénye elől vagy a nászéjtszakán férje elől megszökik 

férfiruhában. 
3. Női álnokság következtében kellemetlen kalandba keveredik. 
4. Ártatlansága titka fölfedezésével kiderül. 
5. Kigyógyulva makacsságából, megtér jegyeséhez vagy férjéhez. 
A keresztyén legendaíró ezeket az elemeket így módosította: 
1. Az androphobia oka nem a tudákosság, hanem a szűzi 

fogadalom. 
2. Barátruhában férfikolostorba menekül. 
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3. A női álnokság az ördög cselvetése. 
4. Az ártatlanság rendesen csak hosszas tűrés-szenvedés után 

derül ki. 
5. Nem a leány tér meg rátartiságából, hanem rokonai ve

szik fel a keresztyén hitet. 
Ez alaptípus szerint tehát legendáinkat a következőképen 

c) Marina. 
1. Özvegy apa kolos

torba vonul. 
2. Leányát férfiruhában 

fölvéteti. 
3. Elcsábított leány 

vádja. 
4. Ártatlansága halála 

vitán derül ki. 
5. Sírjánál csodák tör

ténnek. 

III. 
Margarita-A. 

1. Keresztyén szűz vissza
utasítja a pogány há
zassági ajánlatát. 

2. -

3. — 
4. — 

5. Martyromságot szen
ved, sok ember megtér. 

Az I. típus változataiban mindkét főmotivum: a ruhacsere 
és rágalmazás, a maga teljességében van meg; a II. típusban csak 
a ruhacsere motívuma maradt meg, végül a IIL-ban egyedül az 
alapeszme. Ez utóbbi a legfüggetlenebb s talán csak annyiban 
tartozik a többiekhez, hogy a legendái törzset szolgáltatta a po
gány elbeszélés-típus fölvételére. 

Maga a ruhacsere motívuma ősi vallási szokáson alapul, 
melynek jelentőségére itt nem akarunk kitérni.1 Mindenesetre ez 
az oka a motívum nagy elterjedésének a legkülönbözőbb népek
nél. Mint novellistikus motívum azonban aligha görög eredetű. 
A görög férfiak ruházkodása és test-cultusa mellett nem igen 
képzelhető el a férfiruhában rejtőzködő leány alakja; még pen-
dantja, a férfi nőruhában is elég ritka (pl. Achilles Skyros szige-

1 Usener, Italienische Mythen. (Rhein. Mus. f. Phil. NF. 30 : 195.) — 
Liebrecht, Zur Volkskunde, 410 1. 

csoportosíthatjuk 

a) Eugenia. 
1. Tudós leány, pogány 

vőlegény. 
2. Férfiruha, barátkolos

tor. 
3. Álnok nő rágalma. 

4. Ártatlansága rögtön 
kiderül. 

5. Vőlegénye és családja 
megtér. 

I. 
h) Margarita-B. 

Gazdag leány, előkelő 
vőlegény. 
Nászéjtszakán férfi
ruhában megszökik. 
Bűnbeesett apácza 
vádja. 
Ártatlansága halála 
után derül ki. 
Tisztességgel mint 
szentet eltemetik. 

II. 
a) Euphrosyna. 

1. Özvegy apa, tudós 
leány. 

2. Házasság elől férfi
kolostorba vonul. 

3. — 
4. Halálos ágyán fedezi 

föl magát apja előtt. 
5. Példájára apja is szer

zetbe lép. 

b) Pelagia. 

1. Hetaira megtér. 

2. Férfiruhában az Olaj
fák hegyén vezekel. 

3. — 
4. Halála után derül ki 

leányvolta. 
5. Díszesen eltemetik. 
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tén).1 Legendánkba ez a vonás valószínűleg keleti, ind vagy 
arab forrásból került át. A keleti mesékben ez igen sűrűn szereplő 
motívum,2 mely magyar népmeséinkben is előfordul, a második 
motivum egy változatával együtt, t. i., mikor a férfiruhában rej
tőző leány abba a kényes helyzetbe kerül, hogy nőkkel szemben 
férfivoltának bizonyságát kellene adnia. Csak a két magyar Cym-
beline-mesére hivatkozunk.3 Az egyikben, a hevesiben (Magyar 
Népkölt. Gyűjt. IX: 504.), a katona-leánynak el kellene vennie a 
király leányát, a másikban, a csángóban (M. N. Gy. X: 153.), a 
doktorkodó leány azzal vágja ki magát a zavarból, hogy neki van 
már felesége. Az Eugénia-történetre leginkább az Ezer egy éjtszaka 
néhány meséje emlékeztet. Ameny történetében (Chauvin, id. m. 
V: 95) egy előkelő, egyiptomi származású rabszolganő meséli, 
hogy egyik testvéréhez akarják nőül adni,4 ettől visszaborzad s 
férfiruhában elmenekül a szülei házból. Sok kaland után megszaba
dítja Kara Oglu király leányát, kit hálából el kell vennie. Meg
vallja feleségének titkát. Ez bánatában öngyilkos lesz, Amenyt 
büntetésből számkivetik és így kerül rabszolgaságba. Megvan tehát 
benne mindkét főmotivum, a második azonban más változatban. 
Ugyanígy Quawiaralzaman történetében 5 (Chauvin, i. m. V: 204) 
Boudoűr elszakadva férjétől, férfiruhát ölt s szintén abba a kelle
metlen helyzetbe kerül, hogy el kell vennie feleségül Armanoűs 
király leányát. Sőt az álnok vád motívuma is előkerül más ke
retbe szőve Kemsarai király történetében (Chauvin, V: 242 1.). 
A fiatal király el akarja venni Zoulouch herczegnőt, de csak az 
nyerheti el kezét, a ki három napig ellenáll egy elvarázsolt kert
ben mindenféle csábításnak. A királyt húga, Zoliidé segíti, a ki 
férfiruhába öltözve mindenféle női csábításnak ellenszegül, bár egy 
fiatal leány azzal vádolja, hogy neki nem tudott ellenállani. 

Kevésbbé érdekel bennünket e motívumnak az a változata, 
melyben a szerelmes nő követi kedvesét férfiruhában,6 bár itt is 
előfordul, hogy az álruhás leány más nőben szerelmet ébreszt. 
(L. Bandello II: 36. novelláját és utána Shakespearenél: Two gentle
men of Verona) Az olasz és franczia novellákban gyakori mo
tívum, hogy nők barátruhában férfikolostorokba kerülnek7, de 

1 Rohde, Der griechische Roman, 101 1. 
2 Gazdag bibi. összeállításukat 1. V. Chauvin, Bibliographie des ouvrages 

.arabes, V: 95. 
3 Katona L. Két magyar Cymbeline-mese. (írod. Tanulmányai, 1: 296.) 
4 Az incestus-motivum, mint a házasságtól való menekülés oka, sok 

népmesében összekeveredett Salvatica és Tarsia történetével s ezek ismét a 
Margit-legendával. L. ezek irodalmát: Bolte-Polívka, Anmerkungen zu den Kinder-
u. Hausmärchen der Brüder Grimm. 1: 301. 5. jegyzet. 

5 E mese valószínűleg összefüggésben van a Szép Magelona történetével, 
1. György Lajos kiadását, 11 .1 . 

6 Dunlop-Wilson, History of prose fiction, 1911. I I : 224. Vö. még C. F. 
Meyer, Gustav Adolfs Page (Novellen). Stendhal, L'Abesse de Castro. 

T Cent nouveües nouvelles, 60. Straparola, XIII: 9. Heptaméron : 31. 
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ezeknél nehéz eldönteni, vájjon a motívum nem épen a legendákból 
került-e a novellába,1 vagy pedig más utón fejlődött. A különb
ség természetesen az, hogy a novellák hangja egészen frivol, s az 
író az akkori kolostori élet erkölcseit akarja vele jellemezni. Leg
eredetibbnek látszik még a motívum egy régi fabliauban, Ruteboeuf 
Frere Denisé-ben.2 

Annyi kétségtelen, hogy a novellairodalom egyik kedvelt tár
gyával és örök motívumával van dolgunk; nem csoda tehát, ha 
a legenda a maga egyszerűbb és naivabb formájában nemcsak a 
középkori jámbor apáczáknak és barátoknak volt keresett olvas
mánya, hanem olyan modern írók, mint Gottfried Keller és Anatole 
France, tetszését is megnyerte és őket új költői feldolgozásra ihlette. 

Codexeinkben e legendakör elterjedése a következő: Antiochiai 
Szent Margit legendája megvan az Erdy-, Kazinczy-, Comides-
és Lázár Zelma-codexben, az Euphrosyna-legenda a Debreczeni-r 
Lobkgwitz- és Nádor-codoxben, a Marina-legenda az Ersekujvari
es Erdy-codexben, az Eugénia-legenda a Tihanyi-codexben, 
A Pelagia-legenda nem került irodalmunkba. 

2. Szent Eugénia legendája. 

A mondottak után röviden végezhetünk magával az Eugénia
legendával. Görög eredetijét Rosweyde s utána Migne Symeon 
Metaphrastesnak (X. sz.) tulajdonítja.3 Ennek átdolgozását találjuk 
meg Lipomanus és Surius4 gyűjteményében, míg a Vitae Patrum 
legendája valószínűleg a Metaphrasteséval közös forrásra megy 
vissza. De voltak a legendának a Metaphrastesénál régibb latin 
feldolgozásai is, ezekből merítette például Alcimus Avitus De lande 
castitatis ez. költeménye tárgyát, továbbá Venantius Fortunatus 
is egyik versét: De Virginitate.5 (Mindkettő a VI. századból.) 

A Vitae Patrum legendája minden hosszadalmassága mel
lett megőrizte az antik novella vonásait. Usener maga is novella
szerűnek tartja. »Die Legende ist zu einer ganz kunstgerechten 
fesselnden Novelle ausgesponnen, die natürlich den Triumph der 
Unschuld, rührendes Wiedererkennen der verlorenen Tochter und 
Bekehrung der ganzen Familie zum Christentum feiert. 6« Azonban 
a tulajdonképeni novellistikus tárgy a 16. fejezettel befejeződik, 
míg a legenda második fele (XVII—XXX. fej.) bőbeszédűen adja 
elő Eugénia római térítő munkáját, mártiromságát és halálát. Ezek 

1 így M. Landau, Quellen des Dekamerone (18842), 238 1. {NB. Marina 
helyett Martina t ír.) 

2 Montaiglon-Raynaud. Fabliaux, 3 : 263. Nr. 87. 
3 Id. Patrol. Ser. Lat. Tom. 73. p. 621. 
* Lipomanus, A. Sanctorum Priscorum Patrum Vitae. Venetiis, Í551 —1560. 

(8 k.) T. V. — Surius, L. De probatis Sanctorum Historiis, Colon. 1570—75. 
(6 k.) T. VI. 

s Migne id. kiadása, u. o. 
6 Id. mű, 209. 1. 
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a részek már kinőttek a novella keretéből s a legendaíró rová
sára esnek. Velők a legenda sokat veszített eredeti kerek, zárt 
szerkezetéből. 

Jacobus a Voragine a legendát Protusnak és Jacinthusnak,. 
Eugénia két eunuch tanulótársának nevéhez fűzi. Ő a maga ta
gadhatatlan szerkesztő érzékével ezt a hosszas történetet legalább
is a negyedére rövidítette s különösen az említett második részt 
alig néhány sorba vonta össze. Bár a novellistikus rész aprólékos, 
détailfestését is erősen csökkentette, mégis ritka tapintattal egyet 
sem hagyott el legjellemzőbb vonásai közül. S így az ő legen
dája a maga tömött formájával s hirtelen, mozgalmas fordulataivak 
szinte úgy hat, mint egy modern, drámai menetű elbeszélés, míg a 
Vitae Patrumbeli novellistikus rész (I—XVI. fej.) inkább eg}r 

régi, epikusabb menetű, olasz (Bandello-szerű) novellára emlékeztet. 
Irodalmunkban a legendáról először Pelbártnál találunk rö

vides, példaszerű említést a Pomerium Qua dragesimale II. részé
ben (33. G.) Vincentius Bellovacensis Speculum Jtistorialéja után. 
(1. X. c. 115.)i 

Magyar fordítását megtaláljuk a Tikanyi-codexben (NyT... 
VI: 125.). Elég híven a Vitae Patrum legendáját követi, csak 
egyes apró részleteket hagy el belőle. így következetesen ott rö
vidít, hol az eredetiben valami tudákosabb frázis vagy nehezebb-
görög eredetű kifejezés és szó fordul elő, melyet úgy látszik a 
derék ferenczes barát nem értett meg. Különben elég sima, gör
dülékeny munka; semmi különösen jellemzőt nem mondhatunk róla. 

A legenda modern feldolgozásaira e helyütt nem térhetünk 
ki, bármilyen érdekesnek is ígérkezik a tárg}^, mert teljesen kiesik 
a magyar irodalomtörténet köréből.2 

3. Szent Marina legendája. 

A Marina-legenda lényeges vonásaiban teljesen egyezik az: 
Eugénia-legendával, csakhogy a novellistikus fordulatok nincsenek 
benne annyira kiélezve. A szent jelleme egy új vonással gazdagodik 
benne: azzal a szinte perverz örömmel, melylyel a hamis vádat 
magára vállalja s inkább tűri a legnagyobb szenvedéseket és az 
igazságtalan büntetést, csakhogy ezzel alázatosságának és jámbor-
ságának tanújelét adja. Ebben egy másik legendái motívum ha
tására ismerünk, mely a Vitális- és Makarios-legendákban emelkedik, 
ki legjellemzőbben.3 

1 Katona Lajos, Temesvári Pelbárt példái. (Akad. Ért. a nyelv, és szép
tud, köréből, XVIII. köt. 2 : 61. — 118. példa.) 

2 L. Wallerstein M. Die Legende der Hl. Eugenia. (Nord und Süd, 
1896 : 72.) Calderon drámája (El Josef de las mujeres) valószínűleg a Villegas-
féle Flos SancioruwibóX származik. G. Keller novellája (Sieben Legenden. 1872.)-
a Kosegarten-féle prózai legendából való 1804. 

3 Az előbbit szintén Keller kísérelte meg novellistikus módon feldolgozni-
(Der schlimmheilige Vitális.) 
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A legendát az újabb kutatások szír eredetűnek bizonyították: 
•& maronita tripoliszi (Szíria) kolostorhoz fűződik, a Kr. u. 
V. századból (júl. 17. kelttel).1 Clugnet Delehayeval szemben benne 
látja legendatípusunknak (a ,leány barát') eredetijét. A görög legenda, 
melyet szintén Symeon Metaphrastesnak tulajdonítanak, február 
12-ét jelöli meg a szent ünnepének. A leány neve Maria, apja a 
bithyniai Eugenios. A latin legendák, melyeknek szintén két vál
tozata ismeretes, a Vitae Patrumban és Jacobus Legenda Aureá-
jában, sem a helyet, sem az apát nem nevezik meg. Itt a Vitae 
Patrum legendája a költőibb, elevenebb, gyakori párbeszédekkel 
ékes, míg Jacobus átdolgozása sokkal szárazabb. Csak néhány je
lentéktelen vonásban különbözik a görög legendától.2 Az apa 
itt leányát csak hosszas kérésre veszi maga mellé a kolos
torba, míg a görög eredetiben egyedül lép a szerzetbe és csak 
azután, mikor nagyon elfogja a vágyódás leánya után, véteti föl 

-azt is férfiruhában. A végén pedig a kocsmáros lánya nem a maga 
jószántából vallja be vétkét (mint a görög eredetiben), hanem az 
-ördög ragadja a szent sírjához, s itt csak kényszerű vallomás után 
szabadul meg a büntetéstől. 

Jacobus feldolgozása lényegében szintén egyezik a Vitae 
Patrumbéli változattal, r mégis fel kell tennünk, hogy más latin 
feldolgozást is ismert. így a legenda keltezése is más (jún. 18.), 
.továbbá néhány apró vonásban is eltér tőle. Általában sokkal rö
videbb (fele akkora), szinte csak vázlatos kivonatnak mondható. 
Legközelebb áll hozzá az a változat, melyet Petrus de Natalibus 

„gyűjteményében találunk.3 

Codexeinkben mindkét változat képviselve van egy-egy for
dítással. Jacobusét az Ersekújvári-codexben (Nyt. X: 136), a Vitae 
Patrum legendáját az Érdy-codexben (Ny. T. V: 8) találjuk meg.4 

Magától értetődik tehát, hogy az Ersekújvári-codex fordítása a 
kevésbbé értékes, mert a Jacobus-féle kevésbbé poétikus szövegen 

-alapul. Szószerinti, pontos fordítás, helyenként magyarázgató be
toldásokkal. Az Erdy-codex legendája, apróbb rövidítéseket nem 
/számítva, szintén hű fordítás, de sokkal különb az előbbinél. Föl 
kell tennünk azonban, hogy Jacobus változatát is fölhasználta a 

-szerzője, melyet különben is jól ismert és sokat fordított. így nála 
-a leánynak 28-dik (LA. 27-dik) életévében hal meg az apa, míg a VP. 
szövegében 17-dik évében. A VP. legendájában olvassuk, hogy a 
barátok gyakran utaznak a közeli vásárba, hogy szükségleteiket 

^beszerezzék (c. II.: afferebant quae necessaria eraat monasterio), 

1 Clugnet, Vie et office de Sainte Marine, Paris, 1905. L. még Revue 
-de l'Orient Chretien, 13 (1908): 67. 

2 L. Usener i. m. 207. 1. és ASS. Jul. T. IV: 286. Migne, Patr. Ser. 
aLat. T. 73 : 691 skk. — Usener, Acta S. Marinae et S. Christophori. Bonn. 
3886. — Bibliotheca Hagiographica Latina, I I : 813. — Suppl. p. 218. 

3 L. VI: CV1II. Catalogus Sanctorum. Vicentiae. 1493. 
* Horváth C. Középkori legendáink és a Legenda Aurea. 1911. 51 1. 
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míg a LA. csak fahordásról beszél (ligna monasterio deferebat), 
ép így az Érdy-codex (el meene az tengher parttyara ffa hozny.) 
Különösebb irodalmi értéke azonban egyik fordításnak sincs. 

4. Szent Euphrosyna legendája. 

A legendát Jacobus nem dolgozta föl, a középkorban főként 
a Vitae Patrumból ismerték. Ez s a Metaphrastesnak tulajdonított 
görög szöveg lényeges vonásban nem térnek el egymástól.1 Úgy
szintén az a latin 2 és görög változat sem, melyet Boucherie kö
zölt. 3 Egyike a legismertebb legendáknak; legszebb földolgozását 
egy XII. századi franczia verses legendában találjuk meg.4 Modern 
földolgozásai közül Herderé és Anatole France-é érdemel 
figyelmet.5 

Magyar fordításaink, a Nádor- és Lobkowitz-codexekben, a 
Vitae Patrumból származnak. Egy kis figyelmes összehasonlítással 
észrevehetjük, hogy a két fordítás nem független egymástól, hanem 
kétségtelenül összetartozik. Kifejezések egész sorát idézhetjük, 
melyek annyira egyeznek, hogy nem magyarázhatók pusztán a 
közös forrásból. Az eredetibbnek a Nádor-codex legendája látszik, 
mely az eredetivel szinte szórói-szóra megegyezik. Egyes toldásai, 
kihagyásai, mondatfelcserélései megtalálhatók azonban ugyanígy a 
Lobkowitz-codexben. Hasonlítsuk csak össze a három legenda kezdő 
sorait: 

Vitae Pat rum. 

Fűit vir in Alexandria 
nomine Paphnutius, ho-
norabilis omnibus, et cu-
stodiens mandata Dei. 

Hie accepit conjugem 
dignam generis sui, et 
ipsam honestis moribus 
plenam, sed s t e r i 1 i s 
non pariebat. 

1 ASS. Boll. Febr. 
2 Revue des langu 
3 Anal. Boll. II : t 
4 P. Meyer, Recue: 
s Bár Herdernek megvan az az érdeme, hogy legendáival (1797) s különösen 

az eléjük helyezett tanulmányokkal fölébresztette a német irodalom figyelmét erre 
a Hamupipőke-sorsra jutott műfajra, mégis verses Euphrosyna-legendája a maga 
olcsó morális tendentiájával egyáltalában nem sikerült. A legendát teljesen meg
fosztotta naiv, asketikus hangulatától. France kedves földolgozása messze fölötte 
áll, de forrásmegnevezése természetesen ficüo. 

Nádor-codex. 

Vala alexandriaba Pa-
funcius neuu embor, tiz-
ioletos míndeneknec, es 
if tennék toruenenek ort-
zo'ie. 

Ez vőn maganac fele-
fegöt 6 nemzetihez alkol-
majt, es az ázzon tiz-
toffegos erkelceckel vala 
télies. De m e d d ű vala, 
es ő neki magzatt'a nem 
lezen vala. 

T. II: 535. 
is Rom. II. (1870.): 26. 
5. 
[ d'anciens textes, 334. 

Lobkotvitz-codex. 
Vala alexandriaban eg 

ember, kinek neue wala 
pafuncius -mindeneknek 
tizteletes: es meg eriz-
wen if tennék poronco-
latit : 

es az 5 nemzetibei ven 
magának melto : es alcol-
mas hazaftarfot: ky telyes 
wala tizteletes io elkelcel: 
de magzatya nem lezen 
vala. 
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Vitae Patrum. 
Vir autem ejus nimis 

fluctuans, eo quod non 
haberet cüi omnes facili
tates dimitteret, ut post 
obitum suum bene et con-
grue suam substantiam 
gubernaret, 

indigentibus non cessa-
bat ministrare nocte et 
die, ecclesisque adhae-
rens, jejuniis et orationi-
bus orans et petens a 
Deo dari sibi filium. 

Similiter et uxor ejus 
doloribus afficiebatur ma
ximé, videns virum suum 
fluctuant em nimium, mul
tam et ipsa etiam pecu-
niam erogans pauperibus 
et in oratoriis, poscens 
adimplere desiderium 
suum. 

[videns virum suum fluc
tuantem nimium, multam 
et ipsa etiam pecuniam 
erogans pauperibus et in 
oratoriis, poscens adim
plere desiderium suum.] 

Nddor-codex. 
Az ő vra kedeg igen 

bánatos vala, hog ő neki 
fia nem volna. Kynek mi
dőn kazdagíagit hadna 
hog o halalanac vtanna 
iol es alkolmafon az kaz-
dagfagot birna, 

Similiter autem et vir 
ejus . . . 

Az 6 felefege kedeg 

nem zenik vala az ze-
genöknek zolgalni eyel es 
nappal iftennec eghaza-
hoz eggefilven ayetatos 
imadfagokval, könorög-
ven, hog iíten neki fiat 
adna, 

Azért ieloful, mert 
lalt'a vala az o vrat igon 
bánkódni Nag soli pén
zeket is zegénoknec, es 
isten ymadohnac oztogat-
van kéri vala be tel'e-
jednj az ő kevan/agat. 

es ezőnkeppen az ő 
vra . , . 

Lobkowiiz-codex. 
Az ö vra kegeg felette 

igen zomorkodic vala 
ezen hog ö neki mag-
zatya nem volna kire az 
o temérdek iozaga za-
lana : hug hog o halala
nac vtanna iol es alkol-
maffagal birnaya ; 

Az ő házas társa kegik 

zenetlen taplaya vala az 
zegeneket: hugh anyra 
hog mind eiel; napol; 
foglalya vala magát ima-
cagban es betben es 
zenetlen az zenthethaz-
nal kenyereg wala az 
é d e s z y z M a r i á 
n a k hog'neky magzatot 
nyerne az ő zent fiatul: 

ielefben ennek okayrt 
hog latya vala az o vrat 
az nag bánatnak miata 
zente elzakazkolni : En
nek okaiért kegek temer-
deky sok pénzt oziogat 
vala istennek zolgainak : 
yelesben, az zegeneknek 
mert ygen kazdag vala : 
es mind ezen kery vala 
eket hog neky magzatot 
nyernének az kegelmes vr 
iftentel. 

ugan ezenkepen tezen 
maf felel az 5 ora . . . 

Ugyanazok a kihagyások, ugyanazon ismétlések, a továb
biakban is. 

Nem mondhatnók azonban, hogy a Lobkowitz-codex legen
dája teljesen a Nádor-codexé után készült, mert viszont vannak 
ennek is kifejezései (ha kevesebb számban is), melyek az 
eredetiben megvannak, de a Nádor-codexben hiányozván, onnan 
nem származhatnak. így arra a föltevésre kell jutnunk, hogy mind
kettő egy közös magyar fordítás átdolgozása: a Nádor-codexé 
hívebbnek látszik, szinte másolás, a Lobkotvitz-codexé sokkal sza
badabb, önállóan alakít, a kifejezésekben válogat, synonymákat 
használ, különösen pedig Mária tiszteletének emel oltárt a legen-
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dában, a minek az eredetiben semmi nyoma. Közbesző egész imád
ságokat »a kegyes és áldott Jézushoz« és az »édes szűz Máriához«. 
így ha hosszadalmasabb is, stilizáló törekvésével, hangulati elragad
tatásával kétségtelenül különb a Nádor-codexbeli fordításnál. A for
rást ugyan megnevezi: »mikepen irta meg zent Jeronimos doctor 
a zent atyák eleteben«,x de kétséges, vájjon az eredeti latin szö
veg ott feküdt-e a szerző előtt, valószínűleg csak egy régibb for
dítás kissé körülményesebb átalakításával van dolgunk. 

Sokkal rövidebb (az előbbieknek körülbelül nyolczadrésze), 
szinte kivonatszerű a Debreczeni-codex fordítása. Katona Lajos 
meg is jegyzi, hogy nem a Vitae PatrumbÖl származik, hanem 
más forráson alapszik.2 A forrást azonban nem nevezi meg. Ezt 
a forrást sikerült megtalálnunk Petrus de Natalibus nagy legendást 
könyvében: Catalogus sanctorum et gestorum eorunt (lib. III-
cap. 113.), melyről alább (6. fej.) ki fogjuk mutatni, hogy különben, 
is főforrása volt a Debreczeni-codexnok. Egy rövid összehasonlítás 
meg fog bennünket győzni, hogy az Euphrosyna-legendánál a leghűbb 
fordításról van szó, minden különösebb elhagyás és toldás nélkül. 

Debreczeni-codex. 
Zent Eufrolina neuü zwz Alexan

driában tamada a nömöf Atiatol panun-
cius vrtol. Mikoron ez vrnak giermöke 
nem lenneh iah barátok kalastromat 
kih Alexandriahoz nem mezzé vala igien 
giakorta meglatogatnaia eí fok Ala-
mifnat tenne nekiök kereh az Apátot 
kinek Agapitof vala neue hogi ker-
neiek az vriítent hogi adna akar cak 
egyh magzatot nekik. 

Kiknek imacagokat meg halgatuan a 
yo Isten eh zent Eufroíinat ada nekiök 
imikoron immaran tizen negi eztendöí 
volna Attia ötét iol lehet akarattia 
nekwl egi Nömöf wr fyunak -adnah 
fmyert kegig eh zent zwz örök zwze-
fegöt fogadót volna Uronk Kriftufnak 
ah Menieközö elöt firfyu ruhában öl-
tözuen titkon Attia hazatol el mene a 
fölül megh mondót kalaftromba fma-
ragdufnak neueze magát fkere a zent 
Apátot hogi beh venneie famaz nagi 
örömest beh ueue íah zerzetnek ruhaia-
ban öltöztete meli zerzetben mind a 
töbinek fölötte foglalia vala o magath 
Böitögben vigiazafogba fmindönök fir-
fyunak hizik vala ötét lennie. 

Sem az eredetinek, sem fordításnak irodalmi értéke nincs : 
nem egyéb száraz kivonatnál. 

Petrus de Natalibus. 
Euphrosyna virgo apud Alexandriam 

daruit . Quae ipsius civitatis nobilissimo 
patre Pannutio progenita fűit. Hic enim 
dum prole careret et monasterium quod-
dam monachorum civitati proximum 
frequentius visitaret eique multas ele-
mosynas conferret, Agabitum abbatem 
et monachos exoravit, ut sibi gratam 
sobolem a domino impetrarent. 

Cui deus orationibus fral.rum filiam 
Euphrosynam concessit. Dum autem 
ad annos nubiles pervenisset et vir-
ginitatem suam Christo vovisset, eam-
que páter licet invitatam cuidam no-
bili iuveni desponsisset, virgo Christi 
votum adimplere cupiens de paterna 
domo latenter abscessit et sumpto virili 
habitu seque Smaragdum nominans ad 
dictum monasterium sexum virilemque 
fingens accessit seque monachum fieri 
postulavit. Quem abbas gratanter ex-
cepit et monasticum habitum sibi tra-
didit. Quae in sancta religione jejuniis 
et vigiliis prae omnibus occupabatur 
et ab omnibus masculis putabatur. 

1 A legendát tartalmazó első könyv czíme a FP-ban 
primus auctore divo Hieronymo presbytero. 

2 NyT. XV : XXXI. 

De vitis patrum liber 
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5. Antiochiai Szent Margit legendája. 

Legendacsoportunk összes típusai között Antiochiai Szent 
Margit legendája, melyet Margarita-A czímmel jelöltünk, viseli 
magán legkevésbbé a költői alakítás nyomait. Egy vértanú 
szenvedéseinek egyszerű története, minden romantikus vonás nél
kül. Mégis ez terjedt el a leginkább valamennyi között, úgyhogy 
a világirodalomban számtalan verses és prózai feldolgozását ismerjük. 
Ennek a közkedveltségnek és népszerűségnek oka nem a le
genda szövegében rejlik, hanem inkább a szent hivatásában, mely 
a gyermekágyas nők védelméből áll. Margit nyugaton, különö
sen Franczia-, Német- és Magyarországban, egyike volt annak a 
tizennégy védőszentnek (XIV Auxiliatores), kiknek tisztelete 
különösen a XIII. és XIV. században terjedt el. E tekintetben 
egészen az antik Lucina szerepét vette át, annyira hogy a régi 
poéta laureatus, Hieronymus Vida, egyenesen így szólítja meg: 

Te matres facilem partus jam mensibus actis 
Implorant, mediaque vocant in morte jacentes 
Ipsa faves, Lucina, . . . ' 

Ennek a hivatásnak az eredete homályos ugyan, de kétség
telenül megvan a nyoma már a XIII. századi latin legendákban. 
Margit itt t. i. kivégzése előtt azt a kegyet kéri Istentől, hogy a 
szülő nők segélyhívására fájdalmaikat enyhíthesse. A népies babona 
ezt oda fejlesztette, hogy magának a legendának olvasása vagy a 
legendás-könyvnek érintése is fájdalomcsillapító.2 

Másrészt a szűz hősi alakja, állhatatossága, a melylyel vissza
utasítja a pogány Olybrius szerelmét, kiállja az ördög kísértéseit, 
épületes és buzdító például szolgálhatott a jámbor barátoknak és 
apáczáknak magános, nehéz lelki küzdelmeik megvívásában. Bizo
nyára az ő képe lebegett névrokona, a magyarországi Szent Mar
git szeme előtt, midőn már nyolczesztendős korában visszautasítja 
a lengyel herczeg, majd később a cseh király szerelmét, a leg
nagyobb állhatatossággal, atyja-anyja akarata és kérése ellenére, 
megutálván »az menyey jegeinek zerelmeert az fevldy jege ft«. (NyT. 
VIII: 10.) 

Érthető tehát, hogy már a XII. és XIII. századból sok angol, 
franczia, német verses feldolgozás maradt ránk,3 a XV. század 
óta pedig különösen mint prózai népkönyv terjedt el. Sőt Spanyol
országban érdekes drámai feldolgozása is akadt.4 

A magyar fordítások és Temesvári Pelbárt két beszéde (De 
Stis, Sermo XXV—XXVI.) a Legenda Aureára mennek vissza. Jaco-

1 ASS. Boll. Jul. T. V : 24. 
2 Kedvesen használja föl ezt a motívumot A. France La rótisserie de 

la reine Fédauque ez. regényében. 
8 Vogt F. Über die Margaretenlegenden (Paul-Braune, Beiträge, 1: 263.) 

Wiese, Zur Margarethenlegende (Abhand. A. Tobler darg. Halle, 1895.) 
* Diego Jimenez de Enciso, Santa Margarita, XVII. sz. 
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bus, mint maga két helyen is említi (alibi legitur), több forrás
ból merített. Az egyik, melyet apokrifnak tart, a Mombritius-féle-
változat.1 Ez az összes Margit-legendák közül a legtarkább r 
kétségkívül keleti hatást árul el, kivált három motívumában.. 
Az egyik a sárkány alakjának színes és realisztikus leírása, mely 
egyenesen megbotránkoztatja a vele foglalkozó tudós bollandistát 
(Joannes Pinius-t): »draco horribilis: totus varus coloribus deaura-
tus. Capilli eius et bárba aurea: et videbantur denies eius ferrei. 
Oculi eius velut Margaritae splendebant et de naribus eius ignis-
et fumus exibant, lingua illius anhelebat, super Collum eius erat 
serpens. Gladius in manu eius videbatur et faetorem faciebat m 
carcere«. A másik keleti vonás a Salamon amforáiba zárt ördögök
ről szóló monda, mely az arab meséknek kedvelt motívuma. * 
Ugyancsak keleti eredetű az arany koronát hozó galamb alakja, mely
ben Usener szintén Aphrodite egyik attribútumát látja.3 Ugyanezek 
a motívumok találhatók meg a görög legendában, de a szent neve-
Marina.* (Latin kivonatos fordítását Surius adja, T. III.) 

Jacobus, amennyiben a Mombritius-féle legendaváltozatot is
merte, sokkal józanabbul jár el, a galambot teljesen kiküszöbölte,.. 
Salamon ördögeit meghagyta ugyan, de a szűz elnyelését hamis
nak s apokrifnak tartja.5 A hosszas imádságokat, párbeszédeket, 
részletes kínzási leírásokat tetemesen megrövidítette, szóval egyrészt 
valószerűbbé tette, másrészt az elbeszélő vonásokat jobban kiemelte-
Másik forrása tálán az a legendaváltozat, melyet az ASS. Boll, 
egy rebdoríi kéziratból közöl. Egyes vonásai lényegükben meg
egyeznek, csak »Salamon ördögei hiányzanak. Főként két vonás» 
hasonlósága tűnik föl: először, hogy a sárkány a szűz egyszerű 
keresztvetésére eltűnik, másrészt a keltezés (XIV. Cal. Aug.).-
A Lucina-szerep azonban itt is, mint Mombritiusnál hiányzik.6 

A magyar fordítások közül a legrövidebb az Erdy-codexé; 
Egy beszéd előzi meg, mely Temesvári Pelbárt első beszédének 
egy-két fejezetét fordítja,7 de azzal a különbséggel, hogy míg 
Pelbárt a legenda egyes részleteit a beszéd elmélkedései közé szövi,, 
addig itt a beszéd és legenda külön van. Pelbárt eljárásának után
zását a Comides-codexben látjuk, de csak forma tekintetében, a-

1 Mombritius Boninus, Sanctuarium, 1480. De nem a solesmes-i benczé-
sektől kiadott alakjában (Paris, 1910. II. k. 190 1.), hanem ennek egy másik változata 
szerint, mely Assmann, Bibi. der Angelsächs. Prosa, III. kötetében olvasható 
(Kassel, 1889. 208 1.), erre mutatnak az Olibrius, Theotimus nevek s a jul.. 
13-i kelt, míg amott Oliberius, Tectinus és július 5-i dátum. 

2 Chauvin V. i. m. (VI: 25 1. 2—3. jegyzet.) 
3 I. m. 213. 1. 
* U. o. 202. 1. , 
5 Pedig a festők így szeretik ábrázolni, pld. Rafael egyik képén (Louvre). 
6 Legföljebb a szent könyörgésének ez a részlete emlékeztet rá (Mom

britiusnál) : et in domo illius (sc. qui legendám meam leget) non nascatur in-
fans claudus aut caecus vei mulus! 

7 Horváth Cyrill, Középkori legendáink és a Legenda Aurea. Bpest_ 
1911. 18. és 50. 1. 
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'beszéd forrása nem Pelbárt. Az Erdy-codex Margit-legendája Jacobus 
•után készült, de elhagyja mind a sárkány elnyelését, mind Salamon 
palaczkjait. Különben elég híven követi forrását, egy-két elha
gyással. 

Épen ellentéte ennek a józan rövidségnek a Lázár Zelma-
codex fordítása. Eléggé hosszadalmas, nagyon pongyola, zavaros, 
a dátumot is másként adja (Zent iakab hawanak ötödik napyan). 
Az elnyelés motívumát ez is, mint a Kazinczy-codex fordítása 
•elhagyja. 

Mint az Elek-legenda fordításában, itt is a Kazinczy-codexet 
bizonyos lendület és stilisztikai alakításra való törekvés jellemzi. > 
Sőt, egyenesen ki kell emelnünk élénk fordulatait és költői színe
zésre való hajlamát. Jacobus száraz oratio obliquáit a vitákban 
•és párbeszédekben mindig egyenes beszéddé oldja föl. Mint Mom-
britiusnál, a szűz esdeklésére itt is égi válasz jő: »Zo lun kegek 
az égből hoza mondán: zeretö iegöfföm: az the imadfagidba 
megh halgattattal: Jőuel azért: es ueged az nekőd zőrzőttem coro-
nát«. Végül pedig az angyalok hangos szóval dicsérik az urat. 
A legérdekesebb, hogy az ördög második kísértésében szép ifjú 
képében jelenik meg (Jacobusnál egyszerűen: in speciem hominis 
se mutavit), a ki nyájas beszéddel hitegeti a szüzet, megfogja a 
kezét, »Margit húgom«-nak szólítja. Túlzás nélkül mondhatjuk, 
hogy egyike legköltőibb prózai legendafordításainknak. 

Ugyancsak ki kell emelnünk a Cornides-codex legendáját, 
melynek másolt szövege Ráskay Lea kezétől származik (1518. 
okt. 8.). Tulajdonképen beszédnek készült, melybe maga a legenda 
Pelbárt módja szerint szövődik a prédikáczióba,2 de nem Pelbárt for
dítása. Legjobban tudja kiemelni a legenda alapeszméjét (ha ugyan 
nem latin eredetije után teszi): az égi szerelem diadalát a földi 
felett s bizonyos asketikus lelkesedéssel áradozik. Az Énekek énekét 
idézi a kezdetén : »Tellyeffeggel zeep vagy en zereteom és nynchen 
tebenned zeppleo«. Elmélkedik a testi és lelki szépségről, a szere
tet erejéről, melylyel Salamon aforizmáját is túlszárnyalja: »Ereos 
az zeretet, my keppen halai . . . Seot ereofb az zeretet az halainál, 
mert az zentek halaira mentenek iftennek zarelmeert«. Földolgo
zása a legszabadabb, erősen rövidít, de csak azért, hogy a jel
lemző részeket jobban kiemelje. Az elbeszélés szálait Jacobusnál 
ügyesebben szövi, jobb motiválásra törekszik. Egyedüli legendánk, 
mely a sárkány elnyelését fölveszi és Salamon ördögeit is meg
tartja. Ha az alakítás, a közbe ékelt, de a legenda cselekvényé
hez odasimuló elmélkedés az ismeretlen magyar fordító érdeme, 
akkor régi irodalmunk egyik legeredetibb legenda-feldolgozásával 
állunk szemben. 

1 Beöthy Zsolt, A magyar szépprózai elbeszélés. I. k. 43. 1. 
2 Pelbárt hatása különben erősen meglátszik a Cornides-codexen. L. Hor

váth C. Pomerius. 89. 1. 
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6. Függelék: A Debreczeni codex legendáinak forrásai. 

A Debreczeni codex-szél (NyT. XI.) legbehatóbban utoljára 
Horváth Cyrill foglalkozott Középkori legendáink és a Legenda 
Aurea ez. munkájában. (Budapest, 1911.) Ez a minden további 
legendakutatásra oly nélkülözhetetlen kézikönyv, mely részletes, 
gondos összehasonlítással mutatja ki Jacobus nagy hatását legenda
irodalmunkra, szolgál alapul jelen forrástanulmányunknak is. 
Csak annyi a czélunk, hogy Horváth Cyrill kutatásait valamivel 
továbbfejleszszük s egy közvetlenebb forrás kimutatásával meg
szerezzük. 

A Debreczeni codexve vonatkozóan Horváth Cyrill két 
fontos megállapodásra jut (5—12. L): 1. Kimutatja Toldy Ferencz 
igazát Volf Györgygyei szemben, t. i. hogy a codex első' része 
(NyT. XI., 1 —141. 1.) önálló munka, melyhez a további csak 
önkényesen van hozzáfűzve, s ez a rész egy rendszeres, az egész 
egyházi esztendőre szóló legendáriumnak jelentékeny töredéke. 
{Szt. András, november 30. — Gyümölcsoltó Boldogasszony, 
márczius 25., vagyis az esztendő harmadrésze, 48 fejezetben. 
A Legenda Aureában is csak 51 fejezet esik e részre.) 2. Az eddigi 
fölületes kutatásokkal szemben (Weszprémy, Toldy, Volf) bebizo
nyítja, hogy e legendáriumnak főforrása a Legenda Aurea, csak 
másodsorban jön tekintetbe Pelbárt Pomeriumo. (De Sanctis). 

A codex szövegeit forrásuk tekintetében öt csoportra osztja: 
1. Pelbártból való egyedül: 3, 2, a Legenda Aureából: 8,1 

3. a Legenda Aureából és Pelbártból szerkesztve: 8, 4. Pelbárton, 
ill. a Legenda Aureán kívül más forrásból szaporodott 14.2 

5. sem az Aureából, sem Pelbártból nem magyarázható: 14. 
Az utolsó csoport legendáinak más eredetű forrásait össze

állítja ugyan Horváth Cyrill, de maga is megjegyzi egy helyütt, 
hogy ezekből »közvetve vagy közvetlenül« származnak a codex 
legendái. Alább kimutatjuk, hogy Horváth kutatásai a legendák 
végső forrását jelölik meg, míg a közvetetlen forrást, melyből a 
magyar legendárium szerzője merített, sikerült megtalálnunk az 
Euphrosyna-legendával kapcsolatban (1. 4. fej.), Petrus de Nata-
libus híres legendáriumában: Catalogus Sanctorum et gesíorum 
eornm,3 mely 12 könyvben először Vicenzában jelent meg 

1 Helyesebben : 9, kimaradt ugyanis itt Cantuariai Szt, Tamás legen
dája, mely azonban megvan később a részletes kimutatásban (77. 1.). 

2 Ebből 10 esik az Auredra, 4 Pelbártra. Összesen tehát 15 fejezet 
vall Pelbárt, 27 fejezet az Aurea hatására. 

3 Weszprémi említi ugyan, de azt állítja róla^ hogy egészen más tar
talmú : »Vitas SS ex Oswaldi Pelbarti nostri Temesvariensis Pomerio de 
SS. compilatas esse, quiim ne catalogus quidem SS. Petri de Naialibus Veneti. 
Lugd. 1508. in fol. editus, aut alii simile quidpiam referant*. (Succincta Medi-
•corum Hung, et Transilv. Biographia. Cent. alt. Pars post. Vind. 1781. 197. 1.) 
— Ha Weszprémi vizsgálódása az első prédikácziós kezdetű legendáknál tovább 
terjed, bizonyára éppen ellenkező eredményre jutott volna. 

Irodalomtörténeti Közlemények. XXV. 2 
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1493-ban. Magáról a szerzőről, ki 1400 körül halt meg, keveset 
tudunk. Velenczei származású ember (dei Natali), a ki minden 
alkalmat megragad könyvében, hogy egy-egy szent történetét 
szülővárosával kapcsolatba hozza. Könyvét mint Equilio (Jesolo) 
püspöke írta, adatait sokféle forrásból szedte össze (ex diversis 
voluminibus collectus). Legendái rövidek, kivonatszerűek, de minden 
fontos adatra kiterjeszkednek; 11 könyvben 3000-nél több legendát 
gyűjtött össze (a 12. könyv csak a névmutatót tartalmazza). 
Hatás tekintetében nem versenyezhetik ugyan Jacobus a Voragine, 
genovai püspök (f 1298) egy századdal korábbi, híres Legenda 
Aureájával, de azért a XVI. század elején igen sok kiadást ért 
meg. Előttem a Budapesti Egyetemi Könyvtár 1514-iki lyoni 
kiadása volt.1 

Az említett 14 legenda legtöbbje, az Euphrosyna-legendá-
hoz hasonlóan, hű, szórói-szóra való fordítás. Szorosan ragasz
kodnak az eredetihez, alig egy-két szó vagy mondat elhagyásával, 
néha-néha egy-két toldással is, melyek azonban semmi jelentős 
motívumot nem tartalmaznak s teljesen codexünk szerzőjének 
rovására írandók. Például említsük a Brigitta-legendát (Ny. T. 
101. L), melynél Horváth Cyrill a sokkal bővebb Mombritius-féle
szöveget említi (Sanctnarium, T. 1: 257.). Az első pár sor össze
hasonlítása meggyőzhet bennünket arról, hogy szövegünk forrása-
valóban Petrus: 

Mombritius : 
Brigida quam deus 

ad aeternam glóriám 
praedestinavit ex nobili 
genere in Scotia orta est 
patre Dabtoh et matre 
Crocha, a pueritia bona-
rum rerum studiis ino-
levit. Electa enim ex deo 
puella moribus sobrieta-
tis ac pietatis et pudi-
citiae plena in melius 
semper crescebat. 

Debreczeni codex. 
Brigida Azzoni eh nö-

möí zent zwz Skóciába 
veragezok Juftinof cazar 
ideieben meli zent zwz 
kereztien ef nomöf zwh-
lektöl tamada mind gier-
mökfegetöl fogua zent 
dolgogba foglala önnön 
magát fmeg kicin ko
rában is felmagaztala 
otet a yo iften cuda te
teinek dicöíegeuel. 

Petrus, III : 69. 
Brigida virgo daruit 

apud Scotiam tempore-
primi Justini imperatoris. 
Quae christianis et Cla
ris parentibus or ta : a 
pueritia sanctitatis ope-
ribus dedita : etiam mi-
raculorum gloria corus-
cavit. 

És így tovább, alig egy-két rövidítéssel (kihagyja azonban 
épen a napsugárra akasztott ruha bájos motivumát). Egy 8 sornyi 
toldás van a végén, mely azonban egész jelentéktelen s tulajdon
képen a legendában mondottak ismétlése; példaként közlöm itt: 

»Snagi sok töb egieb cudakalif fenlek e zent Brigida ielőf-
ben hogi mind vronk Jeíuf Smind a Bódog zvvz Maria meg 
vigaztaluan ötét cudalatoí lőlki edőffegőkel miért hogi o ef az 
vronk Jeíuf keniahoz nagi Aitatoffagual vala faz ó zent Annianak 
keferwíegehőz kiualt keppen való Imacagokal azokról mindőn 

1 Impressum Lugduni per Jacobum Saccon. Anno dni millesimo quin-
gentesimo decimoquarto. 
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napon firua emlekőzuen A zegeniőknek eh zent Brigida eí Aruak-
nak kegiőf Anniok uala nagi Alazatof Mertekletőf vala mindön 
dolgaiban tizta zemermőf ef ert elkwlcw zwz vala fmindőhn 
iozagokal fenluen« . . . 

Ugyanezt sok szent szűzről lehetne hasonlóképen elmondani. 
A többi legendák még ennyire sem önállóak. Végig hű fordítást 
nyújtanak az említett Euphrosyna- és Brigida-legendákon kívül: 
x\dám, Piroska és Aquinói Tamás legendái. Minden toldás nélkül, 
de több fejezet kihagyásával, szintén híven követik az eredetit az 
Antal-, Dávid-, Aranyszájú Szt. János-legendák és a Szeplőtelen 
Fogantatásról és Gyümölcsoltó Boldogasszonyról szóló tanúságok. 
Általában jellemző az utóbbi fordítások alakja a legendárium 
legtöbb fejezetére: szerzőnk nagy buzgalommal és pontossággal 
kezdi meg a legenda átültetését s így halad a közepéig, majd 
ellanyhul igj^ekvése s a második felében már több fejezeten átug
rik, több motívumot összevon s csak az utolsó egy-két mondatot 
vagy fejezetet biggyeszti röviden a végére. 

Nagyobb eltérést csak három legenda mutat: 1. Szent 
Ambrus legendája szintén híven indul, majd kisebb-nagyobb rövi
dítések, összevonások következnek. Helyenként a fordítás igen 
zavaros és érthetetlen. A végén egy helyütt a sorrend meg van 
fordítva. Jelentősebb bővítés nincs. 2. Szent Borbála legendája 
előtt levő 15 soros »tanúság« (Nyt. XI: 5.) nem származik Pet-
rusból (I: 25.). Elején több lényegtelen, színezésre törekvő toldás, 
majd a második felében újra egész híven követi az eredetit, azzal 
az adattal is, hogy a szent testi maradványait Konstancinápolyból 
»neminemvv nőmőffek venöceben hozak ef helihöztetek ah a 
kereztős Barátoknak kalaftromaban Bódog azzoni egi hazában« 
(a venetis quibusdam nobilibus Venetias delatum: requiescere 
dicitur in ecclesia Sanctae Mariae cruciferorum).l 3. A József
legenda toldásai az evangéliumokból származnak. 

De vegyük vizsgálat alá Horváth Cyrill negyedik csoportját, 
melynek szövegei Pelbárton és Jacobuson kívül más forrásból is gyara
podtak. Látni fogjuk, hogy ez a forrás szintén Petrus de Natalibus. 

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy Jacobus és Petrus 
legendái helyenként szórol-szóra megegyeznek, de ennek az okát a 
kellő irodalom ismerete nélkül most nem tudjuk pontosan meg
állapítani. Petrus legendáriuma a későbbi, s bár szövegei Jacobuséi-
nál sokkal rövidebbek és tömöttebbek, mégis igen sok olyan rész
letet tartalmaznak, melyeket Jacobusnál hiába keresnénk. Különben 
is Petrus hagiographiai szempontból Jacobusnál sokkal használ
hatóbb, mert számos esetben eredeti forrásból merített s adatait 
több kritikával is dolgozta föl. Minthogy forrásai között maga 
említi Jacobust,2 fölt ehetjük, hogy fölhasználta Jacobus fogalma-

1 Ma a Santa Maria Formosában, fölötte Palma Vecchio híres oltárképe. 
3 Prológus, 2. hasáb, több forrás felsorolása után : demum fráter Jacobus 

de Voragine ordinis praedicatorum, venerabilis archiepiscopus Januensis etc : 
2* 
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zását, de mindenütt megtoldotta önálló kutatásának adataival. 
Ilyenképen sok legendáról, ha csak Jacobus szövegével hasonlítjuk 
össze, joggal azt hihetnők, hogy az a közvetetlen forrása, míg 
azonban a Petrus-féle szöveggel való pontosabb egybevetés, a 
bővítések és rövidítések, egyes szók, kifejezések megegyezése azt 
mutatja, hogy elsősorban itt is Petrus a főforrás, bár helyenként 
meglátszik az Aurea hatása. Vegyük például az Urunk születé
séről való tanúságot (Nyt. XI: 29.). Horváth Cyrill szerint az 
Aurea 6. fejezetéből való (i. m. 48. 1.). Csakhogy ez sokkal 
bővebb, míg Petrus szövege teljesen megegyezik a magyarral. 
Horváth négy toldást állapít meg, melyek közül három Pelbártból 
származik, míg a negyediknek nem adja gazdáját. Ez Petrus, íme: 

Petrus (II: 1.) 

Experimente» probavi quod si pule-
gium collsctum sit in festő nativitatis 
beati Joannis Baptistáé in aurora 
diei : et ex eo factus manipuius servet 
usque ad diem dominicae nativitatis 
exsiccabit sicut natura deposcit, quod 
si manipuius in nocte nativitatis po-
natur in altare, in quo prima missa 
est decantanda, missa quae media 
nocte cantetur in hora nativitatis do
minicae, pulegium aridum revirescit. 

Debreczeni codex (Nyt. XI : 338—13.) 

Imez is nagi jegi rola hogi ha a 
vizi mentath kereztölö zent Janof 
napra verradolan hainalba zedik f 
keueben kötik vagi kötolegben 
karacon napian ah meg azot fiveth az 
oltárra tezik kin az elfő mifet Can-
taliak 
a meg azot menta meg zöldül ef meg 
eleuenödik ezönkepen a Jerikó mezeién 
termőt Rofa is. 

Ugyanígy kimutathatók Petrusból azok a toldások, melyeket 
a Fábián és Sebestyén-legendáknál találunk (Horváth, i. m. 30. 1.). 
Hogy mégis Petrust követi abban az esetben is, ha ez majdnem 
teljesen megegyezik Jacobus-szal, arra tanulságos példát nyújt a 
Longinus-legenda: 

Aurea (cap. 47.) : Longinus fűit quidam centurio, qui cum aliis mili-
tibus cruci domini adstans jussu Pylati latus domini lancea perforavit et 
videns signa, quae fiebant, solem scilicet obseuratum et terrae motum, in 
Christum credidit. 

Debreczeni codex (Nyt. XI : 134.): Longinof vitéz zaz vitezök elöt 
iaro wr uala hisauridnak tartomaniábol iamaduan ky a me mikoron a töb 
uitezökel állana edös vronk Jefufnak kereztfaia alat oldalát halálának utanna 
kopiaiaual által ökleié de latuan a codakat meliek lőnek vronknak halála után 
ef előtte hogi az napnak feneh el vezeh ef nagi föld indulaf lön hyn Kriftuf 
vronkban. 

Petrus (III: 201.): Longinus fűit quidam centurio de provincia-
Hisauriae, qui cum aliis militibus cruci domini astans, latus eius lancea perfo
ravit. Et videns signa, quae fiebant, solem scilicet obseuratum et terrae motum, 
in Christo credidit. 

Ugyanazok a toldások és rövidítések fordulnak elő a továbbiak
ban is mind Petrusban, mind a magyar codexben. így pl. az Aureá-
ból hiányzik Aphrodisius megtérése, de megvan a másik kettőben. 

Hasonlót mondhatunk a Balázs-legendáról, mely egy mondat 
kivételével szószerint megegyezik Petrus-szal, csak abban alkal
mazkodik a hazai viszonyokhoz, hogy a cappadociai fejedelem 
Szt. Balázst a »Balatomba uettete«! (Petrusnál, 111:76: »in 
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lacum praecipitatur.) A Lázár-legenda önállóan nem is fordul 
elő az Aureahan, hanem csak a két nőtestvér Magdolna és 
Márta legendájával (c. 96. és 105.) kapcsolatban történik róla 
rövid említés. Codexünk legendája (Nyt. XI: 18.) itt is szorosan 
a Petrus-féle legendához (1:72.) ragaszkodik. 

Általában tehát megállapíthatjuk, hogy mindazokban a legen
dákban, melyek Pelbártból indulnak ki, a toldások Petrusból valók; 
mindazokban, melyeket eddig az Aurea hatására vezettünk vissza, 
nemcsak a toldások magyarázhatók Petrusból, hanem a legendák 
a maguk teljességében Petrust követik. Csak három legenda van 
e csoportban, melyek ugyan szintén Petrusból indulnak ki, 
de egy-két toldást átvesznek az Aureából is: 1. Szent Tamás 
apostol legendája. (Debr. c. 19. 1., Aurea e.V., Petrus 1:79.) 
A legendát megelőző prédikáczió Pelbártból származik, a legenda 
maga (22 1.) Petrus után indul meg, majd következnek részletek, 
melyek csak az Aureából származhatnak s így váltakozva tovább. 
2. Szent Péter széke ünnepe (Debr. c. 119. 1., Aurea c. 44., 
Petrus III: 140.) híven Petrus után indul, de az Aurea hatása 
is érezhető, mint más legendákban, különösen abban, hogy Petrus 
száraz oratio obliquáit rectákká oldja föl s így bizonyos élénk
séget kölcsönöz az előadásnak. 3. Szent Szilveszter legendája 
(Debr. c. 52. Aurea c. 12., Petrus II: 22.) szintén Petrus szerint 
kezdődik; mindazok a toldások, melyek Horváth szerint is az 
Aureából nem származhatnak, megtalálhatók Petrusban. Van azonban 
egy rész, mely határozottan mutatja az Aurea befolyását. (Debr. 
5430—555 CV) Aurea c. 2. vége.) 

E csoportban tehát csak ez a három legenda áll az Aurea 
közvetetlen hatása alatt, míg a többi vagy teljesen Petrusból való 
(Apollónia, Balázs, Juliána, Lázár, Longinus, Remete Szt.r Pál, 
Vazul), vagy Pelbárt és Petrus együttes befolyását vallják (Agnes, 
Fábián és Sebestyén, Krisztus születése, Vízkereszt). 

Rátérve a harmadik csoportra, mely Pelbártból és Jacobus-
ból van szerkesztve, Horváth Cyrill itt is sok helyütt megállapít 
a magyar szövegben olyan toldásokat, melyeket sem egyikből, sem 
másikból nem magyarázhatók. Mindezeket pontosan megtaláljuk 
Petrusban. Például az András-legendában a következő bővítése
ket idézi Horváth (i. m. 23. 1.): 

1. Debr. c. 3 3 S : am eh a neep akaruan az Egeaf tizt tartót leh vagnya, 
leh tőrek TŐmlöcznek aitoiat hogi el zabaditanaiak őtet kiket a zent Apoftol 
tanituan a bekefegre el cendeíite okét. 

Petrusndl (1: 8.) : sed a populo visitatur, volentibus prcconsulem occidere 
et apostolum fractis ianuis liberare, quod apostolus praedicatione ad patientiam 
inuitauit. 

2. Debr. c. 4 1 5 : í az Egeas mikoron hazahoz térne ördög bűuek 6 
beleh eí földhöz veruen meg öle Ötét kit latuan az ö egietlen egi Attiafya meg 
kereztölködek mind hazabeli nepekuel egietömben. 

Petrus (u. o.) : Egeas verő antequam domum rediret arreptus a dyabolo 
expiravit. Cuius fráter nomine Stratocles cum omni eius família ad Christum 
conversus est. 
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De nemcsak egyes toldásokban látszik meg Petrus hatása, 
hanem a legenda egész menetében őt követi. Csak épen az élet
rajzot megelőző beszéd követi Pelbártot, így látjuk ezt a Gergely-
legendában, továbbá a következőkben: Három királyok, Szent 
István első vnártir, Szt. János evangélista, Kiskarácsony 
(Circumcisio) és Szent Pál megtérése. 

Egyetlen egy legenda követi Pelbárt mellett az Aureát: ez 
Mátyás apostol élete. Itt semmi nyoma Petrus hatásának. Ez 
különben az egész codexnek legönállóbban megalkotott legen
dája: nem követi az Aurea rhetorikai szempontokból megszer
kesztett menetét, hanem az elbeszélés követelményeit tartva szem 
előtt, egész kerek kis életrajzzá alakítja a legendát. (L. Horváth 
i. m. 54. 1.) 

De még tovább mehetünk. Jacobus és Petrus szövegeinek 
szoros kapcsolata följogosít bennünket arra, hogy behatóbb vizs
gálat alá vegyük a második csoport legendáit is, melyeket Horváth 
Cyrill tisztán az Aureából származtat. Vegyük mindjárt az elsőt, 
az Anasztázia-legendát. Bár Petrus és Jacobus szinte szórul-szóra 
megegyezik, mégis számos jel mutat Petrus elsőségére. A szent 
anyja Petrusnál (II: 2.) és codexünkben (34.1.): Fausta, Jacobusnál 
(c. 7.): Fantasia. Petrus és codexünk mindjárt az elején említi, 
hogy a szent Diocletianus idejében élt, Jacobus csak a végén. 
A három szűzről szólva, Jacobusnál ezt olvassuk: »habebat trés 
ancillas pulcherrimas, quae sor or es erant«, Petrusnál kissé eltérően: 
»habebat trés ancillas et sor or es vir gines«, ugyanígy codexünkben: 
»három zolgalo zwz leani el öŐei valanak.« Míg Jacobus elég rész
letesen adja a három szűz történetét, addig codexünk Petrus-szal 
csak röviden átsiklik rajta. De Jacobus nem említi a praefectus 
nevét, míg Petrusnál megtaláljuk: »Quas urbis praefectus Dul-
ciusl uti Christianas tenuit etc.« Ezt a magyar barát félreérti 
s a tulajdonnevet a dulcis melléknév középfokű adverbiumának nézve 
így fordítja: »kiket a váróinak feiedelme nagi edöjbn tart el 
tiztől vala«. S így folytathatnók ezt tovább. Nyilvánvaló tehát, 
hogy codexünk Petrust követi, de azért egy-két helyen mégis 
következtethetünk arra, hogy az Aurea szövegét is fölhasználta, 
így Jacobus a szentet »in vili habitu« járatja, Petrusnál ez hiány
zik, de codexünkben előkerül: »parazt ruhában«, vagy vegyük 
ezt a mondatot Jacobusnál: »Christianorum carceres circuire 
et iis necessaría ministrare« [se. audiens eam]; Petrusnál ez rövidebb : 
»Christianis carceratis necessaría ministrare« ; codexünk fordítása 
Jacobusra vall: »a Tőmlőczőket zerteh zerint iaria vala í a fogol 
kereztienőknek . . . mindőn zvvkfégőket . . . meg zolgaltattia vala.« 
De az utóbbi eset ritkább. Ugyanezt mondhatjuk az Aprószentek 
legendájáról: nagyjában Petrust követi, de meglátszik rajta az Aurea 
hatása is. Ugyanígy az Ágota- és Lucza-\egená& is Petrus fordítása, 

1 Hrotsvitha Dalcitius-a. 
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de az Aurea befolyása annyiban mutatkozik, hogy az oratio obliquá-k 
helyett a fordulatosabb rectá-kat alkalmazza. 

Nem mutatható azonban ki az Aurea hatása három fejezetben 
{Szt.Benedek, Cantuariai Tamás legendáin és aGyertyaszentelő Bol
dogasszony napjára való tanúságon). Ezek tisztára Petrus szövegét 
fordítják. Viszont Petrus befolyása nélkül csak az Aureám két legenda 
támaszkodik: Szt. Ignácz és Alamizsnás Szt. János legendája. 

Végül marad Horváth Cyrill első csoportja, három fejezet, 
mely csak Pelbártot követi. Ezek a Szent Miklósról, Szt. Dorottyá
ról szóló és a Karácsonyestére való prédikácziók. Meg kell azonban 
jegyeznünk, hogy a Szent Miklós fejezete legendáriumunkban 
töredékes ott, a hol a beszéd után az életrajz következnék. 
Ebből csak a hat utolsó sor van meg, a mely megfelel Petrus 
szövegének. Itt olvassuk (10 1.): »fekzik venoczeben maftan«, mit 
a velenczei származású Petrus se hagy említés nélkül (I : 33): 
»Veneti autem idem corpus asserunt Venetiis delatum«. 

Összefoglalva tehát vizsgálódásainkat a következő eredményre 
jutunk: 

A legendárium 48 fejezete közül tisztán Petrusra esik: 24, 
hatása alatt áll még 19. Csak Pelbártból való: 2, hatása alatt 
készült még: 13. Csak az Aurea fordítása: 2, nyoma megállapít
ható* még 8 legendán. Horváth Cyrill eredményeit tehát a követ
kezőképen kell módosítanunk: a Debreczeni-codex főforrása 
Petrus de Natalibus SancUiariuma, e mellett csak csekélyebb 
inertekben mutatkozik a Pomerium és a Legenda Aurea hatása. 
Ezeken kívül más forrás fölvételére nincs szükség, mert a még 
található toldások olyan jelentéktelenek és fontosabb motívum 
nélkül szűkölködők, hogy bátran a magyar fordító rovására 
írhatók. Végül a könnyebb áttekintés kedvéért betűrendben össze
állítom a Debreczeni-codex legendáit forrásaik szerint. 

Czím Debreczeni-c. 
(NyT. XI.) 

Petrus de 
Natalibus 

PelbártDeStis 
(Hagenau, 

1501.) 

Legenda 
Aurea 

1. Ádám atyánk 
Ágnes 1. Annos 

2. Ágota asszon 
•3. Amborus doktor 
4. Anasztázia asszon 
5. András apostol 
6. Annos asszon 
7. Antal apát 
8. Apalin asszon 

Apollónia 1. Apalin 
9. Aprószentek 

10. Balázs pispök 
11. Barhála asszony 
12. Bazilius pispök 

88 1. 

108 1. 
10 1. 
34 1. 

1 1. 
83 1. 
69 1. 

114 1. 

44 1. 
106 1. 

5 1. 
60 1. 

III : 2. 

III: 84. 
I : 36. 

I I : 2. 
I : 8. 
II: 107. 
II : 92. 

III: 107. 

II: 10. 
III: 76. 

I : 25. 
II: 28. 

1: 1 ( 2 - 4 . ) 
I : 48. 

(I: 31—33.) 

(I: 5.) 

c. 39. 
(c. 55.) 

c. 7. 
(c. 2.) 

(c. 24.) 
(c. 21.) 
(c. 66.) 

c. 10. 
(c. 38.) 

(c. 26.) 
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Czím Debreczeni-c. 
\ (Ny. T. XI.) 

Petrus de 
Natalibus FelbártBeStis Legenda 

Aurea 

13. Benedek apát 
Borbála 1. Barbála. 

14. Brigida asszon 
15. Dávid királ 
16. Dorottya asszon 
17. Euphrosyna asszon... 

Fábián és Seböslyén 18. 
19. 
20. 

21. 

22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 

31. 

32. 
33. 
34. 
35. 

Gergöly pápa 
Gyertyaszentölö Bódog
asszon 
Gyümölcsoltó 
asszon 
Három szent királok ... 
Jgnácz pispök 
István első mártír 
János (AJamozsnás) ... 
János (Aranyszájú) ... 
János evangélista 
József, Mária jegyöse ... 
Juliána asszon 
Karácson estire való 
prédikáczió 
Kiskarácson napra való 
prédikáczió 
Kolozs asszon 
Lázár 
Longinus mártír 
Luca asszon 
Mária 1. Szeplőtelen fo
gontatás, Gyertyaszen
telő, Gyümölcsoltó B. a. 

36. Mátyás apostol 

37. Miklós pispök 
38. Pál (Remote)  
39. 
40. 
41. 

42 
43, 

Pál apostol megtérése... 
Péter székös innepe ... 
Piroska asszon 
Scholastica 1. Kolozs 
Sebestyén 1. Fábián 
Szeplőtelen fogontatis... 
Szilveszter 

44. Tamás apostol 

45. Tamás doktor (Aquinói) 
46. Tamás érsök (Cantuariai) 
47. Urunk sziletése 
48. Vízkereszt 

136 1. 

101 1. 
50 1. 

110 1. 
116 1. 
74 1. 

128 1. 

102 1. 

139 1. 
65 1. 
99 1. 
36 1. 
95 1. 
93 1. 
40 1. 

135 1. 
117 1. 

26 1. 

56 1. 
115 1. 

18 1. 
134 1. 

15 1. 

121 1. 

8 1. 
67 1. 
89 1, 

119 I. 
72 1. 

13 1. 
52 1. 
19 1. 

125 1. 
47 1. 
29 1. 
62 1. 

Il i : 214. 

III 
II 

(III 
III 

69. 
15. 

101.) 
113. 

II : 105, 106. 
III: 192. 

III: 72. 

III: 
II: 

(III: 
II 

(III 
III 
II 

»25. 
48. 
64.) 

4. 
77.) 
27. 

7. 
III: 209. 
III: 131. 

27. 
110. 
72. 

201. 
64. 

(III: 149.) 

I 33. 
II : 60. 

Ili : 20. 
III: 140. 
II : 96. 

42. 
22. 

181. 
13. 

1. 
47. 

(I: 61.) 

I : 54. 

I : (90—91.) 
92. (93.) 

(1:60.) II: 113, 

1:42.(43—45.) 

1:23—25.(26.) 

1:27(28—30.) 

I : 15. 

1:38(39—41.) 

(I: 10.) 

I : 56. (57.) 
58—59. 

I : ( 6 - 7 . ) 8. 
(9.) 

1:50.(51-54.) 
(I: 55 ) 

( I : 36—37.) 
I : (11.) 12. 

(13-14 . ) 

(1 : 35.) 

1:42.(43-45.; 

(c .22-23. ) 

(c. 46.) 

(A zárójelbe tett szám azt jelenti, hogy az illető fejezet nem volt 
hatással codexünkre.) 



A MARGIT-LEGENDA ÉS ROKONAI 2a-

Miután így a Debreczeni-codex első részének forrásai minden 
irányban tisztázódtak és közvetetlen eredetije ismeretes, megkísérel
hetjük, hogy a magyar fordító (valószínűleg ferenczes barát) 
alkotásáról és munkája értékéről rövid ítéletet alkossunk magunknak,. 

Codexünk szerzője három század leghíresebb legendagyűjte
ményéből merített: Jacobus a Voragine a XIIL, Petrus de Nata-
libus a XIV. és Temesvári Pelbárt a XV. század jellemző kép
viselője. A legjobb forrásokhoz fordult tehát, mégis épen ezek. 
korbeli és felfogásbeli eltérései észrevehető nyomokat hagytak 
a munkán. A legendárium nem kelt egységes, harmonikus benyo
mást, nagyon is érezhető, hogy különböző természetű és stílusú 
alkotóelemekből forrt össze. Pelbárt rhetorikus czélú, példázgató,., 
tudákos fejtegetéseihez sehogy sem illenek a Legenda Aurea több
nyire friss, fordulatos, igazi elbeszélő művészettel megalkotott 
legendái (bár ettől az egyenetlenségtől sokszor Jacobus sem ment), 
s ezek mellett ismét kirínak Petrus száraz kivonatai, melyeken for
dítónk még maga is rövidített. Maga Pelbárt jobban össze tudta, 
illeszteni beszédeiben az elbeszélő és példázó részeket. A magyar 
fordítót azonban, úgy látszik, elragadta Jacobus ihlete, s ennek 
befolyása alatt gyakran igyekszik Petrus egyhangú, csak a főbb
adatokra szorítkozó összefoglalásaiba több életet önteni, egy-két 
hatásos párbeszéddel, néhány legendái vonás kiszínezésével költőibbé 
tenni. Fordítónknak volt tehát érzéke a művészi alakításhoz, Jacobus 
e tekintetben jó iskola volt számára. Csak az a kár, hogy ez a hatás 
nem érvényesül Petrus mellett nagyobb mértékben. 

Eredetiséget a középkori baráttól nem igen várhatunk.. 
Legföljebb a források kombinálásában s a részletek elrendezésében 
tanúsít némi önállóságot. Maga a fordítás hű, de nem szolgai. 
A mennyiben saját inventiójára támaszkodik, toldásai jelenték
telenek és gyérek, inkább egy-két fohászban, tudákos magyarázat
ban vagy stilizáló próbálkozásban merülnek ki. 

Szerzőnknek mindenesetre megvan az az érdeme, hogy kísér
letet tett egy egész évre szóló, rendszeres magyar legendárium-
összeállítására, a mint erre már Horváth Cyrill nyomatékosára 
rámutatott. Minthogy a Debreczeni-codex e része töredékes, nem, 
tudjuk, sikerült-e véghez vinnie munkáját. így is, a meglevő részr 
terjedelme teljesen a Legenda Aurea arányainak felel meg. 
S ha tudjuk azt, hogy Jacobus, Petrus és Pelbárt eredetisége se 
jelent sokkal többet forrásaikhoz viszonyítva, akkor valóban 
sajnálhatjuk, hogy a Debreczeni-codex csak töredékét őrizte meg, 
egy magyar Arany Legendának. 

KIRÁLY GYÖRGY, 


