
ADATTÁR 

Szabó Flóris 

FORRÁSOK KÓDEXEINK HALÁL-SZÖVEGEIHEZ 

A kódexeinkben található, halállal foglalkozó nagyszámú szöveg közül jóformán csak 
a verses forrnájúakat ismerjük, a prózaiakkal alig foglalkoztak irodalomtörténészeink. Most 
ehhez is kapóra jött az osztrák Rainer Rudolf 1957-ben megjelent műve,1 amely szövegtörténe-
tileg vizsgálja, rendszerezi és összehasonlítja a XVI. század elejéig írt, a „jó halál módja" 
témakörébe tartozó műveket, ill. mivel az összes ilyen művek vizsgálata felülmúlná a magányos 
kutató erejét és lehetőségeit, csak azokat, melyek a dél- és délkeletnémet nyelvterülethez 
tartoznak, azaz elsősorban a müncheni és bécsi, ill. osztrák könyvtárak anyagát. Mivel e terület 
szomszédos velünk, önmagától adódott az a gondolat, hogy az általa elemzett és tartalmilag 
bemutatott kéziratos művek magyarnyelvű kódexirodalmunkkal is kapcsolatban állhatnak. 

Jelen sorok az ez irányú vizsgálódásokból születtek: eddig ismeretlen forrásokra mutat
nak rá, másrészt az eddig is tudottakat egészítik ki egy-két újabb adattal. 

/ . Az ars moriendi műfaja kódexeinkben 

Az „ars moriendi" irodalom a későközépkor megrendült halálszemléletéből sarjadt. 
Latin nyelvű változatai elsősorban a klérus, nevezetesen a fiatal papság számára készültek 
útmutatóul a haldoklók betegágyánál követendő eljáráshoz. Népnyelvű változatai viszont 
aszketikus szempontokat is szem előtt tartanak: épületes olvasmányul akarnak szolgálni és a jó 
keresztény halált akarják bemutatni az olvasónak. 

A műfaj kialakulásában az első állomást jelenti a Canterbury Szent Anzelmnek tulajdoní
tott Admonitio morienti et de peccatis suis nimis formidanti című kis írás.2 Benne megtalálható 
már a későbbi ilyen irányú művek három állandó eleme: a haldoklónak felteendő kérdések, 
az intelmek és az imádságok. Két formulája van: szerzetesek és világiak számára. Minket most 
közelebbről a világiak formulája érdekel. Mivel a kérdéssorozat a későbbiek során ismételten 
előkerül, nem lesz érdektelen, ha teljes szövegét olvashatjuk: 

Si fuerit saecularis, infra scripto modo debet interrogari per sacerdotem. 
Prima interrogatio. Credis tu ea, quae sunt Christianae fidei, quantum ad ea, quae sunt 
determinata ab Ecclesia? Resp. Credo. 
Interrog. Gaudes, quia in fide Christiana moreris? 
Resp. Gaudeo. 
Interrog. Recognoscis te Deum graviter offendisse? 
Respon. Recognosco. 
Interrog. Doles te, quod offendisti Creatorem tuum? 
Resp. Doleo. 
Interrog. Proponis, quod si Deus tibi vitám prolongaverit, ab eius offensa cavebis? 
Resp. Propono. 
Interrog. Speras et credis tu, quod pervenias ad salutem aeternam non tuis meritis, sed 

meritis passionis Jesu Christi? 
Resp. Spero. 

1 R. RUDObP, Ars moriendi. Von der Kunst des heilsamen Lebens und Sterbens. Böhlau Verlag. Köln-
Graz. 1957. - , 

»PL. 158 ,685-88 . 
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A rövid kis írás egyszerű, szíves hangja miatt nagy elterjedtségnek örvendett és — különösen 
kérdéssorozata — állandó darabja volt a haldoklók ellátásával foglalkozó műveknek. Kódex
irodalmunkban való előfordulása már ismerős,3 de felbukkan még a XVII. században is. 
A protestáns Sárkány György 1632-ben németből fordít és Gyulafej érvárt kiad egy kis művecs-
két: Az idvösséges kimúláshoz való készületnek tudománya.1 Forrása ismeretlen. Az első kérdés 
elhagyásával hozza az anzelmi kérdéseket. Rövid foglalatuk: 

Örülsz-e, hogy ezen keresztény hitben adatik meghalnod? 
Vallod-e, hogy megbántottad Istent? 
Bánod-e, hogy az Ur Istent megbántottad? 
Ha beteg ágyadból feltámaszt, megtartóztatod-e magad a bűntől? 
Hiszed-e erős hittel, hogy Jézus Krisztus kínvallásával és halálának érdeme által kell 

üdvözölnöd és nem a te magad cselekedeteid által? 

Második állomás : Johannes Charlier, vagy a szülőhelye után ismertebb néven: Johan-
naes Gerson (1363—1429). Mestere, Petrus de Alliaco után 1395-től kezdve a párizsi egyetem 
kancellárja volt, és vele együtt a konstanzi zsinat lelke. Mint a párizsi St. Jean de Greve plébá
nosa, híres volt világos, egyszerű és meleghangú beszédeiről. írásainak nagy szerepe van az 
újkori katholikus gondolatvilág kialakulásában. Francia nyelven több katechetikus művet 
szerzett, köztük az általa latinra is lefordított Opus tripartitum de praeceptis decalogi, de confes-
sione, et de arte moriendi.5 E műnek harmadik része, mint már a címből is kiderül, a „jó meghalás 
módjával" foglalkozik, s mint ilyen, négyes felosztásával alaptípusa lett e műfaj későbbi darab
jainak. 

A következő négy pontba sűríti össze a haldokló betegágyánál végzendő teendőket: 
/. Exhortationes, különböző jámbor intelmek. 
2. Interrogationes, kérdések. Hat kérdést sorol fel: 1. vajon a beteg a keresztény hitben erősen, 
és mint az Egyház hű fia, engedelmesen akar-e meghalni; 2. vágyakozik-e bűneinek bocsánata 
után; 3. felgyógyulás esetén megjobb'tja-e életét; 4. tudatában van-e esetleg meg nem gyónt 
halálos bűneinek és meg akarja-e ezeket gyónni; 5. ha szükséges és lehetséges, visszaadja-e 
a másoktól igaztalanul eltulajdonított javakat; 6. szívesen megbocsát-e az ellene vétőknek. 
Látjuk tehát, hogy Gerson az anzelmi kérdésekből összevonva adja az 1—2, 3—4. kérdéseket, 
az ötödiket is megtartja az esetleges felgyógyulásról, viszont a Jézus érdemeire való hivatko
zást elhagyja, és helyette más kérdéseket állít be. 
3. A harmadik részben imádságok, Orationes találhatók Istenhez, a Boldogságos Szűzhöz, az 
angyalokhoz, a védőszenthez, a jó halál patrónusaihoz. 
4. Observationes, különféle rendelkezések. A beteget buzdítsák a szentségek felvételére, olvassa
nak fel neki a legendákból, stb. 

A mű olyan általános tetszést keltett, hogy pl. a francia püspöki kar zsinatokon rendelte 
a papság és a világiak használatára, a rituálékba is felvették. Gerson maga is rajta volt, hogy 
írása minél jobban elterjedjen: „doctrina haec libris inscribatur, tabellis affigatur, tota vei 
partes, in locis communibus, utpote in parochalibus ecclesiis, in scholis, in hospitalibus et in 
locis religiosis".6 Magyarországra is eljutott, az Egyetemi könyvtár egy lechnitzi eredetű 
kódexében szerepel.7 

Harmadik állomás : a XV. század leghíresebb és legklasszikusabb jó halálra oktató 
műve, az Ars moriendi az öt kísértéssel, vagy rövidebb nevén: a Képes ars moriendi. Előbbi 
elnevezését onnan kapta, hogy ismeretlen szerzője a gersoni elemek mellé még egy új elemet 
léptet fel: az ördög öt kísértését: tentacio de fide, desperacione, impaciencia, vana glória, avari-
cia. Ezekkel az angyal öt jóra intő sugallatát állítja szembe: inspiráció bona de fide, contra 
desperacionem, de paciencia, contra vanam glóriám, contra avariciam. Legelső kiadása még 
táblanyomással készült könyv, egyetlen fennmaradt példányát Londonban őrzik. 1450—60 
körül készült, mégpedig 13 oldal szöveggel és 11 oldal képpel, innen ered a második elnevezés. 
Öt kép az ördög kísértéseit ábrázolja, öt az angyal jó sugallatait, egy pedig az imádságokat; 
a szereplők mondanivalóit beszédszalagok ábrázolják. A szöveg mindenesetre régebbi, mint 
a táblanyomású könyv. Mivel a bevezető rész idézi Gerson egyik intelmét, hogy t.i. a beteget 

8 Lányi-kódex 356—59. és Gyöngyösi-kódex 53—54. Nyt. VII. 3 8 0 - 8 1 . és II . 257. 1. — Vö. TÍMÁR 
KÁLMÁN: Premontrei kódexek. Kalocsa, 1924. 52. 

« RMK. I. 614. 
• Johannis Gersonii Opera Omnia. Antwerpiae, 1726. Tom. I. 425 skk. 
6 I. m.427. 
' Cod. lat 53. 
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nem szabad hitegetni a felgyógyulás hiú reményével, nem keletkezhetett előbb 1408-nál,. 
mert ekkor írta Gerson az Opus tripartitumot. Viszont Weigel—Zestermann8 szerint nem lehet 
későbbi 1419-nél, mert ekkor lépett le Gerson az egyetemi kancellárságról; az idézet pedig 
Gersont nem nevén említi, hanem hivatalával: secundum Cancellarium Parisiensem, tehát az 
írás idején hivatalban levő kancellárt sejttet. Sőt: valószínűleg a konstanzi zsinat (1414—18) 
előtt keletkezett, mert a zsinat utáni ars moriendik, mint például a következő pontban ismer
tetett Speculum artis moriendi, mindig erősen kihangsúlyozzák az eretnekségekkel szemben 
az igazhitűséget, a Képes ars moriendi ezt viszont még nem teszi. Ezek szerint minden való
színűség szerint 1408—14 között íródott.9 Szerzője mindmáig ismeretlen, Falk a francia klérus 
egy tagjára gondol.10 Erre enged következtetni az a tény is, hogy a bécsi Nationalbibliothekban 
nincs egyetlen kézirat sem róla, tehát osztrák területen nem terjedt el.11 

Felépítése a következő: Aristoteles idézettel kezdődik: „Omnium terribilium mors 
corporis est terribilissima" (Eth, Nik, III.). Felhívja a figyelmet az ördög mesterkedéseire. 
Itt szerepel a már említett Gerson idézet is. Ezek után következik a hat kérdés, az anzelmi és 
gersoni sorozatból összeállítva. Itt szerepelnek a Gerson-féle rendelkezések a szentségek felvé
teléről, stb. Ezután következik az öt kísértés, felváltva az öt angyali sugallattal. Végén hívja 
fel a figyelmet az imádságokra. 

Mindezt tömör, rövid, találó mondatokban, jól megválasztott idézetekkel adja elő. 
Különösen drámai a tentacio és inspiráció szembeállítása. Nem csoda, ha rengeteg kiadást 
ért meg. 1475—1500 között 9 latin, 4 német, 7 francia, 3 katalán és 3 németalföldi kiadásról 
tudunk. 

Negyedik állomás. Gerson művére és a Képes ars moriendi-re épül fel a következő típus: 
a Speculum artis bene moriendi. A bibliográfiák eddig Fermo Dominicus de Capranica bíborosnak 
tulajdonították, de R. Rudolf 1952-ben bebizonyította, hogy igazi szerzője Nicolaus von 
Dinkelsbühl bécsi teológus a konstanzi zsinat utáni, vagy esetleg még alatti évekből.12 

Felépítése: a halál dicsérete, a kísértések, a kérdések, oktatások a beteg részére, külön
böző utasítások, majd az imádságok. Itt ismét egy új elemmel találkozunk: egy példával a 
haldokló pápáról és káplánjáról. Volt egy pápa, aki halálos ágyán megkérte káplánját, hogy 
bizonyos ájtatásosságot végezzen el mellette haláltusájában. A káplán hiven teljesítette a fel
adatot. A pápa meghalt, és halála után megjelent a káplánnak, megköszönte imádságát. 

Hogy e művet hazánkban is ismerték, bizonyítja az Egyetemi könyvtárnak egy szintén 
lechnitzi kódexe. Megtalálható azonkívül az Országos Széchényi Könyvtár és az egri Főegyház
megyei Könyvtár egy-egy német eredetű kódexében is.13 

Ez után a — mint az alábbiakban látni fogjuk — feltétlenül szükséges bevezető után 
térjünk rá annak bemutatására, hogy milyen viszonyban állnak az ismertetett művek kódexe
inkkel. 

1. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a legszebb, legklasszikusabb ars 
moriendi-nek, a harmadik állomásként tárgyalt Képes ars-nák teljes fordítását bírjuk az Érsek-
újvári-kódex 269—291. lapjain.14 Lapozzuk végig, ha csak a Nyelvemléktárban is, e szöveg
részt ! Rögtön szemünkbe ötlenek a latin címek: Temptacio Diaboli De fide stb. Ezek biztos 
nyomravezetők. Az azonosság hitelesítéséhez a bécsi Nationalbibliothek egyik ősnyomtatvá
nyáról15 kapott mikrofilm szövegét használtam. A fordítás nem közvetlenül az ars moriendi 
szövegével kezdődik, hanem előtte még egy oldalnyi halál-elmélkedés olvasható, valószínűleg 
valami prédikációból. Arról elmélkedik, hogy szükséges megemlékezni a halálnak 1. kegyetlen
ségéről, 2. hamar-jöveteléről, 3. kétséges voltáról, bizonytalanságáról, 4. mindentől megfosztó 
mivoltától, 5. rettenetességéről. Ebbe az 5. pontba kapcsolódik bele a fordítás az Aristoteles 
idézettel, és pontosan, gondolatról-gondolatra, kihagyás nélkül követi végig a latin szöveget. 
Az idézeteket rendszerint először latinul hozza, utána lefordítja, a kísértések és sugallatok 
címeit csak latinul adja. 

Az egyezés mértékéül és ízelítőül álljon itt egy részlet: 
(Lásd a következő oldalon.) 

*T. O. W E I G E L — A . ZESTEKMANN, Die Anfänge der Druckerkunst in Bild und Schrift. Leipzig, 1866-
II . 6. 

• R. RUDOLF, i. m. 70. 
10 FALK, Die älteste ars m o r i e n d i . . . . Zentralblatt für Bibliothekswesen 1890, 309. 
1 1 R. RUDOLF, i. m. 70. 
11 R. RUDOLF, Der Verfasser des Speculum artis bene moriendi. Wien, 1952. 
18 Jelzeteik: Egy. Kvtárban: Cod. lat. 73; Széchényiben: Clmae. 155; Egerben: B. X. 45. 
" N y t . IX. 2 3 5 - 5 4 . 
14 Jelzete: I I . H. 89. — Hain, 1834. — R A I N E R RUDOLF segítő fáradozásaiért ezúton is köszönetet 
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. . . . Rarissime aliquis se ad mortem 
disponit tempestive, eo, quod quilibet se 
•diutius victurum existimet, nequaquam cre-
dens se tarn cito moriturum, quod instinctu 
diaboli fieri certum est. Nam plures per 
talem spem inanes seipsos neglexerunt 
indispositi morientes. 

Et ergo 
nullatenus infirmo detur spes nimia corporalis 
sanitatis consequendae. Nam secundum Can-
cellarium parisiensem saepe per talem falsam 
consolationem et fictam sanitatis confiden-
tiam certam incurrit homo damnationem. 

Ante omnia ergo inducatur moriturus ad 
ea, quae necessario ad salutem requiruntur. 

Igen ritkán léletik oly ember, ki annak 
előtte szerezje az halálhoz önnenmagát, 
mert minden késéig és sok ideiglen állojtja 
ő életét vonnia, és semmiképen nem hiszi 
ő halálát hamar történnie avagy közel jönnie, 
ki hiszem, hogy nem leszön az erdegi césér-
tetnek indulatja nekül, kiben embert meg 
akar botránkoztatni. Nagy sokak bizonyával 
ez ilyen heu reménységnek miatta önnen-
magokat halálokhoz való készületlenségekben 
elhagyták. Oh, bódogtalan hévalkodás, oh 
nyavalyás restség, oh reménytelen bizodalom, 
kiben ember elveszti önnenmagát. Semmi
képen azért nem kell az beteg ember előtt 
emlegetnie idvösségnek reménységét, sem 
testi egészségének megtérését. Mert egy jeles 
doktor, ki párisi nótárius vala, úgymond 
vala, mert úgymond: gyakorta ez ily csalárd 
idvözületnek avagy vidámságnak miatta és 
ő egészségének tettetés bizodalma miatt 
nyilvánvaló kárhozatra ejti ember magát. 
De mindenek hátrahagyván, kell az halandó 
ember előtt, ki ő idvösségére szükségesek, 
gyakorta emlegetnie. 

Primo, ut credat sicut bonus christianus 
eredére debet, laetus quoque, quod in fide 
Christi et ecclesaie unitate morietur et oboe-
dientia. 

Secundo, ut recognoscat se Deum graviter 
offendisse et inde doleat. 
Tertio, ut proponat se veraciter emendare, 
si supervixerit, et nunquam amplius peccare. 
Quarto, ut indulgeat suis offensoribus prop-
ier Deum et remitti petat ab his, quos 
ipse offendit. 
Quinto, ut ablata restituat. 

Sexto, ut cognoscat Deum pro se mor-
tuum, et quod aliter salvari non potest, ni-
si per meritum passionis Christi, de quo agat 
Deo gratias, inquantum valet. 
Ad quae si bono corde responderit, signum 
-est, quod sit de numero salvándorúm. 

Vallások. 

Először, hogy higyje, kit minden jó keresz
ténynek kell hinnie, és örülje, hogy az áldott 
Krisztusnak szent hitiben és anyaszentegy
háznak hívséges és engedelmes egyenességé
ben múlik kivé. 

Másodszer, hogy megismerja önnenmagát 
nagy nehezen és sokképen ő Teremtő Istenét 
megbántott lennie és azokról bánatot, és ha 
lehet, sírást tennie. 
Harmadszer, végezje el minden tehetsége 
szerént és akaratja szerént magát megjobbí
tania, ha az Ur Isten továbbá élnie hagy és 
nem vétkeznie. 
Negyedször, hogy megbocsásson minden 
őtet megbántóknak Istenért és megkövesse 
azokat es, kiknek ő bántást tött, avagy 
ellenek tett. 
Ötödször, hogy kitül mit elvett, avagy kinek 
mivel tartozik, megadja és megfizesse. 
Hatodszer, higyje, hogy az áldott Istennek 
szent Fia ő érette holt meg, továbbá higyje, 
hogy nem idvezülhet, hanem csak az kegyel
mes Krisztus Jézusnak szent kénjának, 
halálának érdeme miatt, kikről mennyire 
felőle lehet, hálát adjon. 
Kikre, ha valamely halandó ember tiszta 
szívvel és édes lélökkel felelend, bizonnyal 
tudjad, hogy idvezülőknek számai kőzett 
vagyon.16 

Ebből az idézett részletből össze tudjuk hasonlítani a kérdéseket, vagy ahogyan kóde
xünk mondja: a vallásokat a többi kérdéssorozattal. Ugyancsak alkalmas ez a kis részlet arra is, 
hogy a fordítás munkáját is vizsgálat alá vehessük. Fordításunk ugyanolyan magyarázó-bővítő, 
líraian színező fordítás, mint a kódex többi fordításai is. Ilyen lírai betoldás például a hármas 

"Ny t . IX. 237-38. 
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felkiáltás: Oh bódogtalan hévalkodás, oh nyavalyás restség, oh reménytelen bizodalom.. . 
Az ördög hit elleni kísértéseiről szóló fejezetben még feltűnőbb betoldást találunk. A latin 
csak ennyit mond az ördögről: totius generis humani inimicus. A magyar szöveg ellenben így 
hangzik:' minden jónak gyűlölője, emberi nemnek ellensége, idvességnek háborgatója, az 
pokolbeil agg ellenség, minden énségnek fejedelme és jószágnak pusztítója! A fordító min-
dpn jámbor dühét belevitte ezekbe a kifakadásokba. Majd ugyanebben a fejezetben, egy 
kissé hátrább, ugyancsak az ördögről betoldja ezt a ritmikus bővítést: 

setétségnek szerzője 
álnokságnak nemzője. 

Vargha Dámján szerint ezek a színező, kellemes s nem ritkán szellemes gondolat- s mondatritmu
sok, amelyek más kódexekben nem találhatók, csak az Érsekújváriban, a másoló Sövényházy 
soror Mártának tulajdonítándók, aki szép női lelkét, áhítatát is belelehelte a másolt magyar 
szövegbe, főleg a nyelvi kifejezésekbe és formákba.17 

2. A Székelyudvarhelyi-kódex 289—293. lapjain, a több forrásból összerakott halállal 
foglalkozó szövegek között felbukkannak „a halálnak idején való kérdések" is. A hat kérdésből 
álló sorozat közvetlen forrása, mint azt Waldapfel József 1940-ben már bemutatta,18 Disci-
pulus—Herolt János egy szentbeszéde; viszont e discipulusi kérdésekben az anzelmi és gersom 
kérdésekre ismerünk. Discipulus kérdései sorban: hisz-e jó keresztényhez illő módon és örül-e, 
hogy ebben a keresztény hitben halhat meg; (Anzelm i—2); elismeri-e,.hogy Istent megbán
totta (Anzelm 3.); bánkódik-e e miatt (Anzelm 4.); megjavul-e, ha életben marad (Anzelm 
5.); megbocsát-e mindenkinek (Gerson 6.); hiszi-e, hogy Jézus érdemei segítik az üdvösségre 
(Anzelm 6.) 

3. A Speculum artis bene moriendi is nyomot hagyott kódexirodalmunkban, neveze
tesen a Gömöry-kódexben. Ennek 59—63. lapján olvasható a példa a pápáról és káplánjáról. 
A szöveggel már foglalkozott Timár Kálmán 1926-ban, és eredetijét Dionysius Carthusianus 
De quattuor hominis novissimis с művében jelölte meg.19 Ez a megállapítás most annyiban 
szorul kiegészítésre, hogy Dionysiusnak viszont a Speculum a forrása, lévén ez a korábbi. 
A két szöveg annyira egyezik, hogy magából a szövegből ma már nem lehet eldönteni, melyiket 
használta a fordító: Dionysiust-e, vagy a Speculumot. Viszont ez nem is lényeges kérdés. 

/ / . „A váratlan halál emlékezete." 

Az Érsekújvári-kódex 291. lapján, közvetlenül a fentebb tárgyalt ars moriendi-fordítás 
után „kezdetik immár" egy hosszú elmélkedés a „Halálnak rettenetes és szernyü voltáról".20 

Első sorát visszafordítva latinra, próbáltam R. Rudolf incipit-felsorolásában megtalálni az 
eredetijét és sikerült is ráakadnom egy XIV. században keletkezett, Memoria improvisae 
mortis című névtelen írásra, amely a bécsi Nationalbibliothek és a müncheni Staatsbibliothek 
több kódexében megtalálható.21 Maga R. Rudolf volt szíves kiválasztani számomra a legol-
vashatóbb szöveget a bécsi 5180 jelzetű kódex 140—47 lapjain és róla mikrofilmet küldött. 
Fordításunk mindenben követi a latin szöveget, ugyanannyira, hogy a nehezebben olvasható 
helyeken nem egyszer a magyarból visszakövetkeztetve tudtam legkönnyebben leolvasni 
a latin megfelelőt. A magyar fordítás nem öleli fel az egész latin szöveget, csak annak kb. 2/3 
részét. A használt bécsi szöveg felirata: Materia bona de morte et quidam dialógus. Mutatóban 
álljon itt az elmélkedés eleje és a magyar fordítás vége: 

Oh mors, quam amara est memoria tua Oh halál, mely keserűséges teneköd 
cordi jocundo et in deliciis enutrito. Horri- emiéközeted. Oh, mely rettenetes teneked 
bilis praesentia tua ei, qui et aetate juvenis jelön voltod vidám sziüknek és minden ez 
est et robore fortis, et qui potitur successibus világi gyenyerüségben élőknek, jelesen annak, 
properis, et non sentit de adversis, de quibus, ki ideiben ifjú, ereiben erős és bátor, és kinek 
proh dolor eram. Sed nunc, oh mors, quam minden jó szerencsa befoly, és az gonoszról 
repente irruisti super me et coraprehendisti, et ingyen sem emlékezik meg, kik közül jeles 

17 VARGHA DÁMJÁN: A Clairvauxi Szent Bernátnak tulajdonított „A jó élet módjáról" című mű a 
magyar kódexirodalomban. Bp. 1943. 14. 

" W A L D A P F E L JÓZSEF: A Székelyudvarhelyi kódex. ItK- 50(1940), 2 5 6 - 5 7 . Vö. Nyt. XV. 7 3 - 7 5 . 
" T Í M Á R KÁLMÁN: Adalékok kódexeink forrásaihoz. I tK. 36(1926), 1 7 7 - 7 9 . Vö. Nyt. XI. 3 1 7 - 1 8 . 
" N y t . IX . 2 5 5 - 6 6 . 
l l R . i RUDOLF, i. m. 18. 
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mille funibus ligasti, et in vinculis ferreis 
tecum trahis, sicut trahi solet damnatus 
ad supplicium mortis. Nunc prae dolore 
complosis manibus rugitum emitto cupiens 
mortem effugere, et non est locus diffugiendi. 

Circumspicio 
ad omnes piagas, et deficit consiliator et 
adiutor. Fixum est, mutari non potest. 
Voces mortis horribiles audio intonantes 
atque dicentes: Filius mortis es tu, nee 
aurum, nee argentum, nee cognati, nee 
amici valebunt te liberare de manu mea. 
Finis venit, decretum est, impleri oportet. 

és egy, jajj énnekem, mert én vagyok. De 
minek okáért mastan azért oh, te szörnyű 
halál, hertelen rohanván énreám,megfog-
laltál és ezénképen való kötelekkel meg
kötöztél, és az keménységes kötelekben veled 
vonzasz, miképen szokott vonatnia az kár
hozott örök kénra avagy halálra. Mastan 
immár az nagy keserűséges bánatnak miatta 
kezem kulcsolva ordítást teszek, és rettenetes 
ivöltést, akarván az halál előtt elfutnom, de 
jajj, mert nincsen ideje futásomnak, nincsen 
helye meneködésemnek. Nézvén mindenfelé, 
de nincsen egy tanácsosom es, nincsen egy 
segedelmem es, mert Urnak akaratja szerént 
meg vagyon erősülvén és el nem változtat-
hatik. Nagy szörnyűségnek szózatját hallom 
zenegvén és fileimbe és mondván: Oh, te 
szegény, halálnak vagy te fia. Sem aranyok,, 
sem ezüstek, sem atyádfiai, sem jó barátid 
nem szabadíthatnak meg tégedet én kezem
nek hatalmából. Vége vagyon az te életödnek, 
eljütt az végső óra, megtökélletött és be kell 
teljesednie. 

És így tovább, jelentősebb kihagyás, vagy változtatás nélkül. A vége: 

Oh dies praeclara, nesciens vesperam, non 
habens occasum. Quando audiam voces 
laudis, voces exultationis et laetitiae: Intra 
in gaudium Domini Dei tui, intra in gaudium 
sempiternum sine tristitia, quod continet 
aéternum gaudium. Oh gaudium super 
gaudium, vincens omne gaudium, contra 
quod non est gaudium. Quando introibo 
in te, ut videam Deum meum, Jesum Chris
tum, qui habitat in te. Heu mihi, quia 
incolatus meus prolongatus est. 

Quam 
diu dicetur mihi: Exspecta, rexspeeta, 
manda, remanda, modicum et iterum modi-
cum. Sed nunc, proh dolor, clausa est mihi 
janua et denegata est salutis via, ablata 
est omnis exspeetatio mea. 

Oh drágalátos nap, ki nem tud nyugovást, 
nem jutván estveiére. Mikoron hallom az 
örök dicséretnek szavát, és zengését örök 
örömnek, és vígasságnak szavát, mondván г 
Menj be az te Uradnak Istenednek örömében, 
menj be az felséges Urnak örök örömében, 
menj be szomorúság nélkül való örömbe, ki 
tart örökül való vigasságot. Oh örömöknek 
öröme, meggyőzvén és fölülhaladván mindert 
örömet, kinek kivöle nincsen semmi öröm. 
Mikoron jutok én té beléd, és mikoron jutok 
én oda, hogy láthassam az én Istenemet, az 
édes Ur Jéz is Krisztust, ki lakozik te benned. 
Jajj énnekem, mert az én lakozásom igen 
megkéslelt engemet. Míg lészen az, mikororj 
énnekem azt mondják: Várj, várj, majd, 
majd, kevéssé, esmég kevéssé. De mastan 
jajj-veszik, mert berekesztetött az ajtó,, 
bé tétetött az kapu, megtagadtatott és elvé-
tetött idvességnek minden uta és minden 
én reménységemnek várása. Azért jajj 
énnekem, mind örökül örrökké. Amen. 

Vége vagyon. Amen 

A magyar szöveg itt befejeződik, a latin még folytatódik néhány oldalon keresztül.. 
Ebben a fordításban is találunk lírai betoldásokat, mint pl. az élet múlandóságának 

festésénél a 300. lap alján: Oh világ, oh világ . . . s szintén szép utána a ritmikus fordítás:: 
mikoron eltávoztatol akkoron jelen vagy 
mikoron láttatol • akkoron árnyék vagy 
mikoron felmagasztaltatol akkoron fist vagy. 

Az első ellentétpárnál a fordító még egy kicsit „szépített" is a szövegen, mert a latin eredeti így 
hangzik: 

; dum fugis, nihil es, 
dum videris, umbra és 
cum exaltaris, fumus es. . . • 
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Ez a kis részlet megtalálható a Példák könyvének 65. lapján is, a Vadomori költeményhez 
kapcsolódó kis — ismeretlen eredetű — elmélkedésben1; Ott így hangzik: 

mikoron üzettetöl semmi vagy 
mikoron láttatol árnyék vagy 
mikoron felemeltétől füst vagy. Л22 

Az Érsekújvári-kódex fordítása az „akkoron" betoldásával nyomatékosabbá, ritmikusabbá 
válik. 

Az eredeti ismeretében rá tudunk mutatni a fordító két botlására is: mind a két helyen 
rosszul olvasta, ill. értelmezte a latin szöveget (ha ugyan már nem romlottan kapta). Az egyik: 

. . .utilitatis quidem nullum signum ostendere . . . semmi jószágnak példáját jelentenie nem 
valui, in malignitate autem propria con- akartam, értsetek tulajdon jókat megemészt-
sumptus sum. vén.23 

Nyilvánvaló, hogy a malignitate szót Melligite-nek nézte. A másik: 

. . .ex visis in me doloribus et angustiis con- . . .ez én bennem való fájdalmakból eszetek 
siderate et pensate ea, quae vobis in proximo ben vehetitek, miképen kell Szent Ágoston 
superventura sunt. doktornak mondása szerént róla gondolkodni 

és állojtania azokat, melyek mi reánk igen 
hamar jövendők lesznek.24 

Itt viszont az angustiis-t olvasta Augustinus-nák. 

III. A „Vadomori" teljes latin szövege 
A Példák könyvének 56—64. lapjain25 olvasható Vadomori-költemény latin megfelelőjét 

először Katona Lajos igyekezett összeállítani, elsősorban egy müncheni kódex szövege alap
ján,28 majd a Példák könyvének 1960-as kiadásában a közzétevők: Bognár András és Levárdy 
Ferenc27 folytatták e munkát a Kozákynál28 leközölt rostocki kézirat alapján. Mindössze csak 
két magyar versszaknak, a 6. és 30.-nak nem találták a forrását. Pedig a 6. versszak eredetije 
is megtalálható Kozákynál a rostocki változatban, mégpedig annak 44. versszakában, de ez 
úgy látszik, elkerülte figyelmüket. íme: 

Elmegyek meghalni, mert halált 
valahányszor megérzöm bizonynak 
lenni, halálos bint inkább elhagyok. 

Latin eredetjje: 
Vado móri: mortem quotiens praesentio certam 
Mortis opus melior desero: vado móri. 

A 30. versszak eredetije után kutatva, figyelmessé lettem egy, R. Rudolf által említett 38 
versszakos bécsi változatra. Mikrofilmet kértem lelőhelyéről: a bécsi Nationaibibliothek 3856. 
sz. kódexének 418—19. lapjairól. Sejtésem igazolódott is: e bécsi változatnak 27. versszaka 
adja a keresett szöveget. , 

Vado móri locuples, mortem non effugit unquam 
Nummorum summa copia: vado móri. 

A Példák könyvében ez így hangzik: 
Elmegyek meghalni, sokpénzű 
vagyok, de az pénznek soksága 
soha az halált el nem távoztatja. 

Az egész 38 versszakos változat viszonya a magyarhoz: nincs meg benne a magyar 6. 
és 15. versszak, viszont 29. versszaka a magyarban nem szerepel. A többi versszakok sorrendje 
is nagyjából egyezik, csak a bécsi 34. és 14. versszak elhelyezése körül van nagyobb ugrás. 

2 2 Nyt . VIII . 116. 
2 3 N y t . IX. 2 5 6 - 5 7 . 
2 4 Nyt . IX 261. 
2 5 NYt. VIII . 1 1 3 - 1 5 . 
26 KATONA LAJOS, Két középkori latin versezet régi magyar fordítása. ItK- 10 (1900), 102 — 18. 
27 Példák könyve 1510. (Codices Hungarici IV.) Közzéteszi BOGNÁR ANDRÁS és LEVÁRDY F E R E N C . Bp. 

1 9 6 0 . 2 5 6 - 7 1 . 
2» A haláltáncok története. II . Bp. 1944. 187—88. 
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Mindent összevetve: az eddig ismert változatok közül ez a bécsi áll a legközelebb a magyar 
szöveghez. Táblázatunk ezt szemlélteti: 

ák könyve Müncheni Rostocki Bécsi vált. 

1. 1 1 1 
2 2 2 2 
3 3 3 3 
4 5 4 4 
5 4 5 5 
6 — 44 — 
7 6 6 6 
8 7 7 7 
9 8 8 8 
10 9 12 9 
11 10 9 10 
12 11 10 11 
13 12 14 12 
14 13 15 13 
15 — 34 — 
16 18 33 16 
17 16 22 15 
18 19 28 17 
19 22 32 19 
20 20 26 18 
21 23 36 20 
22 24 37 21 
23 25 38 22 
24 26 39 23 
25 27 40 24 
26 28 31 25 
27 15 — 34 28 14 19 14 
29 — 41 26 
30 — • — 27 
31 29 45 28 
32 30 43 31 
33 — 47 30 • 
34 31 48 32 
35 32 49 33 
36 34 54 35 
37 — 51 36 
38 — 52 37 
39 35 50 38 

Ugyancsak előnye e bécsi szövegnek az is, hogy két helyen, nevezetesen a 27. és 38. magyar 
versszak megfelelőjében közelebb áll a magyarhoz, mint az eddig ismert változatok. 

A 27. magyar versszak: 
Elmegyek meghalni, barát vagyok 
Ez velágnak szerelmének meghalan-
dóul, és jó életet veendőül, 
ezenképen jól megyek meghalni. 

A megfelelő bécsi 34. versszak: 
Vado móri monachus, mundi moriturus amori 

Vitám sumpturus, sic bene dico: vado móri. 

És a 38. magyar versszak: 
Elmegyek az első halálra, hogy az én 
Uram, Krisztus az másod haláltól meg
mentsen engemet, ezenképpen jól megyek 
meghalni. 
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A megfelelő 37. bécsi: 

Vado móri: prima, ne mors secunda supersit, 
Mors mihi det Christum, sic bene vado móri. 

IV. A zselizi feliratok külföldi megfelelője 

A Bod-kódex 31—36. lapjain olvasható egy dialógus. Az Ördög vitatja Jézustól a lelket, 
a lélek Mária közbenjárására üdvözül.29 Forrása ismeretlen, de rokon vele — mint azt a Régi 
Magyar Drámai Emlékek is megállapítja30 — a Becsei György megítéltetése néven ismert 
zselizi (Bars megye) templomi falfestmény „beszédszalagjain" olvasható 8 leoninusi hexame
terből álló dialógus. Ezzel viszont szoros kapcsolatban áll a bécsi 4558. sz. kódex 4b lapján 
olvasható, 15 leoninusból álló, címnélküli versecske, melyet R. Rudolf Dialógus de redemptione 
névvel lát el.31 

Szövege: 

Infirmus: О spes, in morte mihi parce, Maria precor te ! 
Mox quoque piacaris, misereri quando rogaris. 

Diabolus: Hanc animam posco, quam plenam crimine nosco. 
Quoque potest peius, ducatur Spiritus eius. 

Angelus: Hic si peccavit, nece pressus opem rogitavit. 
Et contritus ita fért spem pro perpeti vita. 

Maria: Me quia suxisti, fili, veniam precor isti. 
Pluribus in Signum veniae fac nunc főre dignum. 

Filius: Vulnera cerne, páter, fac quod rogitat mea mater! 
Ut cesset flere, peccatori miserere! 

Pater: Nate, petita dabo, quae poscis, nulla negabo, 
Et mox te viso sit ei locus in paradiso. 

Pater ad Angele die isti veniam pro nomine Christi! 
Angelum: Virginis ob nomen matrisque sibi datur ómen. 
Johannes: Te fons virtutum vitiis jubet esse solutum. 

Könnyebb összehasonlítás kedvéért álljanak itt a zselizi beszédszalagok latin szövegei is: 

(Az ördög:) Hanc animam peccato, quam Ninive, plenam nosco.32 

(Az őrangyal:) Hic si peccavit, nece pressa opem rogotavit. 
(A lélek:) Nunc Christe: morte, me salva, tua precor te. 
(Szűz Mária:) Hanc, qui suxisti, Fili, veniam precor isti. 
(Krisztus:) Vulnera cerne Pater, fac, quod rogitat mea mater. 
(Az Atyaisten:) Nati petita dabo, que vis, nulla tibi nagabo. 
(Az Őrangyal:) Fomea virtutum, viciis facit esse solutum. 
(A szent nő:) Aspice peccator, ubi Filius est mediator. 

Amint látjuk, a bécsi szöveg szereplőinek kétsoros felszólalásaiból a zselizi feliratok 
mindig az első sort hozzák, néhány kisebb változtatással. Csak a beteg, ill. lélek kérésében 
van nagyobb eltérés, míg az utolsó zselizi sornak nem találni bécsi megfelelőjét. További kuta
tás-feladata annak kiderítése, hogy a talán még XIII. századból származó verses szöveg milyen 
utat tett meg, míg eljutott a zselizi templom festményére, ill. a Nationalbibliothek XV. század
ból eredő kódexébe és átalakított, prózai formában a Bod-kódexbe. 

a* Nyt. II. 397—401. Ugyanez megvan a Lobkowitz-kódex párhuzamos helyén (331—42. I.. Nyt. 
XIV. 112-16.) 30 Régi Magyar Drámai Emlékek. Szerkesztette KARDOS TIBOE Bp. i960.1. 464. — A zselizi templom 
feliratairól 1.: LÉPObD ANTAL, Becsei György megítéltetése. Szépművészet, 1941. évf. II. 65. 8 1 1 . m. 47. — Leközli: H. WALTHBR, Das Streitgedient in der lateinischen Literatur des Mittelalters. 
München, 1920. 88. 

'* A Radocsaynál (A középkori Magyarország falképei, Bp: 1954. LXVIII. kép) leközölt fénykép alap
ján helyesebb volna ezt a sort a bécsihez hasonlóan így olvasni: Hanc animam possco, quam crimine plenam 
nosco. Az írás is, a versforma is ezt ajánlja. 
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Még egy megjegyzés: a Példák Könyvének 47—54. lapjairól ismert már Az élet és halál 
vetélkedése elnevezésű versezet. Latin eredetijét még Katona Lajos állította össze 1900-ban,33 

legújabban a Régi Magyar Drámai Emlékekben,34 és a Példák könyvének már említett kia
dásában35 jelent meg a magyar és latin szöveg együtt. A közölt latin szöveghez, ül. annak 
utolsó szavához van egy változatom: a bécsi Nationalbibliothek 3655. számú kódexének 190— 
91. lapjain olvasható versezet explicitje nem a minden szövegközlésben (Drevesnél is36) sze
replő „erant valde pravi", hanem: „erant valde parvi". Kétségtelenül így a jobb, a magyar 
fordítás is ezt követi: 

. . .kik állejtják vala magokat uraknak és asszonyoknak lenni, de 
maga semmi nem voltak. 

Grosz Artúr 

BALASSI BÁLINT A LIPTÓI JEGYZŐKÖNYVEKBEN* 

A liptói megyeszéki jegyzőkönyvek Balassi Bálint liptói szereplésével kapcsolatban is 
több, eddig ismeretlen adatot tartalmaznak. A jegyzőkönyvek sokoldalú képet adnak a me
gye két várának Likavának és Liptóújvárnak XVI. századi történetéről, urainak és job
bágyainak életformájáról, a Mohács után vezető szerepre törő nemesi réteg életstílusáról, a 
valamikor egy birtoktestet képező két vár urainak egymás elleni mesterkedéseiről, erőszakos
ságairól. A megyeszéki jegyzőkönyvek a két vár XVI. századi urainak, köztük Balassi János
nak és Bálintnak liptói életét is több új adalékkal világítják meg, kiegészítve a Balassi-család 
liptói szereplésével kapcsolatos ismereteinket. 

A jegyzőkönyvekben többnyire peres ügyek, panaszok, bejelentések, tárgyalásokról 
készült feljegyzések szerepelnek, melyekben a Balassi-család is igen sokszor érdekelt volt. 

II. József a megyerendszer megszüntetésekor elrendelte a megyei levéltár rendbehoza
talát. A megye a feladat végrehajtására a nótárius mellé három segéderőt (regisztrátort) 
választott Szmrecsányi Antal, Andaházy Mátyás és Matyasovszky László személyében. 
A megyei levéltár rendbehozatala nem volt könnyű munka, mert a jegyzőkönyvek kötetlenek 
voltak és különálló hosszú keskeny lapokból tevődtek össze. Ezek a lapok széthányva hevertek 
a levéltárban vagy a lomtárban. Idők folyamán sok lap elveszett, a megmaradtak közül pedig 
számos sérülten került a regisztrátorok kezébe. Sok lapot maguk a megyei tisztviselők loptak 
ki a jegyzőkönyvekből, ha azokon a családjukra vonatkozó hátrányos adatokat találtak. 
A jegyzőkönyvek anyaga nyolc kötetből áll. A VII. sz. jól bekötött jegyzőkönyv kivételével 
(lapjai 21 x 29 cm. nagyságúak), a többi (kb. 22 x 60 cm. nagyságú), hosszú lapokból áll, 
de az egyes jegyzőkönyvek lapjai nem azonos nagyságúak. A nagyobb lapokat behajtották, 
s e behajtott lapokba is nem egyszer több lapot helyeztek el. Ezeknek a különálló lapoknak 
a folytatását (a sok elveszett lap következtében) a regisztrátorok nem igen találhatták meg. 
így számos oldalon a feljegyzés nincs befejezve, s a következő oldalon már más ügyről van szó. 
Megnehezítette a rendezés munkáját, hogy a jegyzők a gyűlések évét rendszerint csak az év 
elején jelölték meg. Sokszor, a különálló lapok nem jó beillesztése következtében, az ugyan
azon ügyre vonatkozó későbbi feljegyzések előbbre kerültek, mint a korábban készültek. 
Sok lapon semmiféle keltezés nincs, némely lapon viszont megtalálható ugyan valamely gyűlés 
napja, de az évszám megjelölése nélkül. A regisztrátorok az ilyen lapokat nem tudták a meg
felelő helyre illeszteni, s bár megtartották a napok szerinti keltezés sorrendjét, de az években 
tévedtek, olykor több évvel is. 

A megyszéki jegyzőkönyvek terjedelmes anyagából az alábbiakban a Balassi János és 
Bálint életével, liptói szereplésével kapcsolatos új adalékokat foglaljuk össze. 

98 1. 26. jegyzet. 
• »-I. 449—55. Vö. Nyt. V H I . 1 1 0 - 1 2 . 

ss 236 53. 
r • »*Сь. Вых'мв —G. M. DREVES, Analecta Hymnica Medii Aevi X X X I I I . 287—88. 

*A cikk nyomdai munkálatai során értesültünk róla, hogy a szerző nyolcvan éves korában Rózsa-
.hegyen elhunyt. Fejérpataki László iskolájában kitűnően elsajátította a paleográfiát, de kora ifjúságában 
elhagyta a bölcsész pályát. Idős korában csakis a felvidéki levéltárakat ku t a t t a fel; számunkra nehezen 
hozzáférhető megyei és államosított magámlevéltárakban, plébániákon másolgatott. Folyóiratunkban is t e t t 
cikket közzé (1 . Jób János, Balassi drámájának megmentője, I tK i960.). Kevés hozzá hasonló alapos 
ismerője volt a régi történeti forrásoknak. 
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