
KISEBB KÖZLEMÉNYEK 

Veresmarthy Ipoly pécsi kódexe 

A középkori pécsi egyetemre vonatkozó adatok fölkutatása kapcsán került behatóbb 
vizsgálat alá az a kódex, melyet 1431—32-ben Pécsett in schola praedictae civitatis másolt 
Veresmarthy Ipoly.1 A kódex ma a bécsi Nationalbibliothekban fekszik 3979. sz. jelzet alatt 
és négy középkori szerző négy tanulmányát tartalmazza 387 oldalon, azaz 774 hasábon, ami 
kereken ugyanannyi sűrűn gépelt oldalnak felel meg. 

A Könyvtár katalógusa- csak a 2. tanulmány szerzőjét nevezi meg; a másik három szer
zőt dr. Kaeppeli Tamás, a Domonkosrend római Történeti Intézetének igazgatója segítségével 
sikerült kiderítenünk. Az 1. tanulmány Bernardus de Parentinis francia dömés ( + 1340 körül) 
műve: De soUemnitatibus Missarum. (Más kéziratokban: Elucidarius omnium difficultatum 
circa officium Missae.) Incipit: Domine non sum dignus. A 2. traktátust Henricus de Fri-
maria, német ágostonrendi szerzetes írta 1340 körül De decalogo címmel. Incipit: Audi Izrael 
precepta Domini. A 3. dolgozat Guillelmus de Lavicea ferencrendi baráttól származik és címe: 
Diéta salutis. Incipit: Haec est via, ambulata in ea. Ugyancsak ferences, a német Johannes de 
Erfordia írta a 4. tanulmányt De confessionibus audiendis címmel. Incipit: Rogatus a fratri-
bus. 

Az 1. és 2. tanulmány végén a következő kolofonok olvashatók: 
a) Expliciunt dicta sanctorum patrum de soUemnitatibus missarum per manus Ipoliti 

de Weresmarth studentis ac declinistae Quinqueecclesiensis, nati Ambrosii de Senthgurgh. 
Et finali determinatione sunt determinata feria sexta ante dominicam sequentem post Octa-
vam Paschae, videlicet Misericordia Domini, in schola praedictae civitatis. De quorum dicto-
rum utilitatibus auctor fűit affectans incipiendo sed magis est gaudens finiendo.Anno Domini 
M CCCC XXX primo.3 

b) Explicit tabula praceptorum per divinam prudentiam in monte Synai Moysi tradita 
omnibus fidelibus devote servare et venerari, feria tertia post Epiphaniam immediate sequenti 
per manus Ipoliti de Weresmarth declinistae in schola Quinqueecclesiensi anno a Nativitate 
Domini Millesimo Quadringentesimo Tricesimo 2—0 ante Vesperam sollemnitatis hóra quasi 
tertia a prima. Scriptor huius fűit valde deleetabilis de presenti misericordia quia utilis, dupp-
licetur mihi virtus Spiritus Sancti. Amen.4 

Bár a kolofonok alapján csak az első két tanulmányt szabad Veresmarthy munkájá
nak és így pécsi eredetűnek minősíteni, a 4. traktatusban előforduló magyar szó és a 3. és 4. 
tanulmányban jelentkező iniciáléknak az első két tanulmány iniciáléival szinte azonos stili
zálása alapján az egész kódexet Veresmarthy munkájának és így pécsi eredetűnek tartjuk. 

A kódex mostani átírása során nem kis meglepetést okozott néhány magyar szó föl-
bukkanása. Ez a körülmény már sejtette, hogy nem egyszerű másolattal állunk szemben, ha
nem a másoló az eredeti szövegeken bizonyos változtatásokat eszközölt. E változtatás mérvé
nek kiderítése szükségessé tette a pécsi szövegnek ugyanazon szerzők ugyanezen munkáinak 
más kézirataival való összevetését. 

Külön dolgozat tárgyául kívánkozik annak aprólékos részletezése, hogyan és mennyit 
változtatott a pécsi másoló az eredeti szövegeken. Ezúttal csak főbb vonásokban ismertetjük 
az idevágó munka eredményét. 

1. Guillelmus de Lavicea munkáját az Országos Széchenyi Könyvtárban levő 1500. 
évi párizsi kiadással (Inc. 792) hasonlítottuk össze és azt találtuk, hogy szövegünk ennek a kia
dásnak szövegével megegyezik. Ez tehát nem okozott újabb problémát. 

1 JAKXTBOVICH EMIL: Két magyar glosszás bécsi kódex, MNy 1927. 34. HORVÁTH JÁNOS: A magyar 
irodalmi műveltség kezdetei, Bp. 1931. 55. 2 Tabulae codicum manuseriptorum, Vindobonae. 1869. 129. 8 89r oldalon 4 113v oldalon 
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2. Bernardus de Parentinis traktátusát ugyancsak az OSZK Inc. 1218. jelzetű strass-
burgi kiadásával és 11 külföldi kézirattal vetettük össze.5 Az eredmény: a pécsi szöveg kb. 
50%-kai terjedelmesebb mint a strassburgi kiadás, de nagyjából egyezik a külföldi kéziratok 
terjedelmével. Ellenben sem a nyomtatott szövegben, sem a külföldi kéziratokban nem talál
tuk ezt a számunkra rendkívül fontos kitételt a traktátus vége felé: Quapropter hoc opusculum 
ad petitionem pauperum sacerdotum et filiorum meorum scolarium ex dictis magistrorum 
et doctorum, videlicet Vilhelmi, et Innocentii, Durandi et Henrici de Hassia collegi. 

3. Henricus de Frimaria művét 13 külföldi kézirattal ellenőriztük.6 Eredmény: a pécsi 
szöveg abban különbözik az összes betekintett külföldi szövegektől, hogy az egyes paran
csolatokat nem ezzel a formulával zárja le: Ex praedictis igitur patet, qualiter confitendum 
sit de transgressione huius . . . precepti, hanem minden parancsolathoz hozzáfűz egy gyakor
lati utasítást; Dicas ergo, peccavi etiam páter contra . . . preceptum . . . módis, primo . . . 
Ez a hozzátoldás tehát pécsi proprium és így pécsi sajátosságnak kell minősítenünk a VII. 
parancsolathoz függesztett toldalékot is a benne előforduló magyar szavakkal együtt: Peccavi 
etiam contra septimum preceptum creatoris mei, quod precipit: Non furtum facies. Contra 
quod peccavi tripliciter: Primo . . . Secundo . . . Tertio omnibus subditis vei jobagionibus 
indebitas exactiones vei indebita servitia extroquendo. Quarto propter debita superiorum 
vei dominorum meorum subditos vei pauperes jobagiones damnificando. 

4. A legnagyobb változtatást Erfurti János tanulmányán figyeltünk meg. Bár ezút
tal csak két kézirat, egy oxfordi és egy müncheni kézirat7 szolgált az összehasonlítás alapjául, 
de már így is kiütközött az óriási különbség amit az eltérő terjedelem is érzékeltet. Amíg 
ugyanis az oxfordi kézirat 1104, a müncheni 1076, addig a pécsi csak 174 hasábra (columna) 
terjed ki. Még pontosabban: az oxfordi kéziratban van 1104-szer 43, azaz 47 472 sor, a pécsiben 
csak 174-szer 64, tehát összesen 11 136 sor. E terjedelembeli eltérés egyik oka az, hogy a pécsi 
kézirat teljesen figyelmen kívül hagyja Erfurti János munkájának 2., De preceptis szóló 
könyvét, összesen 23 808 sort, annak ellenére, hogy a pécsi kézirat is pontosan átveszi az ox
fordi kézirat bevezető sorait a munka beosztásáról: Librum istum in duos libros principales 
censui dividendum. In quorum primo agitur de septem capitalibus viciis, in 2—0 de decem 
preceptis Decalogi. Primus über in VIII partes dividitur, quarum prima est de confessore 
et confessione, 2-a de superbia et filiabus eius . . . De a pécsi kézirat még így is csak fele az 
oxfordi kódexben leírt első könyvnek, pedig olyan részletei is vannak benne, melyek az ox
fordiban nincsenek ilyen bőven kifejtve. így például a gyónásról szóló rész a pécsiben 114 
hasábot, az oxfordiban csak 34 hasábot foglal el. Tehát a pécsi másoló nemcsak kivonatolta 
Erfurti János dolgozatát, hanem egyes fejezeteit fölforgatva, azt ki is bővítette. Ilyen bővítés« 
nek, kiegészítésnek bizonyultak a következő magyar szavakat tartalmazó részletek: 

a)'De exacta pecunia non potest fieri elemosina, sed restitutio. Aut ergo licitum est, 
sic de extorto potest dari elemosina secundum quosdam, quod alii negant, ut dictum esi 
supra (Capite IX. mondja az oxfordi kézirat) sicut de birsagio et pathvariis (mondja a pécsi). 

b) Notandum, quod multiplex est a lingua, scilicet mala et dissoluta, quae est infor-
mationibus ociosis; impudica, quae deservit lascivae; magniloqua, quae deservit arrogantiae; 
dolosa vulgo Alnoch, quae subdividitur in falsiloquiam et adulationem; maledica ut quae in 
facie nunc contumelias irrodat, nunc detrahit in occulto. Ez a szakasz a két külföldi kézirat
ból teljesen hiányzik. 

II. A fölsorolt eltérések fölvetik a kérdést: Ki volt Veresmarthy Ipoly és mi volt sze-
repe e tanulmányok átdolgozásánál? 

Veresmarthy személyét és munkáját illetően bizonyosnak látszik, hogy 
a) nem tartozik egyetlen egy pécsi szerzetesrendhez sem. Hiányzik ugyanis neve 

mellől a szokásos rendi megjelölés: O. P. (Ordinis Praedicatorum,) O. F. M. (Ordinis Fratrum 
Minorum), 0. E. S. A. (Ordinis Eremitarum Sancti Augustini). 

b) Bizonyosnak látszik az is, hogy nem neki tulajdonítandó e tanulmányok átdolgo
zása. Az általa megadott személyi adatok: 1431-ben studens ac declinista, 1432-ben csak decli-
nista, arra vallanak, hogy nem rendelkezett azzal a nagy jogi és teológiai ismerettel, mely ez 
átdolgozás alapjául szolgálhatott volna. 

A ma közkeletű értelmezés szerint ugyanis mindkét szó tanulót jelent. Van azonban 
adatunk arra is, hogy a stundens nemcsak tanulót jelentett, hanem tanítót, tanárt is. De 
Wal szerint: Et magistri et scholares vocabantur studentes; hinc verbum stundens est indiffe-

6 Wien, Natiohalbibliothek. Cod. 3973. - München. Bayer. Staatsarchiv. Clm. 4704., 7449., 8825., 
8855. 14961. Róma. Vat. Levtár. Reg. Lat. 210. Bamberg. Staatsbibliothek. Theol. 100., 113., 211., 225. 
Luzern. Zentralbibliothek Ms. 20. 0 Wien. Nationalbibliothek. Cod. 3531., 3980., 4131., 4141. 4689., 4768. - Bamberg. Staatsbibliothek. 
Theol. 4., 14., 216. Luzern. Zentralbibliothek. Ms. 1., 40. — Nürnberg. Germanisches Museum. 22936. — Karls
ruhe. Stadtbibliothek. Qu. 32., 51., 144. 7 Oxford. College Oriel. Ms 38. - München. Bayer. Staatsbibliothek. 8704. 

673 



rens ad docendum er audiendum et discendum.8 Sőt tudunk raról is, hogy olykor a nótáriust, 
a jegyzőt is studens-nek nevezték. Másrészt Bartal9 értelmezése: declinista azt a tanulót je
lenti, aki deklinációt, a latin névragozást tanulja, jelen esetben nem alkalmazható, mert alig 
hihető, hogy e hatalmas kódex másolását egy, a latin nyelvben kezdő fokon álló tanulóra bíz
ták. Ha van is a másolatban több helyesírási hiba, ezek nem olyan nagyszámúak és nagymér
vűek, hogy belőlük egy kezdő diákra következtessünk. Inkább azt hisszük, hogy ezúttal 
declinista azt a férfiút jelenti, aki a latin nyelvet tanította. Mármost: ha Veresmarthy mindkét 
szót azonos értelemben használta, akár tanuló, akár tanár értelemben, akkor vaskos 
tautológiát követett el. Nézetünk szerint a két szó itt ellentétes értelemben került alkalmazásba: 
Veresmarthy valamely pécsi iskolának volt a tanulója (studens) és egyúttal egy másik iskolá
ban a latin nyelvet tanította. (Declinista.) Tanuló jellegre mutat az is, hogy csak az első évben 
használta ezt a szót: studens, 1432-ben ez a szó már hiányzik a kolofonból. Ebből pedig arra 
lehetne következtetni, hogy 1431-ben vagy befejezte pécsi tanulmányait és csak a tanításnak 
élt, vagy pedig csak megszakította. Mellőzzük a studens = nótárius értelmezést is, mert ha 
a studens itt könyvmásolót jelent, akkor ezt 1432-ben is ki kellett volna tennie. 

c) Rendkívül fontos személyi' adat, hogy Veresmarthy nevével a bécsi egyetem anya
könyvében is találkoztunk. Az 1438. év I. félévénél a magyar náció 56. sorszáma alatt ez a 
bejegyzés olvasható: 

Yppolitus de Weresmarth (fizetett) 4 gr (garast.)10 A szokásos beiratkozási díj (4 gr) 
annyit jelent, hogy nem volt szerzetes, mert azok nem fizettek, de nem volt javadalmas, 
mert a legalacsonyabb díjat rótta le. 

III. Kérdés immár: Mi volt az az iskola, melyben Veresmarthy Pécsett tanult? 
A kódex számunkra jelentős részleteiből 3 pécsi iskola bontakozik ki: 1. amelyikben 

tanította a latin nyelvet (declinista); 2. Melynek maga is tanulója volt; 3. Egy hittudományi 
iskola, melynek számára az egész kódex készült és amelyre utal a már idézett bejegyzés: 
Hoc opusculum . . . Bizonyos, hogy Veresmarthy nem ez utóbbi iskola tanulója volt. Ez ugyan
is annyit jelentene, hogy maga is teológus volt. Ez esetben ki kellett volna tennie neve mellé 
egyházmegyei vagy rendi hovatartozását (OFM., Ord. Praed., diocesis Quinqueecclesiensis, 
Zagrabiensis stb). Ehelyett a kolofonban atyja neve szerepel: nati Ambrosii de Szentgyörgy. 
Ez pedig arra vall, hogy világi ifjú volt. Föltételezhetnők, hogy egy városi iskolának volt a ta
nulója (in schola praedictae civitatis). Eltekintve attól, hogy nincs tudomásunk egy pécsi 
városi, azaz nem-egyházi iskoláról, fölvetődnék a kérdés: mit keresett volna itt az az ifjú, 
aki már a latin nyelvnek a tanítója volt és aki ezt a hatalmas kódexet bizonyára már nem 
serdülő korban másolta. Gondolhatnánk arra is, hogy az egyetem időközben megszűnt, a 
XIV. század végén életképtelen lett és ennek pótlására szerveztek Pécsett később egy maga
sabb fokú iskolát. De ez esetben fölmerül a kérdés: ha az egyetem életképtelen lett, miért 
szerveztek volna egy szinte teljesen azonos szintű magasabb fokú iskolát? Az lehetséges, 
hogy Veresmarthy abban az iskolában másolta e kódexet, melyben tanította a latin nyelvet. 
De nem az a kérdés, hogy hol dolgozott, hanem melyik iskolának volt a tanulója. Leegyszerű
södik a probléma, ha elfogadjuk, hogy Veresmarthy latin nyelvi tanárkodása mellett a régi
egyetem bölcsészeti karának volt a hallgatója. E kar elvégzése adta neki a kedvet és a lehető
séget, hogy 1438-ban beiratkozzék a bécsi egyetemre és ott folytassa tanulmányait, melyekre 
Pécsett nem volt módja. Sajnos, az idézett bécsi forrás nem tünteti föl, melyik karra iratko
zott be Veresmarthy Bécsben. Merésznek látszik ez a föltevés, mert ez burkoltan annyit je
lent, hogy Veresmarthy a schola szóval jelölte a különben studium-mal, universitas-sal jelölni 
szokott egyetemet. A kérdés tehát az, jelent-e a schola mindig egy, az egyetemnél alacsonyabb 
fokú, tőle tehát teljesen különböző jellegű iskolát? 

Tagadhatatlan, a középkori egyetemeket rendszerint studium-nak, universitas-nak, 
stúdium generale-nak nevezték. De feltűnő, hogy már ebben a korban a tanulókat scholares-
nek is mondották. Ez pedig annak a jele, hogy a schola szó sem lehetett teljesen idegen az egye
tem megjelölésében. Bizonyítékért nem is kell messzire mennünk, megtaláljuk azt a pécsi 
egyetemmel kapcsolatos okmányokból épp úgy, mint a szomszédos bécsi és prágai egyetemre 
vonatkozó iratokban is. Csóth György akkor nyilazta le tanulótársát, amikor in studio Quin-
queecclesiensi tartózkodott. És mégis ez az irat a következőkben az egyetemet egyszerűen 
schola-nak nevezte: in scholis tunc existens; misiti extra scholas ipsas; dictas scholas exivisti.11 

Szőllősy György ugyanebben a viszályban vett részt, tehát az egyetemnek hallgatója volt. 
Mégis az ő kérvénye az egyetemet mindig schola-nak írja: . . . ipsas scholas . . . egrediebatur 
foras; causa s tud i i . . . scholas frequentasti.12 

8 Idézve: ASCHBACH: Die Geschichte der Wiener Universität, Wien. 1865. 
9 BARTAIÍ: Glossarium mediae et infimae Latinitatis Regni Hungáriáé, Lipcse — Budapest. 1901. 
10 Die Matrikel der Universität Wien, Bécs. 1954. I. Band. 1. Lieferung. 205. 
" M o n . Vat. 1/4. 219. 
l 2 Mon. Vat. 1/4. 281. 
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XI. Gergely pápa 1374-ben utasította a bolognai egyetem rektorát, hogy a pécsi Gal
vano tanár fizetését emelje föl. Mégis a címzésben az egyetem schola szóval van jelölve: 
Dilectio filio . . . Rectori domus nostrae Scholarum praesenti et futuro Salutem.13 

A bécsi egyetem 1385. évi Statútumaiban14 a schola jelenti az egyetemet: (Cupientes 
igitur apud Nos praefatus literarum Scholas generales incrementis semper felicibus pros-
perari.) a bölcseleti fakultást: (Az artistáknak a baccalariatus előtt le kellett hallgatniok 
priman et secundam partém Doctrinalis, secundam partém Graecismi, unum librum in Rheto-
rica, item in Scholis publicis alicuius Universtitatis, in qua pro tunc fuerint ad minus trés 
magistri Artium regentes.) Antequam (egy másik egyetem artista magisztere) recipiatur 
ad Collegium Magistrorum Facultatis, debet in Cathedra nostrae Scholae determinare unam 
questionem sollemniter in Artibus.) a teológiai kart: (Hinc est ut eorum, qui in hac Scientia 
laborant, quod sint vére et realiter de Theojogica Schola . . . Volumus autem ante omnia 
Graduatos et Granduandos his non esse notatos viciis atque eos qui in Scholis legunt, aut 
opponunt aut respondent, optimis et exemplaribus agi moribus . . . Item ordinamus, quod 
in disputationibus et aliis actibus Scholae Theologicae Baccalarii sedeant ad scamnum Gra-
duator um.) a jogi kart: (In Scholis sint pacifici sine clamoribus vei ulu!ationibusinhonestis...Si 
Scholaris vei Baccalarius recedat a Studio sine licentia Decani per mensem, praesens verő si non 
visitet Scholas infra 15 dies . . . lóca eorundem in Scholis per Decanum aliis valeant assignari... 
Non sit licitum álicui legere in domo vei in alio loco praeterquam in Scholis, nisi ex speciali 
dispositione Facultatis.) az orvosi kart: (Ordinamus quod Statuta nostra semel in anno . . . in 
Scholis Medicorum vocatis ad hoc sub pena pecuniaria per Decanum Facultatis imponenda 
Doctoribus, Licentiatis, Baccalariis ac Scholaribus Facultatis Medicináé. Az orvostanhallgató 
baccalariatus előtt debet audivisse Joannici artem commentatam integre, primum seu quar-
tum Canonis Avicinnae et aliquem librum in Practica, ut nonum Rasis Almansoris vei consi-
milem a Doctore vei Doctoribus vei aliis legentibus in Scholis publicis Studii generalis. Sőt 
jelenti az egyetem épületét is: (Item omnibus módis prohibemus Scholaribus nostris (artisták) 
ne scribant aut in publicum ponant schedulas diffamatorias... Item volumus similiter de 
istis, qui maculant Scholas signis et figuris turpibus dehonestant, firmiter observari.) 

A prágai egyetem Liber Decanorum 1423. évi bejegyzése ezt mondja: Sub hoc de-
canatu stúdium dictae universitatis . . . incepit reaccendi. Nam plene et integre tribus annis 
totaliter fuerat intermissum ab omni scholastica actione iuxta consuetudinem dictae Scholae.15 

Csak a teljesség kedvéért említjük meg, hogy Erfurti Jánosnak Veresmarthy által is 
lemásolt De confessionibus audiendis c. munkája még a párizsi egyetem hallgatóit is scholares 
Parisienses-nek nevezi. Sőt Reichenthali Ulrik is a konstanzi zsinatról 1428-ban írt mun
kájában Hochschule-nak nevezi az óbudai egyetemet. 

Mindezek az adatok tehát arról tanúskodnak, hogy a schola szó nem jelent okvetlenül 
és szükségképpen egy, az egyetemnél alacsonyabb fokú iskolát. Hogy jelen esetben mi az értel
me, azt részben Veresmarthy személyi adataiból olvashatjuk ki. Bécsben egyetemi hallgató 
volt, tehát valószínű, hogy a studens szó Pécsett is egyetemi hallgatót akar jelenteni. A rely-
tély megoldásához más adatokat kell figyelembe vennünk, de ez már kivül esnék dolgozatunk 
címén. 

IV. Meg kell még vizsgálnunk a kérdést: hol volt az a hittudományi iskola, melynek 
számára a kódex, illetve legalább annak első traktátusa, Bernardus de Parentinis munkája 
készült az idézett bejegyzés értelmében:.. . ad petitionem . . . filiorum meorum scholarium. 

Bár a kódexet Pécsett írták, ebből még nem következik, hogy Pécsett virágzott az az 
iskola, melyre az átdolgozó gondolt. Tekintettel arra, hogy a 4 traktátus felölelni látszik egy 
teológiai fakultás összes disciplináit (az 1. = liturgia, a 2. De Decalogo = Morális, a 3. Diéta 
salutis = Ascetica, a 4. De confessionibus audiendis = gyakorlati egyházjog), önkénytelenül 
is egy jól szervezett hittudományi főiskolára kell gondolnunk. Ilyen lehetett az óbudai egye
tem, melynek volt hittudományi kara. Csakhogy ez az egyetem 1432-ben okmányszerűleg 
már nem igazolható. Nem is valószínű hogy az óbudai egyetem egy pécsi másolóra szorult 
volna. így tehát csak Pécsett kereshetjük ezt az iskolát. Nincs adatunk arra, hogy a pécsi 
világi papság vezetése alatt állott volna ebben az időben egy hittudományi iskola. Nem is 
valószínű, mert tudtunkkal a világi papság utánpótlása úgy történt, hogy a jelöltek elvégzez-
zék a székesegyházi (káptalani) iskolát, utána néhány évre kimentek egy plébános mellé, aki
től elsajátították a legfontosabb gyakorlati ismereteket. Majd a püspök előtt vizsgáztak és ha 
kielégítő volt a tudományuk, felszentelték őket. Rendszeres hittudományi iskolák, stúdium 
partikulare-k szerzetesek körében működtek. Mivel a korabeli pécsi szerzetesek közül (feren
cesek, ágostonrendi remeték, karmeliták, dominikánusok) egyedül a dominikánusok iskolá-

13 Vat. Levéltár. Reg. Vat. 285. 
14 KOLLÁR ÁDÁM F E R E N C : Analecta JVlonumentorum omnis aevi Vindobonensis, Bécs 1761. I. köt. 

80—254. lapokon.~KINK RUDOLF: Geschichte der kaiserlichen Universität zu Wien. II . köt. Bécs. 1854. 
15 Monumenta historica Universitatis Carolo-Ferdinandeae. II . köi. 
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jára tudunk komolyan következtetni, úgy véljük, hogy a kódex a pécsi dömés stúdium parti-
culare számára íródott. Erre vall az is, hogy a kódex mind a négy traktátusa szerzetesek mun
kája, az első éppen dominikánusé. De még ennél is fontosabb, hogy az ún. Pécsi Egyetemi 
beszédek csak egy iskola keretéből nőhettek ki.16 Továbbá: már Harsányi András rámutatott 
arra, hogy a pécsi dömés rendház az 1476—1521. években, tehát kereken ötven év alatt 24 
rendtagot neveltetett külföldi egyetemeken és ennek alapján joggal írhatta: „Önként kínál
kozik annak feltevése, hogy egy konvent, melynek tagjai közül annyian járnak külföldre és 
ilyen eredményeket érnek el, különösen nagy gondot fordított fráterei minél kitűnőbb kikép
zésére. Ezt pedig nyilván úgy tudta könnyen biztosítani, ha a helyszínen, magában a konvent
ben, magasabb fokú iskolával rendelkezett."17 

Csakhogy itt fölmerül a nehézség: miért nem egy dömés fráter másolta ezt a kódexet? 
A rejtélynek talán az a megoldása, hogy a dominikánusok inkább prédikáltak, mint kódexe
ket másoltak és ezért kérték föl a szép kézírású és bizonyára rászoruló Veresmarthyt, hogy 
ezt a munkát kellő ellenszolgáltatás fejében végezze el. 

A kódex írásának ideje nem vitás. Az 1. traktátus 1431-ben, a második 1432-ben, a har
madik és negyedik 1432 és 1437 között íródhatott. Ezt igazolják a kódexben talált vízjegyek 
is, melyeket Briquet alábbi sorszámok alatt föltüntetett rajzokkal véltük azonosítani: 4464., 
5950., 6384.,.6498.18 

Petrovich Ede 

A magyar rímes-időmértékes verselés történetéhez 

Egyik útirajzában Szauder József lelkes szavakkal hívja fel figyelmünket a XVIII. 
századi pozsonyi protestáns papnak, Mossóczi-Institoris Mihálynak gazdag levelezésére, 
amelynek közel ötezer darabját a Szlovák Tudományos Akadémia központi könyvtára (az 
egykori pozsonyi evangélikus líceum könyvtára) ó'rzi. Szauder ezeket írja: „A tizennyolcadik 
század végi, tizenkilencedik század eleji Magyarország művelődéstörténetének olyan kincses
bányája fölé hajolunk, amilyenhez foghatót sehol Európában nem találunk; annyira a népek
nek s nemzeteknek még a polgári nacionalizmus kialakulása előtti forró, bensőséges együtt
működését tárja elénk a tizennyolcadik századi Magyarország területén."1 

Ez a szép mondat a könyvtárnak szinte egész XVIII. századi anyagára áll, így arra 
a Collectio variorum carminum (jelzése: 5721) című kolligátumra is, amelyet egyik pozsonyi 
tanulmányutunk alkalmával Ján CaploviÖ igazgató szívességéből forgathattunk. 

Latin és német, magyar és szlovák alkalmi versek és gyászbeszédek teszik ki a vastag 
kolligátum törzsanyagát: jórészt XVIII. századi nyomtatványok, de akadt köztük több kéz
irat is. A kolligátumban összefűzött majdnem minden munka szép dokumentuma a nemzeti
ségek „forró, bensőséges együttműködésének" az egykori Felvidék és Nyugat-Magyarország 
területén. A kolligátum 132. darabja például egy kézirat, Pataky György pozsonyi lakatosnak 
— neve után ítélve magyar embernek — szlovák üdvözlő-verse Gombos Mihály polgármester 
nevenapjára, 1776-ból. (Szlovákon itt természetesen a felvidéki protestánsoknál használt, 
erős szlovakizmusokkal telített, bibliai cseh nyelvet kell értenünk.) 

A gyűjtemény 134. darabja egy névtelen szerző — valószínűleg Mossóczi-Institoris 
Mihály — szlovák gyászverse 1770-ből (Poslednj Hlas Vmjragjcf Matky = A haldokló anya 
utolsó szózata), amely azonban egy magyar nemesasszony, Szerdahelyiné Plathy Borbála 
temetésére készült. 1786-ban pedig — ez a kolligátum 192. darabja — a szlovák származású 
Andreas Demian az ugyancsak szlovák származású Georg Stretschko-hoz, a pozsonyi evangé
likus líceum rektorához Klopstock patetikus stílusában írott német ünnepi ódát intéz. 

Ennek a poliglott környezetnek egyik központi alakja Mossóczi-Institoris Mihály 
(1731 — 1803), egy szlovákajkú túróci kisnemesi család sarja, a pozsonyi magyar és szlovák 
evangélikus gyülekezet papja. Magyarul jól megtanult, hiszen 1750-től több éven át a debre
ceni kollégium diákja volt, s nyomtatásban közzétett műveinek jelentős százaléka is magyar 
nyelvű.2 

A kolligátum 49. darabja Mossóczi-Institoris kéziratos magyar verse 1762-ből, 
Jeszenák Pál halálára. A hetvennyolc éves korában elhunyt Jeszenák buzgó híve volt a Habs-

16 PETROVICH E D E : A pécsi egyetemi beszédgyűjtemény. CSIZMADIA: Jubileumi Tanulmányok: A Pécsi 
Egyetem Történetéből, Pécs. 1967. 163. 

17 HARSÁNYI ANDRÁS; A domonkpsrend Magyarországon a reformáció előtt, Debrecen. 1938. 
18 BRIQUET: Dictionaire Historique des Marques du Papier. 

1 SZAUDER JÓZSEF: Ciprus és obeliszk, Bp. 1963. 352. 
2 SZINNYEI JÓZSEF: Magyar írók élete és munkái. Bp. 1897. V. köt. 1 4 0 - 1 4 3 . 
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