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lovastábornok munkájától került Andorlaki mellé. Zajtai uram kalandos útjának 
leírásában az ö nevét is megörökítette (XII. rész 2. strófa.), de nem a jegyzőt 
dicséri benne, aminek a korhely magát mondja, hanem a híres szatmári 
cigányt. íme: 

Hiripi Sugárral húztak a száraz fát; 
Ámbár ezek párlest nem tudnak, sem kótát, 
De még is oüy rendén megvonják a nótát, 
Hogy ki Őket hallja, elfelejti holtát. 

Utóbbi négy sorból kitűnik, hogy honnan jutott Andorlaki új pajtásának 
neve A hóhér kötele című regénybe. 

Végül, ha Petőfi Gvadányi-rajongásának e régi írónk kedvderítő hatásán 
kivül egyéb okát is keresnők, könnyen megtalálnók azt lelkiségük egy rokon 
vonásában. A márciusi dalnok több nyilatkozatából tudjuk, mennyire a szív 
embere volt. Jusson eszünkbe csak, amit utileveleiben Goethéről mond: «Előttem 
minden ember annyit ér amilyen értékű a szíve . . . A szeretet örök mint 
az isten» . . . Nos ennek a mindennél többre becsült és mindent átfogó 
erőnek dicsőítését megtalálta kedvencében, még pedig ebben a munkában, 
melyből említett alakjával oly szívesen citáltatott: 

Széles e világot akárki vizsgálja, 
A legnagyobb erő miben van, cirkálja, 
Tapasztalni fogja, hogy a szeretetben, 
E munkál ég alatt minden teremtetben. 

{Falusi nőt. elmélkedései. 1822.126.) 

A két költő lelkiségének e találkozása nemcsak a Hiripi-féle citátumok 
hitelességére nézve szünteti meg kételyünket, hanem Petőfit illetőleg is 
tanulságos, mert magyarázatát adja Gvadányi müvei körüli tájékozottságának. 

BAROS GYULA. 

KÓDEXEINK LEGENDÁI ÉS A CATALOGUS 
SANCTORUM. 

A középkor legkedveltebb legendáskönyve, a Legenda aurea mellet. 
Petrus de Natalibus terjedelmesebb és rendszeresebb legendagyüjteményének 
a Gatalogus sanctorumnak is jelentékeny hatása volt kódexirodalmunkra, 
főleg a Debreceni-kódexre. Vargha Dámján és Király György egymástól 
függetlenül állapították meg a Gatalogus sanctorwnm&k a Debreceni-kódex 
legendagyüjteményével való kapcsolatát. Vargha Dámján újabb tanulmányá
ban1 a lehetőséghez képest teljes összefoglalásban tünteti fel e latin legenda
gyűjteménynek kódexirodalmunkra gyakorolt hatását. 

A Gatalogus sanctorum — Vargha Dámján megállapítása szerint — két 
kódexünkre hatott forrástanilag: a Debreceni- és Érdy-kódexre; a többi 
kódexre való hatása közvetett. 

1 Budapest, Szent István Akadémia 1923. 8-r. 36 1. 
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Legnagyobb hatás mutatkozik a Debreceni-kódex legendáin. Vargha 
Damjannak idevonatkozó megállapításait következő pontokba foglalhatjuk 
össze: 1. A Debreceni-kódex első 228 lapja, v. i. az első kéz munkája, egységes 
szerkezetű legendagyüjteménynek megmaradt jelentős számú töredéke, mely 
december-március hónapok legendáit foglalja magában. A végén csonka 
legendagyüjtemény fordítója kétségtelenül a Catalogus sanctorum nyomán 
dolgozott. — 2. Nem valószínű, hogy a Debreceni-kódex írója maga válogatta 
össze a lefordított legendákat a Catalogus sanctorumból; inkább feltehető, 
hogy az általános (?) egyházi szükségletnek megfelelően előforduló szentek 
legendáit már előbb összeállította valaki latinul, s ennek a müvét fordította 
le a Debreceni-kódex névtelenje. — 3. A Debreceni-kódex két külön forrás- és 
müfaj-egységü kódex. Első fele a Catalogus sanctorum alapján haladó egy
séges legendagyüjtemény, másik fele vegyes tartalmú kéziratgyűjtemény. 

Vargha Daniján megállapításai némi tekintetben módosításra s kiegészí
tésre szorulnak. Nevezetesen : 1. Vargha szövegezésében a tétel esetleg félre
értésre adhat alkalmat. A Catalogus sanctorum u. i. nem kizárólagos, hanem 
csak főforrása a Debreceni-kódex legendagyüjteményének. Forrásai több
félék : a) alegendákra nézve főforrása a Catalogus sanctorum, b) Két legendának 
(Alamizsnás sz. János és sz. Ignác élete) forrása a Legenda aurea megfelelő 
fejezete (27. és 36.). e) A legendagyüjtemény kidolgozott prédikációinak fő
forrása — Szilády és Horváth Gyrill megállapítása szerint — Temesvári 
Pelbárt Pomeriuma, (Sermones de Sanctis). A Pelbártból vett prédikációkhoz 
kapcsolódó legendák többnyire vegyülékszerkezetek a Legenda aurea és 
Catalogus sanctorum szövegéből. Tehát Pelbárt forrásai közé is be kell 
iktatnunk a Catalogus sanctorumot d) A Szeplőtelen fogantatásról szóló 
prédikáció forrása — mint Vargha megállapítja — Discipulus (Herolt János) 
megfelelő beszéde. A prédikációk forrásai közül még meghatározatlan a szt. 
Gergelyről szóló, ha ugyan nincs ez is Pelbártból véve. Minthogy a Pomerium 
de Sanctis kötete jelenleg nincs kezem ügyében, nem volt módomban e 
prédikáció szövegét összehasonlítanom Pelbártéval. 

2. Arra a feltevésre, hogy a Debreceni-kódex legendagyüjteményének 
anyagát előbb latin nyelven állította össze valaki, s ebből fordították utóbb a 
kódex legendáit, nincs elegendő alap. Bajos feltételezni ezt a kerülő utat. 
A magyar legendagyüjtemény u. i. már eredetileg klarissza apácák használatára 
készült. A legendákat a ferences misekönyv és breviárium elején található 
egyházi naptár szerint válogatta össze a kódex fordítója. így került néha 
egy-egy napra két legenda is. Pl. jan. 1: kiskarácsony és sz. Basilius, febr. 
1 : sz. Ignác és sz. Brigitta. (Ugyanúgy a ferences misekönyv naptárában.) 
A ferences ünnepbeosztástól alig mutatkozik némi eltérés. Ilyen eltérésnek 
látszik pl. sz. Lázár életének belefoglalása; de a kódexíró szükségesnek is 
tartotta a bevetésben külön megjegyezni, mikor van Lázár napja. A naptárakban 
rendszerint vörös betűvel jelzett ünnepekre kidolgozott prédikációkat ad a 
kódex, a fekete betűvel jelzett napokon pedig a szentek életrajzát. A prédikációk 
főforrása Pelbárt, a legendáké a Catalogus sanctorum. A kódexírónak könnyű 
rolt e gyűjteményekből kiválogatnia a maga világosan és rendszeresen kitűzött 
céljának megfelelő darabokat. Akinek pedig szüksége volt a latin szövegre, 
egy-két legenda kivételével megtalálhatta s kényelmesen használhatta e két 
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nyomtatott könyvben. Oly könyvek, melyek megvoltak minden valamirevaló 
kolostorban! Nagyon erős kombináló tehetség kellene a Vargha feltételezte 
kerülő út elfogadására. 

Nemcsak az bizonyos, hogy a Debreceni-kódex klarissza apácák számára 
készült, hanem a kódexnek a Nádor-, Nagyszombati- és egyéb kódexekkel 
való szoros kapcsolatából (pl. szövegegységek egyazon kéz másolatában) arra 
is kell következtetnünk, hogy a kódex a ferences kódexeknek azon eléggé 
népes csoportjába tartozik, melyeknek eredete az óbudai klarissza kolostorra 
vezethető vissza. 

3. A kódexnek megoldatlan kérdése, hogy egyes részei eredetileg is 
összetartoztak-e. Az kétségtelen, hogy az elején levő legendáskönyv tartalmilag 
is teljesen elk ülőn ül a kódex többi részétől; de az már kétséges, hogy a legendás
könyvet követő részek eredetileg összetartozlak-e. Ezek nem egységes, össze
függő darabok. így pl. a második kéz elől csonkának bizonyuló szövegei abban 
térnek el a kódex többi részétől, hogy kifejezetten egy apáca, még pedig 
Katalin nevű apáca részére íródtak. Viszont sz. Katalin legendáját s imádságát 
találjuk a 4. és 6. kéz írásai között. A kódex összefüggésének megoldatlan 
kérdéséhez fogódzót találunk a harmadik kéznek feljegyzéseiben. Ez a harmadik 
kéz — amit eddig túlságosan nem emeltek ki — jelzi nevének kezdőbetűjét 
is: «finit per me p» (49028.) A p a másoló keresztnevének (pl. Petrus, Paulus,. 
Pelbartus) kezdőbetűje. Ez a másoló ismételten hivatkozik a szöveg folyamán 
az általa már előzőleg leírt szövegre. Ilyen hivatkozás a 458. lap elején: 
«Harmad tanúság ez: hog' han' keppen ualo: vezodelmet: tezön az byn: 
embÖrnec harmyncz néged tezön: mykepen meg irtam az harmad: ternosson : 
Az temosnac Ötöd Levelén:» Nem írja le újból az egész terjedelmes szöveget, 
hanem csak utal rá. A szóbanforgó szöveg a kódex 380. lapján kezdődik s a 
395. lapon végződik. Tehát a kódexnek mai 380. lapja akkor, mikor a harmadik 
kéz írta a kódexnek ezt a részét, a harmadik ternió ötödik levele volt. Ez 
az ötödik levél a mai 379. és 380. lap. Előtte volt még két teljes ternió s 
4 levél a harmadik ternióból. Eszerint a harmadik ternió a mai 371. lappal 
kezdődött. Ez előtt fráter P. írásában van még 44 lap (H27—370), v. i. 22 levél. 
Ez egymaga kitesz két 11 leveles térni ót. Fráter P. tehát a maga írásának 
elejétől, a mai 327. laptól kezdve számítja a terniókat s önállóan dolgozott. 
Az ö írása eredetileg teljesen független a kódex többi részétől. Tehát Toldy 
Ferenc sejtése bizonyul valónak, hogy eredetileg «itt tulajdonkép nem 
egy, hanem több összekötött kodexxel van dolgunk». E kérdés végleges 
eldöntéséhez szükség lenne a kódex eredeti példányának pontos átvizs
gálására. 

Hogy a Debreceni-kódexen kívül milyen kódexekre volt még közvetlen 
hatással a Catalogus sanctorum, azt kissé elmosódó vonásokkal rajzolja meg 
Vargha Dámján. Megállapítia, hogy két legendában (Zakariás és Erzsébet) 
használta forrásul az Érdy-kódex a Catalogus sanctorumot, utal arra is, 
hogy az Érdy-kódex idézi is a Catalogus sanctorumot; de nem bizonyos benne, 
hogy ez az idézet Petrus de Nalalibus müvére vonatkozik-e. Vargha figyelmét 
elkerülte, hogy az Érdy-kódex egy másik helyen, a Remete sz. Antal kihúzásának 
legendájához írt latin előszóban is idézi a Catalogus sanctorumot: «habetur 
n in Cathalogo sctorum LI. I I11 cap. centesimo decimo loco». (30727) Nem 
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ugyan a IV., hanem az V. könyv 110. fejezetében valóban megtaláljuk 
Remete sz. Antal trans lati ójának legendáját, melynek elején csakugyan 
Konstantin császár idejébe van helyezve az átvitel, ahogy a névtelen néma 
barát hivatkozik rá. Mind a két idézet kétségtelenül a Catalogus sanctorumva. 
vonatkozik, melyet az Érdy-kódex írója nemcsak ismert, forgatott, de forrásul 
is felhasznált 

Az Érdy-kódex legendáinak főforrása a Legenda aurea. Még az egyes 
legendák bevezetéseit is lefordítja. Némelyik fejezete (pl. sz. Borbás vagy sz. 
Vid élete) nem egyéb, mint a Legenda aurea megfelelő fejezetének fordítása. 
Ám a Legenda aurea melleit figyelemmel kíséri a Catalogus sanctorum 
szövegét is s onnan is felhasznál olykor egy-egy mozzanatot (pl. sz. János és 
Pál legendája, Assumptio). Sőt a Vargha megállapította két légendán kívül 
még két másik összefüggő legendán (sz. Márton essz. Bereck legendája) is 
kimutatható a Catalogus sanctorum hatása. Sz. Märton legendája a kódexben 
megelőzi, sz. Berecké pedig követi a Vargha megjelölte két legendát. 

Legtanulságosabb a forrásvizsgálat szempontjából sz. Bereck legendája. 
Ezt meglehetősen egyforma szerkezetben közli mind a Legenda aurea, mind a 
Catalogus sanctorum. A variáns leetiók igazítanak útba, hogy a Cornides-
kódex a Legenda aurea, az Érdy-Jcódex ellenben a Catalogus sanctorum 
szövegét fordítja. íme néhány szemelvény: 

1. Legenda aurea CLXII: Nam cum quidam pauper Martinum requireret 
dixit ei bricius. 

Cornides-Jcódex 34910: Egyjdeuben mykoron némely'zegeen kerefneye 
zent marton pifpeket, monda neky zent bereck. 

Catalogus sanctorum X. 55.: Cum enim quidam infirmus sanctum 
martinum quereret: ut medelam ab eo expéteret: briccius illum ei ostendit: 

Érdy-Jcódex 626* : TSrteneek azért egy Időben hogy zenth marton 
pyspeköt eegy zegen koor beteg keresnee valamy wrwossagot keerwen. 
Berecz ynte neky. 

2. Legenda aurea: Tunc ille pro sui purgatione prunas ardentes usque 
ad tumbam sancti martini cunctis videntibus deportauit. Proiectisque prunis, 
vestis eius illesa apparuit. 

Cornides-kódexBbi^: Tahat zent bereck az evneuenek meg tyztulafaert 
eleuen zeneket veun ev kevntevfeben. es el viue mendeneknek latafara mynd 
zent marton pifpeknek koporfoyayg. Es ot el vetveen az eleuen zeneket, az 
ev kevntevfe egees nekevl ieleneek. 

Catalogus sanctorum: Tunc ille ad sui purgationem prunas ardentes 
in byrrho suo usque ad sepulturam sancti martini deportauit: quibus abiectis 
byrrhum inustum apparuit. 

Erdy-kódex 62737: Annak okaert az ew tyztwlattgara \vr iftennek 
hatalmawal meeg ees másod chodaat kezereyteteek tenny Es meg töltee 
byrretomaat elewen zennel és vywee zent Marton pyfpeknek koporfoyahoz 
mynd az neepek el5t es le 5ntee mondwan. 

A Cornides-kódex, mint máskor 'is, annyira hiven követi az eredeti 
latin szöveget, hogy még ajmak írásjeleihez is alkalmazkodik. Az Érdy-kódex 
általában szabadon bánik forrásával s ezért sokszor nehézségre bukkan a 
kutató a forrásnyomozás alkalmával. De az ilyen tüzetes szövegegybevetés, 
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ha lélekölő babramunka is, eélravezet; csakis eünek árán lehet biztosan 
megállapítani a szövegbeli függést. 

A Cornides-kódex és Gatalogus sanctorum között 7 tárgyi és 10 szöveg
egyezést mutat ki Vargha. Magam a Cornides-kódex prédikációinak föforrását 
megtaláltam a Paratus című középkori prédikációgyüjteményben. Ebből valók 
olyan prédikációk is, melyekben a Gatalogus sanctorummsd való szövegegyezést 
mutat ki Vargha. A Sermones de Sanctis (sz. Dorottya, sz, Margit, Visitatio, s a 
halottaknapi csonka beszéd) s a Sermones de Tempore részből (pl. Vízkereszt, 
nagycsütörtök, Ascensio stb.) egyaránt fordít a Cornides-kódex írója. A le
gendákra nézve a Cornides-kódex főforrása a Legenda aurea ; de úgylátszik, 
hogy a Gatalogus sanctorum gyűjteményét is felhasználta. Legalább is sz» 
Potenciana (V. 15 és 14) és sz. Praxedis (VI. 121 és V. 130) legendájának 
szövegében ráismerünk a Gatalogus sanctorum két-két párhuzamos fejezetének 
szövegére, helyenként szószerinti egyezéssel. Cornides-kódex írója tehát két 
különböző, de tartalmilag kapcsolatos fejezetből' olvasztoita Össze ezeket a 
legendákat s így erre a kódexre is volt némi közvetlen hatása a Catalogue 
sanctorum legendáinak. 

Vargha a többi kódex összefüggő legendáival is egybevetette a Gatalogus 
sanctorum legendáit s az eredményt a sajtóhibáktól énenséggel nem mentes, 
táblázatos kimutatásban közli, föltüntetve külön a tartalmi és szövegegyezést.. 
A szövegegyezés nem jelent egyúttal szövegbeli függést is. A Gatalogus 
sanctorum leginkább a forrásául szolgáló Legenda aurea szövegének 
közvetítésével kapcsolódik kódexeink szövegével. A Legenda aurea kódexeink 
forrása gyanánt teljes bizonyossággal állapítható meg következő legendáknál: 
Cornides-kódex 40, 46, 180, 115, 7, 25. sz. (a számozás Vargha szerint), 
Érsekuj vári-kódex 129, 110, 3, 57, 85, 88, 122. Nádor-kódex 122, 110, 3. 
Kazinezy-kódex 86, 84, 135, 122. Lázár-kódex 86. Winkler-kódex 124. Az 
Érdy-kódex kapcsolatainak felsorolása nagy teret foglalna el. 

A Gatalogus sanctorum elaprózza a legendákat, egy legendából többet 
csinál, hogy minél több szentnek külön-külön tüntethesse fel az életrajzát, 
így a kutatónak figyelmét könnyen elkerülheti egy-egy legendatöredék. Vargha 
párhuzamaihoz így még mindig lehet böngészni újabb párhuzamokat. Magam 
a következőket vettem észre s Vargha mintájára táblázatba csoportosítom: 
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1. Debreceni-feódex.1 

De SS. Philippo et Philippo imperatori-

De SS. septem mulieribus mart..„ — 
XI. 
III. 

92. 
75. 

. * Ahol a cím mögött * van, azt jelenti, hogy ott a két változat (Gata
logus sanctorum és magyar kódex) között szövegegyezés van ; a ** tárgyi és 
szövegegyezést jelenti; ahol nincs jel, ott a két változat között tárgyi egyezés van. 
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Kódex lap

száma 
A magyar kódexek legendái. 

Cat. sanct. - 1 

** "3 

Kódex lap

száma 
A magyar kódexek legendái. 

fejezet lap
száma 

2. Érdy-kódex. 
9 169—170 De translatione S. Thome apostoli ... VI. 43. 

29 20233 (305) De S. Constantia virgine'** HL 34. 
29 20225 (305) De S. Emerentiana virg. et mart. ... III. 13. 
73 331 De SS. Anolino et socijs mart. ... — IV. 33. 
75 332 De S. Felicula virg. et mart. — ... ... V. 112. 

: 82 3713a De S. Gala sanctimoniale * ._ IX. 25. 
88 422-427 De S. Maximino episcopo V. 101. 

- 88 424 De S. Lazaro episcopo ._ _. I. 72. 
; íoi 467—469 De SS. Hyppolito et sorijs mart. VIL 56. 
; 105 507 508 De S. Polemio episcopo VII. 104. 
; 125 605 De festinitate S. Marie ad martyres— IV. 159. 

671 De S. Faustina regina et mart X. 100. 

j 671 De S. Porphyrio et socijs mart X. 103. 

3. Cornides-kódex. 
29 4166—41713 De S. Agnete secundo * r _ III. 33. 
29 41636—4165 De S. Emerentiana virg et mart. * ... ni. 13. 
29 41713—41822 De S. Constancia virgine — ni. 34. 

í 74 17626 De S. Carpo diseipulo IX. 56. 
71 278—279 De S. Pudente discip. et conf. ** V. 14. 
87 335 De S. Nouato diseipulo ... ... J. V. 130. 
87 336 De SS. Symmetrio et socijs et mart. ** 

4. Érsekújvári-kódex. 

V. 58. 

54 3725 De S. Benedicto abbate et conf. ** ... in. 214. 
57 4?5—428 IV. 106. 

106—107 De S. Joseph ab Arimathia ... ... . . . IV. 2. 
57313—5733 De aduentu Domini ad iudicium * ... I. 2. 

5. Nádor-kódex. 

52 29522-28 De S. Longino martyre ... 

6. Tihanyi-kódex. 

in. 201. 

37 179—182 De purificatione B. M. V. ** IIL 72. 
37 191—194 De S. Symeone propheta — 

7. Winkler-kódex. 

ni. 80. 

52 226—227 

8. Teleki-kódex. 

ni. 201. 

92 15—39 De S. Joachim patre dne VI. 140. 
51 348 De S Gregorio papa et doct m. 192. 
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Kódex lap

száma 
A magyar kódexek legendái. 

Cat. sanct. 

fejezet 

39 181—20 
105 35—38 

178—180 
201—203 
211—214 
231—234 
237—239 
245-246 
257—258 
264—269 
275-277 
284—286 
290—293 
318—320 

99 1— 
99 11-12,20-22 
51 100—101 

19—20 
30 5415-5530 
88 64—65 

1062C-H6 

77 

119 140—149 

39 262 
50 310—312 

3185 
333—334 

171 

9. Apostolok méltósága. 

De S. Joanne Elemosynario ep. ~. -
De S. Bartholomeo apostolo 

10. Bécsi kódex. 
De S. Osee propheta ... __. 
De S. Johele proph. : -
De S. Arnos proph. ** _. 
De S. Abdia proph. .... ... -
De S. Jona proph ... . 
De S. Michea proph. secundo — . 
De S. Naum proph 
De S. Abacuch proph.._ 
De S. Sophonia proph _. . 
De S. Aggeo proph 
De S. Zacharia proph ... 
De S. Malachia proph 

11. Domonkos-kódex. 
De S. Dorainico conf. 0. Pr 
De S. Didaco episcopo ... ... ... . 
De S. Gregorio papa et doct 

12. Guary-kódex. 
De S. Amando episcopo ... ._ 
De S. Vincentio leuita et mart 
De S. Maria Magdalena ... 
De S. Judith vidua  

13. Jordán szky-kódex. 

De S. Josue propheta et duce ... . 

14. Lázár-kódex. 

De S. Francisco conf. O. Min. ... . 

15. Székelyndyarhelyi-kódex, 
De S. Joanne Elemosynario ep 
De S. Thoma de Aquino conf. . 
De S. Joanne obediente conf 
De S. Joanne evang. et apóst. ** 

16. Horvát h-kódex. 
De S. Helsabet de sconangia— . 

in. 
VU. 

VI. 
VI. 
IV. 

I. 
IU. 
II. 
I. 

II. 
V. 

VI. 
VIII. 

IV. 

VII. 
XI. 
III. 

III. 
II. 

VI. 
VIII. 

VIII. 

IX. 

ni. 
in. 
ív. 
n. 
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A magyar kódexek legendái. 
fejezet lap

száma 

92 
92 

43* 
47—48 

185—186 

17. Kazinczy-kódex. 
De S. Tobia iusto .. 
De S. Joachim patre dne _. ... 

18. Apor-kódex. 
De translatione s. corone dni _. 

vm. 

VI. 

VII. 

79. 
140. 

45. 

A Catalogus sanctorum legendái közé azonfelül sok bibliai történet is 
van beleszőve, melyek szintén érintkeznek kódexeink számos helyével. 
Az összehasonlításba nem vontam be a Catalogus sanctorum függelékét.1 

TÍMÁR KÁLMÁN. 

BALASSA ISTENES ÉNEKEINEK FÜGGELÉKÉBEN 
KÖZÖLT KÉT ÉNEK SZERZŐJE. 

Balassa Istenes énekeinek függelékében van két olyan ének, amelyek 
rímiratában az S. K. betűk nyilván az énekszerző nevének kezdőbetűi. Az 
egyiknek kezdő sora Bűn testéből. . . ,, a másiké Könyvem forrási - . . (Dézsi 
L. kiadásában, U. k. 346.2 351. I.). Az utóbbi ének címfeliratában a bárt
fai kiadásban fordul elő az S. K. monogramm. 

A két ének közül az első előfordul még a következő énekeskönyvekben 
is : Uj zengedező mennyei kar. Frankfurt, 1743: 458. L, 1747: 145. 1. (1-12 
vsz.), az 1621—1647 böl való Kun kódex 183-189.1. (IK, 1916 : 56.1, 60. sz.), 
hol húsz versszakból áll. 

Igen különösnek találom, hogy Vasáry Dániel mindkét éneket közli 
Péczeli Király Imre élete és énekei című, Esztergomban, 1907-ben megjelent 
dolgozatában. Az elsőről (Bűn testéből) az a vélekedése, hogy abban több 
olyan vonás van, melyek Péczeli lelkéből származhattak. «A felfogás, egész 
eszmemenete, némileg hasonlatai, nyelve Péczelihez közel állanak. Az a 
közvetlenség és őszinteség is, melyet Péczeliben mint jellemző tulajdonságot 
ismerünk, szintén megtalálható ezen énekben». Vasáry tehát hajlandó ezt 
az éneket — tévesen — Péczeliének tartani. A hasonlóságok és rokon vonások 
apróra kimutatását akkor fogja feladatának tekinteni, ha Péczelinek több 
énekét lesz alkalmunk megismerni (33. 1.), t. i. ha majd többi éneke is 
előkerül, A másik éneket (Könyvem forrási) azonban már nem tartja 

1 V. ö. Premontrei kódexek (Kalocsa 1924.) c. müvem 60. 1. 
2 Dézsi a II. k. 761. lapján, a 24. jegyzetben, — nyilván nyomdahiba 

folytán — 1577-es Balassa-kiadást említ 1677-es helyett. 


