A SZEKELYUDVARHELYI KODEX.
(Első közlemény.)

Kódexirodalmunknak legérdekesebb, olvasmányul is legmegkapóbb emlékei közé tartozik a Székelyudvarhelyi kódex.
Azzá teszi már első részének kivételes személyessége, amellyel
első írója, Nyujtódi András ferences barát elénk lép, s az a
meleg családiasság, amellyel elsősorban testvérhúga üdvösségét
szolgáló olvasmányról kivan gondoskodni. Lefordítja számára
az ő szentjének bibliai történetét, majd az egyház tanításainak
Örök boldogság fondamentoma c. foglalatáét, gondosan kerülvén
minden olyat, ami ártatlan lelkét megháboríthatná vagy kel
letén túl tisztátlan dolgokra irányíthatná. Szerető gondoskodás
áhítata árad el rövid közbeszúrt megjegyzések és intelmek
nyomán az egész kódexen (nem csupán András fráter munkáján)
s átmelegíti a legszárazabb skolasztikus fejtegetést is ; Szent
Ferenc szelleme nem hiányzik e kódex lapjairól. De a húgáról
gondoskodó fráter már abban is kivétel, hogy, mint Borváth
János kiemelte, ő a magyar irodalomban az egyetlen fordító,
aki megnevezi magát; tudunk is egyet-mást krakkói egyetemi
tanulmányairól s a magyar diákok közt vitt vezető szerepéről.
A nem tőle eredő részek megkapnak tartalmuk változatossá
gával, költői és példázatos részleteik sokaságával s az egész
kódex székely nyelvjárásának zamatosságával és életszerű
ségével is.
Az itt következő fejtegetések közvetetlen célja meghatározni
a kódex elmélkedéseinek s a beléjük szőtt példázatoknak eredetét.
Talán nem lesz ez minden tanulság nélkül általában a magyar
kolostori műveltségnek s a kódexírók dolgozó módszerének
ismerete szempontjából sem.1
I. Örök b o l d o g s á g fondamentoma.
Judit könyvén s evangéliumi szakaszokon kívül a kódexben
az Örök boldogság fondamentoma c. katekizmust, továbbá a
1
Az eredeti szövegek megismeréséből bőven adódó nyelvtörténeti tanul
ságokra e helyt természetesen nem térhetek ki.
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tálairól s ezzel kapcsolatban a penitenciáról való elmélkedést,
a szerzetesi engedelmességnek s végül a szerzet elhagyása vesze
delmes voltának fejtegetését olvashatjuk. Az első és az utolsó
elmélkedés megjelöli eredetijét is, mindkettő tévesen, s a tévedés
magyarázata mindkét esetben ugyanaz. A két utalás közül az
első a kódex 104. lapján található. (A szövegeket nyelvi tekin
tetben pontosan, de mai helyesírással idézem) : «Kezdetnek
ittégyen különb-különb használatos írások az könyvből, mely
neveztetik örök bódogságnak fondamentomának, mely könyvet
az szent harmad Innocentius pápa szerze . . .» Lukinich Imre a
kódex külön kiadásának bevezetésében 1 I I I . Ince munkáinak
Migne-féle kiadását áttanulmányozván, valószínűnek tartotta,
hogy Nyujtódi szabadon szerkesztette a szóban lévő részt I I I .
Ince több munkájának darabjaiból. E föltevés valószínűségét
már Katona Lajos kétségbevonta a Nyelvemléktár XV. köte
tének bevezetésében.
A Fundamentum
aeternae felicitatis c. katekizmus nem
ismeretlen a teológiai irodalom történetében. Nálunk Mihályfi
Ákos is megemlítette a katolikus katekizmusok felsorolásában
(Az igehirdetés. 1921. 212. 1.), de csak egy 1509-i kiadásáról
tud s azt is elveszettnek tartja. Ezzel kapcsolatban Vargha
Dámján 2 megemlítette a gyulafehérvári Batthyány-könyviárban meglevő példányát. Bibliographiai munkákban, könyv
jegyzékekben azonban legalább négy kiadása szerepel. Már az
első is a skolasztika németországi fővárosában, Kölnben jelent
meg 1498-ban; valószínűleg maga a könyv is — a katekiz
musok tudós fajtájából való — a kölni dominikánus tudomány
terméke. A következő évben Lipcsében is megjelent, s e ki
adásnak pl. Krakkóban is két példánya található az egyetemi
könyvtárban, nyilvánvaló emlékeként annak, hogy Krakkóban
is használt tankönyv lehetett. Nyujtódi azonban olyan későbbi
kiadását használta, amelyben I I I . Ince pápa egy munkáját
nyomtatták utána. A párizsi Bibliothèque Nationale katalógusából látom, hogy már 1506-ban megjelent Kölnben egy ilyen
kiadás. Magam ily kiadások közül az 1509-inek a pannonhalmi
Szent Benedek-rendi központi főkönyvtárban őrzött példányát
használhattam Blazovich Jákó főkönyvtárnok úr szívességéből.
E kiadást azzal a betűtípussal és azzal a Szűz Máriát és Szent
Annát a kis Jézussal ábrázoló metszettel nyomták, amellyel
Hichael de Ungaria beszédeinek 1498-i kiadását; ennek ma
gyarázatául két föltevés szerepel nyomdászattörténeti mun
kákban : egyesek szerint a korábbi «retro Minores» meg
jelölés csak topográfiai természetű (a nyomda a franciskánus
1
A Székelyudvarhelyi codex. Sajtó alá rendezte Szabó Samu. Külön
nyomat
a Nyelvemléktár XV. kötetéből. 1907.
2
L. Szent Ferenc nyotndokain. 1926. 116. 1.
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kolostor szomszédságában volt), s kezdettől Werdena a tulaj
donos vagy nyomdavezető, a másik szerint ez utóbbi 1504ben szerezte meg az eredetileg rendi műhely betű- és metszetanyagát.
Az 1509-i kiadás teljes címe: Fundamentum
etemé felicitatis cum libro de Miseria conditionis humane, Kolophonja,.
amely közvetlenül csak ez utóbbi, valóban I I I . Incétől eredő
munkára vonatkozik : «Liber de Contemptu Mundi sive de
Miseria humane conditionis editus ab Innocentio papa tertio.
Colonie per Martinum de Werdena prope domum Consulatus:
in vico Burgensi (vei die Burgerstraes) commorantem impressus
Anno domini Mülesimo Quingentesimo nono feria quinto (!)
post festum sancti Galli.» E kolophon szerző-megjelölését értette
Nyujtódí a Fundamentumra is; semmi nyoma, hogy egyébként
Ince pápának tulajdonították volna.
Magának a Fundamentumnak szövege az 1509-i kiadásban
51 lapra terjed ; ebből 24 lapnyi nak fordítása maradt meg a kódex
meglevő részében. Mutatványul hadd álljon i t t az első bekezdés :
. . . az hütnek tizenkét ágazatiról,
és hogy mit kelljen hinnünk . . .
Kérdi az zsidó, kérdi az pogány es:
keresztyén vagy-é te? Én kedég felelek ö neki: keresztyén vagyok, ö
kérdi : Miért vagy te keresztyén ?
Felelek: MeTt megkeresztelkedtem és
az hiltnek ágazatait lelkemben hiszem
és számval vallom. Továbbá kérdi,
ha az keresztség és az keresztyén hüí
az üdvösségre szükségesek legyenek-é.
Felelek, hogy úgy vagyon. Kérdi ö,
miképen bizonyoj tátik. Felelek neki:
Urunk monda az evangyéliumban :
Valaki nem hiend és meg nem keresztelkedik, nem üdvözülhet. Ez ellen
ö azt mondja : Nám sok martyrok és
egyéb sok szentek üdvözültek, kik
mpg nem keresztelkedtenek. Én azt
feieiem erről, hogy akkor az olyan
martyrok megkeresztelkednek vala
vérnek keresztségében, sokak kedég
egyebek lángnak, azaz szentléleknek
keresztségében, mű kedég keresztel
kedünk folyamnak, azaz víznek ke
resztségében.

De articülis fidei et quid credendum sit.
Quaerit Judaeus, quaerit et paganus: es tu Christianus? Ego respondeo: Sum. Quare ? Quia baptisatus
sum et articulos fidei mente credo et
ore confiteor. Quaent deinde, an baptismus et fides Christiana sint ad
sal ütem animaenecessaria. Dico: sicQuomodo probatur ? Dico: Per dominum in evangelio dicentem : Quicumque non crediderit nec baptisatus
fuerit, sal vus esse non poterit. Contra multi martyres salvati sunt (et)
non baptisati et multi alii non martyres. Dico, quod illi martyres baptisabantur baptismo sanguinis, multi
alii baptismo fiaminis, idest spiritus
sancti. Nos aufem baptisamur baptismo fluminis, id est aquae,

A magyar szöveg viszonya eredetijéhez legtöbb helyen
olyan, mint a közölt mutatványban. A dialogikus menetet
erősebben érezteti az eredetinél, amely mindjárt az első mon
datok után legfeljebb «Quaeritur»-ral jelzi a kérdést, «Dico»-val
a választ. A magyarban a bevezető mondat is ismétlődik, puszta
«contra»-val bevezetett ellenvetés elé is azt írja: «Ez ellen ő
azt mondja», vagy «De ez ellen vetnéje ezt, mondván» stb-
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Nyujtódi Audrás lelkiismeretességére, de tudására is jellemző,
hogy bibliai, kivált evangéliumi helyeket bővebben idéz, olyan
helyen is, ahol az eredeti nem ad pontos utalást, néha mintha
emlékezetből folytatná. í g y a testi irgal másságokról (De septem
operibus miserieordiae corporalibus) szóló szakaszban (229. L),
ahol a latin csak az «ego sitivi» szavakig idézi Jézus szavait
s etc.-t vet utána, a magyar kissé szabadon, de talán szán
dékosan még pontosabban a fejtegetés rendjéhez igazítva, az
egész odaillő részt elmondja Máté evangéliuma XXV. 42—46.
verse szerint. Másunnan eredő idézeteket viszont, ahol eredetije
-az ő céljához túlságos alapossággal halmozza őket, megritkít,
verses szövegek fordítását, klasszikusokét és versus memorialisokét egyaránt, szinte következetesen kerüli. Csak a Catoféle distichonoknak kegyelmez ismételten, Juvenalisnak és
Terentiusnak egyszer. í g y is klasszikus idézetekben leggazdagabb
Jíódexszövegeink közé tartozik.
Általában állandóan szem előtt tartja a maga célját,
olvasója igényeit. Itt-ott körülír, magyarázgat, a szakaszokat
rövid Összefoglaló mondattal lezárja s ilyenkor egy-egy áhítatos
intelmet is told hozzá. A 220. lapon «az elmének búdosásáról»
(vagatio menüs) mint a restség egyik következményéről szóló
részt fordítván, ezt toldja hozzá: «De veszedelmes, mert nem
bizony vigasság és nem tökéletes nyugalom az olyan, holott
a lélek szomorú és az elme nyughatatlan és veszedelmes.» Az
irigység fejtegetése után hozzáteszi: «Ezeknek ellene való jó
urusság az szent szeretetnek szent jószága » (Hasonlóan zárja a
halálról szóló elmélkedés írója a bűnösöket gyűlölő pap példája
előtt a bűnökért a maga érdemeit felajánlóét: «0 bódogszeretet,
kivel'menden ember üdvözül, ó átkozott gyűlölség, kivel menden
ember kárhozik.») Ami a tankönyvnek készült eredetiben
egyenest ifjaknak szól, azt elhagyja, pl. a gyónással kapcso
latban; egészen elhagyja a «De inani gloria» c. szakaszt, bi
zonyára ugyancsak azért, mert apáca számára kevésbbé fontos.
A legnagyobb gonddal azonban a bujaságról (luxuria) szóló
szakaszt dolgozza át, e bűn részletezését mellőzi s helyette
a «szeplőtlen, virágló, szép szent tisztaság» magasztalásátszínezi
bővebben. E fontos helyen maga is jelzi a k i h a g y á s t — gyöngéd
szemérmetességét és szerető gondját minden más helynél jobban
éreztető szavakkal: a Jóllehet hogy az tisztaság ellen való
gonosz bűnről több írás volna, hogy az ő utálatos, gonosz,
ártandó voltát nyilvábban megérthetnők, de meg nem írom
azt az tü személyieknek tisztaságps tiszteletességéért, mert
bízom teljes lelkemmel az édes Úristenben, hogy szorgal
matos vigyázástok legyen ez nemes szent tisztaságnak egészlen
megőrzésére. Azért én i t t megállok erről nyilvábban írnom.»
Külön érdekessége a szövegnek a következő toldás az első
hitágazat fejtegetésének végén:

246

WALDAPFEL JÓZSEF

De ez ellen vetnéje ezt, mondván :
Contra Dominus ad apostolos ait::
«Nám azt monda Krisztos az apos Vos dii estis. Igitur plures sunt di.
toloknak, mondván: Tü istenek vat- Dico, quod per naturam et essentiam
tok. Azért több istenek es vadnak.»*) tantum un us est Deus, sed particiDe ez ellen ezt mondom: Mert ter patione nihil probibet plures essemészet szerént és állatja szerént csak deos.
egy az Isten, de maga részesüléskép
pen nem tiltja sem egy írás es,
hogy többek es emberek között le
hessenek, azaz istenes emberek, mert
az malasztos és szeretetnek állapot- - jáían való emberekben az Isten lako
zik malasztjának miatta és hozjá
egyesült az szeretetnek jószágával,
és így azkiben vagyon az igaz sze
retet, Istenben lakozik, és az édes
Úristen azon emberben. Azért ezenképen az ilyen ember, immár ennyében, jól és igazán mondatik lenni
Istennek, avagy rész szerént Isten
nek, mint az tüzes vas mondatik
lenni tűznek, miérthogy az tűzvel
meghevül. Ez kedég lészen az szere
tetnek mértéke szerént.
Már a hely fontosságára és nehézségére a figyelmet fel
hívó jegyzet becsületére válik a fordítónak ; hogy abból, amivel
az őt ki nem elégítő magyarázatot megtoldja, szerepel-e valami
valamely evangélium magyarázatban is, nem tudom. De a val
lásos ismeret és a malasztos szeretet kölcsönös összetartozásának
misztikus magyarázatából Szent Ferenc
filozófus-tanítványa,
Szent Bonaventura tanításának visszhangját vélem hallani.
S úgy látszik, a rendi összetartozás kifejezésén kívül András,
fráternek a «doctor Seraphicus» iránt való személyes tisztelete
is megnyilvánul azokban a jelzőkben, amelyekkel egy más
helyen elhalmozza, ahol eredetije minden jelző nélkül idézi:
«angyal dísző (Seraphicus!) szép szent Bonaventura doctor
atyánk».

II. Mely veszedelmes légyen az szerzetes embernek
ez világra térnie.
A 323. lapon e szavakkal kezdődik a kódex utolsó elmél
kedése: «A szent Anselmus doctornak ő könyvéből szól i t t
az írás arról, mely veszedelmes légyen az szerzetes embernek
ismég újonnan ez világra térnie.» Ez eddig titokzatosnak lát
szó forrásmegjelölésben ugyanolyan tévedés van mint az elő
zőben : az eredeti olyan szöveg, amely Anselmusnak egy munká
jával egy kötetben került a fordító elé. Ez a szöveg a De
eruditione religiosorum első könyvének I I I . része. A nagyon
elterjedt munkát a középkor végén Humbertus de Romanis
*) (A kódex jegyzete.) «Itt jól meglásd, mint kelljen értened, mert jól
meg kell ezt érteni és meg kell tanolni, hogy ne értsed vissza !»
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X I I I . századi dominikánus rendfőnöknek tulajdonították (talán,
mert összetévesztették De eruditione praedieatorum c. homiletikai-retorikai munkájával) s az ő neve alatt terjedt nyomta
tásban is a XVI. század folyamán. Igazi szerzője Gruilelmus
Peraldus (Perrault) ugyancsak XIII. századbeli francia domi
nikánus, akinek egyes későbbi teológusoktól kivételes magasz
talásókban részesített Summa (aurea) de virtutibus et vitiis c.
munkája a Guary-kódex egy fejezetének forrása. 1
A De eruditione religiosorumnaik több párizsi kiadásában
követi e munkát Anselmusnak egy írása, a Contemplcttiones
super vita Christi, néha egyebek i s ; bibliographiai munkák és
könyvtárjegyzékek egy év nélküli, egy 1505-1, egy 1512-i és
egy 1518-i kiadást emlegetnek. Az ellenreformáció idején is
nagy népszerűségnek Örvendett a még akkor is Humbertusnak tulajdonított De eruditione religiosorum : 1575-ben
Louvainban, tíz évvel utóbb Lyonban adták ki, majd 1591ben épen nagy népszerűségére, az utolsó két kiadás gyors szétkapkodására s az állandó keresletre hivatkozva Ingolstadtban
megint. Csak e legutóbb említett kiadással vethettem össze a
kódex szövegét. A kódex írója a párizsi kiadások valamelyikét
használta. De a két szöveg viszonya, azt hiszem, így is tisz
tán állhat előttünk, legalább semmi nyomát nem látom, hogy
a későbbi kiadók az első öt könyvön lényeges változtatást
tettek. A párhuzamos szövegek kezdete:
í. . . arról, mely veszedelmes légyen
az szerzetes embernek ismég ujunnan ez világra térnie. Ki imeképpen
kezdetik:)
Igen félelmes az olyant szerzetes
embernek ő dolga, kit az Úristennek
jó volta ez világnak veszedelmébel
kihozott, és őneki ismég reá térni
szivével avagy testével az fogadásnak elétte és utána, és ez megtetszik kfdéglen imezből, mert valaki
ez világra tér, Istentől elszakad és
elvész. Mert úgymond az szent Ágoston doctor egy írásában: Istentölelszakadni nem igyéb, hanem elveszni.
Az eltérés kedéglen Úristentől igen
nagy gyalázatosság embernek . . .

(Incipit tertia pars primi libri, quae
monet, ut eductus de saeculo nec
corde, nec corpore ad saeculum redeat. In cuius primo capitulo ostenditur, quod reditus ad saeculum multurn sit timendus.)
Multum timendum est ei, quem
Dei bonilas de saeculo eduxit, ad
illud redire corde vei corpore, ante
professionem vei facta professione. De
redilu post professionom hoc patet:
Qui enim sic ad saeculum redit, a
Deo recedit et perit. Aug. in lib.
Soliloquiorum : Deum quidem relinquere hoc est, quod perire. Iste recessus a Deo multum habet confusionis.

A magyar szöveg legnagyobb részében ehhez hasonló hű
ségű a fordítás, egy-két apró rövidítéssel vagy részletesebb körül
írással, a lapszéli forrásmegjelölések beolvasztásával stb. Három
példát iktat be máshonnan; ezt azonban előre is jelzi, utólag
pedig ily szavakkal vezeti be az elmélkedés forrásához való vissza1
V. ö. Döbrentei : Régi Magyar Nyelvemlékek, IV. k. — Timár Kálmán:
Adalékok kódexeink forrásaihoz. IK. 1926. 50. 1.
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térést: «Olvastatik itt az írás azról ...» «Szól itt az írás
meges a szent Anselmus doctornak ő könyvéből...»; a har
madik ily példa közben szakad meg a kéziratnak ez a része.
A meglévő utolsó lapokon jár el a fordító legszabadabban
eredetijével; úgy látszik, tudatosan korrigálni akarja követ
kezetlenségét. A harmadik és utolsó fejezet kezdete u. i. a
következő négy dologban jelöli meg azt, ami a szerzetben meg
maradni segít: «Primum est timor confusionis. Secundum est
timor periculi. Tertium amor propriae salutis, Quartum est
spes adjutorii.» (A magyar kódexben: «Első dolog mondatik
az gyalázatosságnak félelme, az második dolog mondatik vesze
delemnek ő félelme, az harmadik dolog mondatik tulajdon
idvességének szereteti, negyedik dolog segedelömnek ő bizo
dalma...») A továbbiakban nem különíti el ily határozottan
a négy pont tárgyalását s előbb veszi sorra a negyedik rész
letezését a harmadikénál. A magyar szöveg igyekszik a sor
rendet helyreállítani. Azért is irányulhatott erre inkább a
figyelme, mert ő a részletezésben is megtartja a sorszámozást.
Viszont az egyes pontok kezdetét keresgélvén eredetijében, a
szokottnál többet hagyott el a második részből, s ha a Nyelv
emléktár közlése e tekintetben hű, a bekezdésekre sem vigyázott
oly következetesen, mint az előzőkben : a harmadik ok ketté
szakad, a negyediknek nem j u t külön bekezdés, sőt a példát
sem kezdi elkülönítve. Az átrendezett szövegrészletek fordí
tása továbbra is a megszokott módon történik, de a második
«jószág» tárgyalásából megtartottat hozzáfűzött intelemmel
zárja le: «Qui amat periculum, in illó peribit» — idézi a
latin. «Valaki kívánja az veszedelmet, ugyan veszedelmes lészen
néki halála es» — foríítja a kódex és hozzáteszi: «az ő kénja
kegyiglen örökkévaló. Jaj azért a szerzetnek házából való kime
nőknek, mert az ő tűzök soha meg nem aloszik». A következő bekez
dés végén álló Szent Bernát-idézetnek sincsen nyoma a tőlem
használt szövegben.
III. A h a l á l r ó l .
A halálról szóló elmélkedés magában is kódexirodalmunk
legszínesebb és legjellegzetesebb szövegei közé tartozik. A közép
kor különböző időszakaiban keletkezett gondolatok és kisebbnagyobb szövegrészletek, példázatok és költemények szövődnek
benne egy-két szerkezeti következetlenség ellenére olyan szel
lemi egységgé, amelyben jellegzetesen éppen a középkorvégi
aszkézis főelemei, a halál könyÖrtelenségének és rútságának s
az elkárhozás szörnyűségének festése az uralkodók, míg a ke
resztény halálszemlélet másik oldalát, a túlvilági üdvösség hitét
csak ritka kivételként csillogtatja meg. Szent Ágostonnak a
halálról való keresztény gondolkodás történetében alapvető
gondolataiból indul ki s a bibliai idézetek mellett felsorakoztatja
más egyházatyák, kivált a ferences poenitentia-hirdetésben
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Szent Ágoston mellett legtöbbet emlegetett Szent Gergely és
Szent Bernát, valamint újabb ,doctorok' gondolatait, a pogány
bölcsek közül Ciceróéit és Senecáéit. Példái közt is ott van a
még a Vitae Patrumból eredők mellett a kolostori élet virág
korában a szereplők kortársaitól lejegyzetteknek hosszú sora,
valamint keleti mesetárgyak keresztény változatai, általában a
tárgykör legjellemzőbb s legelterjedtebb példái.
Említettem már az elmélkedés szellemének egysége mellett a
szöveg szerkezeti következetlenségeit. Épen ezek miatt merem
kódexirodalmunknak és a középkori európai irodalomnak leg
nagyobb magyar ismerőjével szemben azt hinni, hogy a magyarszöveg szerkesztője több forrásból eredő részleteket fűz össze. E
kódex szövegével Katona Lajos már nem foglalkozott behatóbban,
csak az eiobh külön megjelent szövegkiadást iktatta be a Nyelv
emléktár XV. kötetébe s az első kiadóktól, legfőkép Lukinichtól
megállapított tudnivalókat újra összefoglalván, néhány meg
jegyzéssel kiegészítette. Lukinichcsal szemben, aki Szent Imre
említése miatt s a Vitae Patrumból eredő néhány példa alapján
önálló kompilációnak tartotta, Katona így ír bevezetése XIV.
lapján: «A Vitae Patrumra való hivatkozások, melyekkel e
nézetét támogatja, annak igazolására nem alkalmasak, mert már
közbenső szerkezetekből való eredetüket árulják el, s az egész
elmélkedés gondolatmenete is annyira hasonló részint Temesvári
Pelbárt és a Discipulus (fferolt János) egy-egy beszédéhez,
részint Dionysius Carthusiensisnek a négy utolsó dologról szóló
munkája némely fejezeteihez, hogy az eredetiség érdemét e tractatus ismeretlen szerzőjétől is alighanem el fogja vitatni a
további kutatás. Hogy a magyar író kész latin szövegből fordított
és nem maga compilait, azt szinte bizonyosra vehetjük.» Kato
nának kétségkívül igaza van, egyrészt a példákra vonatkozólag,
másrészt rokonszövegek megjelölésében, s abban is, hogy nem
tehető fel az egész szövegnek olyértelmü eredetisége, amely
•egész kódexirodalmunkban páratlan. De az előttem kétségtelen
nek látszik, hogy nem egy kész latin szöveget fordított, hanem
több-kevesebb önállósággal kompilált, itt-ott emlékezetére isrábízván magát, az elmélkedésnek magának főrészeiben éppen Pelbártból és Discipulusból. Az említett következetlenségek csak úgy ért
hetők, hogy munkaközben egyik forrásától egy másikra tért s
kéziratában utólag sem tüntette el ennek nyomát azzal, hogy a
meg nem tartott, közben elhagyott ,distinctio'-t megváltoztatta
vagy törülte, egyes részek ismétlődését megszüntette stb.
Ez utóbbi szempontból két példának, a Zoltán királyról
{244. és 275. 1.) és a soha nem nevető királyról (249. és 253.)
szólónak ismétlődése a legfeltűnőbb. Annyi ebből is bizonyos,
hogy miként a Szerzetből való hitérés fordítója, emezé is toldott be
más forrásból vagy emlékezetből a fejtegetés fordítása közben
részleteket, s néhol nem vette észre, hogy ugyanazt a példát már
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egyszer elmondta. De a szöveg szerkezete maga bizonyítja, hogy
nemcsak példák kedvéért tér egy forrástól máshoz, hanem egy-egy
gondolattal kapcsolatban eszébe jutván, hogy hasonlót másutt
is olvasott, kikeresi azt is, egy darabig követi, hogy ismét
visszatérjen az előbbihez, vagy végleg az új kalauzhoz csat
lakozik. (Itt is föltehető kivételesen, hogy egy-egy ily gon
dolatot emlékezetből iktat közbe. Bizonyára szószéken gya
korlott és a nagy beszédminta-gyűjteményekben jártas ferences
baráttal van dolgunk.) Magában az elmélkedésben legfeltűnőbb,
hogy a testi halálról szóló rész elején (241. 1.) bejelenti, hogy
«három válaszokat szükség jelentenönk», az elsőt elkezdi, a
másodikat nem jelzi külön, de nyilván erre tér a 254. lapon
«de itt emellé kérdés támad» kezdettel, harmadik válaszra
azonban nem kerül sor (Pelbártnál ott van, sinnen a bejelentés!),
a 263. laptól egészen más szerkezetet követ. I t t meg a halált
«környülálló» tizenkét keserűség fejtegetését jelenti be, de a
nyolcadikkal végeszakad a tárgyalásnak. A következő kérdés
teljes kimerítése után külön bevezetéssel csupán rövid magya
rázatokkal egybekapcsolt példák sora következik ; az első még
kapcsolatban van a fejtegetés utolsó részével, aztán a kapcsolat
egyre lazul, az utolsónak már sem halálhoz, sem gyónáshoz
serami köze. Ebben az utolsó részben fordul elő Szent Imre
említése is; valószínűleg igaza van Lukinichnak, hogy ezt a
pár mondatot kódexírónk maga szövegezte. Mindez s még
néhány apróbb következetlenség világosabb lesz a megjelölhető
forrásokkal kapcsolatban. Mindannyiszor, ahányszor «továbbá
következik» szavakkal kezd egy új részt, úgy látszik, új for
rásra tér, mint ahogyan a Szerzetből való kitérés fordítója is e
szavakkal tér vissza a példák után «Anselmus»-hoz.
Ami a Katonától csak a fenti utalásokkal megjelölt pár
huzamos szövegeket illeti, Dionysius Carthusiensis De quattuor
hominis novissimis c. munkájában közkeletű tételeken, idézeteken
és distinctiókon kívül csak époly közkeletű példákban (Alamizsnás Szt. János és a császárkoronázás, Nagy Sándor) talál
ható távoli egyezés szövegünkkel ; mindezekben sokkal közelebbálló szövegek is ismeretesek. Ami viszont Discipulust illeti,
nem egy, hanem két beszédében is találunk csaknem szószerint
egyező nagyobbterjedelmű darabokat, a beszédekkel egy kötetben
terjesztett Promptuarium exemplorumban, valamint még néhány
beszédben pedig egyes példákat. Valószínű, hogy a sem Pelbártnál,
sem Discipulusnálnem található fejtegetésekben is valamely latin
beszédet követ, de ehhez és néhány példához csak távolabbi párhu
zamot ismerek. Olyan szöveg szerint való egyezést, amely arra
bátorít, hogy kódexünk közvetlen forrását gyanítsam, Herolton és
Pelbárton kívül csak Michael de Ungariának ugyancsak a halálról
szóló, VI1T. beszédében találtam eddig; ez a magyar szerző tud
tommal itt tűnik föl először kódexirodalmunk forrásaként.
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A magyar szöveg maga is Lukács evangéliuma VII.
szakaszához fűződő beszédként indul ; ez a textusa Pelbárt
kódexünkkel párhuzamos beszédének s a Heroltéi közül az egyik
nek (Katona éppen erre gondolhatott), míg a másiké Máté evan
géliumának IX. szakaszából való. Általában az e két szakaszhoz
fűződő beszédekben, a pünkösd utáni XV. (korábban XVI.)
vasárnapra, valamint a nagyböjt negyedik péntekjére, illetőleg
a XXIII. (XXIV.) vasárnapra szóló beszédek egész tömegében
jelölhető meg kódexünk elmélkedésének távolabbi rokonsága,
A magyar szöveg főrészei a következők :
I. 233—4. 1. Szent Ágoston alapvető tanítása s a heti
szakasz jelentőségének vele kapcsolatos értelmezése — minden
jellemző mozzanatban Pelbárt De tempore, pars Aestivalis 45.
beszédének kezdetével egyezően.
íme egy halott hozatik vala, ki Ö
anyjának egyetlen egy fia. Ez igéket
megírta Szent Lukács evangéliumának
hetedik /észében. E mellé, úgymond
Szent Ágoston doctor, a törvénykönyvbe beírták mondását, háromszerű, egem, a halál: első testi, és
ebből mend feltámadnak az Ítéletre . . .
Második a lelki halál, mikor a lélek
meghal a halálos bűnnek miatta...
de e halálból igön sokan támadnak
föt, tunnya mint a bizony penitenciatartók, és igön sokan nem, miképen
a bűnbe megkeményültek. Harmadik
a pokol kénjának halála, holott a
halál soha meg nem hal és annakokáért öbelőle senki fel nem támad...
Annak okáért a mü áldott üdvözí
tőnk, hogy megábráznája és megmutatnája az feltámadást lehetsé
gesnek lenni, ez ifjat a testi és lelki
haiálból feltámasztá és megadá az ö
anyjának, miképen megjelöltelik a
szent evangéliomba.

Ecee defunctus efferebatur, filius
unicus matris suae. Luc. VII. et in
evan. ho. Secundum Augustinum de
pe. di. ul. in fine, triplex est mors.
Prima corporalis et de hac ormies
resurgent in fine mundi... Secunda
est mors spirituális, qua anima moritur, et de hac muüi resurgent per
poenitentiam et multi non propter
malitiae obstihationem. Tertia est
mors gehennalis, de qua nullus resürget, quia in inferno nullaest redemptio. Ut ergo ostenderet nobis
Christus resurrectionem posse fieri
a morte spirituali et corporali, resuscitavit hunc mortuum, de quo loquitur hodiernum evangélium.

Ez az egyezés annál fontosabb, mert Pelbárt itt nem
idézi magának Szent Ágostonnak szavait, sőt nem is e taní
tás főforrására, a De eivitaie Dei XIII. könyvére utal, hanem
a De vera et falsa poenitentia c, Szent Ágostonnak tulajdonított
későbbi iratra. Ezt, amint a magyar író helyesen megjegyzi,
beírták a törvénykönyvbe, t. i. Gratianus Decretuma idézi a I I .
rész 33. ngye kapcsán fölmerülő harmadik kérdéshez fűzött
De poenitentia c. tractatusban. Halálról, bűnről és kárhozatról
persze ott is bőven van szó. magának a «mondásnak» azonban,
legalább a kezemen megfordult szövegekben nincs nyoma.
A kódex mégis helyesen értelmezi Pelbárt utalását: Bromyard
Summa praedicantium&ft&k ,Mors' c. cikke is mindjárt a kez
detén «sicut patet in decreto de pe. dis. ulti. in fine» szavakkal
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utal a hármas megkülönböztetés forrására ; Pelbárt maga is
már alighanem másodkézből idéz.
II. 234—40.1. «Mely mellé három lelki ianúságot vehetünk
eszünkbe» — folytatja a kódex, de Pelbárt itt következő hár
mas distinctiójára csak a 241. lapon tér. Pelbártnak e beszéde
már második az aznapiak közül s így magának az evangéliumi
szakasznak értelmezését már az előzőben elvégezte ; kódexünk
i t t pótolja a kiemelt mondat szavainak lelki értelmezését. Az
említett tanulságok közül az első «e halottnak jelöntése», a
második az özvegy anya sírásáról szól, harmadik azonban nem
kerül sorra, hacsak nem az a harmadik, amit az előbbivel kap
csolatban a siratás jogosultságáról mond; talán i t t már nem
tetszett annyira az, amit e rész forrásában talált, s visszatért
Pelbárthoz. Az első tanulság első tagjának megjelölése a Biga
salutis de tempore e szakaszhoz fűződő CV. beszédében is meg
található (mortui significatio), a többi nem. Ami a részleteket
illeti, annak megokolását, hogy a halott a bűnös embert példázza
(állandó témája ez az e szövegről szóló beszédeknek), aránylag
leghasonlóbb szövegezésben Jacobus de Voraginenak a negyedik
péntekre szóló nagyböjti beszédéből ismerem (csaknem szószerint
őt idézi itt is Johannes Nider). A magyar szöveg szerint a
halál okozta testi változások azonosak a bűn következményeivel, 1
a kivivés (efferebatur) az egyházból való kiszakadással, a holt
test súlyossága (ezért viszik sokan) a bűntudatéval. Az első
két pont megvan Jacobusnál, a harmadik helyett azonban a
siratásról szól ; ez a magyarban a fődistinctio második pontja,
már más szempontból. Éhhez ugyancsak Jacobus de VoraginéXVI. vasárnapi első beszéde áll közelebb:
Másodszer tudnonk kell ez özvegy
anyának sírásáról, hogy lélek szerént
ez özvegy anya példázza anyaszentegyházat. Annakokáért úgymond a
magy arázó írás : özveggyé maradott
anyaszentegyház, mely az ő édes jegyesének, Krisztus Jézusnak jelönvoltatul özveggyé maradott, fiait, leányait
siratja, melyeket lát halálra menniök.
Azért eszönkbe kell vennönk, hogy
a halotton közönséggel három sirások szoklanak lenni: ugyanezönképon
lélek szerént a halotton három sírá
soknak kell lenni : első sírás lészön,
mikoron méglen a halott a házba
vagyon... másodszer lészön a sira
lom a halotton, mikoron az kapun kí
vül vitetik .. . harmadszor lészön a
siralom, mikoron a halolt eltemet
tetik . . .

Quinto videndum est, quae sit ista
vidua, a qua mortuus defletur. Secundum glossam ista vidua est ecclesia, quae sponsi sui praesentia vidua ta filios suos plorat, quos ad mortemireconspicit,.. Notandum autem,
quod trés planctus circa mortüum
fieri consueverunt. Unus fit, cum
adhuc mortuus est in domo. Alius,
dum fertur extra domum. Tertius,
cum defertur ad tumulum et sepelitur.

1
A 235. lapon ezzel kapcsolatban idézett «Katholikon» Joannes Januensis lexikona.
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A siratásoknak a magyarban egyenként következő lelki
értelmezése is megvan Jacobusnál, csakhogy a fentiek után.
Ennek ellenére kétes, Jacobus-e a közvetlen forrás, mert t ú l 
ságosan apró darabok összetoldását kellene e részben föltenni,
másrészt nem valószínű, bogy az apáca-olvasóit szem előtt t a r t ó
szerző maga i k t a t t a volna be a 238. lapon álló ótestamentumi
párhuzamot. A túlságos siratás bűnösségének fejtegetése is
gyakori az evangélium ,Noli flere' szavaival kapcsolatban, de
a kódex distinctiójával pontosan egyezőt nem ismerek.
I I I . (241—261. 1.) A lelki báláinak Pelbárttól független
részletes fejtegetése után tér vissza a kódex Pel bárt 45. beszé
dének tárgyához s annak menetét második részének végéig
követi, csak a harmadikra, a legvígasztalóbbra nem tér rá.
A fŐmozzanataiban vele egyező részben csak példákat mond el
máshonnan, egy-egy idézetet hagy el v a g y egy-két mondat
sorrendjét cseréli föl, apácaolvasóihoz szóló rövid intelmet sző
be, egyébéként híven követi. Csak a fejtegetést tagoló néhány
mondatot idézem az egyezés mértékének bemutatására:
Továbbá következik a szent írás a
testi halálról, melyről három vála
szokat szükség jelöntenönk: tudnonk
kell, hogy bizonysággal tudjuk, hogy
mend meghalonk, úgyhogy senki valaminémü bölcseséggel avagy okos
sággal a halálnak törvényéből önön
magát ki nem veheti. Mendenestiil
fogva a halálról menden ember kö
zönséges törvénnyel bizonytalan és
mennyébe ? négy dologba. És elöszer
mondom, hogy a halálnak ideje bi
zonytalan . . . Másodszer igön sok a
halálnak h e l e . . . Harmadszor a halál
nak módissága, mert senki nem bi
zonyosaiképpen hal m e g . . . Továbbá
negyedszer a halálnak állapatja... De
itt e mellé kérdés támad : minekokáért akarta egem (itt-si, igven) az
édes Úristen embernek az ö haláláról
ezöket bizonytalannak lenni : tunnyamint az üdőt, a helt, a halálnak módisságát és állapatját. Erre reáfelel
szentírásbéli Henricus mestör, hogy
ennek közönségös oka ez, mert ígyekképen érdöml lennie, és a halálnak
es m éretlen sége használatosb ember
nek a vétköknek és bűnöknek eltá
voztatására és jószágoknak gyüttésére,
keresésére, kiknek miatta juthatonk
az örök életre. És ez megmutattatik
sok okokkal: első ok okosságnak,
megtekéntésnek o k a . . . Második szor
galmatos dolognak oka... Harmadik
megbantasnak,nyomoritta«nak oka...

Idcirco de ipsa morte tria mysteria
deelaremus pro hoc sermone. Primum
dicitur humanalis incognitionis...
Sciendum est, quod hoc certissime
cognoscimus, quod omnis homo móri
debet ita quo nullus quacumque sapientia vei ratione poiest seeximere
a lege mortis. Nihilominus de morte
quilibet communi lege incertus est
quoad quattuor, quaesuntincognita...
Primum est mortis tempus... Secundoincertus est locus... Tertio incognitus est modus sc. mortis est incertus...
Quarto incertus est status... Circa
secundum de ordinatione huiusmodi
a Deo quaeritur, qnare Deus sie or
dinäre voluit, ut mors quoad praedieta esset homini incerta et incognita,
cum talia sciendo magis posset homo
evadere damnalionem disponendo se
ad mortem, ut videtur. Ad hoc respondetur secundum Henricum se
Hassia in lectura super Genesim, quod
generalis causa est ista, quod sie ignotum et incertum fore tempus mortis,
locum et modum ac statum utilius
est hominibus mortalibus ad vitanda
vitia et peccata et ad quaerendum
virtutes, quibus pervenitur ad vitam..
Sed quomodo, hoc ostendit idem doctor
pluribus rationibus particularibus.
Prima dicitur circumspectionis vel
cautionis. Secunda dicitur operation
is. Tertia dicitur repressionis. Quarta
dicitur dilectionis. Quinta dicitur ani-
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Negyedik jószágos szeretetnek oka...
Ötödik kárhozatna* eltávoztatásának
oka... Hatodik nagy szomorúsáanak
kirekesztésének oka... Hetedik és
utolsó az isteni imádságnak oka.

mationis. Sexta dicitur consolaiionis.
Sepíima dicitur exorationis.

IV. 263—289. 1. A gonoszok halálát «környülállják.. .
tizenkét keserűségük.» E tizenkettes distinctiónak s. a rész kez
detének nem ismerem párját; ami az előbbit illeti, feltűnő
egyrészt az, hogy végül csak nyolcról beszél, másrészt, hogy a
Nagy Sándor temetéséről szóló példában is annyiban tér el a
közismert változatoktól, hogy nála tizenkét bölcs tizenkét mon
dása olvasható.
Ez a rész idéz legtöbbet a halállal foglalkozó költészetből
s a haláltánc előzményeiül tekinthető szövegekből általában,
legnagyobrészt f a kor szokása szerint szent Bernátnak tulaj
donítva őket. í g y neki tulajdonítja ő is a Rainaldushoz szóló
intelmet (V.o. Migne, Patrologia latina C L X X X I V 1307—14.)
Öt sorát fordítja a senkit nem kímélő kaszás jellemzéséül: «arra
mondja a szent Bernald doctor ez világnak megutálásáról szer
zett könyvben: a halál levág egem, a halál mendeneket megöl,
mely testbe él. Az jobbágyurakat megnyomorítja és a nagy
orvosdoktorokat, mendenekön uralkodik, az nömösöknek biro
dalmát tartja és senkit nem fél. A halál az ifjakat elragadja
és az vénöket, senkinek nem kedvez.» (264. 1.). Ezek a többed
magával De contemptu muncli néven is emlegetett vers leg
többet idézett sorai. Megvannak a Fundamentum
aeternae felicitatisn&k ,De quattuor novissimis' c, kódexünkben már
hiányzó szakaszában is:
Mors resecat, mors omne necat, quod carne creatur,
Magnificos premit et modieos, címctis dominatur,
Tarn ducibus, quam principibus, communis habetur,
Nobilium tenet impérium, nullum reveretur.
Mors juvenes rap it atque senes, nulli miseretur.
A magyar fordítás ettől a szövegtől az orvosok említésében
tér el; nyilván előtte oly szöveg állt, amelyben modieos h.
medicos-t olvasott, a hiba keletkezésében azonban azoknak a
haláltáncszerű egyéb felsorolásoknak is része lehetett már,
amilyenekből röviddel utóbb kódexünk is idéz s amelyekkel
rokonságban van az itt következő Bernardus-citatumok máso
dika is : «0 nyavalás halandó ember, mondd meg énnéköm
holott vannak ez világnak szeretői, kik ennekelőtte egy kevés
időkön művelőnk valának! Semmi nem maradott őbelőlök,
hanem csak hamu és férgek. E hely eredetije a Meditationes
piissimae de cognitione humanae conditionishól való :» «Die mihi,
ubi sunt amatores mundi, qui ante pauca tempóra nobiscum
e r a n t ? Nihil ex eis remansit, nisi cineres et vermes.» (III. 9.).
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Az ezt megelőző idézet eredetijét Martinus Polonus Prompiuanum exemplo?'umé,ból ismerem, ez azonban itt nem hivatkozik
Szent Bernátra, mint az előzőkben többízben. (VI. 9, Quid fetidius
humano cadavere, quid horribilius mortuo homine, cuius erat
in vita gratissimus amplexus, íiet in morte horribilis aspectus.
Micsoda iszonyúbb avagy szörnyebb a megholt embernél.
Kinek életibe vala kedves ölelése, lészön halálának idején
iszonyú rettenetös tekénteti.) Kozáky (A haláltáncok története
I. 45. 1.) egy XIII. századi augsburgi kéziratból idézi. Az a
Prosper nevű mestör, akit ezekután idéz kódexünk, nem más
mint Aquitaniai szent Prosper, Szent Ágoston leghívebb tanít
ványa ; az idézet az ő Augustinus-florilegiumának végéről való :
266.1. Tekénts meg,nézd mekegem,
a koporsókat, lásd meg, egem, kicsoda
úr, kicsoda asszony, kicsoda szolga,
kicsoda kazdag, kicsoda szegény, válaszd meg, ha tetietöd,, a folnagyot (!)
a királtul, a szépöt az szörnyűtül, az
erősét az erőtlentül.

Liber sententiarum* (Migne, Patrologia latina, LI. 496.). Respice sepulcra
et vide, quis servus, quis dominus,
quis pauper, quis dives! Discerne, si
potes, vinctum a re^re, fortém a debili,
pulchrum a deformi.

Az ötödik keserűségtől kezdve szövegünk teljesen egyezik
Discipulus OXV. beszéde megfelelő részével, Herolt hetes distinctiójának negyedik tagjától a beszéd végéig. Az egyezés
még teljesebb, mint az előbbi részben Pelbárttal, mert itt a
példák is azonosak. Egyébként az ötödik keserűséget meg
előzően is van már egyezés. A magyar szöveg harmadik ke
serűsége Heroltnál az első:
Harmadik... az egyedül való elmenés... Bizonyába R világba ember
akármely messze menjün, utitársot
talál, de halálodnak idején egy barátod avagy rokonod sem megyén el
teveled, hanem csak netalámtán a
koporsóiglan. Arra mondja a Dávid
proléta: Egyedül vagyok én, miglen
elmenjek.

Primo, quod solus abhinc transit,
Ps. : Singulariter sum ego, donee
transeam. Nullus enim amicorum,
quibushicamicUiamtuam multotiens
osíendisti et quos dilexisti, tecum
vádit conducendo te de hoc mundo,
nisi forte sequatur teád sepulehrum...
Si enim quis vult ultra m a r e . . . socios secum ambulantes potestinvenire,
sed quando de hac vita migrare debet,
tunc nullum socium vei amicum ha
bere potest.

Mintha eleinte csak emlékezett volna Discipulus fejtege
tésére s aztán valamiért fölütvén a könyvet, annyira meg
tetszett volna a szöveg maga, hogy teljesen hozzá szegődött.
Lehet, hogy előbb csak, példákat keresgélt a Promptuariumb&n
s a ,Mors' címszó valamelyik utalása e beszédre terelvén
figyelmét, ezt is szem előtt tartotta, utóbb egészen ezt
kezdte követni. A fent idézett hely előtt közvetlenül épen egy
olyan példa áll (egy sírásóról), amelyet Herolt a maga második
pontjával kapcsolatban mond el. (Lásd alább a példák közt).
A fejtegetésből i t t is csak az egészet tagoló kezdőmondatokat
s az egésznek végét idézem:
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279. 1. Ötödszer... az ördögök fo
lyamnak az embernek vonakodására
és az ö törvényüket várják... Arra
mondja versszerző mestör: Embernek
halála után hármak keresik nagy moh
sággal az ő részeket : a féreg akarja
a testöt, az sátán ördög a lelket, az
ő maradéka, nemzete marháját...
Hogy kedég embernek halálán, vona
kodásán sok ördögök lesznek, illyen
példa olvaslalik an ól, hogy néminemű
szép ifjú és kazdag... 284. 1. Hatod
szor mely történik a meghaló ember
nek, mert méjjyön esméretien tarto
mányba, holott semmit nem vall,
hanem csak azokat, melyeket ö előtte
elbocsátott. . . Hetedszer mely történik
embernek halálának idején, mert em
ber halálának idején elveszti a ma
lasztnak idejét és az érdomlésnek
idejét. ...Nyolcadszor, hogy a halál
megfoszt embert ez világnak menden
javitul és örömeitül... És annakokáért, ha akarónk jól meghalni, jól
kell élnönk. Micsoda kedég jól tudnia
meghalni, megjeíöntetik imez pél
dának miatta : vala néminemű kalmár,
mely egy nagy vadon erdőn által
menvén.. . 289. Melyet hallván a
kalmár, elhagyá mend az ö üdö sze
rént való jószágit és lön az édes
Jézusnak ájtatus szolgája és Istennek
országát vévé.
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H Quarto daemones accurrunt ad
agonem hominis et ius snum expec
tant. . . Unde versus: Post hominis
mortem tria quaerunt avide sortem.
Vult vermis carnem, sathan animam,
posteritas r e m . . . I Sciendum etiam,
quod mulli daemones assunt morienti homini. De quo legitur tale exemplum, quod quidam adolescens pulcher et dives... Quinto, quod vadit
ad regionem sibi ignitum, ubi nihil
habet, nisi quae praemisiî... K Sextor
quod homo in morte perdit tempus
gratiae et tempus negotiationis...
L Septimo, quod mors privat hominem omnibus gaudiis mundi...

M Unde si volumue bene móri,,
tunc antea debemus discere bene
móri. Quid autem sit scire Dene móri,
patet per tale exemplum: Quidam
mercator transiens per silvam... Quo
audito mercalor reliquit omnia bona
temporalia et factus estdevotus homo.

Ennek a résznek példái is egy kivételével a latin szöveg
nek is ugyanazon részéhez tartoznak, az az egy is (az alábbi
jegyzékben 20. sz.) megvan Discipukts ngyane beszédének meg
előző részében, s i t t az ellentét kedvéért fordítja le a kódex
író, minden jellemző kifejezésben Discipulusszal egyezően,
néhány oly bevezető mondattal, amelyek tartalmilag ugyan
csak párhuzamosak a beszédnek a maga helyén még nem köve
t e t t részével.
V. (289—297. 1.) «A halálnak idején teendő kérdésekről»
szóló fejtegetés a maga egészében Discipulus egy másik beszé
dével, a Máté evangéliuma IX. fejezetéből kiinduló XXIV.
vasárnapi második beszéddel egyezik :
. . . a halálnak idfjén való kérdéSermo, CXXXV. De interrogationisökröl.. .eszünkbe kell vennönk, hogy bus ad agonizantes.. .Sciendum,quod
hat kérdéseket kell tenni a vonakodó, sex sunt interrogationes, ad quas si
avagy halálának idején késálkodó agonizans porfecte responderit et ista
embertül, melyekre ha az vonakodó
sex in se habuerit, Signum est quod
ember lekélletösséggel felelend és e est de numero salvandorum. Primo
hat dolgokat bizonysággal ömagába infirmus interrogandus est, an omnia
vallandja, ez nyilvánvaló jegy, hogy credat, quae dogmatizata sunt in
az tldvözülendőknek számi közzül ecclesia Dei ad credendum homini
való. Előszer a kór megkérdendő,
Christip.no... Secundo infirmus in-

A SZÉKELYUDVARHELYI KÓDEX

hogy ha mendeneket higgyön, melyek
Istennek egyházába meghirdettettek
a keresztyén embernek hivcndöknek
lennie.. . Másodszer a kór megkér
dendő, hogy ha esméri-e Ő magát,
hogy az ő teremtéjét az ő undokságos bűneivel gyakorta megbántotta,
tunnia mint gondolatjával, müvelködetivel ég jószágoknak elhagyásá
v a l . . . Harmadszor megkérdendő a
kór, hogyha bánkódjék erről, hogy vet
kőzvén gyakran megbántotta az édes
Istent... Negyedszer méges a kór
megkérdendő, hogyha szándékozza az
Ö életét megjobbítani... Ötödszer
megkérdendő a kór, hogyha menden
ellenséginek, kik őtet megbántották
igékkel avagy téteményökkel, szüve
szerént megbocsát-é... Hatodszor
megkérdendő a kór, hogyha higgyön
és örüljön erről, hogy juthasson
avagy mehessen az örök életre...
És az illyetén kór, ki e hat dolgot
ömagába vallja, intendő Christus
urunknak kénszenvedésének elmélködésére, hogy ömagát erre ájtatosan szerezze, mely elmélködésnek
miatta ördögöknek menden késérte
töket meggyőzheti.
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terrogandus est, an recognoscat, quod
peccando saepius creatorem simm
ofléndit cogitatione, locutions, ope et
omjssione... Tertio infirmus înterrogandus est, an doleat de hoc, quod
Deum saepius offendit peccando..»
Quarto infirmus interrogandus est,
an proponat vitám suam emendare...
Quinto infirmus interrogandus estr
utrum omnibus inimicis suis, qui
eum offenderunt verbis vei factis,
ex corde induisit.., Sexto infirmus
interroyandus est, an credat et gaudeat de hoc, quod debet pervenire
ad viíam aeternam... Et talis infir
mus, qui ista sex in se habet, inducendus est, ut se ad meditandam
passionem Christi devoto corde praeparet, in qua meditatione omnes
diabolicas tentationes potest vincere.

Heroltnál i t t az előző beszéd kezdetén kitűzött Harmadik
feladat tárgyalása következik; ez a magyar szövegben nincs
meg, miként az előző beszéd tartalma sem, hanem mindjárt
i t t következik a beszéd végén álló példa a halálos ágyán az
ördöggel vitatkozó jámbor vitézről, a Caesariusra, Herolt köz
vetlen forrására való hivatkozással együtt. Ez után «követ
kezik a szent írás azokról, kik gonoszul gyónnak» bevezetés
sel már csak példák sorakoznak lazán egymás után : az idé
zett szavakkal bevezetett első még nyilvánvaló kapcsolatban
van az előző rész tárgyával, aztán hasonlóság és ellentét (sok
szor csak egy részletben) viszi e kódexíró tollát egyikről a
másikra ; az utolsónak már semmi köze az elmélkedés tár
gyához.
Nem tartom valószínűnek a fentiek alapján, lehetséges
nek is alig, hogy a kompi]álást az itt bemutatott módon vala
mely ismeretlen latin forrás végezte volna el. Másrészt azon
ban, bármilyen ugrások vannak is a szerkezetben, bármily
nyersen mutatkozik is meg az egyik forrásról a másikra, kis
részben talán az író saját ötletére vagy emlékére való áttérés,
kódexirodalmunkban már ez is az önállóbb szövegek egyikévé
teszi. ^gy-&gy idézet vagy példa beiktatásában, egy-egy rövi
dítés megértésében képzettsége látszik, bár ez utóbbi tekin
tetben tévedés is akad. Kivált az első részben a kompilálás,
Irodalomtörténeti Közlemények. L.
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kiegészítés igénye maga is becsületére válik. Stílusa sajátos
keveréke a legéletszerübb népies beszédnek és, ahol igazán
fordít, a latin nyelv szerkezetétől szabadulni nem tudó szol
gaiságnak; ez utóbbi tekintetben messze mögötte marad á
nyelvi tekintetben is sokkai tudatosabb Nyujtódinak. De a for
dítás gyatraságait ellensúlyozza prédikátori, néha szinte népies
nek tűnő életszerűsége; meglátszik, hogy olyan ember írása ez,
aki szokott élőszóval egyszerű embereknek magyarázni. Már
a sűrűn ismételt egem szó is idemutat. (Horváth János leg
több esetre igen találóan az «asszongya»-hoz hasonlítja.) De
itt-ott, egyébként megjelölhető forrással pontosan egyező rész
ben, oly magyarázó toldalékkal vagy elevenebb beszéltetéssel
találkozunk, amely ugyancsak az egyszerű emberhez szólni
szokott prédikátorra jellemző. így amikor Pelbárt nyomán Szt.
Gergely szavait idézi az örökös halálrakészség hasznáról
(256. 1.), ezt teszi hozzá: «mert a szolga és a szolgáló leány az
Ő urának udvarába ennyével inkább, söpörvén avagy egyéb
dolgot tévén, munkálkodik, mennyével inkább az ő urának,
asszonyának jövetiről bizonytalan.» Néhány ily, részben rea
lisztikus toldásról, kivált ördöggel és pokollal kapcsolatban,
még lesz szó a példák jegyzékében. A forrásaitól függetlenül
papírra vetett mondatok egészen máskép is hangzanak, mint
a fordítottak; még ha közkeletű idézeteket sző is beléjük
emlékezetből, világosabbak, magyarosabbak. Ilyen az a néhány
gyöngéd intelem is, amellyel Qgy-Qgy rész lezárásakor, vagy
egy-egy példa után az apácákhoz fordul, pl. a 288. lapon, a
Discipulusból fordított első nagyobb szakasz u t á n : a.Azért
édes Jézusnak drágalátos hü szolgáló leányi, lássátoh a tü üdvös
ségtöket, mert mastan vagyon az üdvösségnek ideje és az örök
életnek ideje, mert halálonknak idején az igazságnak ideje
vagyon, mert valamely állapatban lelettetel, bizony dolog,
hogy abba ítéltétől.» Az ily intelmekből világosodik meg iga
zán az is, miért kapott helyet a halálról való elmélkedések és
példázatok komor gyűjteménye a J u d i t soror számára szerető
bátyjától kezdett kötetben.
WALDAPFEL JÓZSEF.

