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ELOSZO,

E dolgozat 1876-dik évi deczember 15-én olvasta-

tott fel a M. T. Akadémia I. osztályának ülésében. A lefolyt

három év alatt számos új adát\járult az eredét; szerkezet-

hez, mely ez által több helyén módosulást szenvedett. Kész

munkához járuló adatok az egésznek újra átdolgozása nél-

kül az alaknak nem igen szoktak ' javfa válni. Itt is ez az

eset. A tartalom gyarapodott s még gyarapodnia kellett

volna ; de kiadásra került a sor.

Pelbárt alakja irodalomtörténeti kutatások közben

domborodott ki ennyire s hiszem, hogy nem is fog többé

elrejtzhetni. E kísérlet után bizonyosan többen lesznek,

kik szívesen felkeresik magas fái árnyékában, s könyveinek

csak kezdetben alkalmatlan bötüzése senkit sem fog olva-

sásuktól visszariasztani. Katalin legendáján kívül, kivált a

magyar szentek legendái még sokkal jutalmazhatják a

nyelv- és történetvizsgáló olvasót. Encyclopaediája figyel-

mes tanulmányozást érdemelne. Beszédeiben még sok oly

részlet van, mely egyik-másik régi magyar kézírat kisebb-

nagyobb szakaszának eredetije gyanánt fog föltnni. E szem-



pontból különösen az Érdy-codex érdemelné meg a tüze-

tesebb összehasonlítást, de a kisebbek közül is találkozha-

tik olyan, melynek tartalma haszonnal vethet össze.

A régi magyar szövegek helyes értelmének megtudása

íofontosságú dolog a nyelv vizsgálóra nézve— ha különben a

forrás nyomozása nem érdekelné is. Codexeinkben pedig

annyi a homályos, zavart értelm mondat és érthetetlen

kifejezés, hogy csak örülhetünk, ha bár fáradságos kutatás

után, a valódi értelmet megtaláljuk s nem bizonytalan talál-

gatással kell beérnünk.

A nemzeti mívelödés történetét igazi alapon s helyes

elvek szerint megírni még csak késbben lehet. Magyar s

latin nyelv régi irodalmunknak minden irányban megej-

tend áttanulása nélkül ez soha meg nem történhetik. Ha

e dolgozatban itt-ott halmozottságot lát az olvasó, az leg-

inkább ide vágó adatok felhordásából származott.

Összehasonlítás végett talán többet is kellett volna a

Katalin legenda latin s magyar szövegébl közölni, de mi-

vel a latin elszó és index kiadása el nem maradhatott s a

Horvát-c. és Tihanyi-codex tartalmának megfelel szöveg-

bl is akartam legalább ennyit közzétenni s még valamit a

Kazinczy-codex latinjából is: csaknem lehetetlen volt a

legendából többet adni. Ha a Kégi Magyar Költktárának

I. kötete valaha második kiadást ér, ott lesz helyén a

legenda latin s magyar szövegét apróra összehasonlítani s

egyeztetni.

A latin legendát 1877 nyarán szereztem külföldrl;

hazai könyvtárainkban azóta sem tudtam feltalálni. A Füg-



gelék II. száma alatt olvasható szövegre ez év júliusában

akadtam véletlenül. A III. szám alatt közölt legterjedelme-

sebb szöveg a Stdlarium I. könyvébl van véve, egyrészt

azért, hogy Pelbárt lathi stílusából — csekély kihagyással

— minél hosszabb összefügg mutatványt adliassak, más-

részt pedig, hogy két codexünk eredetije, ezek lapjainak

megjelölésével utánjárás nélkül is egybevethet legyen a

magyar szöveggel. Annak, ha a két codex magyarságát

egymással s az eredetivel csak ily terjedelemben hasonlít-

juk is össze, lehet az a kívánatos eredménye, hogy a meg-

jelölt helyeken folytatni fogjuk az egyeztetést. A IV. szám

alatt végre egy rövidebb beszéd töredéke áll a Sermones dr

Temporc-hó\ azért, hogy a Kazinczy-codex Szövegébl is

adhassunk némi csekélységet, melynek különben nagyobb

része szintén a Stellaniimra. utal.

Kégi magyar irodalmunk és nyelvtudományunk szem-

pontjából tekintve — a mennyire codexeink tartalma

szükségessé tenné — Pelbárt bilinguis kiadása nem volna

épen hijábavaló munka. Igaz, hogy a kiadások sokasága

ezt szinte feleslegesnek képzelteti ; másfell azonban ezek-

nek rövidítések miatt kissé veszdséges olvasása, valamint

az is, hogy a magyar codexek szövege nem halad mindig

a latinnal egy folytában, hanem tetszés szerint válogatva

liol innen hol amonnan vett részleteket told össze s

ugyanazon munkából merítve is hol elre hol hátra utasít

:

nagyon érezteti annak szükségét, hogy az egyszer kicsák-

lyázott részlet kutatás közben ismét alá ne merüljön az

snyomtatványoknak jégzajláshoz hasonló betü-árjába.



Azonban kössünk ki.

A M. T. Akadémia irodalomtörténeti bizottsága e

füzettel megindítja az irodalomtörténeti monographiák so-

rozatát. Az « Adat-tár)) szerkesztését elrendelte. Új munka

vár. Isten velünk !

Budapest, 1879. deczember 8-án.

Sz. Á.



Nemzeti irodalmunk történetének számos kifejtetlen részlete söt

hézaga is van. Toldy nyomait— kevés kivétellel— másolók tapos-

sák, ((a kik (a középkorra nézve) mindenöket az ntolsó részletig az ö

könyvébl írják ki — legtöbbször pontatlanul és hibásan. Mimkáik

torzkéjjei a históriának, nem látott vagy nem tanulmányozott dol-

gok alakítatlan cháoszaw.^) — A részletektl való iszonyodásnak

elmaradhatatlan következése a felületesség. A rendszer megalko-

tója nem terjeszkedhetett ki mindenre, de becses újj mutatásaival

nem fukarkodott : ha ezek nyomán mi is csak ide-oda mutoga-

tunk, értelem és világosság helyett zavart vélekedésre és ferde fo-

galmak terjedésére szolgáltatunk okot. Pedig ama jó részt külön-

ben is homálylepte tájakon nem ködnevel beszédre és tanításra

van szükség.

Nem valami rengeteg sok az a mink van, de nem is épen len-

geteg csekélység. Nyelv- és irodalomtörténeti maradványaink tö-

redékessége, szaggatott sorozata hasonlít azon folyamhoz, mely

választott irányát követve, csak néhol mutatkozik a föld színen s

nagyobbrészt rejtett ereken szivárog, hogy összegylve fokozódott

ervel fakadjon föl, medret vájjon s gátat hányjon azon rétegek s

sziklák közt, melyek folyását lassítják. Kétfelöl a 2)art hosszában

elég srn szerteszórva forrásszemek csillámlanak, a fszálról is

fölrag}^og a harmatcsepp s mindezeknek tükörében nyelv- és tör-

ténetbúvárokúl boldog gyermekek módjára szinte egész mostanáig

elbvölve gyönyörködénk s Jerney és Czech ideje óta alig-alig

eszmélkedünk, hogy mindezek egyesítése által neveljük a folyam

árját, gyorsabbítsuk a lefolyást, elsodrassuk a torlódó zátonyokat

s elejét vegyük az elsekélyesülésnek, iszap- és mocsárképzdésnek.

M Toldy. írod. tört. Elszó a harmadik kiadáshoz.

Temesvári Pelbárt. 1
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Két legrégibb szövegünkön kívül okleveleink szórványos nyelvkin-

cséröl beszélek, a mely korántsem kicsinylendö tömeg. Az ujabb

hibátlan olvasások nyomán biztosan lehet és kell ennek kutatásá-

hoz s megfejtéséhez látnunk, hogy a halotti beszéd és königsbergi

töredék korát elozö és követ idö nyelvanj^agának egybefoglalása

által a mennyire lehet pótolva legyen azon hézag, mely — mond-
hatni — régi ])iblia-fordításunk koráig terjed.

Csudálni lehet, hogy ezen— aranymosásnak is mondható —
lélekemel munkának teljesítésére még mindig oly húzódozva vál-

lalkozunk, pedig az anyag nagy részéhez ma már fáradság nélkül

juthatunk,

.Jelen és múlt századi irodalmunk és története iránt vehet
észre némi érdekldés, azontúl a távolság arányához képest mind

kevesebb. Még is hiszszük s talán tanítjuk is, hogy az egész közép-

kor, sötét .tudatlanság kora ! Nekünk legalább eddig sem kellett

volna ezt hinnünk s tanítanunk.

Hunyadi Mátyás fényes és hatalmas uralkodása alatt a tu-

dományossággal és mvészettel együtt a nemzeti irodalom költi

ága is jelentékeny virágzásban volt. A Szabács megvételérl szóló

töredéknek nyelve és verselése tagadhatatlanul l)izonyítja ezt s

fölötte áll a következ század els felébl ránk maradt költi verses

munkáknak. A sz. Bernát hymnusa és a Katalin legenda, a máso-

lók kezének újító nyomai ellenére is szintén oda vallanak vissza s

középkori költi irodalmunknak a nemzeti önállóság erteljes évtize-

deivel igen hiheten összees fénykoráról tesznek bizonyságot.

Azon alkonyulásra mutató szürkületnek, mely a nemzeti lét

délszínben ragyogó jDompájára Mátyás halálával mindinká])b sü-

rdve kezdett borulni, van egy nem egészen elfelejtett, de már
inkább csak nevérl s néha egyik másik munkája czímén emlegetett

alakja, a kit « Stellarium » nevezet munkájáról vett hasonlattal —
azon idk irodalmi egének esthajnal csillagául tekinthetünk. —
Ha lesz olyan, a ki talán megsokalja a fényt, a mit neki vagyok

hajlandó tulajdonítani : bizton reménj^lem, hogy az ilyen is egyet

fog velem érteni annak elismerésében, a mit irodalmunk s általá-

l)an míveldésünk történetében az munliásságának köszön-

hetünk.

^) Ujabhan Nagy Gyula e téren szép sikerrel raköilik.



I.

Temesvári Pflbárt-i'ÓI a XY. században élt s a XYI. elején

elhalt ferenczi szerzetesrl, kora egyik legnevezetesebb s tudomá-

nyosabb egyházi szónokáról s különösen irodalmi munkásságáról

kivánok némelyeket elmondani. Össze akarom szedni azt a nem
sok adatot, melyben egy és más helyen róla van emlékezet ; he-

lyet akarok neki szorítani magyar nyehií irodalmi maradványaink

vígályos soraiban, hogy ezután közelebbrl tekintsük öt s ne uta-

sítsuk oda latin nyelvet használt tudósaink seregébe, a kiket hova

"tovább nai)ról-uapra vastagabb rétegben takar a felejtés pora. —
Az erre való adatokat részben saját latin nyelven megjelent mun-

káiból, részben s illetleg régi magyar codexeinkböl merítem. —
Elete s egyénisége megkísérthet vázolásához kedvem van, de ez

nem fog arra bírni, hogy a kor perspectivájából kiemelve akarjam

föltüntetni.

Születése idejérl semmit, helyérl a kor szokása szerint föl-

vett vezetéknév után csak annyit tudunk, hogy Temfsvártt szüle-

tett. At}ja László volt, ki fia nevelésére már elébb mindent meg-

tehetett, midn 1458-ben a krakkai egyetemre küldte,^) hol öt évi

tanulás után az egyetem dliber promotionum»-a szerint 1463-dik

é\'i decz. hava 17-dik napján, 24 társa közt az ötödik heh'en nyerte

meg a baccalaureatust.^) Hol tanult azeltt, hogy Krakkóba ment ?

^) Az egj-etein anyakönyvében 1458-ban 10— 12 magyar születés

tanuló jegyeztetett be s ezek közt : Pelbartus Ladislai de Themeswar.

Ezt az eddig ismeretlen adatot Fraknói Vilmos vir szívességének köszönöm,

ki csak e napokban tért vissza szokottnál is szerencsésebb fölfedez útjából s

egyebek közt a legrégibb magyar nyomtatA-ány töredékével együtt ezt a

nagybecs névsort is magával hozta Krakkóból.

^) In decanatu MgriStanislai deSchadek, anno doraini 1463, ad Quatnor

tempóra Lucie, infira scripti ad gi'adiim baccalariatus in artibus promoti, sic ut

seqnuntur, sünt locati : Nieol. de Visnicze (comes).Petrus de Cibinio. Simon de

Cibinio. Valentinus de Cracouia.PALBERTUS de Themesuar (scriptor ecclesiasti-

cus celebris). Demetrius de Varadino. Damianus de Dengeleg. Valent. de Co-

rona. Bened. de Maytliin. Blas. de Cibinio. Alb. de Terebes. Mich. de Cassouía.

Marc. de Scliadek. Joli. de Dammis. Eru. de Kiuost. Joli. de Vratislauia.

Sigism. de Hayno. Matliias de Bielaua. Bartol. de Hencida. Mich. de Zekel-

liid. Mathias de Strzalkov. Stanisl. de Gorki (in breviori [sic] CoUegio et pre-

bendarius S. Adalberti Cracovie, baccalarius theologie et sentenciarins). Franc,

de Yamus. Mich. de Zobraucz. Lásd : Jos. Muczkowski, Stafuta nec non Li-

1*



nem tudjuk, de aligha csalódunk, ha azt hiszszük, hogy szül váro-

sának mint késbb, úgy ebben az idben is nevezetes iskolája

volt. Krakkai életérl különben ö maga is emlékezik a Pomerium

de Sanctis második felének Cl-dik (de sancta Catarina Sermo III.)

prédikácziója végén, ^) s amaz ott említett bizonyos tanuló alatt

aligha öt magát nem kell értenünk, ha ezzel a helylyel összevetjük

azt, a mit a latin legenda Prológusában mond magáról. (Lásd a

Függelék I. sz. a.)

A szerzet, melynek mindig méltó büszkesége volt, elfelejtette

följegyezni, hogy melyik évben s hány éves korában vétette föl

magát Pelbárt tagjai közé.^) Abból azonban, hogy Laskai OzsvÁT-ot

(meghalt loll-beu), a ki már 1497-ben Pesten a rend vicariusává

választatott, többször úgy említik az egykorú írók, mint Pelltárt

tanítványát (alumnus, discipulus) ; nagy valószínséggel lehet kö-

vetkeztetni, hogy krakkai baccalaureussá avattatása után nem so-

kára megtörténhetett a rendbe való belépése. Mert ha fölteszszük

is, a miríd nincs tudomásunk, hogy Pelbárt gyermekségétl kezdve

gondos nevelésben részesült s ennélfogva a tudományos pályára

szükséges elkészületeket szerencséseknek mondható körülmények

közt tehette is meg : még azon esetben sem gondolom, hogy a

XV. századi nevelési és iskolai állapotokat tekintve a bölcsészeti

baccalaureusság megszerzésére nézve valaki magasnak ítélje az

egyetemi tanuló életének 26—27-dik esztendejét. De találunk egy

helyet Pelbárt beszédeiben, a melybl úgy látszik, hogy 30 éves

korában lejtett sz. Ferencz szerzetébe. Alexandriai sz. Katalinról

írt 3-dik l)eszédében ugyanis a scholastika i^hilosophiának az isteni

öröktl fogva való akaratról s ebbl kifolyólag a világ teremtésé-

rl szóló okoskodását tárgyalván ezt mondja : «az isten azt a mit

meg akar cselekedni öröktl fogva akarta, de úgy, hogy a bölcses-

sége szerint elre elhatározott idben fogja azt végrehajtani, és

akkor aztán véghez is \-iszi. Olyformán, mmt ha nekem gyermek-

Ser ^jroHíofíoíHíí?; philos. ordinis in loticers. stud. jngell. ab anno 1402—
1S49. Cracoviae. 1849. — Toldy ír. tört. 3. kiad. II. l: 47. l.

^) Növi et ego quenclam studentem iu universitate Cracovieusi, qui

cuiii uou bene posset proficere in studio: beatani Catarinam invocavit, et tan-

dem mirabiliter profecit.

'"') Quo anno dedeiit uomen Instituto minorum Fratrum de obsen;an-

tia in Vicaria Hungáriáé compertum nondum est. Horányi, Mem. hiincj.



ségemtöl fogva mindig meglett volna azon akaratom, hogy 30 esz-

tends koroml)an lépek a szerzetbe, de úgy hogy azt azon idö eltt

nem fogom tenni : így az isten akaratán sem esik változás, mivel

öröktl fogva akarta, de úgy, hogy csak azon idben fogja akara-

tát végrehajtani, a mikorra határozta és pedig öröktl fogva, hogy

azt elébb nem cselekszi*).^) Ha ezen merésznek is mondható párhu-

zamnak az íróra vonatkozó föltételesen tartott részét önéletírati

adatnak veszszük, akkor saját vallomásából tudjuk, hogy serdül

korában vert benne gyökeret azon ersen elhatározott szándék,

melyet 30 éves korában — választott pályája iránti lelkesedéssel

folytatott tudományos kiképeztetése után a sz. Ferencz szerzetébe

való beléi3éssel hajtott végre.

Hol és szerzetének mely házaiban élte 1483-ig életének

munkásságban töltött esztendeit? — errl ismét hallgat a rend

krónikája. Ha azonban figyelemre méltatjuk, hogy Pelbárt gyakran

hivatkozik beszédei közben oly eseményekre, melyekrl hiteles

értesülései voltak ; hogy szokott pontosságával említi meg á helye-

ket s — megnevezés nélkül — hivatkozik a személyekre, mint az

imént krakkai tanulótársára, a kiktl egyrl másról tudomását sze-

rezte : akkor talán csalódás nélkül állíthatjuk, hogy szerzetének

dunántúli házai némelyikében, például Ozorán, továbbá Esztergom-

ban fejtette ki fényes szónoki tehetségét, mieltt 1483-ban Budán

kezdett volna tanítani. Hihet, hogy jeles tanítványával s halála-

kor félben maradt egyik munkájának (a Eosariumnak) bevégzjével,

a laskói születés Ozsváttal is azok egyikében találkozott elször.

Azon 20 évrl, mely 1463—1483 között telt el, csak ily hoz-

závetéssel mondhatunk valamit. A beszédekben több helyen van rá

2)élda, hogy egy s más vidéken történt eseményt beszélvén el, az

évet is kiírja, a melybl azon elmondott történet emlékezetben ma-

radt. Az 1479-ik évbl beszél el Pelbárt egy csudás történetet, de

a helyrl hallgat.^) A következ 1480-dik év feljárói szintén mond

^) Detis id quod vult facere, ab eteruo voluit ilhul, sed uouuisi iu tem-

pore secundum suam sapieutiani preordiuato producere iu effeetuui : et tuuc

producit. Sicut si ego a priucipio adolesceutie semper habuissem voluutatera

iutraudi religioueui anuo etatis uiee XXX. ita quod illud uou faciam autea : et

sic in deum nulla cadit mutatio voluutatis, quia ab eterno voluit facere, sed

sic et isto tempore quo perficere illám voluntatem decrevit et ab eterno ut uou

antea producerét. Pomerimn de Sanctis, íjars estiv. sernio Cl. E.

^) Nam et ego vidi bis temporibus scilicet anuo domiui MCCCCLXXIX.
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el egy csudás történetet, melynek elbeszélése módjából vonom
azon következtetést, hogy ezen év körül s talán már jóval elébb is

Ozora volt tartózkodási helye. Elmondja, liogy ezen évben vagy a

körül töl)l) egyházi férfiú jelenlétében beszélte neki egy keg^'es

élet s nemes származású ember az eladandó eseményt, mely az

elbeszélnek bii-tokán a Kajíos vize mentén fekv eg^•ik faluban

történt,^)— Nem állítom, hogy azon történetet máshol is ne hallhatta

volna Pelbárt az illettl, de nagyon valószinü, hogy — coram

pluribus canonir-is — éi)en ottani szerzetes társai jelenlétében tör-

ténhetett az elbeszélés. Abból, hog}' az 1480-chk évet némi habo-

zással emliti, úgy látszik, mintha ez évszám nem annjára magára

az elbeszélésnek már feledésbe ment idpontjára, mint inkább csak

houiinem in Christo milii couscientiose revelantem, quotl persepe Christum

doiuinum viclere soleret in sacramento in specie crucifixi vei pietatis et sinii-

lium et ore ad os loqiii et ad quacunque interrogata secreta spiritualia respon-

dere, scilicet in dubiis casibus qiüd salubrius tenere opporteret. Cumqiie liomo

iste sepius petivisset ab eo de revelaudo die obitus sui, Cliristus de sacramento

visibiliter apparens respondebat. Non morieris — inquit — usque ad proxima

(piattnor tempóra, et sic illó tempore adveniente iterato ad futura quattuor

tempóra atque consequenter singulis anuis quoad Aixit certificabatur, quod non

moreretm- usque ad futui-a immediate quattuor tempóra. Sed postea cum
móri habuit ipsam diem mortis sibi certitudinaliter pre.lixit et sic factum est.

Poin. serm. de Sanctis. pars estiv. sermo VII. I<.

^1 Factum est miraculum in regno Hungáriáé circa annum dui

MCCCCI.XXX vei quasi, quod referente coram pluríbus canonicis nobili quo-

dam viro sancte vite accejH. Videlicet quod iu quadam ipsius nobilis possessione

ville iuxta aquas Kapus vocatas sita, quedam mulier cum pluribus mulierculis

vestibus -^-irilibus indutis et alie alio habitu laruationes exercebant. Ecce autem

mulier illa, que principalius eas ad id concitauerat, cum in domo cuiusdam co-

uuicauei simul cum aliis saltarent. rapta est a deiuone e medio illarum chorizan-

tium quasi lateuter, ita ut nescireut quo deuenerit. Unde videutes illám prin-

cipalem non adesse, cepemnt conquerere quo evanuerit e medio. Quam cum
non invenissent, exiverunt de domo illa. Et ecce omnibus etiam viris et mu-

lieribus qui aderant audientibus cepit mulier illa rapta inter paludes Kapus

clamare voce lugubri plangendo : ve ve ve etc. Ad cuius clamorem omnes per-

territi, cum esset sero in tenebris, nemo audebat nauigare intra paludes ut ^•ide-

ret quid ageretur aut posset iuvare illám. Sed cum tota illa ^-illa ad tembilem

clamorem foret excitata : quidam vii* fortis uatus, eiusque mulieris compatiens

matemo ululatui prosilüt in unam navem ut iret ad adiuvandum illám. Cvmique

aliquantulum a ripa processisset, ecce vehemens turbó et tempestas mox exorta

est in aere et aquis adeo quod na^-is cepit periclitari. Et sic vir ille preseutiens

demouum adesse turbam, cepit navem dirigere versus ripam, vixque potuit

evadere ne pex-ii-et in aquis etc. Pom. de Tempore. j^- hyem. sermo XLV. O.



azon idre vonatkoznék, melyljen Pelbáet l)izouyosan azon a he-

lyen tartózkodott, a hol az eseményt hallotta.

Azon történetek között, meh'eket Pelbárt saját tapasztalása

vagy hallomása után az esztendre való hivatkozással beszél el,

ezek a legrégibb keletek. Az év megemhtésével 1479 eltti idbl
— ha csak figyelmemet el nem kerülte •— nem szól oly esemény-

rl, a melybl tartózkodása helyere lehetne következtetni. Valahol

azonban a Duna mentén kell meg keresnünk egyik 1483 eltti

lakhelyét. Lehet, hogy Esztergom volna ez, de minthogy ezt sem

nevezi meg s a leirásban említett falu nevét is elfelejtette vagy

nem akarta följegj^ezni : ez iránt is bizonytalanságban vagyunk.

Esztend számot sem említ, de kétségtelen , hogy a Stellarium

megírása vag}ds 1483 eltt kellett az eseménynek végbemenni, s

mondja, hogy a Duna fenekérl harmadnaj^ra élve megszabadult

ember neki gyónt meg.^)

Bizonyos adatunk csak arról van, hogy 1483-ban szerzete

budai házában tanította a hittudomámi:.^) Ebben az évben költö-

zött-e Budára vagy elébb? errl szintén nem ertesit bennünket a

krónika. Ebbl csak annyit tudunk, hogy azon évben már tanitott.

Ha azonban eddigi föltevéseinkre lehet valamit alapitani s elfo-

gadjuk azon álhtást, hogy 1480-ban Ozorán éiiesült a Kapós vize

mentén történt eseményrl : akkor Budára költözésének ideje

1480 és 1483 közé esik.

*l Vidi queudam oculis virum, qxii fide me.liante asseruit se fiiisse iina

cum duobiis sociis nauigantibus et aquis subintrantibus iu medio fluínine Da-

nubii submersum, aliisque natando euadentibus ipse solus in profuudum des-

cendit eo quod natare ignorait. Et eideni in profundo facta est vox dicens : o

liomo ecce móri deberes et quia peccata habes daniuabilia deberes damnari,

sed ex quo seriiiuisti beaté Marié matri dei, en donatum est tibi ut libereris et

peccata confitearis. Cumque si socii enatantes in villa prope existente appre-

ciatos piscatores adduxisseut, qui hiinc quem credebant suffocatum in flumine

reqtiii-erent. Cum tribus illum diebus quesivissent nec repperissent et iam vel-

lent abire : ecce illis \-identibus de profundo Üuminis ad ripam homo conscen-

dit et gesta narravit atque mox confessionem faciendam ad me devenit.

Stellarium. lih. XII. pars II. art. I. végén.

-) Anno Domini 1483 bonae memóriáé páter Pelbartus solennis praedi-

cator et in tlieologia non mediocriter imbutus, in conventu Budensi legebat

fratribus aptis super Sententiis. — Blasu de Zalka et continuatorum eius,

Cronica fratrum minorum de observantia j)rovinciae Boznae et Hungáriáé.

(ToLDY, Analecta I. 250. 1.)



Az 1483-dik esztend mindenesetre a legnevezetesebb id-

pont Pelbárt életében. Ha egy évvel vagy épen kettvel elébl) köl-

tözött is Budára; ezt emliti a krónika s ez egyszersmind els

nyomtatásban ismeretes müvének a Stellarium-nsik is elkészlési

éve. Pelbárt ekkor már túl volt élete 40-dik esztendején s aligha

közelebb nem az 50-liez mint a 40-hez. — Kétségkivül elismert

tudományossága és szónoki hireneve nyitotta meg eltte az utat

ezen állásra, melyen az addig \idéken élt s magáról — legalább tu-

domásunk szerint — irodalmi úton jelt nem adott munkás szerze-

tesben az önmagához való bizodalom és bátorság nagyobb nyilvá-

nosság elé vágyó érzete buzdulhatott föl. A képzelhet érintkezésnél

fogva mily mértékben járult ennek fölébresztéséhez azon tudo-

mánj'nynyal foglalkozó férfiak hatása, kik Mátyás király idejében

az ország fvárosát szép számmal lakták ? — nem lehet megmon-
dani. Ettl azonban szerzete szabályainak szigorú megtartásán,

tanítói és concionatori tisztén s irodalmi munkásságán kívül leg-

kivált Mátyás király udvara szellemének s az országos állapotok-

nak megítélésében nyilvánult fölfogása és ers meggyzdése tart-

hatták vissza, — mirl alább lesz szó.

maga egészen más, szerzetes és általában vallásos életébl

folyó okát adja általunk elsül ismert munkája keletkezésének,

noha különben — mint egyéb munkáit, úgy— ezt is «sok ajojtatus

hívekneklelki használattyokra » írta. /Sí//arú/;;ia elszavában ugyanis

egyebek közt ezeket olvassuk : «Vétkesnek és büntetésre méltónak

tartanám magamat, ha hallgatással mellzném a bold. szz ma-

gasztalását kiváltképen akkor, a midn eleven emlékezetben tartom,

mennp veszedelem, szükség és nyavalya közt részesültem segedel-

mében. Megvallom, hogy azon súlyos betegség alatt, mely néhány

nappal ezeltt nehezedett rám, s a melybl rajtam könyörülve

szabadított meg, fogadást tettem neki e munka megírása fell,

melyre a nélkül — méltatlan és elégtelen voltom érzetében —
semmi esetre sem mertem volna vállalkozni. Félek ugj^anis, hogy

most már hüségtelenség és háládatlanság vétkébe esném, ha dicsé-

retének nyilvánítását elhallgatnám. Ez tehát fképen való oka an-

nak, hogy e munkához fogtam. Keménységem is van a fell, hogy

, a ki szívem szándékát ismeri, tökéletességre juttatja akaratomat

s nem kételkedem benne, hogy az segítségével véghez is vihetem

azt, a mire az magasztalása tekintetébl magamat elégtelennek
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ítélem. Ugj^anazért az ö fiának urunk Jézus Krisztusnak dicsére-

tére, áldott szent anyjának Máriának magasztalásái-a, szent Ferencz

atyánknak és minden szenteknek tisztességére vetem kezemet e

munkára, materiát akarván szolgáltatni az egygyübb prédikátorok-

nak az én goromba értelm és tudatlan beszédeim által arra, hogy

ok ezek nyomán bvebb magyarázatot tehessenek. Ezért is sz-

kösen, sokat elhagyva, csak azokat szándékozom megírni, melyek

az együgy népnek prédikáltatván, én elttem haszonra valóknak

látszanak stb.»^)

Tehát súlyos betegségben tett fogadást az iránt, hogy ha szz

Mária az ö könyörgését meghallgatja s t a nyavalyától megszaba-

dítja; — mihelyt fölgyógyul, dicsítésére azonnal könyvet fog

írni. A Jiis antc aliquibus diehus kifejezés mutatja, mennyire se-

rénykedett fogadása teljesítésében. Mennyi id telt el az elszó

megírása és a munkának 1483-ban történt bevégzése között? nem

lehet meghatározni; az azonban látszik, hogy lY. Sixtus pápának az

immaculata conceptio ügyében tett 147(3-diki rendelkezése^) és

1483-dik évi bullája^) PELBÁRT-ot is hathatósan lelkesítették

elszavában nyilvánított dicsít hálájának tehetsége szerint

való kifejezésére. Gyakran emlegeti a bázeli zsinatnak ide vonat-

kozó határozatát, de a pápává ferenczi szerzetesbl emelkedett

^) Viciosum et punitione dignmia arbitror eius (se. ^-irgiuis Mariae) laudes

tacere. maximé ciun yiva teneam memória, in multis periculis necessitatibiis-

que et infirmitatibiis eiiis me accepisse síiftragia. Morbo qiiippe graui quo Iiis

ante aliquibus diebus vexabar, voto sibi facto per eam misericorditer liberatum

me fateor. Quod quidem nisi me compulisset (indigmim et iusufficieutem me
sentiens) nuUatenus hoc opus attemptassem. Timeo nempe ne si preconia

laudis eius tacuero : sceleris arguar ut iufideKs et ingratus. Hec ergo penes

me causa precipua hunc assummendi laborem extitit. Spero autem qiiod pro-

positum meum pevficiet ipsa, que intentionem cordis videt ; eius quoque auxi-

lio facere me posse non ambigo ad quod in eiiis laude ex me non sufficio. Ad

ipsius igitur nati dni videlicet nostri Jesu Christi glóriám et dignissime sue ge-

nitricis Maiie laudem ac seraphici patris Francisci, omniumque sanctonim

honorem huic operi manum appouam, stilo quidem rudi et sensu ac verbis

imperitis matériám ministráns simplicioribus predicatoribus ampliora exinde

eliciendi. Unde et succincte, resecatis aliis, sola ea scribere intend, que ad 2)re-

dicandum simplici imjnilo utilia fre comperero etc. Prológus in Stellariuvi

corone benedicte virginis Marié. ,

•*) Stell. lib. IV. p. 1. art. 1.

3) Stell. 1. IV. p. 2. art. 3.
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IV. Sixtus intézkedéseiben — mondhatni elragadtatással látta a sok

TÍtára okot adott hitágazati kérdésnek teljesen bevégzett diadalát.^)

Betegségét, melyben a könyv írására nézve fogadást tett, nem
nevezi meg ; a könyv folyamában azonban elbeszéli, hogy midn a

kegyetlen pestis Magyarországon igen sok embert elragadott-) hal-

lotta valakitl, hogy az ellen nincs hathatósabb orvosság, mint ha

ki érzi, hogy megkapta, hamarjában keresztet vet a kelevényre^)

s egymás után 9 Ave Máriát mond el s közben ugyanannyi keresz-

tet vet rá. Az illet azt monda neki, hogy ö maga is így gyógyult

meg. Mikor — úgymond Pelbáp.t — ezt hallottam, ersen emlé-

kezetembe véstem. Most vallást teszek róla, hog}' midn azon pes-

tistl magam is több ízben megfogattattam, e jeles orvosság által

szabadultam meg tle s valahányszor ez orvosságot használtam, a

kelevény ereje sohase bírt rajtam elhatalmazni.*)

Magyarországon 1479- és 80-ban volt pestis^) s nemcsak az

*) Quod qiiidem aliqui adversarii pluribus módis usque ad ista nostra

tempóra impugnaverint. Sed anno dni MCCCCLXXXII. bulla speciali, cuius

tenorem vidi, ipse Sixtus papa qiiartus apostolica autoritate reprobat et

damnat assertiones et opiniones dicentium, quod ecclesia non conceptionem

sed sanctificationem Vú-ginis celebrat atque teneutes Maiiam fre preserva-

tam ab originali, propterea essent liaeresi polluti. Stell. IV. 2. 3.

-| Ezen pestis alatt bizonyosan az liöö-dik cA-it kell érteni. — Ingens

illa et validissima pestilentia j)er uniuersa climata mundi regnavit aun. 1455.

KovACHiCH : Script. rer. huny. minpr. 14. 1.

^1 Ezzel a szcA'al fordítom az apostemá-t annyival is inkább, mivel a

Batthiaxyi Boldizsár 14S9-iki misekönj-Ae 136. lapján is : Xota missa contra

niurtalitatem et pestileutiam « Kelewenrewl való myse»-nek van fordítva.

*! Cum euim pestis vali.la in regno Hungáriáé homines quam plurimos

depasceret, audivi a quodam müii referente, quod contra istam pestem ingui-

uaríam non esset melior medicina, quam quod postquam aliquis se sentiret

infectum, statim ipsum apostema signo crucis signaudo dicere nouem Ave

Maria, per singiila crucem faciendo super apostemate. Dicebat enim ipse re-

ferens se hoc modo evasisse. Quod ciina ego audÍAdssem firma memória tenui.

Et coníiteor, quod ciuu essem ipsa pesté percussus plmibus vicibus, lioc dig-

nissimo remedio predicto evasi ; nec vis ipsius apostematis prevalere mihi po-

tuit quotiescunque dictum remediimi exliibui. Stell. 1. V. 1. cap. 3.

'") Heltai : M. JirúniMja. XLII. részében olvassuk : Mátyás kü'ály 01-

mucbol Beatrix kii-ályné asszont Kassa felé bocsátta vala, mert nagy merigy-

halál vala egész Magj'arországba 1479-ben. Aláhh ismét : 1480. Ez esztend-

ben is igen nagj' döghalál vala egész Magyarországba, de Mátyás király min-

denkoron azért Budán lön.
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valószíntíj hogy Pelbárt is ekkor kapta azt meg több ízben, hanem

az is, hogy épen e nyavalyájában tett fogadást a könyv írására nézve,

így a munkához azonnal hozzá kezdve, nyugodtan dolgozhatott

azon a következ 1481-dik évben, a mikor már nálunk nem uralko-

dott a pusztító járványa) s a következ évben is folytatva szerencsé-

sen bevégezhette 1483-ban; mit bizonyítanak a munka végén álló

s alább olvasható versek. Mindemellett bizonyosnak mondhatjuk,

hogy Pelbárt müveinek itt megjelölt készülési ideje alatt jórészt

a szerkesztési id értend. A Stella rium-ot alkotó tractatiisok és

predikácziók is készen lehettek már elébb más alakban, midn
1480 után ily szerkezetbe jutottak.

1483 és 1487 közé tehetjük a zsoltárokra írt magyarázatai-

nak elkészülését (Expositio compendiosa et familiáris etc). Hain

és Panzer 1487-ik évi (Argentínáé) kiadását említik. Azon rövid-

ség, melyre e fejtegetések közben szorítkozik, azt gyaníttatja, hogy

iskolai használatra készült s budai tanárkodásának egyik gyü-

mölcse.

1483-tól 1489-ig t. i. a Pomerium Sermonam de Sanctis els

(hyemalis) részének bevégzéséig ismét csak egy pár szót találtam, a

miben Pelbárt saját élete korára czéloz. Az említett rész 8. beszé-

dében (a sz. Miklós innepére készült 3. beszédben) ugyanis a beszéd

els részét ezzel az intéssel végzi : ((tartsuk különösen elménkben

szent Miklós példáját, a ki gyermekségétl fogva kezdett szolgálni

a Krisztusnak, hogy mi is, a kik már elrehaladott koríiak vagyunk,

szintén szolgáljunk az úr Krisztusnak.^)

Mint a Stellarium elszavából vett idézet mutatja, azon müve
épen úgy mint a Pomerium ezen része «a köznéj) épülése végett*

(1. prológus) készült. Több lehet e beszédek között olyan, melyet

Pelbárt még 1483 eltt írt s mondott el hallgatói eltt, de azt gon-

dolom, hogy ez elhaladott korára czélzó kifejezés mégis 1483 és 89

^) Cili Bpjccius, bécsi egyetemi tanái* írja Eorbeck Pongrácz mester

budai egyetemi tanár- és organistáboz Bécsbl 1481. október 16-áról : . . . va-

lete feliciter. Et preseutem geruhim meum discipiilx;m tantisqne (így) in ves-

tris scolis íbveatis ; donec infestissima generis himiaui hostis epidimia bic

seuire desierit. (Magyar Sión. 3. k. 70. 1.)

^) Precipue recogitemus beati Nieolai exempla, qiii a pueritia Cbristo

deseruire cepit,ut et nos saltem iani provecte etatis seruiamus Christo Dominó.
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között jöhetett ajkára vagy tollára. Szóba jöhetne azon körülmény,

hogy Pelbárt a simplexebb prédikátorokon is kívánt beszédei kiadá-

sával segíteni, s hogy ehhez képest az idézett kifejezés csak egy azok

számára írt frázis, a kik magukról koruknál fogva így szólhattak :

azonban az ily fölösleges alkalmi ságokkai soha sem veszdött az a

Pelbárt, a kinek cynismusig men szintesége egyebek közt a

Stellarmm imént idézett helyébl is eléggé kitetszik.

Hogy valósággal milyen életkort érthetett Pelbárt az elre-

haladott koron, megtudhatjuk a Pom. serm. de Tempore pars hyem.

XXXVI. és pars estiv. LXXX. beszédébl, valamint Rosariuma 11.

könyvének oEtas* czím szakaszából, a mely helyeken az emberi

élet korait Isidorus szerint így számlálja el : 7 évig az ,infantiaS

24-ig a ,puericia', 28-ig az ,adolescentia', 50-ig a ,juventus', 70-ig

a ,gravitas' vagy ,senium', 70-en túl a ,senectus' vagy ,decrepitus'.

Ezen idézett helyek közöl a XXXVI. beszédében ezt mondja : homo

injmientiitc est in etate perfecta.^) Ha hát magáról is szólva pro-

vecta etas-ról beszél : 1483 és 89 közt már túl kellett lennie az ifjú-

ság vagy javabeliség határául kitzött 50-dik éven. S így ha meg-

engedjük, hogy krakkai baccalaureussá lételekor 1463-ban még
nem érte el 30-dik évét, a szerzetbe pedig csak 30 éves korában

lépett : az 1483 s 89 közt 50-dik évét meghaladott Pelbárt legna-

gyobb valószínség szerint 1435 táján születhetett.

1489 s 1496 közé esik a Pomerinvi Sermonnm de Tempore

czím munka megírása vagy befejezése. Ezen utóbbi évszám fordul

elé legalább az utolsó (LXXX) beszédben (quum a Christo fluxe-

runt iam anni MCCCCXCVI) s az 1498-diki hagenaui kiadásnál

elébbi nem is létezik.^)

^) V. ö. KovACHiCH : Formiilac solennes styli. Pest. 1799. p. XX. NyiR-

KÁLLAY Tamás következ versével :

De aetate liomimuii.

Infans incle piier adolescens, post juvenis vir

Dicitur demum senex, postea decrepitus fit.

Aunos prima tenet seiJtem, tenet altéra bis tot,

Teitia quater septem, dat quadrasinta quaterna,
Fért aetas quiuta simul aunos quinquaquegiuta
Et hinc poriigitur ad septuagiuta senectus,

Et tunc decrepitus iucerto tempore durat.

Assensum dictis, conseusum dic fre factis,

Nomina hic canum uon sit tibi dicere vanum.

- Nyomtatása véget ért : MCCCCXCVIII. VI. l-al. Augusti.
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Nyomban követte ezt a Pomerivm Sermorium Quadragesima-

lium, melynek ugyan szokás 1475(!)-dik évi kiadásáról beszélni, de

szinte kétségtelen, hogy 1499-ben Hagenauban jelent meg elször.

Ha 1475-diki kiadás léteznék, akkor ez volna PELBÁRT-nak els

munkája, a minek nem csak az mond ellent, hogy a harmadik rész

(De Decalogi preceptis) már inkább csak vázlatnak, mint Pelbárt

szokása szerint való kidolgozásnak tekinthet ; hanem az is, hogy

ez esetben miképen mondhatná az 1475-ben még legföljebb 40 éves

szerz azt, a mivel a második részt végzi : roijo antcm vt oretur

Deus pro mc, tanto laboré fatigato ad vtilitatem aiiimarum exChrisii

charitatef Az itt elésorolt 1483, 1489 s hiheten 1496- vagy 97-ben

befejezett munkáknak csak 1498- és 99-diki kiadásait ismerjük.

E körülmény okvetlenül azon kérdés föltevésére ad alkalmat :

miért kellett különösen a két elsnek ennyi ideig kéziratban

heverni, holott a szerz neve már 1483-ban eléggé ajánló biztosí-

ték lehetett ?
i)

Talán nem csalódunk, ha azt hiszszük , hogy ennek oka

Pelbárt viszonyai változásában, illetleg Budáról történt eltávozá-

sában keresend. -— A szerzet krónikája nem mond többet, mint

hogy P. 1483-ban ott tanított. Késbb csak szintén Budán történt

haláláról emlékszik, s nem nyüjt fölvilágosítást az iránt, hogy

1483-tól 1504-ig, midn halála történt, egy húzómban mind végig

Budán lakott-e ? Onnani eltávolíttatásának nagyon elfogadható

okával meg fogunk ismerkedni ; most csak azt említem meg, hogy

1487-röl van egy adatunk, mely ez évi tartózkodása helyéül Esz-

-) Igaz, hogy taláhmk számos hely és év nélküli kiadást, de ezek gondos

egybevetése mindenkit csak arról gyzhet meg, hogy ezek oly ismeretes kiadá-

sok egyes darabjai, melyeknek nem minden darabján olvasható a nyomtatás éve

és helye, vagy legalább ezek egyike. Különös az, hogy a de Sanctis második —
tehát 1489 után készült— részének 1499-diki kiadása iigy látszik az els nélkül

jelent meg. Ez inégis olyformát gyauíttat, hogy az els résznek már elébb meg
kellett jelenni. De ha ismétnieggondoljuk, hogy az alamizsnás szent János ale-

xandriai patriarcha életérl szóló beszéd a maga helyérl kimaradt s függelékül

adatott a második rész végéhez : holott ezen szentnek tetemeit Bajazed sznltán

1488-ban ajándékozta Mátyás királynak s 1489-beu azok már el is helyeztettek

a budai vár kápolnájában — mint erre maga Pelbárt is hivatkozik az évszám

megemlítése nélkül — azt kell állítanunk, hogy a második rész nyomtatásá-

nak befejezése az elsvel egy folytában történhetett, mert különben mi akadá-

lyozta volna, hogy ezen beszéd a maga helyén álljon, ne pedig a függelékben ?
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tergomot jelöli meg. Egj^ik beszédében^) ugyanis elmondja, bogy

<(ez évben Esztergomban egy beteg gyermek szüléi, sz. Bonaventura

érdemeirl tartott prédikácziót hallgatván fölfogadták, bogy e szent

tiszteletére miséket fognak szolgáltatni. A már egészen balálnak

vált gyermek azonnal megg}^ógyult, a szülék pedig fogadásukat

megtartották. » Pelbárt, midn mástól ballott történetet ad el, ezt

sohasem hagyja említés nélkül, vagy legalább egy «narratur»-ral

kezdi : itt e csodás történet elbeszéléséhez egyszeren «referami)-

mal fog és senkire sem hivatkozik. Szól predikáczióról de prédiká-

torról nem, van tudomása arról, hogy a gj^ermek meggyógyulásaért

a szülék hálát adtak, és hogy fogadásukat megtartották. Úgy lát-

szik, hogy Pelbárt maga volt azon prédikátor s hihet, bogy épen

azon predikáczióról van itt szó, melynek végére késbb közvetlen

tudomása után iktatta e történetet.

1495 körüli idbl szintén sz be egy esztergomi eseményt

egyik beszédébe,^) melyet azonban már mint mástól hallottat be-

szél el s nem mondja, hogy azt azon szavahihet frátertl épen

Esztergomban hallotta volna. Ha azonban a «circa annum» kifeje-

zés e helyen szintén azon id megjelölésére vonatkoznék, a mikor

még maga is a nevezett városban tartózkodott — mint föntebb

egy hasonló kifejezés aKa2)0s vize-menti történet elbeszélése alkal-

mával : akkor 1495-tl nem sok id telt el 1497-ig, a mely eszten-

dben tanítványa Laskai Ozsvát a pesti conventen vicariussá válasz-

tatott. Errl föltehet, hogy ha tanítójának addig az ideig távol

kellett is maradnia Budától, örömest keresett és talált abban mó-

dot, hogy 1483-ban szerzete megelégedésére folytatott tanítói tisz-

tét újra elfoglalhassa.

Vélekedésem szerint így magyarázható meg, hogy az oly

^)Po7n. de Sanctis. 2)ars estiv. XXIII. b. vége. Referam ex hoc tempore

factum miraciilum iu Hungária cÍA-itate Strigoniensi auno dni MCCCCLXXXYII.
Puer quidaru ad morteiu iníinnatus, cum iam uulla esset spes salutis, illius pa-

rentes in predicatioue audientes de sancti Bonaventure meritis , devove-

ruut pro illius sauctitate sancto Bonauenture missas facere celebrari et statiiu

iste piier sanus surrexit et parentes pi-o conservata prole gi'atias egerunt ac

vota exsolverunt.

-) Serm. Quadrages. pars I. sermo XXXI. végén. Exemplum a fide

digno fratre minori circa annmn dni MCCCCXCV accepi, quod quaedam ve-

tula iii Hun "ária civitate Strigoniensi etc.
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nagy munkásságú Pelbárt müvei csak a következ 1498-dik évvel

kezdenek sajtó útján megjelenni. Semmi kétség sem lehet a felöl,

hogy a hálás tanítványnak kiváló érdeme van ebben s lehet, hogy

az ö gondossága, rábeszélése nélkül a kész munkák elkallódtak, a

mbe pedig azután vett Rosariiim 3 könyve soha el nem készült

volna. A 4-dik könyvet már így is neki OzsvÁx-nak kellett Pelbárt

halála után bevégezni és a 3-dikkal együtt közzétenni, hogy ez a

maga korában mindenesetre jeles encyclopaedicus munka csonkán

ne maradjon az utókorra.

Pomermm-ának halála eltt két évvel 1502-ben megjelent augs-

burgi kiadásának czímlapját rendszerint két fa- vagy érezmetszet

szokta díszíteni. Négy sarkára mindkettnek a négy evangeHsta

körbe foglalt symboluma van illesztve. A Stellarium czímlapján

Mária áll, Jézust tartja karján, míg feje fölött két angyal lebeg a

12 csillaggal körülvett koronával. Ade Sanctis és de Tcmpore czim-

lapjain gyümölcsös kertet ábrázol a metszet. A sövénynyel kerített

gyümölcsösön kívül kápolna emelkedik ; benn a kertben szerzetes

öltözetében gyeppadon ül s író-pulpitusára hajolva nyitott könyvbe

néz egy hajlott korú franciscanus. Erteljesen kifejlett arczvonásai,

magasandomboruló homloka, szorosan összefogott ajkai s elrenyúló

nem hegyes álla inkább arczképet gyaníttatnak mint ideális alakot,

noha még sem olyan rút arczot, a milyenrl Istyánffy és ennek

nyomán Petheö Gergely szól.^) Ezen arcznak egyetlen vonása se

mond ellene azon képnek, melyet magunknak Pelbárt müveit

lapozva a szerzrl alkothatunk. Mély tudomány, éles és szigorú

gondolkodás, rettenthetetlen bátorság, mely csak az igazság egye-

düli forrásának tekintett egyház eltt hajhk meg, de hízelegni még

ezzel szemben sem tud. Föl se tekint a feje fölött talán már alko-

^) Fenant Ferdinandum mitem alioquin et beuigni;m principem ideo

acrioris iracundiae exemplum in Ludovicum Pekry statuere vohiisse, quod ab

eo in qviodam convivio, cui Gerniaui et Ungari praecipui nominis iuterfiüs-

sent, Pelbartus coutenitim fuisset appellatus, quo nomine nionacliuui olini

Temesvaeiensem fiiisse perbibent ; egregium quidem illum et doctiim virimi,

cuius sacrae exstant lucubrationes, sed qui ab enormi et adunco naso, defoixni-

que vultu passiin rideretur. Istvánfy (1758. kiad.) 135/a. 1. PETHEÖ-nél :

«Pekri Lajosra azért is baragszik vaLa Ferdinánd, mert Bécsben egy lakoda-

lomban az nrak eltt a királyt fitos Pelbártnak nevezte vala tréfában, kit a

királynak bemondottak vala». (1537. évre IsB.)
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nyatkor haza sietve repül galambra. A napi munkát, a megirta-

kat, még át kell neki olvasni, hogy ha szükséges, a javitást pulpitusa

oldalára erösitett íróeszközével teljesítse. Azután majd ha munká-

ját elvégezte, buzgó hálaadás után ö is nyugalomra tér.')

Ekkor már nem volt messze azon id, melyben a földi mun-

kát s fáradságot másnem pihenés váltotta föl. 1504-dik évi január

hó 22-én, szent Vincze martyr napján, mosolyogva hunyta le sze-

meit az örök álomra s megsznt írni, tanítani és élni.^) A szerzet

krónikája nyomán írja ezt róla Horányi s valóban igaza vau. Kár,

hogy azon krónika többször nem emlékszik meg PELBÁRT-ról s

nem terjeszkedik ki a szerzet e kitüuö tagja életének egyéb esemé-

nyeire. El kell azonban ismernünk, hogy azon két adaton kívül,

mely 1483-diki budai tanításaira és ugyancsak Budán bekövetke-

zett halálára vonatkozik, több tekintetben nevezetes azon 10 sornjn

vers is, melyet ez utóbbi alkalommal halála napjának följegyzése-

kor az elhunyt dicséretére a krónikába iktatott annak névtelen

folytatója.^)

Az els sorban foglalt etymologizálásnak ma nem tulajdonít-

hatunk komoly értelmet ; st talán magának a kor ízlését követ

^) E képrl így nyilatkozik A. F. Butsch : Die Bücherürnamentik er
Eenaissance etc. Leipzig MDCCCLXXVIII. ezímü munkája 21. lapján : Hans

Othmar seiue Wirksamkeit in Augsbm-g eröffnete mit eiuem Werke, das íhn

Ilin die Bücherornameutik verdient gemaclit hat : dem Pomerium de Temjjore

et quadragesimale des Franziskaners Pelbartus von Temesvár. Die Titel-

blátter dieses aus zwei Theilen bestebeuden Bucbes sind je mit eiuem vorzüg-

licben Holz- vielleicbt aucb Mettalschnitte versében, weleber den Autor vor-

stellt, der au eiuem Scbreibepulte sitzt und liest. Ein Bamngarten, von eiuem

Zaime umgriinzt, bildet die Umgebung desselbeu. Die xier Ecken der Zeicb-

uung sind mit Medáillons, welcbe die Symbole der Evangelisten tragen ge-

scbmückt. Das Ganzé, ein brillantes Specüiien der Tercbnik, iu die Tiefe zu

scbueiilen, tragt zwar der Composition nacb nocb vorwiegend den gotbiscben

Cbarakter, uicbts destoweuiger macbt sicb in einzelnen Partién, insbeson-

dere in der Bebandlung des Landscbaftbcbeu, ein gewisser Realismus geltend,

der ims dem iu guten Abdrückeu überaus scböneu Blatté allé Auerkeuuuug

ertbeileu lásst.

-) Postqiiam per Hungáriám et Germaniam inclaruisset noster

Pelbartus, Bude iu Monasterio S. Joannis Evang. more et modo subridentis,

lu fest S. Vincentii Martyris Ann. MDIV scribere, docere et vivere desiit.

Horányi : Mem. H.

'l Auno sequenti (1504) in fest Sancti Vincentii Martyris magister S.

Tbeologiae fráter Pelbartus de Tömösvar Budae in conveutu S. Toanuis
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Bzerzönek sem az volt czélja a pelbartiis = plebis ars-féle szójátékkal,

hogy a Pelbárt nevet eredete szerint magyarázza. E név ma már

egészen szokatlan, de úgy látszik, hogy régebben, ha nem volt is a

legközönségesebbek közül való, mégis gyakrabban viselték. Mátyás

királynak egy 14G7-diki oklevelében a váradi j)üspök kerepesi job-

bágyai mintegy 60—70-en névszerint elszámláltatván, ezek közt

a legels Pelhartus et Ladislaus Fodor. ^) 1343-ban Pt'/'Z^arí// nev
nemesnek özvegyérl van szó.^) 1293-ban Pernaltrcic portiis, em-

líttetik.^) 879-böl pedig Pernhart testis nevét említhetjük föl, már

természetesen nem mint magyarét.'^) Ezeken kívül már H80-ban

jön el mint helynév : possessio Wodozt alio nommePreuarthyda ; ^)

1338-ban elnév gyanánt : Iwanka filins Cosmae de Pelharthíjda.'')

1:>64— 1330-ig : Priuard, Pritcarth, Preicarth, Pribard, Perharth,

Perhard,Pelhart,Pelpart,Plehürd,Pelhard,Prehard,Pelyharth, Pele-

hard alakban találjuk a nevet.'') Ezekbl is világos, hogy a Bemard
vagy Bernát nevet kell benne fölismernünk : azonban van még egy

ezeknél is kétségbevonhatatlanabb bizonyítékunk.Azon megcsonkí-

tott naptári nevekbl alkotott magyar versfélében ugyanis, mely a

Peer codex-i6\ különválasztva és kötve Csízió név alatt található a

nemz. múzeum könyvtárában s mindenesetre a XVI. század elejérl

maradt reánk, egyebek közt ezt olvassuk : „Cyryak Lörincz Kaidra

Maria nagy Lay ist Pelharthhydhcj'talanhoz.^) Az ist alatt sz. István

quasi subrideus obdorruivit in Dominó. Ciiins laus in memória seqiiitiu- Car-

minibiis istis :

Et Pelbartus Plebis ars : Artus nomine Miles,
Dociiit pb'bem, vicit et hostem, obtiuet uomen.
Bissenis Yirgini laudes cecinit : Stellarium monstrat :

Tempóra Sanctorum qnot lector lege Pomeriorum :

Eevelaus in quatiior nobis dat scire magistrum :

Quaeque tua gesta te toUimt caetera Páter :

Quae uostra uarrare desit fecuudia faeta :

Tn uostrae decus gentis, tn glória uobis :

lam credita cernis, et coelum te patria tenet,
Et Deum cum patre Serapbico nobis ora.

Lásd : f. i. h

.

V) M. kir. kamarai lev.-tár.

-) Fejér : Cod. dipl. IX. 1. 129.

3) Cod. d. VI. 1. 270.

*) Cod. d. VII. 1. 81.

^) Zichy cod. I. 45. 1.

"1 Cod. d. VIII. 4. 314.

') Zichy cod. I. 12—346.1.

^) Eecji Mayy. Költök tára 1. 224. 1.

Temesvári Pelbárt. 2
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király napja értend, mi augusztus 20-ára esik. Bertalan 24-én van s

így az ezen két név közé esö három nap egyikén kell keresnünk azon

nevet, melynek helyén a Biharmegyében ma is meglev Pelhárt-

hídja nev helységre emlékeztetleg áll az István és Bertalan na-

napja közt hid gyanánt szolgáló Pelbárt név. S valóban ott találjuk

az esztergomi missale 1503-, 1513- és 1515-ki kiadásaiban a Ber-

nardus abhas nevet augusztus 21-én. A Palhcrius alak, melyet a

krakkai egyetem dliber j)romotionum»-ában is találunk, hiheten

csak azon kori divatosabb vagy magyarosabb (?) forma.

Ezek szerint a mi PELBÁRx-unk az egyházi atyák közül azon

sz. Bernátnak nevét viselte, a kinek nemcsak legörömestebb és

gyakrabban idézi müveiben mondatait, hanem beszédeinek alap-

gondolatát st eszmemenetét is legtöbbször szeme eltt tartja. Nem
lehetetlen, hogy régi költi maradványaink egyik legbecsesebb

gyöngye a dsz. Bernát hymnusa» is épen az fordításában vagy

helyesebben szabad átdolgozásában maradt reánk, — legalább az

korára mutat a Czech codex-heli szövegben használt joh szó, melyet

a kevéssel késbbi Thcu-reuk cod. szövege már mindenütt szív szó-

val cserél fel.^)

Ha Pelbárt neve megfejtését illetleg nem vehettük is hasznát

a ,plebis ars' magyarázatnak, kiindulási pontul szolgálhat a vers

wdocuit plebemw kifejezésével együtt azokra nézve, melyeket

Pelbárt hítszónoki mködésérl kell mondanunk.

II.

Hogy a magyar paj)ok a magyar népnek kezdettl fogva ma-

gyarul papoltak-e vagy sem ? ezt a kérdést teljesen fölösleges volna

vitatni. Elég rámutatnunk a o halotti beszédre » : szövegébl min-

denki meggyzdhetik arról, hogy ezen, ma legi'égibb ilynem marad-

ványunk nem a legels magyar predikáczió volt. Gyakorlatiban telt

^) VÁSÁRHELYI András 1508-ban készült cantileuája egymás mellett

használja ugj'au e két szót, de ajohai helyett már ihai-t mond eme sorokban :

Beád néznek szenteknek szemei

És véneknek keserves szüvei

És árváknak nyomorolt ihai stb.

a Peer cod. szerint ; míg a ThewrewTi cod. másolója nyomorult éhai-t ír.
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idö kellett ahhoz, hogy hit és nyelv annyira összesimuljanak, és hogy

magyar pap a keresztyén hit elveit anyanyelvén oly röviden, sza-

batosan s annyi szónoki ervel — mondhatni numerussal — tudja

kifejezni. Altalános Ítéletünk a königsbergi töredék felöl sem lehet

ettöI eltér. Es így, ha nem vagnmk is oly szerencsések, hogy csak

a XII. századból is ahhoz hasonló regulát mutathassunk föl, a

melylyel Chrodogang metzi püspök 762-ben elrendelte, hogy ha-

vonkint legalább kétszer kell a nép nyelvén predikácziót tartani : ^)

mégis bízvást állíthatjuk, hogy a XII. és azt követ századokban

nálunk sem volt e részben hiány. lg}' olvassuk már a Kálmán ki-

ráh' alatt tartott esztergami zsinat határozatai második pontjában,

hogy nagyobb egyházakban evangélium, epistola és credo, a kiseb-

bekben pedig a credo és miatyánk minden vasárnap magyaráztas-

sék a népnek.'^) E nevezetes adat eléggé meg"s-ilágosítja az akkori

szabályszer gyakorlatot, melynek fejldését — ha nem kísérhet-

jük is nyomról nyomra; tagadnunk lehetetlen. Kétségtelen az,

hogy az anyanyelven tartott egyházi beszédek keresztyén világ-

szerte általánossá lettek a XIII. század elején, a mikor 1216-ban a

dominicanusok 1223-ban pedig a franciscanusok rendje épen arra

a czélra alapíttatott, hogy a nép vallásos és erkölcsi érzülete fokoz-

tassék és ersbüljön. E két rendnek s azután másoknak is megen-

gedtetett, a mi addig a szerzeteseknek tiltva volt, hogy klastromai-

kon kívül úton-útfélen, nyilvános helyeken prédikálhassanak.

Jártak keltek, a nép között forogtak, idhöz, helyhez kevésbé vol-

tak kötve mint a helyben él plebánusok, s a mint ehhez kéj)est

közvetlenebbül és szabadabban érintkeztek hallgatóikkal : népszer,

sokszor népszersköd, de a bnt nem ritkán tartózkodás nélkül

ostorozó beszédeik folyvást az újság ingerével hatottak. Egy-egy

kiváló szónoki tehetség egész vidék népét ragadta magával, s az

^) Cbrodogaugi regula canoniconim, cap. 44. . . . Unde constituimus, iit

Lis iu niense per totum anuum, de qvünto decimo in quinto decimo, verbiiru

salutis popiilo praedieetm-, qualiter ad vitám aeternam, Deo auxiliante, per-

"veniat. Et si omuibus festis et dominicis diebus assidna fiierit praedicatio
;

iitilior est ; et iiixta quod intelUgere i'tilgus possit, ita praedicaudvim est.

Lásd: D'AcHKEY, Spicihyiuin T. 1, 574. l.

-) Omni duminico die iu maioribus ecclesiis evangélium et epistola c-t

fides exponantur populo, in minoribus ver ecclesiis íides tt oracio dominioa.

Endlicher : Monumcuia Arp. pag. 351.

2*
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országról országra vándorló szónokot, kit híre megelzött, tömeg-

ben várta az idegen ajkú nép, liogy tolmács közbejöttével lelkesül-

hessen eladásán. így papolt 1454-ben V. Miklós pápa által Német-

országba küldetve , hogy a keresztes hadbamenésre buzdítson, a

nálunk is nagy nevet szerzett Capistranói János, valamint nálunk

is 1262-ben Eegensburgi Berthold hírneves német franciskánus^

ki állítólag sokakat visszatérített a keresztyénségre, kik a kunok

által eléidézett mozgalmak közben Intket elhagyták.^) Hogy nem-

csak hozzánk, hanem hasonló czélból tlünk is mentek, st küldet-

tek más nemzetekh-'Z alkalmas igehirdetk, abból is megtetszik,

hogy III. Honorius pápa már 1221-ben megparancsolja az eszter-

gomi érseknek, hogy a provinciájabeli bármely rendbl, de legki-

vált a cisterciek közül válaszszon és küldjön hozzá ilyeneket szent

Márton napig.^) 1228-ban pedig IX. Gergely pápa a magyaror-

szági dominicanusokat rendeli a kunok megtérítésére, a kik külön-

ben már azt megelzleg is terjesztették ezek között a keresztyén-

séget.^) 1338-ban Illés és Gergely nev magyar franciscanusok a

krími tatárok közt mködtek nagy sikerrel, kik közül az elsnek a

khán udvarára és családja tagjaira is nevezetes befolyása volt.^)

E missionáriusi mködésektl eltekintve bizonyosnak vehet,

hogy midn a nemzet királyai magyar udvari papot tartottak, a

népnek is saját nyelvén beszél papjai voltak. Már csak azon okle-

vélbl is, melyben István kalocsa-bácsi érsek a rymavölgyi (német

ajkú) aranybányászoknak 1268-ban egyebek közt arra is szabadsá-

got ad, hogy saját nyelvöket beszél papot szabadon választhassa-

nak maguknak : nyilván látszik, hogy a nép nyelvén tartott egy-

házi beszédeknek divatozniok kellett s az érsek oly természet

joggyakorlatot engedett, melylyel magyar ajkú híveinek természet-

szerleg bírniok kellett.-'"') Midn pedig Benedek, a budai sz. Mária

^) A. Nebe : Zur GeschicJite der Predigt. Wiesbaden. 1879. I. Bd. 303.

1. — K. RoTH : Deutsche Predigten des XII. und XIII. Jahrhunderts.

Leipzig. 1839. 81. 1.

'^) Theiner : Vetera Mon. hist. Hungáriám sacr. ill I. 27. 1. — Arivid-

hori KJ oJimt. I. 163. 1.

=*) Theiner : I. 87. 1.

*) Theiner : I. 627. 638. 1.
^

^) Hospitibiis iiostris de aurifodio deRymua congregatis et congi'egandis

concessimus libertatém, iit sacerdoteiQ, (jiiem volueriut et juxta síuim ydioraa,
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Magdolna templom lelkésze és Sthoesiis András karmelita fnök, a

l)iidai Anna kápolna kezelése tárgyában 1515. ápril 2-áu a budai

káptalan eltt egyezkedett : biztosíttatott a karmeliták számára,

hogy a miseolvasáson és éneklésen kívül teljes joguk legyen a nép

eltt mind benn a kápolnában, mind pedig kívül beszédet tartani.^)

A XV. század végéig csak néhány név maradt fönn, melyek-

nek viseli sokszor a hazán kívül is híresek voltak ; azonban ezek-

nek is magyar nyelven mondott szónoki mveik— ha valaha le vol-

tak is írva — vagy elvesztek vagy máig lappanganak. Magyar

András mesternek IV. Béla és V. István király káplánjának nevét

egy latin emlékírat viseli.^) Szemer György beszédei latinul (1397-

bl) megvannak a pozsonyi káptalan könyvtárában.^) Szombathelyi

TAMÁs-éit (Th. de Sabaria) Pozsonyi JÁNOS-éit nem ismerjük,^) Ma-

gyar Mihály (Mich. de Vngaria) 13 beszéde latinul maradt ránk.

Pelbárt beszédeit eredetileg szintén csak latinul mondhatjuk a ma-

gunkéinak. Ebbl azonban tévedés volna azt következtetnünk, a mit

régebben némelyek épenPELBÁRT-ról is hajlandók voltak hinni, hogy

t. i. mind e latinul írt beszédek latinul is mondattak el s ezért nem
is a nép eltt, hanem csak a zárdákban, a szerzetesek számára.

Föntebb a Stellariiun élbeszédébl inái láttuk, hogy azon

beszédek az együgy nép számára készültek. Hasonló értelemben

nyilatkozik Pelbárt a de Sanctis^) és de Teiiipore élbeszédeiben

lionestum ac oniui excepcioue maiorem inveneriut, jiis liaLeaut ad suam eccle-

siam prestandi. Ariiádhori új ohmtár VIII. h. 212. I.

^j Alias aiitem missas, puta aiiroram et alias quasciui(|ne tam legeutlo

quam cantando volueriut, simul cum sermonihus ad j^ojrulm/i iutra vei extra

capellam — ipsi fratres liberam atque omnimodam habeant celebrandi et per-

ficiendi potestatis faciiltatem. Knauz N. A budai háptalaii regestái. L. Magy.
Tört.-tár XII. k. 146. l.

^) Deseriptio victoriae, quam liabuit EcclesiaEomana anno 1266. quarto

Mártii sixb Papa Clemente IV. per bracbium Caroli gloriosissimi Regis Sici-

liae, Ludovici IX. Franciáé Regis fratris, auctore Magistro Andrea Ungaro
felicis recordationis Dni Belae et Dui Stephaui regiun illustrium Uugariae

quoudam Capellauo. Fr. Duchesne: Históriáé Francorum scriptores Tovi, V.

pag. 826.

^) Ipolyi A. : A pozsonyi Tiájjtalan XIV. sz. hünyvtára, Uj M. Múzeum.
1856. 182. 190. 1.

*) ViNCZE GÁBOR : ^4 púlosoTí irodalmi munhissága. M. Könyvszemle.

1878. 23. 1.

^j Ut ergo pro simplicium capacitate populorum in hoc opere utilius pa-



ben is/) söt ez utóbbiban azt is világosan kimondja, hogy egj^ene-

sen ez ország népe fölfogásához mérve kívánja azokat szerkeszteni,

a mi a magyar nép akkori értelmi fejlettsége mellett a legfényesebb

bizonyíték s azt mutatja, hogy akkor sem állott alul azon színvo-

nalon, a melyen más keresztyén országok népe tartotta magát.

A Quadratjesimalék-hoz írt élbeszédben^) pedig a beszédek rövi-

debb és hosszabb voltát az alkalmak megemlítésén, a nép ízlésén

kívül, (mely a rövid beszédeket kedvelte) a hallgatók értelmi képes-

ségének különböz mértékével indokolja. Ezt tartja szem eltt azon

rövid utasításban is, melyet a de Sanctis els részének végén a

nagyhéti beszédek készítésére nézve ad.^) Némely beszéde folya-

riter et placibilius procedam, brevi et simplici stilo (quantum libit pro iina-

quaqiie matéria ciiraudnm) decrevi scribere. Prol. de Sanctis.

*) Confisus itaque de auxilio dei ac gratia spiritiis saiicti : simpliciori

stilo prosequendo pro capacitate j9op?í7/ simpUcis hiiiiis nostre regionis voliü

nianum niittere ad fortia. . . . Et tot sermones pro douiinicis siugxilis applicavi^

ut predicatores qiii resident in eadem civitate miiltis annis, liabeant de anno

in annum alium et aliuui sermoneni pre Jicare : ne idem sermo continuatis

annis assvefactns in audientia popiúi vüescat, quia qnod rarum charum, aí-

lescit quotidiannni. Ceterum textus evangeliortim literaliter insenii pro plebis

devotione quae exposcit evangeliiim textualiter auscul-
t a r e.''= Prolog, de Tempore.— Alios plures sermones hic non scripsi diebus

pro istis, qma prescripti sirfficere videntm- pro audientia popiili
h II i u s p a t r i e. A pars hyemalis végén.

- Circa partém istam premitto, qnod pro ferialibus diebus bre\-iores ser-

mones faciam. Tuni quia pro Ulis diebus populus minori numero confluit quam
diebus festivis vei dominicis. Tum qviia gaudent brevitate moderni .... pro

diebus autem dominicis lougiores aliquantulum sermones faciemus, ut multis

conciu-rentibvis protune tam plebeis quam scientificis et altioribus possimus pro

modulo satisfacere. . . . Xam sermones aptandi sünt secundum congi'uentiam

et capacitatem audientium.

^) Ante omniá potes ostendere criicis lignum quasi cruentatum, cum
orationem dieis ad erucem loquendo : crux ave spes unica etc. ut per talem

* Notare volo qiiod pro istis sermonibus quadiagesimalibus quamuis pro singu-

lis possint alia themata propriora coniienientius assignari : verumtamen ege pro uno-

quoque sermone statui thema aceipere ex sacro talis cliei evangelio assignato iuxta me-
rem ordinarii romani in missali : eo quod devotio popxili huius exposcit
et delectatur audire ex evangelio aliquid vei saltem textuali-
ter. Quadragesim. I. rész 8. sermo végén. — Et quum devotio populi gliscit
evangélium de die unoquoque quadr ages im ali audire: hanc ob

rem statui thema pro singulis diebus aceipere ex evangelio et eidem competenter ma-
tériám buiusmodi sermonis api^licare. Quadrages. III. jjars. prol.
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mában vagy végén') megjegyzi, hogy egyebekre— melyek nem tar-

toznak a népszer beszéd körébe — nem terjeszkedik ki. Egyik

beszédébe egy elmés állatmesét szö be az oroszlánról, farkasról és

szamárról, s midn a rövid mese végére ér, azt jegyzi meg, hogy

efféle példákat azért vegyít beszédébe, hogy hasonlók által az ebéd

utáni szent beszédek alatt szunyókáló népet ébren tartsa.^)

ostensioiieni commoveantur corda. Primo prosequere usque ad devotani ma-

tériám de separatione Christi et valedicendo a gloriosa sua matre. Et ibi

ostende imagines liec representates. Tandem post compunctionem primam

populi dic aliqiias questioups iiixta placitum et disputa ut videbitur tibi si

habes aixdientes viros scientificos. Secundo prosequere históriám evangelicam

et poteris alteram compunctionem populi facere in íiagellatione Christi per

imaginem convenientem. Tunc vt scientificis satisfacias poteris questiones

inserere. Tertio juxta passum : Ecee homo, vei : Ecce rex vester, — ostende

imaginem Cluisti ligatam suo modo. Quarto deinde prosequere de eductione

et crucifixione et aliis subseqiientibus, prout deus dederit.

^) Predicta mysteria de confessione suíTiciant : aliis que non pertinent

ad sermonem popularem omissis. Qaadrages. I. rész. XXXVIII. be-

széd végén.

2) Multi siint heu alleluiantes sua peccata graiiiora uec curant deílere :

licet aliqua, proderent. Sicut fabulose narratur quod leo et lupus cum asino

dum vellenttransire fluvium, ascenderunt in naviculam in ripa herentem térre,

quae cum fixa maneret, dixeruut quod propter culpam alicuius illorum hoc fó-

rét, ideoque deberent faciuora confiteri. Unde leo confessus est quomodo inter

bestias silue pingvioves devoraverit. Lupus alleluiavit dicens : hoc nil est, quia

íames te coegit. Item luptis confessus est, quod porcam cum omnibus suis

suellis devoravit. Leo dixit : Non magnum est, pro fame fecisti. Asinus con-

fessus dixit : nescio aliud fecisse, nisi quod semel nimis fatigatus sub onere, et

famescens vidi straminis unam festucam ex calceamentis domini mei laceratis

extra pendere et illám comedi. Ad quod leo et lupus dixerunt : hoc maximum
est peccatum et infidelitatis contra dominum tuum, dignus es ergo morte et

sic devoraverunt asiniim. — Huiusmodi exemplum idcirco inserui, ut dormi-

tans populus in sermone post prandlum expergiscatur ad audiendum tali con-

solatione. Quadrages. I. rész. XXII. beszéd. G. Egy hasonló czélból besztt

mese van Quadrages. II. r. XXII. b. U. Exemplum consolatorium pro exci-

tatione dormitantium narratur, quod uxor cujusdam viri recurrens ad mulie-

rem sortilegam voluit maritum suum, ut incantationibus provocaret illum ad

amorem síuim. Et illa commisit ut sibi apportaret de pilis oculorum mariti.

Ciunque vir ille ad mercandum cum sociis deberet ire longius, uxor ejus dixit

ei : O mi domine ! da mihi aliquid de pilis oculorum tuorum, ut teneam inte-

rim apud me pro memória tue dilectionis. Vir astutus dedit sibi de pilis

pliaretre sue, quam super se habebat. Cumque pertransita diéta cum sociis

hospitati forent in hospitio et sero léte conversai-entur, ecce pharetra illius
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Talán már ezekbl is eléggé kitnik, liogy Pelbárt legalább

nyomtatásban megjelent beszédeit épen nem oly szándékkal irta,

hogy azokat, akár maga, akár más zárdában, szerzetesek eltt mondja

el. Igenis vannak e beszédek között olyanok, a melyeket — mint

látni fogjuk — ily czélra alakítottak át és használtak barát és apá-

ezazárdákban, de ott is magyarul. A mennyire a föntebbi idéze-

tekbl is kiolvasható, valóságos szükséget, megszokott szükséget

pótolt a magyar népnél az egyházi beszéd hallgatása ; mely nép

azon korban épen úgy mint más országok népei, csaknem kizárólag

e forrásból merítette szellemi táplálékát. Hogy nem csupán kivá-

lóbb alkalmakkal vágyott erre, abból tetszik meg, hogy például

Pelbárt is nemcsak minden vasárnapra és nagyobb innejire, ha-

nem kivétel nélkül mindazon napokra, melyekre valamely szent

ünnepe esett, nem is egy, hanem — mint maga megjegyzi — ne-

hogy egy ugyanazon predikáczióra minden évben rákerülvén a

sor, a nép eltt megunottá váljék — minden ünnepi alkalomra

3—4 beszédet közöl Pomeriiimá-hnn. Ezeken kívül a Quadragesi-

maJe három részében a böjt minden egyes napjára egy-egy és így

minden napra szintén három népszer beszédet nyújt igehirdet tár-

sai kényelmére— s még ezen feljül a böjti vasárnapok délutánjaira

is, a mely alkalmakra vonatkozott épen legközelebbi idézetünk.

Maga mondja, hogy a böjti hétköznapokon kevesebben, de a vasár-

napi alkalmakkor annál tömegesebben jelennek meg a hallgatók.

Ily tömeges megjelenések, ha téli idben nem is, olykor mégis

szükségessé tehették, hogy a beszédek néha a szabad ég alatt tar-

tassanak. Másnem alkalommal történi; meg Bátán azon nem épen

komoly jelenet, melyrl egyik beszédében emlékezik s óva inti

hallgatóit a rágalmazás bnétl és nagyotmondás hibájától; e be-

széd folyamán ítéli el a famosus könyvek csinálását, a cantilenákat

több effélét, mint a rágalmazásnak megannyi külön módját. \) Egy

pendens in gonfo commota strepituni fecit. Dixenmt omnes : Quid hoc ? Vir

ille recognoscens dixit : forsitau A-ias viilt ciirrere. Et sic teiiio commota rever-

sando sagittis excidentibus, liic et illic exivit per ostiiim, donec domiim perve-

nit. Unde illius uxor confusa, coutra intentum verbera inciu-rit.

^) Tertius modus est publicativus, ciim occulta peccata publicat vei ma-

nifestat his qmbus non debet, ant ordine quo non debet, ut faciendo libellos

famosos, cantilenas et hmusmodi. Quadrages. II. r. XXXVIII. b. S.
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*

fráter ugyanis a bátai piaczon kéreget') ezélból bordóra állva tar-

tott predikácziót. Valami oda vetdött fistiilator— talán épen beszéd

közben — ingerkedett a fráterrel s mikor már egymást nyilváno-

san, a hogy csak tölök telt legorombították : a fistulator kegyességet

színlelve mellé sompolygott s a bordó abroncsait alattomban elvag-

dalta. Midn a prédikáló neki tüzülve épen azt monda, bogy itt sü-

lyedjek el, ha nem igaz a mit mondok s nagyot dobbantott a hordó

tetejére : az abrincsok egyszerre lehullottak s a fráter az összedlt

hordó dongái közé sülyedt.^)

Nagyot tévedne az, a ki e történet idézéseért vagy egyik má-

sik kifejezéseért PELBÁRT-ot ízléstelenséggel akarná vádolni. Tagad-

hatatlan, hogy fordulnak nála el helylyel közzel ma úgynevezett

ers kitételek és nem használható példák : de — nem is említve az

akkori és mostani idk között való különbséget— bárki bátran össze-

hasonlíthatja az azonkorbeli idegen szerzk népszer beszédeivel

Pelbáet beszédeit s arról fog meggyzdni, hogy a magj'ar pap és

magyar hallgatói ízlés dolgában sem állottak alább másoknál. Le-

gyen elég azon idk két leghíresebb franczia egyházi szónokára,

MAiLLARD-ra és MENOT-ra hivatkoznom, a kiknél minden lépten

nyomon a legdurvább kifejezésekre s triviális példákra bukkan az

^) A kolduló szerzetesek e szokására s ily ezélból tartott beszédeik

alakjára hivatkozik Tusai Péter tornai fesperes 1503. márcz. 15-éu Csicseri

Andráshoz és nejéhez intézett levelének — melyben ezeket kevéssel azeltt

meghalt fiuk elvesztésén való keserségökben vigasztalja, következ utó iratá-

ban : íVatres religiosi more solito consveverunt claudere et finire sermones

eorum Elemosiuis ; sic egoque confisus in vobis ex quo careo frumentis, ^si vos

habuudatis adeo et in tantum subveniatis cum aUqnibus cubulis et hoc si

commode et sine dampno vestro fieri poterit etc. Hazai oMevéltár. Budapest.

1879. 451. 1. V. ö. az 1460-ban tartott szepesi zsinat XXVII. canonát. Pétekfy

Conc. I. 206. 1.

") Vvo exemplo potest póni consolatorio qiiod narratur factum in hoc

regno in oppido nomine Batha, quod quidam fi-ater dum questus cavisa predi-

caret stans super dolium et fistulator quidam in foro ac questu adversaretnr

eidem, mutuo sibi ipsis detrahentibus publice, astutus fistulator ficta deuo-

tione accessit cii-ca doHmn, super quo ille predicabat et clam sub palUo resci-

dit circulos dolii. Cumque predicans ille cum impetu pede fortiter tangeus

super dolium diceret : liie idem summergar si non verum est quod dico !
—

mox asseribus dolü decidentibus predicator ijise in feces dolii ceeidit etc. Sic

solent etiam demones ludificare detractores, qui dum detractiones affirmant,

cadunt subita morte in feces inferni. Quadrages. II. rész XXXVIII. h. T.
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olvasó. Válogatás és legcsekélyebb tartózkodás nélkül mindent saját

nevén neveznek meg, s bogy ballgatóik figyelmét ébren tartsák,

kézzel lábbal tombolnak a szószéken, kiabálnak söt föl van jegyezve,

hogy Maillard egj^szer Toiilonse-ban még énekelt is predikácziója

közben. Maillard kiadott beszédeiben nemcsak mint másokéiban

:

«elama») «perciite pedew s több eíféle figj'elmeztetések vannak, hanem
egy pár ahem hemw-mel a szónok egyéb szokása is jelezve van. ^) A mi
PELBÁRT-unk hallgatói figyelmének ébrentartására, s mint mondja :

pro consolatione — mindezek helyett elégségesnek tapasztalt egy

ártatlan állatmesét s a bátai fráter példájában maga is megrovólag

említi föl a lábbal való dobogást, Söt a megemlítés modora még
azt is mutatja, hogy Pelbárt a kolduló prédikáczióknak egy csep-

pet sem volt barátja. Talán semmivel sem inkább, mint az a Re-

gensburgi Berthold a ki az olyan frátereket «Pfeningprediger» -éknek

nevezi s untalan ostorozza beszédeiben. aAz ö gyermekkorában —
mondja ez — még nem voltak ilyenek ». Pf.lbárt ugyan nem
nevezi ket az egész világ gyilkosainak, a kik egy «pfening)) vagy

<iherbeling»-ért adják el a lelkeket az ördögnek; de az esemény

elbeszélése már maga eléggé mutatja, mily kevés kímélettel visel-

tethetett irántok. A XIV. században Wiclif emelte föl ellenök

szavát s míg egj'felöl azt írja,^)hog}^ «a nép már csak azért is meg-

vethetné ket, a miért predikáczióik után nyomban alamizsnát

szednek 1)
; más részrl egyre képezte és l)ocsátotta ki ellenök azo-

kat az « utazó prédikátorokat » , a kik «poor priestso néven oly

ismeretesek voltak s rendkívüli hatással mködtek.

Pelbárt latinul, tehát nemcsak magyar papok kizárólagos hasz-

nálhatása czéljából tette közé egyházi beszédeit s még sem mellzte

azon megjeg3'zéseit, melyek, mint látjuk, arról tanúskodnak, hogy

minduntalan a magyar nép tanítása volt eltte a fszempont. Ha
csak magyar papnak nem, hát kinek a számára szúrta közbe azon

ket magyar szót, mel3'ek egyike a gcngyer,'^) mirl alább még szó-

lunk, másika a leubczes 1 ^) Ez utóbbi minden kezemen megfordult

^ Theolog. Studien. Jahrgang 1846. 294. 1. C. Schmidt, UeLer das Pre-

digen in den Landessprachen wálirend des Mittelalters.

-') WiCLiF : De officio jjastorali II. 5. Kiadta G. LecLIer, Leipzig. 1863.

^1 De Tempore. ^lars est. sermo. XVII. T.

*l Quadi-ages. part. II. sermo. XXX. K. ScuiTÜitas dicitixr a scuri-a quod

est leccator : vulgo in lingria nostra dicitiu- leubezes.
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kiadásban így van nyomtatva. E szószátyárt jelent szót vagy

böbeszes = höheszéáimek kell olvasnunk s akkor sajtóhibának kell

vennünk, a miPFLBÁKT-nál a legritkább esetek közé tartozik: vagy

ragaszkodva a betkhöz lévbeszes-nek, minteg}^ — ma is divatos

kifejezés szerint — bö lére eresztett, bö levü beszédesnek. Külön-

ben pedig e szó is azt bizonyítja, hogy mai beszéd szavunk elébbeni

alakja besze volt.

A mi P. e szokását illeti, párját találjuk annak Antonint:s

ílorenczi érseknél. . E nagy tudományú írónak és szónoknak

(meghalt 1459-ben) szintén latinul kiadott beszédeiben^) igen srn
találkozunk olasz példabeszedekkel, versekkel stb. A nép eltt

annak nyelvén elmondott egyházi beszédeket régtl fogva szokás

volt leírni, mire gyakran gyorsírók alkalmaztattak ; azután latinra

fordítani, hogj így könnyebben terjedjenek. Ez a szokás a könyv-

nyomtatás korában is megmaradt, s legkevesbbé sem lehet rajta

csodálkozni, hogy a magyar egyházi szónok el nem tért tle, midn
ugyancsak hírneves és ünnepelt angol, franczia, olasz és német

egyházi férfiak is követték. Haselbach (meghalt 14G4), ki a mi

Y. László királyunknak is volt tanácsosa, különben a bécsi egyetem

egyik legnevezetesebb tanára, nagy termékenység író s korának

kiváló jelleség egyházi szónoka, kit Pelbákt is többször idéz s

kinek bámulatos mennyiség latinul írt egyházi beszédei találhatók

ma is a bécsi és müncheni könyvtárak kéziratai közt, — maga
írja, hogy azok jó részét a gondjaira bízott nép eltt mondta el

Berchtoldsdorfban.^)

Ha már azt a kérdést teszszük föl : mily irányt követett

Pelbáet egyházi beszédei alkotásában, s mily szellem érzik ki be-

llök? E kérdésre azt felelhetjük : ers, st kérlelhetetlennek

mondható logicája természetszerleg a reálisabb irány felé von-

zotta ; mindent szálára szed, szerte hasogató módszere, mely dis-

positiói készítésében s tárgyalásában oly gazdagon tnteti föl tudo-

mányos készletét; határozottan a scholasticusok modorára vall.

Ezeknek azonban sokat emlegetett szárazságát, untató eladását

^} Opus quaclragesimalium et de sanctis sermonum, flos florum nuncu-

paüim — •— pro pauperculis verbum altissimi evangelizantibus eJitum S°.

Hely és év nélkül.

'') ('In usum ruihi creclito populo iu BerclitolsJorf.n Aschbach : Ge-

schiclite cl. Wiener Vnerversitat. Wien. 1865. I. 520. 1.
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mindig nyomon járó logicája lehet távol tartja, s bár a sr tö-

megben történ idézetek sokszor azon gondolatot ébresztik, hogy

megszámlálhatatlan mennyiség mozaik-koczkával Y&n. dolgunk,

mégis ezek szinpompája, válogatott egyberakása s fleg azon alak,

melyet összeségükben a mester keze alatt nyernek, mindig egyön-

tet egész gj^anánt jelentkezik. A bibliából, egyházi és világi, po-

gány, zsidó, muhammedán és keresztyén írók prózai és költi m-
veibl, hagyományából és saját tapasztalatból összehordott kincs-

halmaz fölhasználása, nem annyira a fonaka vagy zsinórra f-
zött gyöngygarmadát, mint inkább azon foglalványokat juttatja

eszünkbe, melyeknél az érez méltó, a munka stylszer és figyelmet

igényl.

Fölosztásának frészei rendesen alosztályokba^) ágaznak szét

s a tárgj^at tövérl hegyére vizsgáló, szétfejt okoskodása azok réte-

gein át ostromolja az értelmet. Szószaporitásra az okok és eszmék

srségétl nem érkezik s bár mindig rövidségre törekszik, ez egy

czélja az, melyet legritkábban sikerül elérnie. Fedd, buzdító figyel-

meztetései szigorúak, rövidek, legtöbbször csak egy pár szóból áll-

nak, néha épen csak megjelölése azok helyének, hogy a ki beszé-

deit használni fogja, tudja hol kell azokat tetszése szerint választott

szavakba öltöztetve alkalmazni. Legszigorúbb ezek hangja akkor,

ha idk, személyek s helyzetek közt való különbség szolgáltatja az

alkalmat, ilyenkor kegyetlenül sújtó szavai erejével, mondhatni

ízzé, porrá morzsolja a kor lebuktatott bálvánj'át s mindent a föld-

del tesz egyenlvé az igazság fölmagasztalt képe eltt. Tudósok, böl-

csek, fejedelmek vélekedése, szokása, tekintélye mind semmivé lesz-

nek igazságérzete és meggyzdése eltt, melyet mély vallásosságán

s szigorú erkölcsi irányán kívül hazafias lelkület is gyakran sugall.

Vallásához, egyházához nála inkább ragaszkodni lehetetlen, egész

lelki erejével kereszt3^én pap, de egy perezre sem felejti, hogy magyar

is ; engedelmes, alázatos a meddig van mit engedni s van mieltt

alázkodni, hol azonban az értelem és józan ész mást követel — bár

kora nygét, igáját jó részben maga is hordja, föllázad az esztelen-

ség, butaság s babona ellen s tördeli a lelki vakság bilincseit akár

^) Erat Pelbartus sui teiuporis orator celeberrimus , magis tamen

rebiis, quam verbis iuteutns, et, si partitionum, ac suppartitiomam oecouo-

miarn spectes,multorum, qui deiuceps sequiiti suut, eateuus niagister. G. Pray,

Indic. Libr. rarior. universit. p. II. p. 1S7.



2í)

szegény, akár gazdag, akár koldus, akár király, még ha épen— vagy

tán épen mivel — Mátyás király szenved is bennök rabságot.

Legjellemzbben a Bosdrimn élbeszédében találjuk meg az

egyház tekintésének föltétlen elismerését. Kijelenti, hogy semmi

olyat nem szándékozik irni, a mi annak tanításaival és az igazság-

gal ellenkezik. A fölösleges okoskodások mellzésével csak a bizo-

nyos igazságokra kíván figyelmet fordítani. De ha — úgymond —
valakinek még is úgy látszanék, hogy valamiben az igazságtól el-

hajlottam volna, minden ilyet elre is és mindenkorra visszavonok,

semminek nyilvánítok s az igazság iránt való szeretetbl magamat

a józanabb ítélet helyreigazításának alávetem s minden olyast úgy
tekintek, mintha sohasem mondtam volna. ^)

Az igazság szeretetének említése nála nem puszta szó, s az,

hogy ha valaki az ö állításában az igazságtól való elhajlást látna,

azt elre is visszavonja, inkább azért van mondva, hogy a jámbor

olvasónak netalán egyen máson megbotránkozó lelke megnyugta-

tást nyerjen s koránt sem azt jelenti, hogy vita nélkül kész magát

megadni s meggyzdésérl lemondani. A ki az igazságot, józan

észt és értelmet oly határozottsággal emlegeti mint Pelbárt, az

csak meggyz okoknak engedhet s annak eszmeire mások tetszése

s látszaton alapuló vélekedése sohasem szokott változtató hatást

gyakorolni. Csak egy példát lássunk a sok közöl.

Egyik beszédében a «Mi atyánk » fönséges voltáról s használa-

tosságáról elmélkedik. Miután elmondta, hogy ezt az imádságot min-

denkinek, a ki csak legyzhetetlen butaságban nem szenved, 7 éves

korára tudnia kell s megemlítette, hogy sz. Ferencz ezt az imádságot

mindig így kezdte : Sanctissime páter noster etc; Augustinusnak e

mondatára hivatkozik : (mem a szó a f, hanem az akarat, mely a

szavaknak ura ; ennélfogva sohasem hazudik, a ki más szavakkal

mondja azt, a mit az akart, a kinek szavait idézi. » Ezen idézet után

^) Antequiiui progreiliar profiteor et protestor qiiod nihil iuteudo scri-

bere vei tlicere coutra sancte ecclesie vei ductorum ab ea ajiprobatorum deter-

minatiouem, nec coutra veritateiii aliquani assertiue diffinieiido. Sed tantum-

modo scliolastice per ruodiini exercitii sequendo doctoruiii dictamiua, superlliias

opiniones resecaus firmiori vei'itati adherere curabo. Si aiitem alicui videbitur

me iTspiam a ver declinasse, extunc prout exnuuc et exnuuc prout extuuc

revoco, casso et correctioui ac iudicio sauiori, veritatis
a, m o r e m e i p s u ni s u m m i 1 1 e n s tale quid pro non dicto teueo.
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ezt mondja Pelbárt : « sokan tévednek tehát, a kik fönnakadnak az

anyanyelven történ kifejezéseken s azt vitatják,, hogy mindent

bet szerint való értelemben (azaz latinul) kell kifejezni d,^)

íme többek ellen — a kik bizony sokan lehettek — kimondja

meggyzdését, hibáztatja a betnek az értelem és nemzeti nyelv-

sajátság rovására történt pártolását.

Tétovázás nélkül föHsmerhetö e nj'ilatkozatban a nemzeti

szellem azon természetes követelése, mely a franczia egyházi szó-

székekbl kiirtotta a maearoni-latinságot ; mely már a XIY. század

közepén azt mondatta a németek irigyelhet TAULER-ével, hogy

« beszédeibe többé nem fog latin mondatokat vegyíteni, vagy ha

igen, csak olyankor, midn ahhoz ért tudósok eltt beszél. »^) Ez

serkentette valamenm*i nemzet biblia fordítóit, WicLiF-et csakúgy

mint Báthori LÁszLó-t, hogy a szentírást mindenki által érthetvé

tegyék; ez ösztönözte a gondolkodókat, hogy az eszmét kifejtsék s

ne csak magok tegyék meg a mi tlök telik, hanem másokat is

eszmélkedésre és tettre buzdítsanak. Ez íratta meg HERBOLx-tal

úgy mint Dinkelspüheli MiKLÓs-sal (f 1433) a maga nevezetes

értekezését ; ^) ez adatta Utinoi LEONÁED-dal beszédei egy részének

azon czímet, melyet azok viselnek.^) Szóval a reformáczió eltt élt

reformátoroknak kik közé P£LBÁRT-ot is több tekintetben méltán

^) Notaudum est de forma dominice orationis quod cbrístiaui fideles

duminodo non contemnant formám ab ecclesia tratlitam, nec ex contemptu

velint miitare, licité possunt aliqua addere pro sententia clarioris iutellectus aut

pro aífectii devotionis, sicut sanctus páter Franciseus solitus erat addere : Sau-

ctissime pr ur etc. aut pro varietate idiomatiim sicut congruit adaptare. Nani

Aug. libr. de consensu evangelistarum : Discamus nihil, cuiusquam in verbis

debere inspicere, sed voluntatem, cui debent verba deseiTii'e ; nec meutiri

quemquam si aliis verbis ediserit quod ille voluit cuius verba dixit. Hec ille.

Errant ergo plures qui difficultatem faciunt in com-
m n n i e x j) o s i t i o n e v u 1 g a r i , dicentes quod per omuia secuudiim

literalem sensum debeat pronunciari. De Temjyore. pars csf. Senno XXIX. £.

'*) JoH. Tauler's Predigten \. Dr. Jul. Hamberger. Frankfurt a M.

186*. I. k. 25. 1.

^) G. Hekbolt : De utilitate lectionis sacrarum litterarum in Ungua

vulgari. Lásd Eevius : Daveiitria illustrata. Liigd. Basav. 1651. 41. 1. —
XicoLAüS DE DiNKELSPÜHEL : Quaestio utrum sit licitum sacros libros in vul-

gari editos seu de latino in vulgari translatos legére vei liabere. MS. (A bécsi

cs. könyvtárban. Denis I. 2477.)

*j Semiones ad populum. Ulni. 1478.
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számíthatjuk — ez adta az ert, lelket, bátorságot, melylyel kor-

társaik közül kiválva a mívelödést elmozdították.

Számtalanszor kijelenti a lélek és értelem felsöbbségét az esz-

közül szolgáló bet és szó fölött. A szavaknak, mondókáknak semmi

ert s jelentséget sem tulajdonít, míg a lélekbl jöv buzgó kö-

nyörgésnek, imádságnak maguktól a szavaktól s kifejezésektl füg-

getlen hatályát, valamint a kereszt jelének mindennél ersebb s hasz-

nálatosabb voltát hiszi és vallja. E különböztetéssel teszi megfogha-

tóvá némely cselekedetét azon szigorú ítéletekkel szemben, melyekkel

gyakran kíméletlenül sújtja a hiszékenység és babonaság^) remeg
gyermekeit. E hite nyilvánult a pestis ellen használt orvosszerben,

a krakkai tanuló példájának fölemlítésében stb. Ez mondatja vele

a szemverésrl, hogy : ez ellen a keresztvetésnek, Mi atyánknak s

Áve Máriának hétszeri alkalmazása köztudomás szerint bizonyos

orvosság.^) Ezzel a hittel ajánlja a varázslás ellen az egyház által

használt módokat s tiltja a bbájosság okozta bajoknak bbájoló

km-uzslását.-'*) Kora fölfogásához képest mondja, hogy^ a rossz szel-

lemek isten engedelmével (permissione dei) okozhatnak rosszat, de

elítéli a jövend-mondókat, ráolvasással kuruzsolókat,'*) mivel ezek

istennek kizárólagos tulajdonságait bitorolják. Kárhoztatja azokat, a

kik az isten és szentek imádása helyett ezekhez folyamodnak.^) Ha-

sonlóan bánik el a kincskereséssel, necromantiával, chiromautiával,

viasz- és ólomöntéssel (hydromantia), csontvetéssel, melylyel kü-

lönösen a czigányokat vádolja, rostaforgatással és a többivel.^)

^) Stulta observatio et superA-aciiacredulitas. (J)íaT(?r. //. sem. XLIII. D.

-) Contra hoc signum crucis cum oracioue domiuica et Ave Maria sep-

ties dicere expertiuu est valere. U. o.J.

^) Maleficium nou licet toUi per aliud maleficium . . . Maleficia tollere

niodis uou superstitiosis, nou est peccatum. Primo uamqiie potest maleficium

licité destrui per licitum exorcistuum et adiuratioues divinas, per sacra evan-

gelia et liuiusruodi. feecuudo per peccatorum confessiouem et sacroruui dignam

susceptionem etc. U. o. G.

*) Per iücantationes voluut supeiiitiosi sauare ; ergo usurpant id quod

est dei proprium. Quadrages II. serm. XLIII. B. Similiter de iucantatiouibus

lierbarum, serpentum et carminuni atque literarum et characterum etc. De

Sanctis., ])ars liijem. serm. VI. C.

^) Stultissime et pessiuie faciunt ac peccaut, qui iu talibus remedia ab

iucantatricibus requiruut. De saiirtis, pars est. ser))i. XII. C.

•^1 Uf cigani faciunt in capitis seipentís osse. Qaadrag. II. Serm.

XLIII. J. A bagoly-szívrl szóló ismeretes babonáról is így emlékezik Rosa-



32

Épen ily határozott ellensége a titkos szereknek, jegyeknek,

írásoknak s mindenféle talizmánoknak, melyeket néha, elébb nevet-

ségessé téve kárhoztat. így például, midn fölemlíti, hogy egy

szemfájós asszony drága pénzt adott egy darab papírért, csakhogy

annak titkos ereje által bajától megszabaduljon. Valaki elolvasta a

rajta lev írást s annak értelme így hangzott : az ördög vájja ki

szemeidet stb.^) maga is ismert — úgymond — egy embert, a

ki hadba mentekor mindig ily papírdarabot hordott magánál, hogy a

nyíl ne árthasson neki. Mindenkép igyekezett öt annak hiábavalósá-

gáról fölvilágosítani, de sikertelenül. Másnap az illet csatába ment,

nyil-sebet kapott s ijedtében azonnal tzbe dobta a papírdarabot.^)

PELBÁRT-ról el lehet mondani, hogy szent kötelességérzettel,

korát jóval felülmúló fölvilágosodással, a tudomány és józan ész

sok tekintetben ma is számot tev fegyvereivel küzdött a babonás

hit és szokások ellen. Tle telhetleg — pedig tle sok telt — ele-

get kívánt tenni sz. Ágoston azon intésének, melj^et maga is idéz,

hogy : a papok oktassák híveiket, ismertessék meg velk a bübájo-

lás, ráolvasás semmirevalóságait stb.^) Erezte, úgy mint korában

akárki más, ennek fontosságát s azért teszi már többször idézett be-

rium II. 14. §. Seribit pliisiologiis, quod cor bubonis si apponatur mulieri dor-

mienti in parte sinistra, omnia qiie gessit enarrabit. Ego tamen duhito hoc

esse verum.

^) U. o. F. Demou eA-ellat oculos tuos et stercoribus impleat lóca

eoriuii.

-| Növi et ego virum qiii talem chartám habebat in bello aputl se, ciii

cnm persuadere non potuissem vit rejiceret; dicebat enim peroptime sibi cavere

a sagittis et cavisse per illius cbarte virtiitem. Ecce die altero in cougi-essu

belli oppido sagitta est vulneratus, et pertimesceus damnatiouem, combiissit

mox dictam chartám, expertus qiiia mendacium est talia valere. De Sanctis

imrs. hyem. serin. LXXIII.H. Talán ily papírdarabra írva kellett az illetnek

magával hordozni azon imádságokat is, melyeket a Peer cod. 272—278. lapján

olvashatunk : Oh nyil parancsolok tencT<ed állj meg mi urunh Jézus Kr.-naT;

gijözedelméneTí miatta stb. Oh lét élö tör, oh te laucca, oh tii mend közönséges

fegyverek, ki emberi allatoknak iirtatok, parancsolom én tünektek, hogy fél-

felé jéiroljátok hogy engemet meg tie sérthessetek és meg ne banthassét-

tok az istennek szolgédó fiéit Simont stb.

^) Admoneant fideles sacerdotes populos suos, nt noverint magicas artes,

incantationesque quibushbet infirmítatíbiis hominimi nil remedii posse con-

ferre ; nou animalibus languentibus clandícantibusve, vei etiam moribimdís

quidque mederi, sed hec esse laqiieos et insidias antiqni hostis, qnibus liomi-

nem decipere nitítur. De vita Christi. 26. 7.
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széde folyamán azon megjegyzést, hogy az illet alkalommal leend

elmondás végett írta ezt a beszédet ily bven. ^)

Említettem már föntebb, hogy Pelbárt kora tudományossá-

gának színvonalán állott. Kell tájékozottsága, st jártassága volt a

theologián, philosophián kívül az orvosi tudományokban is ; a ter-

mészettan, természetrajz és csillagászat akkori rendszere, állításai,

fejlettségi foka mind ismeretesek voltak eltte. Ismerte a görög,

zsidó és arab tudósok müveit, Aristoteles, Plató, Avicenna,

AvERROES, Alphraganus, Kabbi Moyses és mások munkáiból szél-

tire idéz. Az astronomia számításai felemlítésére többször vesz ma-

gának alkalmat, de ritkán hagyja azokat azon megjegyzés nélkül,

hogy ezekrl egyedül az isten mondhatná meg,^) ha vájjon igazak-e ?

Korántsem ily kegyes kételkedés hangján szól az astrologiáról, a

csillagok állásából vont következtetésekrl és jövendölésekrl, me-

lyek — úgymond — ellenkeznek a hittel, tapasztalással és józan

észszel. Semmi közük a csillagoknak a földben rejl kincsekhez,

házasságkötéshez, úti és hadi szerencséhez. Semmi hatásuk se lehet

a szabad akarattól függ cselekedetekre ; — csupán az idjárásra,

aszályra, esre vonatkozó jövendöléseket engedi meg.^)

Kinek ne jutna itt — akaratlanul is — eszébe Mátyás királ}"

^) Huue sermonem feci prolisiorem ad predicandum in fest occurreuti.

Qiiadrages. II. serin. XLIII. D.

-) Sed liec deus scit si vera sünt. De sanctis. pars. hyevi. serm.

Lxxxix. r.

^) XJtrum ex syderilnis causetur diversitas morum et eventiuim ftituro-

rum in liominibus ? . . . reiíugnat lioc christiane religioni, repugnat et seusi
et etiam rationi . . , Greg. dicit : Absit a fidelium mentibus, quod fátum aliqiüd

credant . . . si adliuc velis scire quantum se astra extendant ad proguosceudnm
fiituros euentus, dico . . . primo quidem non extenditur ad omnes effectus per
accidens eontiugentes siue in rebus Inimanis siue in rebus naturalibus, qnia ut

probatur VI. metapli. ens per accidens non habét cansam : ut quod homine
fodiente inveniatur thesaurus, vei hóra ista vxorem ducenti aut itineranti se-

quitur bona fortuna, vei bellanti victoria et huiusmodi. Secundo nou extendi-

tur quoa.l omnes actus liberi arbitrii, nisi dispositive inclinando in quantum
imprimunt in corpus humánum syJera : tamen ex hoc nulla necessitas liberó

arbitrio imponiíur. Unde de premissis iudicare futura ex atsris est illicita divi-

natio et sepe demonis operatio se immiscet ut decipiat in fide etc. Sed siquis

prognosticat futura ex astris ea que ex eorum causahtate naturaliter depen-

dent : puta siccitates, pluuias, minutiones facere, homini non &unt illie.ta. Hec
sufficiant de his pro presenti. De sancfis. 23ars hyem. XLV. serm. J.

Temesvári Pelbárt. 3
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szenvedélye s azon szünet nélkül folyó jóslatok, prognostisálá-ok,

melyek megelzték a nagy király minden nevezetesebb kezdemé-

nyeit, hadviseléseit, s melyek utolsó betegségében, a mutatkozó ja-

vulás ellenére is, egyre csak rosszat jelentettek ? Kómer Fl. nem
régen emlékezett meg azon eszközök egy részérl, melyeket egykor

Budán e czélra használt Ilkusch Márton budai plébános. Mátyás

házi orvosa és udvari csillagásza, a ki azokat 1494-ben a krakkai

egyetemnek hagyományozta, hol ma is megvannak.^) Ilkusch

1459-ben lett magisterré a krakkai egyetemen s így nem lehetet-

len, hogy PiLBÁRT-tal már ott ismerhették egymást : azonban kép-

zelni sem lehet, hogy a magyar szerzetes gondolkozása és a lengyel

pap, orvos és csillagász csillag-jóslatai lehetvé tették volna e két

férfi közt az érintkezést. Több mint valószín, hogy Pelbárt ily-

nem fölfogásai és gondolkodásmódja , tudományos jellemének

hajthatatlanságával jiárosulva, távol tartották t a királyi udvar

többi kegyeltjétl is, valamint más részrl igazolni látszanak azt, a

mit föntebb érintek, hogy budai tartózkodási) irodalmi mködésére

nem azon positiv irányban hatott, melyet els tekintetre hajlandók

volnánk természetesnek tartani.

Ez már magában is oly elvi különbség, mely elégséges arra,

hogy állandó válaszfalként távolítsa el egymástól az össze nem
egyeztethet megg^'zdések embereit. Mindamellett nem ez az

egyedüli ok arra nézve, hogy PELBÁRT-ot a Mátyás udvarába gylt

tudósok körével összeköttetésbe ne hozzuk. A szerzetes Pelbárt

nem csupán a tudomány mellett a király fatalismusát is szolgáló

tudósok vélekedését s komoly, tudományos színezet ámításait ítélte

el a leghatározottabban : hanem sokkal fontosabb országlási s egy-

házpolitikai kérdések körül tanúsított magatartásaért magát a ki-

rályt sem kímélte.

Ismeretesek azon elvi eltérések, melyek Mátyás és a pápai

szék közt állandónak mondható zsúrlódást okoztak. Mátyás által a

török háborúra kért, a pápai szék által megígért, de teljes mérték-

ben soha meg nem érkezett segélyek dolga, az emiatt heves, inge-

rült hangon folyt levelezések ; a püspöki székek betöltésének ügye
;

a rendkívül nagy hadi és egyéb költségek miatt az egyházi szemé-

lyekre rótt adó s az egyházi javak kezelésének, ellenrzésének kér-

'} Lásd az : Archaeologiai értesitö 1876. novemberi számát.



dése, több más kényes természet személyes kérdésekkel együtt,

sokszor csaknem szakításra juttatták az állam és egyház feje között

az összeköttetést, Pelbárt javabeli szereplése idején — mint már

említem — a ferenczi szerzetesbl fölemelkedett IV. Sixtus lt a

pápai széken. Mátyásnak az érintett ügyekben tanúsított fölfogása,

azon hang és modor, melyre Róma iránt magát jogosítottnak hitte,

a jámbor hivk egyszer soraiban is szült visszatetszést ; csoda-e

ha az egyháza mellett hazáját feledni nem akaró, de ezt boldognak

csupán amannak aegise alatt képzel buzgó szerzetes — ingesztel-

tetve bizonyára a közvéleménynek az elnyomatás és túlságos adóz-

tatás miatt méltán és méltatlanul elégedetlenked része által is :

saját szempontjából, jellemében gyökerez határozottságával szin-

tén azok közé számítandó, a kik Mátyásban nem a példabeszédszer

igazságos fejedelmet látták.^) Nem kételkedhetünk felle, hog}' bárki

lt volna is a j)ápai széken, PELBÁRT-nak csak az lett volna meggyz-
dése a mi volt : de a lélektan sem fog bennünket megczáfolni, ha föl-

teszszük, hogy, mint szerzetes, önérzetének s dicsségének egy szála

által ersebben érezhette magát az egyház ügyéhez csatolva, midn
az annak látható fejét környez fénysugarak sz. Ferencz szigorúbb

rendtartású gyermekeit közvetlenebb örömérzéssel tölthették el. —
Ha a szent István és sz. László királyról rajzolt képek élénkebb,

ersebb színezéséhez és megvilágításához talán nem, akkor minden-

esetre járult ez az érzület egj'-egy sötétebb vonással azon ellentétes

mellékrajzhoz, melynek homályban tartott falakja Mátyás király s

nagyon kiemelked háttere az üldöztetve, fosztogattatva árvahodó

anyaszentegyház, — s része lehet a beszédek egyik másik helyének

a demagógia hangjával határos kifakadásaiban.

Szent István ünnepére 3, szent Lászlóéra 4 beszédet találunk

a Pomerium de Sanctis-han. E hét beszéd a legendák adatainak

*j Aligha positiv adat, liauem inkább csak Mátyásnak tu lomáuyt és

tudósokat általában pártoló lelkülete szolgált okul b. Mednyánszky A. azou

állítására, mintha Pelbárt Mátj-ásnak különösen kedvelt embere lett volna.

PELBÁRT-nak mellékelve látható képérl szóltában ugj-anis azt írja : Hier ist

auch der allererste Holzstich von 1484, der irgend einen Ungar zu verewigen

bestimmt war eingereicht ; und zeigt uus Pelbárt von Temesvár, jenen be-

rülimteu Frauciskaner Mönch von Ofen, einen den áltesten und Üeissigsten

Scliriftsteller und Liebliug desgrossen Corvinus. Tasclienbiich

für die Va.tcrlnnd. Gcsrliichfe. 1821. 344. 1.

3*
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felölelésén kívül általában a királyban megkívántató tulajdonságok

elösorolásával és fejtegetésével foglalkozik. Az alkalmazás sokszor

egybeolvad a tárgyalással, többször külön igen rövid hivatkozással

történik. Minél rövidebb az ünnepelt király példájára vonatkozó

figyelmeztetés, annál erösebb kifejezésekben hangzik utána a szerz

korabeli állapotok megítélése. A melyik beszédnek alapígéjéböl

hiányzik, fölosztásában s szövegében annak is legfbb súlyt helyez

szerz az igazság, igazságosság, törvényesség, hség, nemeslelkü-

ség, könyörületesség, kegyesség és alázatosság követeléseire. Ezek

teljesítésében a két szent király tökéletességét a történet és legenda

adataival tnteti ki Pelbárt. Összegyjtve ügyesen rendezi el és

hatással alkalmazza mindazon szentírásbeli helyeket, melyek azon

erényekrl szólnak. Az idézett szavak villanó fénye az s alakok

nagyságát sokszorozza, czélzatos súlya alatt pedig törpítve tnnek
el a kor nagyjai. Egymás után veti föl a kérdéseket : mi a törvény,

mi a jog, igazság, igazságosság stb. S rendesen megadja rajok az

egyenes, rövid feleletet, melyet néha allegória követ s komoly intés

szolgál záradékul.^) dHa azt kérdezi valaki : mi a törvény? megfelel

rá MayroFerencz, mondván : a tisztességesen élés mestersége, mely

az embert arra kötelezi, hogy szüntelen hozzá tartsa magát. Hanem
azért igaznak bizonyul az emberek közt Anaxagoras azon mondása,

hogy : a törvény pókháló, melyen a kisebb legyek fönnakadnak, a

nag}' óbbak pedig keresztlrontanak. így a nagyok és fejedelmek

átléjíik a törvényt s nincs bántódásuk, a kisebb emberek pedig

lakolnak. De eljön az isten utolsó ítélete stb.)) » Szent István de-

cretumában meghagyta a magyaroknak, hogy a hitben megmarad-

janak, senki mást ellenség módra meg ne támadjon, se szomszéd-

ján perbe hívás nélkül ne hatalmaskodjék, az özvegyeket, árvákat

senki el ne kóborolja, az anyaszentegyházat ne pusztítsa s az egy-

^1 Si queiitm*: quid est lex ? EespouJet Franc. Ma^To in 11. seutentia-

rum : est ars honesté ^•iveudi ligans liominem ad sui observantiam. Sed lieu

modo verificatiir in hominibus illud dictiim Anaxagore : lex est tela qnedam

aranee, que minora capit animalia, maiora auteni ipsam j)ertranseunt. Xam
eam magna musca intrando lacei'at et pertransit, párna autem in ea capitur.

Sic niaguates et principes trangi-ediuntiir legem, nec capiuntiu* aut puuinntur,

homines autem minores per legem puninntm-. Sed videant liomines diuiunm

iudicium, quia iniustitia est peccatum murtale et damnabile. De scto Stephano

serm. III. C.
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házi férfiak iránt tisztelettel viseltessék. Oli l)árcsak eszekbe vennék

ezeket magyari uraimék, de fájdalom, épen az ellenkezket látjuk

végbemenni. Hanem mindenki meghallja, mit Ézsaiás mond : jaj a

prédáiénak stb.w^) «Ha igazán nemesek s Krisztushoz hasonlók aka-

runk lenni, folytassunk szent és kegyes életet. Ezek a mostani fe-

jedelmek, nemesek, bárók és rektorok mind lelketlenek; robotot,

taxát csikarnak a szegényen, szeretik az ajándékot, követelik a bír-

ságot, az egyházi javakat elragadozzák. Betelt Ezékiel azon mon-

dása XXII : az ö fejedelmeik ö közöttök mint a ragadozó farkasok

stb. Bezzeg nem így tett sz. László király, mindenki is ,kegyelmes'

királynak nevezte, mivel a szegényeket táplálta s értök magát a

harczban halálnak tette ki.»^) «Sz. László ajkáról az igazság

szava hangzott, míg sok mostani nemes, a maga vesztére, mit se

gondol az igazsággal, sokat igér, de nem adja meg, függ pecsét

van mennyi kell, hanem senki se hisz nekik, úgy hogy telje-

sülve látjuk a zsoltár ama szavait : ne bízzatok a fejedelmek-

ben. ») ^)

A sz. Lászlóról írt 4-dik beszéd utolsó része elsorolja a feje-

delmek f bneit. Els az esküszegés, második a kevélység, harma-

dik a bujaság, negyedik az igazságtalanság, ötödik az egyház és

szent dolgok iránt való tiszteletlenség s az egyházi javak elragado-

^) Hungaris decretum statuit, ut erga cleum fideui teuerent ; uemo alinm

liostiliter invaderet ; uemo vicinuiu sine iudicii exaniine ledérét, viduas et

orphauos nuUus opprimeret, ecclesiam nemo devastaret, sed ecclesiasticis ho-

noreni impenderent. O vtinam domini liungari liec obseruareut. Sed lieu vide-

mus multa contraria fieri. Sed omnes aiidiant illnd Esa. V. Ve qui predaris,

nonne et ipse predabeiis. U. o. F.

') Si volumus esse vére nobiles et Cliristo conformes, debemus esse pü
et clementes. Sed lieu inoderni principes, et nobiles ac barones ac rectores

sünt inmisericordes : numera et taxas a pauperibus extorquentes, munera dili-

gentes et vindictam expetentes, ecclesiastica boua diripientes. Impletum est

illud Ezecli. XXII. Principes in medio eius quasi lupi rapaces etc. Beatus rex

Ladislaus non sic fecit. Sed tam piissinius extitit quod mutató nomine ab

omnibus pius rex vocaretui-. Nam pauperes alebat et pro eis morti in bello se

exponebat. De scto Ladislao serm. II. G. A Icegyelmes kifejezést használja

a sz. László liymnus magyar szövege; a latin szövegben »bem'gnus)) áll.

^) Sed proli dolor moderni multi nobiles in sui perniciem nihil curant

"

de veritate, multa promittunt et non implent, plura appendunt sigilla sed

niüla fidutia in eis, ut videamus impletum illud ps. Nolite confitere in princi-

pibus. ü. o. H.
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zása. Zedékiás, Joakhim, Saul, Nabnkodonozor, Pompejus, Baltlia-

zár példáival színezi mindezeket. Közbe fölsóhajt, hogy ha fejedel-

mek, katonák, nemesek, bírák és tisztviselk szeretnék az igazsá-

got, semmi bajunk se volna ! ^) A záradék így hangzik : Oh én

istenem ! mely sokan vannak e mi idnkben az olyan fejedelmek, a

kik az egyházakat fosztogatják, birtokaikat elszedik, elragadozzák az

apáturságok s püspökségek javait, melyeket régi szent királyok és

fejedelmek fundáltak mint például sz. László és sz. István Magyar-^

sz. Yenczel Cseh-, sz. Henrik Bajorországban. Ezek es sokan, a kik

más helyeken egyházakat szerzettek s azokat megajándékozták

istenfélk voltak : e mostaniak azokat rabolják el, teszik semmivé.

Oh ha most élne sz. László, szent István király, bizonynyal megla-

koltatnák az egyház e predálóit. . . . Ezekrl mondja szent Hiero-

nymus, hogy gazdag ruhákba öltözködnek, a fagyban hidegben me-

zítelenül haldokló szegényekkel nem gondolnak. Magoknak nagy

palotákat rakatnak, hogy bámulják az emberek s ügyet sem vetnek

arra, hogy a szegények az utczákon haldoklanak. Dúsan vendé-

geskednek, lakoznak, a szegénység pedig éhen vesz el stb. Hallja

meg azért minden keresztyén fejedelem, gazdag, szegény egyaránt,

hogy szent László példája követésével tartóztassa magát a bnök-
tl stb. 2)

Mily élesek és vakmerséggel határosak ezekhez hasonló czél-

^1 si essent principes, milites et uobiles, ac iuclices et rectores qui

amareut institutiam, onines beue stareinus. Serm. IV.

-] Heu lieii o deiis uieiis qiiain multi snnt nostris temporibiis principes

qui spoliant ecclesias et rapiuut eaniin prossessiones ac bona abbatiarum et

episcopatum que fuudaveruut sancti priores reges et principeo, ut s. LaJislaiis

rex et s. Stepbamis in Huugaria, s Wenceslaus in Bohemia ; s. Heinricus in

Bawaria. Ilii et miilti et alii alibi fimtlantes ecclesias fueruut deo denoti do-

tantes eas. Isti auteiu moderni rapiuut et aunullant eas. O si nunc viveret

s. Ladislaus vei s. Stephauus rex et huiusmodi nonne punii-eut tales depreda-

tores ecclesiarum ? . . . De talibus conqueritur Hieronym. in epist. ad Euse-

bium dicens : quod recipiunt superfluitatem sibi vestiuieutorum, de pauperi-

bus fi'igore et nuditate morientibus nou cui'antes. Ipsi sibi eriguut magna
palatia et eilificia ut ea hiuiiani oculi contemplentiu- ; non attendentes quod

paupéres in plateis nioriantiu'. ConAdvia frequenter preparant sibi et tliuitibus

replent iuglumena, sed fame paupéres percuut. . . . Hortor ergo omnes fideles,

tani principes quam diuites et paupéres comniuues liomines ut exeniplo beati

regis Ladislai caveamus ab ouinibus peccatis etc. Serm. IV.
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zatos párhuzamai — hogy többet ne emhtsünlí, kitíínik a sz. István

ünnepére készült 3-dik beszéd egy helyébl, melyet senki sem fog

az els királyra alkalmazni. Ott is az igazságosság képezi a minden

ízében fölmutatott s megvilágosított tárgyat, melynek gyümölcsöz

volta szintén egy hatalmas ösztön lehetne annak gyakorlására.

(•Szereti isten s megáldja azokat, kik igy élnek; soha nem láttam,

hogy az igaz elhagyatott volna és az kenyérkeres magva : láttam

pedig elhatalmazott hitetlent, és hogy az felfuvalkodott, de elmúlék

és imé nem vala. (37. zsolt.) Gyermekekkel is megáldja az úr az

igazat. A farkas csak úgy szaporít, mint a juh,* ezt amaz felfalja, az

emberek is öldösik és eszik : mégis több a világon a juh mint a far-

kas. Honnan van ez ? A természetes okokon kívül igy van azért,

mert az isten úgy akarja. A hitetlenek sem mély gyökeret, sem

állandó fundamentomot nem vernek. (Bölcs. k. 4. r. 3. v.) Ennek

bizonyságául rendelte az isten, hogy a mint a ragadozó állatok nem

szaporodnak, azonképen az igazságtalan embereknek sincsenek

gyermekeik, vagy ha vannak, azok kevéssel vagy ritkán élnek

nálok hosszabb ideig ».^) Az idézet és alkalmazás így is elég ers a

mint van. Sz. István király napján tartott predikáczió alkalmával,

így is könnyen az uralkodó király juthatott a hallgatónak eszébe,

pedig az idézet hézagos. A szöveg a hitetlenek fattya csemetéirl s

törvénytelen magzatairól szól, s ki tudja nem voltak-e a szavak az

elmondott beszédben kihagyás nélkül idézve ? a mikor meg vak-

merbb és kegyetlenebb allúzió fordíthatta a hallgatóság figyelmét

Mátyásra és Corvin Jánosra.

Tévedne, a ki azt hinné, hogy Pelbárt csak azt látta és osto-

rozta, a mit világiak követtek el, azokra pedig szemet hunyt, a mik

egyházi részrl is megrovást érdemeltek. Ezekre vonatkozó kifeje-

zéseibl elég lesz ennyit idéznünk : Az evangélium azt mondja,

hogy a jó pásztor lelket adja a maga nyájaert, a ki x)edig bérért

^) Yiilemns (^ixod hipus licet proles, fetus generat similiter quam o\'is et

insiiper öves devorat, sed et liomiues öves ipsas mactaut et comedunt ; et

tamen adliuc plures sünt öves qiiam lupi iu mnndo. Sed quare hoc ? Eespon-

detur dimitteudo ratioues naturales, quod ideo, qviia deus sic vult. Unde

Sap. IV. dicitur de impiis, qxiod non dabiint radices altas et stabiles. Ad quod

significandnm videmus sic ordinalum a deo, scilicet, qia non multiplicantxír

animalia, que síuit rapaeia, et sic injustos homines videmus non habere proles,

aut si habent, pai-um vei raro supervivunt. E.
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szolgál az elfutamik. Nyilván van tehát, bogy kárhozatra való bérbe

szegdött nép azon egybáznagyok és világi fejedelmek, a kik alatt-

valóikon igazságtalan adókat követelnek, a bnösöket nem javítják

csak a pénzért élnek halnak.^) Általában lehet azt mondani, hogy

kíméletlen, söt hogy igazságtalanságig túlszigorú némely ítélete,

csak azt nem, hogy élö emberek iránt részrehajló tudna lenni.

A ki tle az életben vár jutalmat, elismerést, nem igen nyerhet

tle egyebet, minthogy bélyegz vassal fegyverzett jobb kezével az

örök életre mutat.

Igen széles körre kellene terjeszkednünk, ha Pelbárt szelle-

mének és irányának bvebb összehasonlításába fognánk. Talán már

ezt is meg lehet sokallani egy középkori, még csak nem is magya-

rul író — de hol van ilyen! — barátról. Feleletem röviden ez :

a mely nemzet Pázmányt, Telegdit, Bornemiszát, Magyarít, To-

feust, a váradi disputáczió szerepl férfiait, s még sok mást méltó

dicsekvéssel emhtheti s állíthatja jDárhuzamba más nemzetek hír-

neves egyházi szónokaival : annak a minden irányú tudományosság

szempontjából azzal is szükséges tördni, mi és kik voltak ezek

eltt •? Nemzeti míveldésünk általános története se kerülheti meg
azokat az istenadta, rég elavult predikácziókat, söt a még ma is csak

krónikát író historikus is talál bennÖk egyetmást. Engem régi ma-

gyar nyelvemlékeink ügye vezetett a Pomerium egészséges lombo-

zatú fái alá, hol a nagyrészt tarlott mez bebarangolása után az

árnyékban hs enyhelyet, felettem és körülöttem pírhanyodó gyü-

mölcstermést s olyan fajokat találtam, melyeknek ojtó gályáit

elmúlt századok folyamán a külföld is kapva kapta s bizonyára

haszonnal is tenyésztette. Itt-ott aUg egy-két nyomot találtam,

majdnem csak Veszprémiét, Sinaiét.kik egykor a debreczeni codex-

xel jártak e helyen. Nyomaikat Toldy-) tévesztknek hívén szépen

elegyengette s azóta azon a sövény kerítésen bell senkit se vitt

komolyan a kíváncsiság

!

^1 lu evangelio dicitur quod Lonus pastor animam dat pro o^-ibus, mer-

cenuarius autem fiigit. Patet ergo quod dauinabiles nierceunaiü sünt omnes

tam spii-ituales prelati quani seciüares principes in subditis exactiones iniustas

facientes : nec vicia conigimt sed tameu liicrum pecunianim queriint. De
Tempore pars liyeni. serni. XVII.

-) A debreczeni legendás könv^'. Pest, 1858. Elszó VIII—IX. 1.
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III.

A dolgok nem egymásután következ rendi úgy hozta magá-

yal, hogy e dolgozat megjelenése eltt két ízben kellett szólnom

Alexandriai szent Katalin magyar verses legendájáról s azon

viszonyról, mely régi magyar költi irodalmunk ezen értékes darabja

és Temesvábi Pelbákt közt van.^) Ama két alkalommal azon meg-

gyzdésemet nyilvánítottam, hogy a magyar verses legendának

szerzje az a Pelbárt, a kinek illet predikácziójában találhatjuk

föl mind ennek, mind pedig a Dehreczeni és Érdy-codexhen olvas-

ható, ezzel egyez két — prózában írt — legendának megfelel

latin szöveget. Az ott elmondottak puszta ismétlése itt már csak

azért sem volna helyén, mivel a kritika fölhozott okaimat nem

tekintette elégségeseknek. 2) Ily esetben nem a bizonyozó ismétlést

tartom a helyes és czélravezet útnak. Irodalomtörténeti tények

és igazságok vitatása közben, nem a vélekedések és meggyzdések

makacskodó védelmére, hanem az adatok fölhordására van szük-

ség. A mely nézet nyilvánulása erre ád okot, mindig hasznos szol-

gálatot tesz, ha maga még oly tarthatatlannak fog is l)ebizonyúlni,

mert az ily tarthatatlan vélekedések különben sem tesznek annyi

kárt, mint a kétséget kizárni látszó határozott állítások. Ez utób-

biaknak irodalmunk minden ágában nagy a kelendsége ; kritika és

közönség többnyire hisz es hallgat s igen sokszor tiszta papírból

facsarított acták csomói állják útját a tovább haladhatásnak.

A magyar legenda els része, mely sz. Katalin születésének s

életének körülményeit atyja haláláig adja el, eddig csak Pelbárt

predikáczióiból volt ismeretes. A Dehreczeni codex írója nem hall-

gatja el, hogy Pelbárt predikácziójából merítette a legendát ; az

Érdy-codex írójáról ugyanez áll, bár maga nem mondja. Pelbárt

forrásúi említi Alphorabius nev bölcsnek iratát, a ki maga is

fszerepet játszik a legenda els részében. Az ily nev mohamme-

dán bölcs munkáinak legutóbb 1868-ban, két külön író által össze-

állított jegyzékében sincs ilyesminek nyoma. Ez nem is a keresztyén,

\) Etészetiinl- I. Mátyás l-iráhj idejében. A M. T. Akadémia évk.

XYI. k. 1. d. — Begi M. löltöh tára I. k. 307—311. 1.

-) Egyet, j^hilologiai Tíüdüny. 1S79. 137, 1. — Literarische Berichte

aus üngarn. II. k. 467. 1.
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hanem a mohammedán idszámításnak élt negyedik századában s

csak a két évszám összezavarásával lehet öt és sz. Katalint eg}' kor-

belinek venni. PELBÁRT-on kívül senki sem szól a Katalinnal egy

idben élt ALPHORABius-ról, valamint errl a mvérl sem.

Más nemzetek irodalmából eddig ismert Katalin-legendák

kózül egy sincs, mely ezen els reszt magában foglalná. Toldy négy

kéziratot jegyzett meg, kettt a bázeli közkönyvtárban, egyet a

rheinaiTÍ (svájczi) klastroméban s egyet Sir Tbomas Phillips midd-

leliilli könyvtárában, melyeknek egybevetése még kívánatos volna,

de mindeddig nem történt meg. Ennélfogva a magyar verses

legenda els része máig is csak PELBÁRT-ig vihet vissza, azon túl

semmi nyom._

Az egész legenda az Ersekujvári-codexhen maradt ránk, mely-

nek egy részét 1530 táján írta össze Sövényházi Márta, Clarissa

apácza. Kétségtelen, hogy másolattal és pedig nem hibátlan máso-

lattal van dolgunk. A codex oly apácza-rendtöl származik, mely sz.

Ferencz szabályai szerint élt s Ferencz rendi szerzetesektl nyerte

az áhítatoskodásai gyakorlására szükséges szerkönyveket s vallásos

tartalmú olvasmányokat. Ily czélra minden rend leginkább a saját

körébl támadt írók müveit használta, másolta és terjesztette, mint

arra példa a Ferenczrendi szerzetesek által Clarissák számára írt

Tihaniii-, Kaz'uiczji-, Horvát- stb. coí/e.c, melyek épen Pelbárt müvei-

nek mondhatók. Maga a több külön részbl álló Ersckujvári-codex

is tartalmaz PELBÁRX-féle predikácziókat, legendákat stb. A mi épen

a Katalin-legendát illeti, arra nézve nem tartom e helyen jelent-

ség nélküUnek, a ferencziek 1479-ben hozott azon határozatát, mely

szerint attól kezdve e szent ünnepe nagyobb buzgósággal s inne-

pélyességgel történjék.

Ha codexeink PELBÁRX-féle tartalmát latin eredetijeikkel ösz-

szehasonlitjuk, a mag^'ar szövegek vagy fordítások többnyire pon-

gyolák, holmi lapos eredetiségre törekvés mázával vannak bevonva;

míg ha a Katalin-legenda magyar verses szövegét vetjük össze a

PELBÁRT-nál olvasható latinnal, amaz bvebb kidolgozása mellett

is oly gondos, tömör szerkezet mint a PELBÁRi-féle beszédek. Az

idézetek lelkiismeretes megjelölése épen úgy nem hiányzik s épen

azon modorban történik, mint a Pometiiim akármelyik darabjában.

Az ebbl vett beszédekben codex-íróink keze alatt ezek jó részt

elmosódnak, sokszor értelmetlenekké is válnak, míg a Katalin-



legendánál a másoló apácza keze alatt mondhatni semmi sem vész

el. Ez a csekélynek látszó kiilsö jel okvetlenül föltnik annak a ki

Pelbárt mveit forgatta.

A mi a magyar verselést, nyelvkezelést, a tartalomba sztt

dogmatikai vitatkozó rész eladását, a pogány babona és keresztyén

hit párhuzamos föltntetését, amannak eszközül használása mellett

emez érdekeinek s követeléseinek öntudattal s biztos érzékkel tör-

tén megóvását illeti: mindez több annál a mit azok képességétl

lehetne várni, a kik— codexeiuk tartalmából következtetve—Pelbárt

latin szövege után kisértjiették volna meg e verses legenda megirá-

sát. Oly els rend theologus és gyakorlott iró mint ez a magyar

versel, nem lehetett ismeretlen a maga korában. Az akkori

vélekedéshez képest lehettek nagyobb érdemei, melyek mellett ez a

magyar nyelven írt verses munka említésbe sem igen jött, de azért

az id máig sem törölhette le róla azt a bélyeget, mely kitn írók

mvein névtelenül is fölismerhet. Ilyet a magyar ferenczrendiek

közt azon idben csak kettt ismerünk, t. i. PELBÁRT-ot és Laskai

OzsvÁT-otsakett közül nincs ok, a miért ne az elsre gondoljunk.

Ezek lehet rövid fölemlítése után lássuk újabb nyomozásaink

eredményét. Pelbárt meghalt 1504. január i22-én. Ebben az évben,

azt mondhatják közvetlenül P. halála után jelent meg nyomtatás-

ban Alexandriai sz. Katahnnak egy terjedelmes legendája, melyet

Kaymundus bíbornok s pápai legátus adott ki Bázelben 1504-ben.^)

A 27 negyedrét levélbl álló sr nyomtatványnak 20 es fel levelet

foglalja el a XXIV fejezetre osztott legenda. Az els levelet a cznn-

lap tölti be, a másodikat a nagyfontosságú elszó foglalja el. Ezt

követi a fejezetek czíme s úgy kezddik a harmadik levél b. oldalán

^) Czíme : Haiic legendám beatissime virgiuis Katlieriue nouiter ex

(juam plurilius recollectain fideliter cum imo panio sermone de eadem fecit

imprimi Basilee renerendissirims in Christo páter et dns dns Eainnindus de

aquitania natus miseratione diuina t't' sancte Marié ncnie: sacrosaucte romane

ecclesie presbyter Cardinalis üurcensis ad iiniversam germaniam daciani. etc.

apostolice sedis pro causis fidei de latere legátus anno domini 1504. ultima

may : ut distribuat gratis diuersis personis et ecclesiis et amicis ad dei liono-

rena et sanctissinie spouse siie Katlierine landem : quam post Christnm et

Mariam eiiis matrem patronam semper liabuit. — Koloplion : Peracta est

hystoria noua : magna cum diligentia : et fideli stuclio rei;isa : Impressa per

magistrum Jacobum de Pfortzen Cinem Basilensem : Dominice uatiuitatis

anno Millesimo quiugeutesimo quarto. Die ver XXII. Jimy.



a legenda. Ezután harmadfél lapon néhány példa és csuda követ-

kezik. Majd egy rövid «serrao» s egy pár rövid ((oratio» sz. Kata-

linról ; egy kisehb és egy nagyol)b hymnus szintén Katalinról s

végül ugyancsak egy hymnus sz. Ilonáról.

Eaymundus bibornok több éven keresztül volt pápai követ

Németországban, Daciában stl). ; s igy azon területen, melybe Ma-
gyarország is benfoglaltatott. Mint ilyen tett közzé egy 8 negyedrét

levélre terjed fölhivást a török ellen inditandó hadjáratra 1501.

évben. ^) 1503-ban az Orsolya-legendát adta ki, épen úgy mint

Alexandriai sz. Katalinét a hívek közt eszközlendö kiosztás végett.^)

Eaymundus csak kiadója a legendának ; írójáról az elszóban

találunk fölvilágosítást. E szerint az ferenczi szerzetes és a theologia

professora volt, ki ezt az elszót is maga írta s eladása szerint

föltette magában, hogy sz. Katalin különböz legendáiból fog egy

újat összeállítani. Öt külön legendáját találta — úgy mond — e

szentnek, melyek azonban mind hiányosak, a mennyiben Katalin

atj^jának származásáról, birodalmáról s a szz megtérésének oká-

ról teljességgel hallgatnak. Azon hálaérzeten kívül, melylyel e sz.

szz iránt ennek vele közlött testi és lelki számtalan jótétemé-

nyeiért viseltetik, az a szeretet is ösztönzi e munka végzésére,

melylyel János nev kedves testvéréhez vonzódik, a kinek épen

ezért e munkáját ajánlja. Követte az idvezít tanácsát : kérjetek és

megadatik , keressetek és találtok. Emlékezett rá , hogj' ifjabb

korában hallgatta egy nagy tudós hírében álló ferenczi szerzetes

predikáczióját, ki azt állította, hogy Costus király Nagy-Constantin

testvére volt. Akkor erre nem figyelmezett eléggé, e miatt érettebb

korában nem tudott jói visszaemlékezni. Azt a szerzetest sem keres-

hette föl, mert az meg a szerzet bölcs szabályaihoz képest helyét

változtatván, messze idegen országra távozott. így nem volt mit ten-

nie, keresett, kutatott könyvekben, krónikákban, régi históriákban

és legendákban. Mind hiába ! míg egyszer egy nagy tudományú

szerzetesnek hallotta hírét, a ki akkor Massarius püspöknek volt

vicariusa. Ehhez fordult s ez nemcsak szóval világosította föl min-

den kérését, hanem saját kezével másolta le számára mind azt a mit

csak errl a dologról tudott azon kézirata után, melyet régi histó-

^) Eaymiimli Card. Gurc. epistola ad Senatores rom, iinp. et ad Helve-

tios pro deliberana in Turcos expeditione. 1501.

-) Passió sive História XI millium Yirsinum. Colou. 1503.
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riákból szedegetett össze, a mint ez az alább következ legendából

bvebben ki fog tnni, melynek nagy részét ö (szerz) egy régi

könyvben találta, Assisi sz. Ferencz tiszteletére épült egyik szent

helynek sekrestyéjében. S igy jóllehet ertlennek érezte magát ily

nehéz munkára, még is a fönn eladott okoknál fogva hozzá kez-

dett s bocsánatot és tévedései helyreigazítását kérvén, jelenti, hogy

a legendát 24 fejezetre osztotta, miknek tartalmát rövid sommá-

zatban elrebocsátja. (Lásd a Függelék I. számát.)

Az els fejezetben Diocletianus és Maximianus császárról van

szó, s hogy miért küldte ez utóbbi Constantinust Görögországba.

A másodikban Constantinus nemes származása iratik le, mint Ka-

talin nag3'atyjáé. A harmadik Constantinus uralkodásáról, nejérl,

fiairól s ezek uralkodásáról szól. A negyedik Costus országát írja

le. Az ötödik Katalin anyjáról, keresztyén hitre térésérl, Kata-

lin születésérl beszéli. A többi fejezet bven beszélli el a legendá-

nak ismeretes részleteit. A mi figyelmünket ez az ötödik fejezet

köti le. Azon módon beszélli el sz. Katalin születésének történetét,

a mint azt a magyar legendában találjuk, azzal a különbséggel,

hogy a tanácsadó bölcset Alphorabius helyett MACROBius-nak

nevezi. Megjegyzend, hogy a magyar verses legenda eladásához

képest már Pelbárt latin szövege is elég rövid, s még ennél is

rövidebbre van összevonva a Kaymundus-féle legendának ide vonat-

kozó része, mint a Függelékben látható.

Végre tehát van egy a magyar szerkezetnek megfelel,

st azt az elrebocsátott családi leszármazással s ennek folyamába

sztt melléktörténetekkel bség tekintetében még felül is múló

párja. Lássuk azon körülményeket, melyek vizsgálódásunk körébe

vonhatók. A legenda kiadója magas állású egyházi férfiú, ki a kora-

beli egyházi élet ügyeit már hivatalos küldetésénél fogva is éber

figyelemmel kísérte. Míg egyfell beteg ágyán fölhívást ír és tesz

közzé a török ellen indítandó hadviselésre, más részrl nem feled-

kezik meg a legenda-irodalom fejlesztésérl. Midn Kölnben az Or-

solya legenda hazájában megjelent, vallásos buzgóságától ösztönöz-

tetve elhatározza , hogy a legendát kinyomatja s szétosztatja.

S valóban az illustrált kiadása egyike a legdíszesebbeknek, me-

lyek azon idbl fönmaradtak. Tudomására jut vagy épen fölajánl-

tatik neki a Katalin-legendának egy minden addig ismertnél telje-

sebb és részletesebb szöveg-e s határozatával ismét készen van.



Helyesen összeválasztott mellékletekkel láttatja el s szétosztás, ter-

jesztés végett ezt is kinyomatja. Az Orsolya-legenda kiadására épen

Kölnben gondolt; lehetetlen volna-e, liogy a Katalin-legenda meg
oly vidéken vagy oly vidékrl jutott hozzá, melyen — vélekedé-

sünk szerint — ebbe az alakba újra szerkesztetett ? — A névtelen

szerzrl az mondatik, hogy ferenczrendi szerzetes és a theologia

lorofessora ; a régi könyv, melybl a legendát meríti, ferenczrendi

egyház sekrestyéjében találtatott; azon szónok, kitl a szerz ifjú

korában elször hallotta a legenda els részét, szintén azon szer-

zet tagja volt. Mind ebbl kétségtelenné lesz, hogy ez a latin

legenda épen azon rend kebelébl veszi származását, melynek a

magyar legenda is köszöni eredetét. Pelbárt is azon szerzetnek

tagja s szintén dsacre theologie professor») volt.

A névtelen szerz, testvérének ajánlja müvét, kit Jánosniik

nevez. Ez édes testvér egyszersmind ugyanazon szerzetnek is tagja

lehetett (ad dilectissiminn fratrem meum, fratrem Joavncm). —
Pelbárt családi viszonyairól épen semmit sem tudunk. Egy
JoANNi s DE Themeswar nevc a krakkai egyetem magyar hallgatói

sorában fordul ugyan el 1517- vagy 151 8-ról, de erre az idbeli

nagy különbség miatt alig lehet gondolni, noha azon idben nem
volt ritkaság, hogy presbyterek, ^rchidiaconusok és episcopusok s

így korosabb emberek is iratkoztak be a külföldi egyetemek hall-

gatói közé. Fontosabbnak tartom ennél azon körülményt, hogy ez

az egész ajánlás, úgj* a mint van, kinyomatott. Igaz, hogy az ajánlás

formaszerüleg nem történt meg, de az elszóból még sem maradt

ki az ezt jelz passus. A kiadó hiheten a hitelesség szempontjából

mit sem hagyott az elszó szövegén változtatni, de a szerz nevét

mégis fölöslegesnek látta kitétetni. Bármi okból történt is ez, nem
maradt titokban. A sajtó alá rendezett munka czímlapjáról kitö-

röltethetett, de a ki ezt tette vagj^ tétette, arra nem gondolt, hogy

nemcBak onnan kellett volna elhagyni ha azt akarta, hogy a kiadás

eltt kevéssel elhalt szerz neve ismeretlen maradjon. A könj^v

folyamán kétszer van az megemlítve, nem a legenda szövegében, s

igy nem önmaga által, hanem azon példák és csudák idézése köz-

ben, melyeket a kiadó csatolt a legendához. Az els példa Da-

miani Péter milanói érsek példája, a mmt az Pelbárt negyedik

beszédének befejezésében, valamint magyarul az Erdy-codex végén

olvasható. Ezt a példát egyenesen PELBÁRTból vette át az illet.
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a mint ö maga kifejezi (la már fönn megnevezett kitn
tudományú és jelességti Pomeriustólw. ^) — A csudák köz;ül a negye-

diket így kezdi elbeszélni : (iPomerius mondja utolsó beszédében,

hogy eg3' magyarországi ferenczrendi szerzetes stb.» ^) Hogy Pome-

rius alatt Pelbárt értend, azt a Pomerium czímet ismerve is

gondolhatjuk, a mi azonban kétségtelenné lesz azáltal, hogy az

idézett példákat Pelbárt beszédeiben valósággal a mondott helyen

találjuk. A mi már a fönn megnevezett Pomeriust illeti,

minthogy e kifejezést megelzleg sehol semmiféle fölemlités

sincs, a mire vonatkozhatnék, egyébre lehetetlen érteni, mint azon

meg nem nevezett ferenczrendi szerzetesre és theologia profes-

sorára, kitl az élbeszéddel ellátott legenda származik, kiben csak-

ugyan Pelbárt- ot kell fölismernünk.

A másik szándékosnak látszó változtatás az Alphorabius

névnek MACROBirs-sal való fölcserélése, s az errl szóló részletnek

összevonása, mirl alább még szó lesz.

Az elszóban azt mondja, hogy öt külön legendából szer-

kesztette a magáét, s mivel azok bizonyos tekintetben mind hiá-

nyosak voltak, ö e hiányt igyekezett kipótolni. Ez az igyekezet

tulajdonképen arra volt irányozva, hogy a legenda szálai a törté-

nelemmel hozassanak szorosabb összeköttetésbe, mi a négy els

fejezetben meg is történik. Szélesen terjeszkedik ki Costus király

származására, kit Nagy Constantin testvérévé tesz, mi által a Con-

stantinus, Constantius, Constans névsor egy Costussal bvül.

A keresztyéneknek Diocletianus és Maximianus alatt végbement

üldözése. Nagy Constantin szereplése stb., mind bevonatnak a

legenda körébe, s ez utóbbi mint rokona, Katalin halálának meg-
bosszúlója lép föl a XXII. fejezetben; uralkodásában, valamint

fiáéba,n a keresztyénség diadala van befejezésül föltüntetve, s ez

által a legenda történeti kerete mintegy kiegészül, s az egész m
nagyszer drámai kép alakját ölti fel.

Ha ezen alkotással a magyar verses legendát szembe állítjuk,

ennek szerkezete kisebb szabásúnak fog föltnni, de annyival tömö-

^) Ut iuquit preuomiuatus Pomerius scieutia et virtntibiis clarus.

'"') Narrat Pomerius iu nltimo sermoue suo, dicens qneuilam fratreui

ordinis minonim beatissime Katberine devotum in regr;o Uugarie, ut audivit

a fide diguis iu bora mortis astantibu.s dixisse : ecce beata Katberiua adest

mibi prebeus solatiiuu, et .statiui spirituui Cbristo reddidit etc.
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rebbnek. Kevesebbet ölel föl., de az mind szorosan a tárgyhoz tar-

tozik; nincs oly széles történeti alapra fektetve, de épen azért

helyesebb az arány, jobban kiemelkedik a fö alak, kinek élete s

martyrsága különös figyelemre méltó költi alakításban áll elt-

tünk. Egy bevégzett eredeti kép ez a mvész vásznán ; míg amaz
ennek a mvész által kibvített másolataként, nehézkes keretbe

foglalva mutatkozik. Amaz költi m, ez történeti tanulmány alap-

jára állított monda. Amaz a szerz ifjabb korának virága, ez a

múltak emlékeihez visszatér s azokat hajlott korában is szeretettel

ápoló tudományos léleknek gyümölcse.

Pelbárt a maga predikáczióiban Alphoeabius munkájára

hivatkozik, mint forrásra ; itt az elszóból meríthettünk a forrást

illetleg tudomást. Ezenkívül még a 8. fejezetben foglaltatik néhány

tájékoztató sor, melyben a szerz azt mondja, hogy egy domonkos-

rendi szerzetestl kapta azon könyvet, melybl a római történetre

tartozó adatait merítette. Ugyanonnan vonta ki a verses m
tervét, valamint sz. Katalinnak a császárral és az ötven bölcs-

csel folytatott vitatkozását is. ^)

Mit értsünk az eddig mondottak után a c a r m i n i s m o d u s

alatt, ha csak nem a magyar verses legendát ? Katalinnak a csá-

szárral és bölcsekkel folytatott vitatkozása ebben oly részletes és

terjedelmes (1300 sor), a milyen egyetlen más szerkezetben sem,

úgy hogy e tekintetben ez a latin szöveg is csak kivonatnak látszik

ahhoz képest, melylyel sok helyen szó szerint megegyez. Ez a rész

és a szz születésének körülményei, melyek a magyarban oly

részletesen tárgyaltatnak, szándékosan vannak itt rövidre vonva.

A pogány bölcsek és költk müveibl vett idézetek a latin legendá-

ból teljesen hiányoznak. A szerz maga mutat rá a forrásra, vala-

mint a viszonyi'a is, melyben latin és magyar dolgozata egymással

s ismét mindkett a közös forrással van. Erre a forrásra kellene rá

találnunk, a mi még eddig ép oly kevéssé sikerit , mint az

Alphorabius által írt históriának fölfedezése.

^) De predicta fii.ffa Maxentü quanivis Tripartita et ecclesiastica história

non Jicant, tradunt tamen de ipsa fuga annales história, sicut sepius

légi in quodaru libro ab uuo fratre ordiuis predicatorum mihi accomodato, \-ide-

licet quod inter Constantinum et Maxentium bellom ci^'ile exortuni est Eome.

Etdeeodem libro extraxi carminis modnm et d i s p u t a ti o n e s

beaté Katlierine cum Cesare et quiuquaginta pli i 1 o s o p b i s^
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Az itt említett Annales historie czím elég közönséges, sok

találgatásra és keresésre adhat okot, míg a könyv elkerül, s mégis

jobban bíztat vele a reménység, mint az ALPHORABius-félével.

Ugyanazon könyv lesz ez, melynek czíme egy másik helyen Anna-

les siue Cronica Ronianorum-nak van írva. A m. kir. tud. egyetem

könyvtárában ugyanis egy Sermones Ascetici czímet visel XV. szá-

zadi vaskos ivrét kéziratos kötet találtatik, melynek tartalma a

9-dik utolsó levélen olvasható bejegyzés szerint Champeaux-í Vilmos

(XII. századi) párisi egyetemi cancellár theologiai müvének Mae-

TiNus DE OsTPvAViA által készített kivonata.^) Ezen a XV. század

els felében összeírt codex két utolsó levelén mintegy függelék

gyanánt olvasható azon latin elbeszélés, mely sz. Katalin születé-

sének körülményeit Pelbárt mindkét latin szövegénél bvebben

adja el, s melyet méltónak s szükségesnek véltem itt a függelék

II. száma alatt közzétenni. Ennek a kézírat oeconomiájához képest

két columnába írt elbeszélésnek czíme: De Sanda Catlienna, quo-

modo ipsa fit concepta, s ez áll az els columna fölött ; míg a

második fölött ez olvasható: Ita leguntur in libris Annalihns siue

Cronicis romanorum quod idem est. A szerepl csillagjós neve itt

már nem Alphorabius, nem Macrobius, hanem Alfoncius. Tehát

ahány szöveg, annyi külön név. A Macrobius név hihetleg a

IV. században élt elébb catholicus, majd donatista püspöktl köl-

csönöztetett ; az Alfoncius név pedig azon Mózes nev spanyol

zsidó tudóstól, ki a XII. században keresztyén hitre térvén, iVlfonz

spanyol királyról, mint keresztatyjáról : Petrus ALFONSUs-nak vagy

ALFONSi-nak szokott neveztetni. Úgy látszik, mintha a nyugati név-

adás mind a három névvel a legenda keleti rejtélyes színét akarta

volna növelni. Tagadhatatlan, hogy e közt és a PELBÁRT-féle szö-

vegek közt nem a dolog lényegére nézve ugyan, de mégis oly kü-

lönbség látszik, mintha két külön írónak egyez eladását használ-

ták volna.

A nyomozás folytatása még világosabb eredményre juttathat ;

ennyivel támogathatom most elébbi alkalmakkal nyilvánított véle-

kedésemet. Ha ezzel sz. KataHn magyar verses legendájának szer-

^) Explicit summa epistolarum eaita per magistrum Vilhelmiim veue-

rabilem cancellariimi studii parisiensis. Excerpta per Martimim de Ostra^da.

Anno domini M<*CCCC°XVII1" Sabbato post festiim Joannis Baptista.

Temesváki Pelbákt. 4
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zöjel csakiig3\T,n Pelbárt fogna bebizonyulni, azon esetben nem
egy, hanem két mvel fog munkáinak száma szajjorodni. E kér-

dés határozott eldöltével egyszersmind fölöslegessé válnék annak

bizonyitása, hogy vájjon sz. Bernát magyar hymnusza is Pelbárt-

ról maradt-e reánk ? Egyiknek vagy mindkettnek segélyével —
bár mindkett verses darab — könny lenne P. magyar prózájára

is ráismerni, s codex-irodalmunk tartalmának nagy részét eredeti

vagy forditásként tüntetni föl. Alig hihet, hogy magyarul elmon-

dott beszédeit ö mind csak latinul írta volna le, s csak azok fordí-

tása után jutottak volna el hozzánk, kik közvetlen nyomába léptek,

s neki már kortársai voltak. Ki alexandriai sz. Katalin legendáját

olyan magyar versekben írta meg, s oly rávalló tudományossággal

állította össze eme latin mben, az nem ebben az egyetlen eset-

ben írt e két nyelven. P. világirodalmi mködése megérdemli,

nemzeti irodalmunk történetének pedig érdekében áll, hogy e fon-

tos kérdéssel tisztába jöjjünk. Codexbeli nyelvünk történetének

tanulását, s régi bibliafordításaink összehasonlító vizsgálását a

Pomcrium fái alatt zhetjük legtöbb sikerrel: ismerjük meg az oda

vezet ösvényeket.

IV.

Pelbárt munkáinak nagj'obb része — mint tudjuk — szá-

mos kiadásban jelent meg, csakhogy e kiadások teljes sorozata még
eddig összeállítva nincs; azon helyeken pedig, a hol emlékezés tör-

ténik rólok, rendesen egy vagy több hiba fordul el, mit egyik író

a másiktól vesz át. E hibák egyike az, hogy a munkák czímeit

gyakran összetévesztik. Erre okot ád az általános „Pomerium"

nevezet, a melyet Pelbárt a Sermones de Sanctis-rsb, S. de Tem-

jyore-ie és S. Qtiadragesimales-re egyiránt alkalmazott. Oka még e

tévedésnek az is, hogy némely kiadásokban a S. de iSanctis a Stel-

la riu))i -mai, a S. de Tcmpore pedig rendesen a S. Quadragesimales-

sel van összekapcsolva. Egy másik hiba az, a mi rendesen be szo-

kott csúszni, hogy részint általában a Pomerium-nük, részint annak

egyes darabjainak els megjelenési ével az 1475-dik évet szokás

megjelölni.

E tévedések eltávoztatása végett P. munkáinak csak azon

kiadásait fogom fölsorolni, melyekrl bizonyos tudomásom van.
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Elébb azonban szükségesnek találom azon adatok fölemlítést, me-

lyek a müvek szereztetési idejére vonatkoznak s bennök magokban

föltalálhatok.

A Stellarium végén e verseket olvassuk :

Opere uunc isto perfecta glória Christo

Laudibus liic insto : corouas matri elei sisto

Houor Francisco : laus sanctis cunctis hoc ipse

Oc.leno trino ciclo C. quard : ti;uc presule Sixto.

Ebbl világos, hog}^ a Stellarium els kiadását az 1483-dik

évnél elébbre tenni lehetetlen, — a mi az által is bizonyossá lesz,

hogy a IV. könyv (lib), 2. rész (pavs), 3. czikke (articulus) elején

IV. Sixtus pápának 1482-ben kiadott bullájára van hivatkozás.

Megjegyzem azonban, hogy 1483-dik évi kiadást csak az idézett

vers alapján szokás fölvenni; de ez a vers a munka írásának, nem
j)edig nyomtatásának bevégzését jelenti, s így 1483-dik évi kiadás

alatt többnyire XVI. században hely és év nélkül megjelent kiadá-

sok vagy egy és más kiadásnak e része olj'ankor szokott említtetni,

midn ez a nyomtatás évét mutató résztl el van szakítva.

A Serin. de Saiictis els felének, ^ pars lii/enialis-níík végén e

versek állanak :

Fiuis est partis : laus Christo, glória sanctis.

Ámen sit cordis deo, sit operis, simul oris

Bis sepcent actis ocdenis ter tribus annis.

E versbl kitetszik, hogy 5. de Sanctis-nak 14fS9 eltti kiadása

nem létezhetik. A késbbi kiadások némelyikében az évszámot mu-
tató harmadik sor híjával csak a két els sor olvasható. így idézi

ezt HoKÁNYi is (Memória Hung. III. rész 394. 1,), a ki azonban már

észrevette azt, a mire eltte és utána annyian nem gondoltak s

a mit a föntebbi két vers világosan mutat. Pelbárt ugyanis a S. de

Sanctis élbeszédében tudatja az olvasóval, hogy e munkájában

azért nem írt egyetlen beszédet is a sz. Máriáról, mivel már azeltt

egy egész külön könyvet írt SteUaritím. stb. czím alatt.^) Abban —

^) Scire quoque te volo, quod de beata virginfe Maria nullum sermouem
in hoc opere couscripsi specialem, pro hac ratione, quia ex speciali deuotioue

qua beatissimae dei matri tenebar, jiraecipuum librum nomine Stellarium

coronae beatae Yirginis intitulatum iam antea couscripseram, ubi pro singu-

lis festivitatibus eius'dem gloriosissimae Virgiuis Mariae abuudantissimi

€xtant sermones, pro quibus illuc recurrendum iudicavi, quem librum huic

4ifí
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úgymond — terjedelmes beszédek foglaltatnak sz. Mária minden

egyes innejiére. S minthogy oda utasít, egyszersmind jónak látja

azon elébb írt müvét e mostani munkájához csatolva újból (?)

kiadni. Pelbárt azonban nem elégszik meg azzal, hogy e körül-

ményre olvasóját az elszóban figyelmezteti, hanem ezenkívül min-

den egyes innej) elfordulásakor is utasítja.^)

Leginkább a S. de Tempore azon mü, mely Pelrárt mun-

kái közt els helyen említtetik s egyszersmind els kiadása évéül

az 1475-dik esztend szokott följegyeztetni. (így WADDiNG-nál,

továbbá Gü. Caue : Script. eccl. kist. litt. Append. 132. 1. Toldy :

ír. tört. ^2. k. 49. 1.)

Ez a tévedés már azon hivatkozásokból is helyreigazítható,

melyeket e munkában is elegend mennyiségben találunk. így utal

Pelbárt mind aStellariu)n-va, minda*S. de Sanctis-ia, a S. de Tem-

j?or(?-nak pars hyemalisá-hnn a XYI. beszéd végén, ^) valamint a

pars paschalis-híin a XXXIY. beszédben, ^) úgy szintén a pars

estivídis kezdetén. De az elforduló évszámok is világosan mutat-

ják, hogy a S. de Tempore jóval késbb készült mint ama két

munka. A pára Injem. XLV-dik sermo-jában egy csudás esemény

van elbeszélve, mi MCCCCLXXX-ban történt. Az egész munka

legvégs sermo-jában pedig a világ végérl szólló jövendölésekrl

beszélvén Pelbárt, kétszer említi az akkor folyó 1496-dik esz-

tendt.^) Minthogy 1496 esztend lefolyását említi, hihet, hogy

operi couiungeuclum diguiim duxi. Prolog, de Sanctis. — EiTe vonatkozva úja

HoRÁNYi, hogy : iudicatiu- príus confectum fuisse Stellarium coronae, quam

Serm. Pomerii de Sanctis.

^) így péld. de Sanctis IX. beszédének végén : De conceptione beatae

Mariae vide in libro Stellarii. A XV. beszéd végén : Item pro vigília nativita-

tis dni alium sermouem habes in Stellario etc. A XVII. beszédben pedig :

Hec suííiciant liic breuiter, quia prolixius egi de hoc in Stellario lib. VIII. etc.

-1 Item plures ahos sermones de incarnatione Christi descripsi in Stel-

lario b. Virginis Mariae et inter sermones de Sanctis in vigilia et fest nati-

vitatis dni.

^1 Hauc questionem scripsi etiam in Sttllario beatae Mariae lib. X. parte

II. art. 1. tamen et hic volui describere, ut predicator habeat eam in promptu

si piacet.

*l Dicitm- quod fiuiri debet mundus iu septimo millenario aunorum

scilicet a principio mundi. Et secundum hoc deberet iste mundus stare ab hoc

anno Domini 1496 tricentis adhuc annis et quatuor ad plus.

Quum ex aetate a Christo íiuxerunt iam anni MCCCCXCVI. ideo \-idetiu-,
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müvét bezárja. FABRicirs(Biblioth. latina) az 1498-dik évi hagenaui

kiadást tartja elsnek, minél elébbeni kiadás alig is képzelhet.

Azonban ha a ^S*. de Tempore-ra, nézve az 1475. évi kiadást

el nem ismerhetjük is; még mindig kétséges, vájjon nem a Pome-

rium Sennonum Quddragcsimalium els kiadása viseli-e hát ez évszá-

mot ? a mint azt FABPjcius-nál ia följegyezve látjuk. Kérdés lehet,

hogy mivel e két munka a késbbi kiadásokban rendesen egj'ütt

képez egy kötetet, nem jelent-e meg a Serm. Quadr. az eltt külön

is és els kiadása nem épen 1475-ben-e'? E kérdésre határozottan

tagadó válaszúi tekinthetjük azon utalásokat, melyek a Serm.

Quadr. mind három részében srn fordulnak elé. Az els részt

ugyanis ezzel íejeú be a szerz : Pro coena dni et pro aliis sequeii-

tihus diebiis p)^ures sermones feci in aliis ^>aríi5»s Pomerii. A má-

sodik rész befejezése így hangzik : Sermones pro diebus sequentibus

plurimos habcs descripios in aliis partibus sermonum Pomerii.

A harmadik részben minduntalan hivatkozik a két els részre,

továbbá a Pom. de Tcmpore-najk estivalis részére ; st a X-dik

beszédben a Stellariiim-xsi is. Mindez eléggé meggyzhet akárkit is

arról, hogy az 1475-dik évrl e munkánál sem lehet szó; és hogy

els megjelenése az 1483-ban bevégzett 5YfZírtní«7i-náls az 1496-ban

befejezett S. de Tempore-néX elébbre nem tehet. Ezeken kívül

még ersíti ez állításunkat az is, hogy a Serm. Quadrag. els

részének XXXI-dik sermója végén egy esztergomi történetet beszél-

vén el Pelbárt, így kezdi : Exemplum a fide digno fratre minori

circa annum dni MCCCCXCV accepi etc. Ebbl azt hiszem biz-

tosan következtethetjük, hogy ha a Serm. Quadrages. els kiadása

nem együtt jelent volna is meg a Serm. de Tcmpore-Nal, akkor is

legfeljebb 1496-ban láthatott volna napvilágot, bár a ,,circa

annum MCCCCXCV" kifejezés nagyon valószínvé teszi, hogy els-

nek az 1499-iki hagenaui kiadást kell tartanunk. Ezeken felül

még a De Tempore els felében a hyemalis rész végén határozot-

tan kijelenti, hogy mivel a böjt minden napjára külön beszéd szük-

séges, ilyeneket egy külön kötetben akar adni s azért itt nem is

terjeszkedik ki azokra.^)

quod pai'um supersit usque finein muncli . . . licet determiuate tempus nescia-

tur ut praedictum est.

^) Quum ad qiiadragesimam plurimi reqiiiruutur sermones, utpote pro
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A zsoltárokra készült magyarázatokban (Expositio coinpen-

diosa etc. Lihri psalmorum) semmi sem található, a mibl e

mmika megírásának idejét meg lehetne határozni. A mennj'iben —
mint már a ll-dik lapon is érintettem — némelj'ek említik e

könyvnek 1487-dik évi strassburgi kiadását, természetesnek látszik

azon következtetés, hogy e munkát mindjárt tanársága kezdetén

tanítási vezérkönyv gyanánt írhatta. Igaz ugyan, hogy a rend kró-

nikája szerint 1483-bRn a dogmatikát fsententiae) tanította : de

e munkája 1504-dik évi kiadásának czímlapján általában «sacre

theologie professor » -nak neveztetik, a Pom. de Tempore 1511-dik

évi hagenaui kiadásának czímén pedig már épen a szent írás ma-

gyarázat vagy exegesis (sacre pagine professor) tanárának mon-

datik.

Legbizonyosabb adataink vannak P. utolsó munkájának, az

Aurcum Rosaritim-nak, egészben tle származó két els könyvére

nézve. Az els könyvet ugyanis befejezte 1500-ban decz. 14-én ;^)

a másodikat 1503-ban Gyümölcsoltó Boldogasszony napja táján."^)

Amannak nyomtatása 1503. szeptember 8-án, emezé 1504. május

14-én; a harmadik könyvé 1507. augusztus 2-kán, a negyediké

pedig 1508. deczember 2-án ért végét. A harmadikat — mint maga

is sejtette^) — már nem fejezheté be , úgy hogy annak egy

részét az egész negyedikkel együtt hü tanítványa és barátja Laskai

(liebiis siugii.is continuando ; icleo speciali vohimiue de illis acturus hic i^er-

trauseo.

*l Explicit prinius liber Aiirei Eosarii Tlieologie ad Christi landem

per Eeligiosiim et deiiotum patrem fratreni Pelbartum de Themeswar, di-sá

ordinis saucti Francisci compilatus et consumniatus anno salutis millesimo

(luingentesimo die XFV^. Decembris.

-) Dei aiTxüio ego indignus magnis et tuultis laboribus me ipsmn ultra

vires pemrgendo recollegi et propria manu conscripsi hoc opus Aurei Rosarii

Theologice sapientie, quod finit et explicit ad laudem et glóriáin ij^sius altis-

sinie triuitatis divine et domini nostri Jesu Chi'isti atque sanctissiiue sue gene-

tricis virginis Marié, nec non ad lionorem Seraphici patris nostri Francisci et

oniniuni beatonun celestis curie, Anno videlicet ab incarnatione dui mille-

simo quingentesimo tertio circa festum annunciationis gloriose Vii'ginis

Marié etc.

^) E könyv tartalmára czélozva mondja az élbeszédben : hoc libro

quantum deo propitio juvaute valebo, diAine charitati et redilectionis iucendio

per questiones etiam scliolasticas stúdiósé conabor insistere pro devotionis

incitamento.
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OzsvÁT írta vagy szerkesztette.M Ez a munka, mint czíme is mu-

tatja, a Lombard Péter müve (Sententiarum libri IV.) nyomán

szokásossá vált modorban fejtegeti a keresztyén hit elveit. Mint

tanár, ilynem eladásai közben szedte össze és irta e müvét, mely-

nek folytán ismét meglátszik, mennpre szeme eltt tartotta saját

és tanítványainak anyanyelvét s mennyire távol volt tle azon

gondolat, hogy ez tanítás közben mellzhet.

A munkák czíme és kiadásai a következk :

I. STELLAEIUM COEONE BENF.DICTE MAEIE VIRGINIS IN LAUDEM EITJS PBO

SIXGULIS PEEDICATIONIBÜS ELEGAXTISSSI.ME COAPTATUM.

1. Hagenau. Kiadta : Jo. Eyuman ; nyomtatta : Henr. Gran. elkészült :

1408. altéra die May. 4r.

2. Hagenau. Jo. E\-nman ; Henr. Gran. 1501. YHI. kai. Április. FoHo.

3. Hageuau. .Jo. EjTimau : Henr. Gran. 1504. Xlí. die Marty. 4r.

4. HagenaiT. .Jo. Kjmman ; Henr. Gran. 1505. TIII. kai. May. Folio.

5. Ai-gentorati. Jo. Eauesberch ; Jo. Knoblouch. 150G. Folio.

6. Hagenau. Jo. Eynman ; Henr. Gran. 1508. príma die Marty. Folio.

7. Lugduni. Ant. Koberger ; Jae. Sacon. 1509. die octava Augustí. Folio.

8. Hagenau. Jo. Eynman; Henr. Gran. 1509. Hl. die Septembris. Fol.

9. Lugduni. Jo. Croberger ; Bern. Lescuyer. 1514. die ver XII. July.

Folio.

10. Hagenau. Jo. E-aiman : Henr. Gran. 1520. die quinta mensis July.

Folio.

1 1

.

Lugduni. .Jo. Cleyn. év nélkül. 4r.

12. Hely és név nélkül. 4r.

II. SEEMONES POMEEU FEATEIS PELBAETI DE THEMESWAE DIFI OEDINIS

SANCTI FEAXCISCI DE SAXCTI3 IXCIPIÜXT FELICITEE.

Kolophon : Impressi ac diligenter revisi per industrium Henricum Gran

in imperíali oppido Hagenaw, expensis ac sumptibus providi

Jobannís Eynman Anno salutis nostre miUesímo quadringen-

tesimo nonagesimo nono die XX. Februarii. 4r.

^) Eosarii theologice sainentie aiu-ei quartus liber pro elucidatione Sen-

tentiaiiun libri quarti per fratrem Osualdum de Lasco, di^•i ordiuis scti Fran-

eisci de observautia tuuc provincie Hungarie \-icarium (Fratre Pelbarto

defuncto) consummatus iu regia civitate Budensi. A Tivnyv végén.
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Más példány:

Impressi ac diligenter reuisi per industrium Henricum Gran in

imperiali oppido Hagenaw : expensis ac sumptibus prouidi Johaunis

Eyinman. Finiunt feliciter : Anno ab incarnatione dni millesimo qua-

terque centesimo nonagesimo nono : ^-igesima die Februai-y.

2. Hagenau. Jo. Eynman ; Henr. Gran. 1500. octava die -Juny. Folio.

3. Hagenau. Jo. Eynman ; Henr. Gran. 1501. ultinio die Septembris.

Folio.

4. Hagenau. Jo. Eynman ; Henr. Gran. 1502. in vigilia nativ. Marié.

Folio.

5. Augusta Yindelicorum. Jo. Scliensperger ; Joli. Otmar. Folio.

6. Hagenau. Jo. Eynman; Henr. Gran. 1504. pridie Kalendas Feb-

ruary. 4r.

7. Hagenau. -Jo. Eynman; Henr. Gran. 1505. XXHL die Januarii.

Folio.

8. Argent. J. D. Eauesberch ; J. Knoblouch. 1505. TV. die Februaiy.

Folio.

9. Hagenau Jo. Eynman ; Henr. Gran. 1507. HL die mensis Decembris.

Folio.

10. Hagenau. .Jo. Eynman; Henr. Gran. pars byem. 1509. idus primo

Április, pars estiv. 1509. pridie Kalendarum Augusti. 4r.

1 1

.

Lugduni. Aut. Koberger ; Jac. Sacon. 1509. die octava mensis Au-

gusti. Folio.

12. Hagenau. -Jo. Eynman; Henr. Gran. 1511. in vigilia visitationis

Marié. Folio.

13. Lugdunum. Jo. Croberger ; Bern. Lescuyer. 1514. HL ver die Juuii.

Folio.

14. Hagenau. Jo. Eynman; Henr. Gran. 1515. mense Decembri. Folio.

15. Hagenau. Jo. E%-nman : Henr. Gran. 1520. mense Novembr. Folio.

16. Lugdunum. J. Cleyn. év nélkül 4r.

1 7. Helv és év nélkül. Folio.

ni. SEKMONES POMEEII FEATEIS PELBAETI DE THEMESWAE DIVI OEDIKIS

SANCTI FEAXCISCI DE TE3IP0EE IXCIPIUXT FELICITER.

Kolophon : Impressi ac diligenter reuisi per industrium Henricum Gran

in imperiali oppido Hagenau et v. expensis ac sumptibus prouidi

Jobannis Eymman. Finiunt feliciter Anno salutis nostre.

M.CCCC.XCYIII. YI. kai. Augusti. 4r.

2. Hagenau. Jo. E^-nman ; Henr. Gran. 1500. YJII. kai. Marcy. Folio.

3. Hagenau. Jo. Eynman ; Henr. Gran. 1 501 . YIII. kai. Marcy. 4r.



57

4. Hagenau. -Jo. Eynman ; Henr. Grau. 1502. III. iionas Augusti. Folio.

5. Angusta Yiiidelicorum. Jo. Sehönsperger ; Jo. Otmar 1502. Folio.

C. Hagenau. Jo. Eynmau ; Henr. Gran. 1503. kai. ver YII. Octobris.4r.

7. Hagenau. Jo. Eynman; Henr. Gran. 1504-. quinto Nonas. Octobris.

Folio.

8. Argentoratum. Jo. Eauenspurg ; Jo. Knobloucli. 1505. marti s post

Andree. Folio.

9. Hagenau. Jo. Ej-nman ; Henr. Gran. 1507. III. Nonas Octobris. Fol.

10. Hagenau. Jo. Eynman; Henr. Gran. 1509. Idus primo Április. 4r.

ll.Lugdunum. Ant. Goberger ; Jac. Sacon. 1509. die ver VIII.

Augusti. Folio.

12. Hagenau. Jo. Eynman; Henr. Grau. 151 1. die ver Augusti ultimo.

Folio.

13. Hagenau. Jo. Eynman; Henr. Grau. 1521. quinta die February. Fol.

14. Lugdunum. Jo. Cleyn. év nélkül. 4r.

TV. SERMONES QUADRAGSSIMALES, PER FRATREM PELBARTUM DE THEMESVAR

PROFESSUM DIVI ORDINIS SAXCTI PRANCISCI COMPORTATI.

Kolopbon : Impressi ac diligenter emendati expensis providi Johannis

Eynman in imperiali oppido Hagenau per industriosum Henri-

cum Gran finiunt feliciter Anno salutis nostre millesimo quadrin-

gentesimo nonagesimo nono X. die mensis Novembris. 4r.

2. Hagenau. Jo. Eynman ; Henr. Gran, 1500. die X. mensis July. Fol.

3. Hagenau. Jo. Eynman ; Henr. Gran. 1501. X. die mensis Juny. Fol.

4. Augusta Yindelicorum. Jo. Schensperger ; Joh. Otmar. 1 502 in vigi-

lia omnium sauctorum. Folio.

5. Hagenau. Jo. Eynman ; Henr. Grau. 1505. XXIII. die mensis Ápri-

lis. Folio.

6. Argentoratum. Jo. Eauesberch ; Jo. Knobloucli. 1506. XX. die men-

sis Marty. Folio.

7. (Hagenau), Jo. E\TQman ; Henr. Gran. 1507. in vigilia S. Thome apo-

stoli. Folio.

8. Hagenau. Jo. Eynman ; Henr. Gran. 1509. Octavo idus May. 4r.

9. Lugdunum. Ant, Goberger ; Jac. Sacon, Folio,

10. Hagenau, Jo. Eynman; Henr. Grau. 151 1. in vigilia couversionis S.

Pauli. Folio.

11

.

Lugdunum. Jo. Croberger ; Bern. Lescuyer. 1514. die ver XXVI.
July. Folio,

12. Hagenau, Jo, Eynman; Henr, Gran, 1515, mense Octobri, Folio.

13. Hagenau, Jo, Eynman ; Henr. Gran. 1520, mense May, Folio,
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Y. EXPOSITIO COMPENDIOSA ET FAMILIAKIS : SENSÜS LITTERALEM ET JIYSTICUM

LIBRI PSALMOEUJI COMPLECTENS, QUI EX PEESTANTI EXUBERANTI QUOQUE

COPIOSITATE DEI LAUDISOXa MULTIFARIAJI INSCRIBITUR SCILICET

Psalterium

Liber li^innorum

Liber soliloquiorum Eegii prophete

Quam expositionem Eeligiosus páter sacre tlieologie professor

ordinis minorum de observantia Fráter Pelbartiis de Themeswar

zelotypia diiiini cultus estuans: maucipatorum diiiis offieiis proli

pudor iüscicie pigricieique succurrere satagens : ex suorum tliesaii-

rorum gazopliylatio faueDtissime profért.

Item

Canticorum ve . tes.

Expo. Canticonim no . tes.

S\Tuboli Atlianasii

Hymni imiversalis creature.

Kolophon : Impensis circumspecti viri Joanis Eynmau de Oringaw in

officina industrii Henrici Gran civis imperialis opidi Hagenawen.

Pridie kai. Jimy, Anno virginei partus 1504 optatum nacta est

finem. — Folio.

2, Hagenau. Jo. Kynmau ; Henr, Gran. 1513 die ver IX. mensis Ápri-

lis. Folio.*)

VI. AUKEUJI ROSARIUJI THEOLOGIE AD SEXTEXTIARU3I QUATTUOR LIBEOS

PARIFORMITER QÜADRIPERTITUM. EX DOCTRIXA DOCTORIS SUBTILIS, SUORUMQUE

SEQUACIUJI SAXCTORÜil ETLAM THOME AQUINATIS , BOXAVEXTUEEQUE AC

5IULT0RUM SOLIDORUM DOCTORUJI PER RELIGIOSUM DEVOTUMQUE PATREM

FRATREM PELBARTUJI DE THEJIESWAR ORDIXIS MINORUM DE OBSERVANTIA

MEDULLITUS ADIPEM EXÜGEXTEM ACCURATISSIME ALPHABETICO COMPILATUM

ORDIXE. QÜI ET POMERIUJI SERMOXUM SALUTIFERORÜM NUNC TEMPORIS UTILIBUS

CAXTATISSIlIüil SUIS LUCUBRATIOXIBUS IN MÉDIUM CHRISTIANITATI OBTULIT.

Kolophon : Lib. 1 . Ex officina industrii Henrici Gran Hagenawen. civis
;

expensis circumspecti lionestique bibliopolae Joannis Eynman de

Oringaw in médium impressus offertur feliciter Anno Virginei

partus millesimo quingentesimo tertio, sexto idus Septembris.

*) Az egj'etemi könyvtár példánya egykor Nyéki Vörös Mátyásé volt,

mit bizonyít következ sajátkez bejegyzése : ,,Fidelis anchora Jesus ! —
Matthias Weorüs de NyeJc Pantionius jure perennali tenet Anno 1602.'^
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Lib. 2. 1 504. pridie Idus May finit feliciter.

Lij)^ 3, 1507. secuüda die meusis angusti finit feliciter.

Lib. 4. Anno salutis nostre quingentesimo octavo, II. die De-

cembris. Folio.

2. Venetiis. Flór. a Prato 1580. 4-r.

3. Brixiae. Petr. Bozzola. 1590. -ir.

Pelbákt e hat munkája némelyikében maga kijelenti, liogy

müveit mások munkái fölhasználásával írta.^) Az Írókat mindeniitt

idézi. xA korabeli vagy kevéssel az eltt élt egyházi szónokok közül

leggyakrabban használja Holkot, Meffret, Haselbach, Grietsch

János beszédeit. Kit a lelkiismeretes idézési mód eléggé meg nem

nyugtat s utána néz, arról fog meggyzdni, hogy P. ezekbl me-

rítve épen oly önálló tud lenni, mint mikor Lyrai Miklós postilláit

vagy szent Bernát sermoit használja.

A SteUarium alaki tekintetben fölötte áll a többinek. Az Apo-

calypsis XII. része 1 . versébl vett czím, a tizenkét csillagból álló

koronának képe, mintegy kész terv gyanánt kínálkozott a munka

megírására.

Eredeti inventiónak azonban teljességgel nem tarthatjuk,

mert P. idejében létezett egy ,,Corona heate Marié rirginis"

czímü ^) ismeretlen szerztl származott hasonló tervü munka.

Lehet, hog}* P. épen ezt követte a czímadásban ; a mi azonban a

tartalmat illeti, arra nézve a plágiumnak még csak árnyéka sem

eshetik a SteUarium szerzjére. Ha amannak puha, porló anyagát

ennek szálas idegeivel ; szkös, szegényes, alig cseppen eszméit

ennek folyvást hatalmas sugárban lövell gondolatforrásával ösz-

szehasonlítjuk : lehetetlen egyébre nézve közösségöket elismer-

nünk, mint hogy mindkettnek szerzje az Apocalypsis 12 ágú

csillagkoronájára tekintett, csakhogy míg Pelbárt emelt fvel, lel-

kesülten, st elragadtatva zengte hymnus-szerü dicséreteit, amaz
— hogy a kiczirkalmazott sugaraknak valamiképen híjjá ne essék

— ujjain látszik tizenkettig olvasni.

^) . . . nec ista ex proprio seusu, quiu potins alioruui peritoniui editio-

nibus condita comportavi iit potui. STcllarium, prológus . . . mente sepiiis

traetavi lioc op\;s laboriosvim in sermonibus recolligeudis et couscriben-

dis aggredi, et ex multis et variis scilicet aliomm editionibns uniiiu sxinima-

rram volumen utcunque contexere. De Tempore, ijvolocjas.

-) Meg van a m. n. múzeum könyvtárában.
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A mily természetesnek látszik e szerint a tizenkét könyvre

történ fölosztás, ép oly hö tér nyílik ez által P. kifogyhatatlan szel-

lemének és olvasottságának, a ki a könyveket részekre, a részeket

szakaszokra, a szakaszokat ismét fejezetekre szaggatja. Ily módon
a száraznak vélt scholasticus modor némileg azon keretes elbeszé-

lésekre emlékeztet, melyek az skornak máig leszármazott gondo-

latvilágát tárják élnkbe, csakhogy sl Stellarium magasztos falakja

körül sokkal tömörebbé válik a szerkezet, a vallásos és erkölcsi

érzés erteljes nyilvánulása fzi össze a gondolatokat, melyeket az

írói, pályája kezdetén már kész író mindvégig folyékony, tárgyához

ill nyelven tud kifejezni. Ez alatt távolról sem valami classicus

latinság értend. P. latinsága sem jobb, de nem is rosszabb kor- és

szaktársaiénál. Könnyen érthet középkori latinság, mely az író

anyanj'^elvének sajátságait tükrözi vissza. Ezeket ö sem tudta, nem
is akarta felejteni. Az érthetségen túl nem igen törekedett egj'ébre.

A tervszer és bátran mondhatjuk gondosabb kidolgozásban

rejlik annak oka, hogy a Stellarium még a de Sanctis és de Teni-

jpore czím alatt található s eléggé használt beszédeknél is nagyobb

kedvességben részesült, legalább a « Maria cultusw-t kiváló kegyele-

tességgel ápolt magyar egyházban, úgy a népnél, mint a papságnál.

E munka ismeretessé lételének kell tulajdonítanunk azon körül-

ményt, hogy PELBÁRT-ot a fpapok buzdították többi beszédeinek

megírására vagy kiadására ; ^) valamint azt is, hogy alig van egy-

házi beszédeket tartalmazó régi magyar codexeink közt olyan,

melyben legalább egy predikácziót ne találnánk a Stellarium-hól.

így például azon dkisded prédikáczió . mely az édes szz

Máriának nevében való diáki bötkrl szól», s melynek eszméjét

Pelbárt — mint maga mondja (Stdl. Uh. VI. par. I. art, II.) —
Utinói Leonárd beszédeibl vette ; épen úgy föltalálható a Kazin-

czy-c. 59. lapján, mint az Ersekííjvári-c. 520. lapján, hol közvetle-

nül a Katalin legenda után áll ; valamint a Teleki-codexben. —
A sz. Mária tizenkét örömérl való predikácziót (lásd : Stell. Uh.

III. par. I. art. III.) megleljük rövid kivonatban a X.-Szomhati-c.

Vl Etsi horrebam tam ardumii laborem suscipere, tum qiiia retraliebat

me viriuin exiguitas, tum et sciencie ac ingenii iusuffieieutia : m-gebat tamen

artius et allexit cliaritas pro zelo animarum, et insuper deo bono ordinante

coegit me ad id lyrelatorum meoriim exactio j^ostulationis et precepti obe-

dientia. De Temj^ore, j^rologus.
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361. lapján. Valamennyi^codexünk közt legbvebben slegis híveb-

ben találjuk a Stellarium magj^ar szövegét a Horvát-codexhen ,- ez

után következik a Tihani/i-c. s úgy a Kazinczy-c. A véletlen úgy
hozta magával, hogy épen ez a három codex töltse meg a Nyelv-

emléktár Vl-ik kötetét. A Horvát-c. kezddik a Stellarium prológu-

sával, s ennek csak azon nagyobb részét mellzi, melyben a szerz

P. magáról beszél (lásd itt a 9. lapon jegyzésben) ; azután elhagyván

az egész munka fölosztását (divisio), a 2. lapon kezdi az I. könyv

(lib.) bevezetésével, melyrl az I. könyv I. részét egészen átugor-

ván, a II. részre megy át. Az elhagyott rész meg van a Tihanyi-c

196—227. lapján; s így halad a két codex szövege egymás mellett

tovább, mint a függelékben látható.

A Horvát-c. tehát 1— 103. lapja a Stellarium 1. könyvének

II. III. részét

;

105^177. 1. X. könyvének I. részét;

178—213. 1. ugyancsak a X. könyv V. részének II. és III.

szakaszát

;

214—216. L a XII. könyv III. r. 6, fejezetét;

217—219. 1. a VI. könyv végét foglalja magában.

A Tihanyi-c. már nem mindenütt oly híven ragaszkodva,

de mégis követhet módon fordítja a Stcllariumot.

61—79. lapja megfelel a Stell. lY. k. II. r. I. szakasza 1, 2,

3, 4, 7. fejezeteinek

;

80—81. 1. pedig ugyanazon könyv I. r. II. sz. 2. fejezetének

;

82—87. 1. ismét azon könyv és rész 3-dik szakasza második

felének

;

88—95. 1. az Y. k. III. r. I. szakaszának

;

96—97. 1. az I. k. II. r. III. sz. 8. fejezetének;

97—112. 1. az V. k. III. r. I. és II. szakaszának;

113—117. 1. az Y. k. I. r. III. sz. 11. és 12. fejezetének;

118— 164. 1. a II. k. III. r. I. és II. szakaszának;

164— 170. 1. a II. k. I. r. III. szakasz második felének;

171— 179. 1. a III. k. I. r. I. szakaszának;

183— 187. 1. a III. k. I. része végének;

189—196. 1. a III. k. I. r. III. sz. 2. és 3. fejezetének;

197—227. 1. az I. k. I. részének;

228—278. 1. az I. k. II. részének;

279—292. 1. az I. k. YI. r. III. sz. 1. és 2. fejezetének;
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331—333. 1, a VI. könyv végének;

333—336. 1. a XII. k. III. r. 8 fejezetének
;

337—370. 1. a X. k. I. r. II. és III. szakaszának

;

371—385. 1. a X. k. Y. r. I. sz. 2. és 3. fejezetének;

385—398 1. a X. k. V. r. III. szakaszának.

AKazinczy-c. 1—9. lapja megfelel a Stellarium X. k. I.

r. II. szakaszának

;

9—24. 1. X. k. V. r. I. sz. 2. és 3. fejezetének

;

25—27. 1. XII. k. III. r. 6. fejezet, 4. miraculumának

;

59—62. 1. YI. k. I. r, II. szakaszának.

Yegyük már szemügyre n Pomcnum Sermoninn de Sanctis tar-

talmát. Ez az egész munka önálló egyházi beszédek gyjteménye.

Két részre oszlik, t. i. a szokásos j^ars hyemalis-rsi és p. esticaUs-ríi
;

amabban 97, emebben 124 szent beszéd foglaltatik, s függelékül

ezekhez még Alamizsnás Sz. -János életleírása járul azon alkalom-

ból, midn ezen szentnek ereklyéi Mátyás király idejében a budai

királyi lak kápolnájában helyeztettek el. A szentek ünnepeire ren-

desen 3—4 prédikáczió van benne, s ezt a körülményt azok, kik

ezen gyjteménybl merítettek, többnyire arra használták föl, hogy

a 3—4 külön beszédbl igyekeztek egy újat összeállítani. Azonban

az sem ritkaság, hogy egyes beszédekbl inkább vagy kevésbé Ösz-

szevonva fordított beszédeket találunk codexeinkben. így például

a Dehreczeiii-c. 13— 16. lapján olvasható csonka prédikáczió « Szent

Miklós püspökrl)) P£LBÁET-nak ezen szent ünnepére írott 3-dik

beszédébl van véve. Az Érsekújvári-c. 133. lapján látható áldozó-

csütörtöki préd. PELBÁRT-nak azon ünnepre írt 4-dik s részben

3-dik beszédébl van merítve.

A T i h a n y i - c. 31—60. lapja megfelel a pars hyem. XYII. és

XYIII.beszédeinek; amannak C és H betvel jelölt részét azonban éj)en

nem használta az átdolgozó, emebbl pedig csak az L és M bets részt

toldotta be ; a mi meg az 52. lapon s az 56-tól kezdve bvítve van,

azt a codex írója aPELBÁRT által említett «legendalonga))-ból vette.

A Kazinczy- c. 139— 155. lapja megfelel a pars hyem.

XCIV. beszédének, a C, D, E betkkel jelölt részek kihagyásával.

A Y e s z p r é m i - c. 1—4. lapja megfelel a part hyem. LXYI.

beszéd elejének.

A mi a szentek legendáit illeti , azok PELBÁET-nál ren-

desen önálló feldolgozásban találhatók , a magyar szentekéi
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ijedig kiváló gonddal szerkesztvék. Amazok közül szintén találko-

zik egy-egy codexeinkben, mint például az Ersekiíjvávi-c. 311. lap-

ján sz. Hieronymus legendája, (lásd : ^jars estivalis LXIX. serni.) ;

emezekre, valamint a többire nézve is valóságos kincsbánya az

Érdy-codex, melynek írója annyira használta PELBÁRX-nak úgy

S. de Sanctis, mint S. de Tempore czím munkáit, hogy mai felfo-

gás szerint méltán plágium vádjával lehetne illetni.^) <(Prohe-

mium))-a, a S. de Tempore prológusából van fordítva; prédiká-

cziói a két gyjtemény sermo-iból vannak dolgozva. Használta a

Stellariumot is, mi azonnal meglátszik, ha például a 160— 165.

lapot összehasonlítjuk a Stell. lY. k. I. r. II. és III. szakaszával.

Itt kell megemlékeznünk egy eddig lappangott s épen a jelen

sorok írása közben elkerült példányáról a S. de Sanctis pars hyema-

lisának. Ebben ugyanis Kurz Antal^) szemtanú (!) állítása szerint

a szerztl (? !) származó bvítések s toldások miniummal volnának

magyar nyelven bejegyezve. Ez a könyv, mely egykor gr. Kemény

József birtokában volt, nem jutott annak könyveivel együtt az

erdélyi múzeum könyvtárába, hol kérésemre Szabó Károly áldozat-

készségnek mondható szívességével ismételten hiába kereste.

^j Ex purissimo fonté autteuticorum doctoruiii, scripturarumqiie sacra-

rum licet pauca de miütis, fidelia tameu e latiuo eloquio in uostruui vulgarem

sermonem oniniuin domiuiealium festivitatumqiie sanctorum , epistolas et

evangelia per anni cii-culum de verbo ad verbum cum addicionibus et exemplis

ac utilissimis ornauientis seu documentis salutiferis pro simplicioribiisutríusque

sexus ac juuioribus miuus in latiuitate tritis — szedte össze mvét legnagyobb

codexünkuek különben teljes hálánkra érdemes írója a névtelen néma barát,

ki lia Pelbart nevét néma hallgatással nem mellzi, talán nem most kezde-

nénk puhatolni codexeink forrását.

^) A. Kurz, Nachlese auf dem Felde der ungarischen und siebenbürgi-

schen Geschicte. Eronstadt, 1840. 55. 1. — in den Sermonibus de Sanctis,

und zwar in parte liyemali der Aviflage vom Jahre 1489 in 4-to sich Anmer-

kungen und Einschaltungen in ungarischer Sprache mit Miuium gesehrieben

vorfinden, welche ohne Zweifel, da diese Einschaltungen die ganz gleiche

Farbe der rothen Anfangsbuchstaben habén, — vom Verfasser selbst herrüli-

ren, und für eine folgende Auílage gemacht wurden. Hieraus ist zu entneh-

men, dass diese Eeden ursprünglieh in ungarischer Sprache verfasst, und um
sie für die ganze Christenheit Allgemein zu machen, erst dann in's Latei-

nische übersetzt wurden. Dieses Exejuplar befindet sich in der Büchersamm-

lung des Herrn Joseph Grafen von Kemény, welches ich selbst eingesehen

habé.
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Hogy és mikor került a m. t. akadémia könyvtárába ? nem
tudom. Ott találta meg Helleeránt Aepád jeles készltségti ifjú

tudósunk, s szives közlése folytán vehettem vizsgálat alá. A mi a

példány azonosságát illeti, az iránt még csak kétkedni sem bág}^ a

g8 levélbez külön szelet papíron ragasztott következ jegyzet

:

,,NB. Ez ezen H89-heli köiiyvnck azon lapja, és az azon találtató

régi magyar írás, amelyre A. K. ár ily czímii könyvéhen : Xachlese

auf dem Felele der ungarischen und siebenhargisesen Gesehihte.

Kronstadt. 1840." 55. lap hivatkozik, k(nton) K(iirz)". Ez a jegy-

zet gr. Kemény J. saját kezeírása; a könyv valósággal az 1499. évi

kiadás els része, s meghatározása az ennek végén álló s a mü írá-

sának befejezését jelent latin vers után történt 1489-re. A könyv-

ben eleitl végéig minden kezdbet ki van festve, mi nem csekély

idbe s fáradságba kerülhetett. Két vagy három kéztl látszanak

származni azon legnagyobb részt latin jegyzetek, melyek a lapok

szélén olvashatók. Az, a mi magyarul van, mindössze ennyi : g7

lev. b oldalán ezen szóknak : caligis deauratis indiitas megfelelen

ez áll a lap szélén : nadrág. A g8 levél a oldalán, a lap alján

csakugyan a kezdbetk kifestésére használt miniummal van írva

három sornyi magyar szöveg, mi a sz, István protomartyr ünne-

pére szerzett 2-dik sermo következ alosztályozásának fordítása

:

ChristiLs dominus sanctum niartyriuni Stephani decoravit precipue

qiiadrupliciter.

Primo honore Christi formális patientie = Criftofhoz
hafonlo bekefegnek tifteffegeuel.

Seeundo honore principális excellentie = F e y e d e 1 m i m i 1-

tofagnak tifteffegeuel.

Tertio honore diainalis appcirentie = Ifteni ielenefnek
tif. te.

Quarto honore angelicalis refidgentie = Angeli fenef-

f e g n e k tif. te.

A k3. levél a oldala alján latin jegyzetek közt : igitur

legh ez éden. A t2. levél h oldalán: ergo ero perplexiis sza-

vaknak megfelelleg :megkethezeth. — Ennyire olvad le az,

a mit KuRz bíztatása nyomán sokkal többnek hittünk. Igen, de

KüEZ azt is mondja, hogy ezek PELBÁRT-nak sajátkez bejegyzései.

A mi ezt az állítást illeti, semmivel sem igazolható. Ha ezek való-

ban bvítések, toldások volnának, még csak inkább a szerztl
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származhatnának ; de midn csupán egy pár szónak s egy fölosz-

tásnak bet szerint való fordításáról lehet szó, semmi ok sem lát-

szik arra, hogy ezeket PFLBÁRT-nak kelljen tulajdonítani. Vegyük

még ehhez azon körülményt, hogy e jegyzetek legnagyobb része

a könyv azon tulajdonosától származik, a ki a kezdöbetüKet nem
valami ékesen, de mégis elég tisztán kifestette. Alig lehet képzelni,

hogy P. ilyesmivel pepecselt volna kés vénségében, a mikor

különben is Kosariumán dolgozott, s azt sem végezhette be. A könyv

igenis valami magyar szerzetesé lehetett, a ki azt becsben tartotta,

ékesítette és használta, több latin s ezzel a kevés magyar jegyzet-

tel látta el ; a mi nagyon közönséges dolog volt. A legnagyobb rit-

kaság ugyanis Pelbárt valamelyik müvének egy-egy tiszta példá-

nya. Latin, német , szláv jegyzetek igen gyakran találkoznak

bennök, s elvétve magyar is ; ezért megérdemli a fáradságot, hogy

végig forgassuk, ha egyik-másik kezünkbe akad.

A S. de Tenipore tartalma két f részre oszlik, melyek közül

az elsnek ismét két osztálya van. A pars hyemalis ugyanis 47,

alosztálya a pars paschalis 43 beszédet foglal magába ; a pars

estivalis pedig 80 beszédbl áll. Azokon kívül, melyeket az

Erdy-c. írója földolgozott, a

K a z i n c z y-c. 1 76— 179. lapjának eredetijét megtaláljuk a

pars pasch. X. beszédének M betvel jelölt darabjában
;

a 185— 196. lapok szövegéét ugyanazon rész XII. beszédé-

nek D, E, F, (li, H, J betkkel jelölt darabjaiban

;

a 197— :201. lap eredetijét pedig ugyanazon rész XI. beszédé-

nek Z betvel jelölt darabjában.

kz E r s e k ú j V á r i - c. 149— 161 . lapján olvasható pünkösdi

prédikáczió ei^edetije meg van a pars pasch. XXXV. beszédében,

mely már csak azért is nevezetes, hogy ebben jön el a Veni Snncte-

nak ama szép régi fordítása:

Jövel dicsséges szent lélek

Töltsed bé az te híveidnek szívókét,

És az te szerelmednek lauí^^azó tizét

Gyopontsad fel ö bennek !

(RMKT. I. k. XLVI. sz.)

Mint a S. de Sanetisnak gr. Kemény-féle példányában, a S. de

Temporenak is 1498-ik évi kiadású egyik példányának czímlapján

figyelemre méltó jegyzeteket találunk a XVI. század elejérl. A lap

Temesvári Pelbárt. O
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fels részén levágott szókból ennyi maradt: . . . Idem 163 minoris

pretii ex valoris wlgo Keskeneír quo paupercule mulieres caput

tegere solent ex telis vei sindo factum. Bindis chepö. vitta fekeic-

thcu-. — A czím alatt az exegeták által a szent íi-ásnak tulajdoní-

tani szokott különböz értelmekre nézve ezt olvassuk

:

Quatitor módis tem . . . divina scriptura :

Primo : tropologice i. e. moruUtcy u-lrjo er ke wl c b f e r y n t li.

Secinido : historice iclge 1 e w t li d o 1 o g h f e r y n t li.

Tertio : allcgorice wlgo 1 e 1 k y e r t h e 1 e m f e r y n t b.

Quarto : anagogice m e n n y e i e r t b e 1 e m 1" e r y n t b.

Ez a példány a pesti egyetemi könyvtár birtokában van ; a

bejegyzések egykori tulajdonosától, fráter Blasilius de Zeohedino-

tól származnak; ki 148G-lian lett baecalaureussá a krakkai egyete-

men. (Lásd MuczKOwsKY id. m. 96. 1.).

A Serm. Quadragesimales mint már említve volt, bárom

részre van osztva ; az els a vezeklésrl, (de penitentia et eius par-

tibus), a második a bnökrl, (de vitiis in genere et specie), a bar-

madik pedig a tíz parancsolatról (de decalogi preceptis) értekezik

külön-külön prédikácziókban. Mindenik rész 50 sermot foglal ma-

gában, s így összesen 150 böjti beszédet. Részletesebljen kidol-

gozva csak az I. és II. rész van, a barmadik rész inkább csak dis-

positiókból, vázlatokból áll. Talán ez az oka, bogy a magyar íge-

birdetk kevésbé basználták, mint a másik két gyjtemény bven
dolgozott beszédeit, melyekbl kevesebb fáradsággallebetett elmon-

dásra való rövidebb munkákat összeszedni.

Az Eapositio compendiosa et familiáris efc. czímlapja egy-

szersmind tartalomjegyzék is. Eövid, iskolás modorban készült

mag}-arázatok levén, irodalmi átültetés tárgyaivá aligba lettek.

Az Aurcum Iiosarium Theologic vaskos kötetei, melyeket

Pelbárt balála után Laskai Ozsvát végzett be, a tudomány min-

den ágára kiterjed s mindent tbeologiai szempontból tárgyaló

encyclopaedicus munkát foglalnak magokban. Lombard P. senten-

tiái példájára négy könyvre van osztva. Az elsben szól a szent

báromságról; a másodikban az isteni jóságot, a teremtett állatokról

értekezve, dicsíti : a harmadikban az isteni szeretetrl ; a negye-

dikben a szentségekrl. E négy könyv ismét számos szakaszra,

fejezetre és §-ra oszlik, a szerint, a mint a tárgyakat könnyebl)en és

czélszerübben lehetett csoportosítani. Elszavában mondja, hogy
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csupán a tudomány megállapított eredményeit aliarja iskolás mo-

dorban összeállítani, s minden fölösleges vélekedést mellzve,

egyedül a bizonyos igazságokra irányozza figyelmét (29. 1.) Pelbárt

theologiai felfogása, tárgyalási módja az eddig mondottak után

ismeretesebb, mint hogy ezen utolsó, amazokban kifejtett s megál-

lapított nézeteit, adatait, példáit egybegyüjtö müvébl kellene fel-

tüntetni. E helyett hasznosabb dolgot s nyelvünk története érdeké-

nek szolgálatot hiszem, hogy teszek, s egyszersmind Pelbárt taní-

tási módszerét sejtethetem az által, ha a már említettekkel együtt

Rosariuma II. könyvébl is összeszedem azon magyar szavakat,

melyekkel ö az egyes tárgyakat nevezi, itt-ott körülírja. Nyirkállai

Tamás, Szalkay László, Pécsváradi Gábor mellett hadd álljon

Pelbárt is szógyüjtöink érdemes sorába, s legyen úgy is ismeretes

mint szótár-irodalmunk alapvet munkásainak egyike. Az itt föl-

hozandó adatok némelyike ismét csak arról gyzhet meg bennün-

ket, hog}^ annak, a ki mveldésünk, tudományosságunk történetét

akarja megírni, vagy a tudománynak csupán egy szakát, de alapo-

san akarja mvelni, s azzal is tördik, hogy mit tudtak és tettek a

régi magyar tudósok ; nem szabad bele nem tekintenie abba a latin

nyelv régi magyar irodalomba, melylyel annak idejében semmi-

vel sem vallottunk kevesebb becsületet a világ eltt, mint a meny-

nyit ma vallunk mostani törekvéseinkkel.

Itt következik a rövid szógyjtemény :

Cigan ut Cigani in capitis serpentis osse. <S'. Quadraaex. II.

XLIII.

D e r g e c z e. G-obio piscis est parvus pisciculus, forma rotunda,

squamis paruis argento similibus, liic ubi aquas arenosas lapillulis in

nutrimeutum liabet, accommodatiorem utiqvie cibum prebet. Is apud nos

est qui vulgo dicitur dergecze, ut videtur ; vei fortassis sújher. Secundum

Isidorum dicitur porca, de qua infra. . . . Est piscis quidam in fluvio babens

acres squamas et pinnulas, scilicet nomine deryecze, vei siijer vei perca,

quam si lupus aquaticus (lucius) per caput apprebeuderit, cito transglu-

tit. Fiosarium Uh. II. Xatatile § 14. — Az egri várnak 1551-dik évi szám-

adásaiban ily tétel fordul elé : Doríce alias Thok in Zegije cepte. (E szám-

adások a nemzeti múzeum könyvtárában riztetnek. A zegye szóra v. ö.

EMKT. I. k. 382. 1.}.

Evet. Pirolus vei Spirolus siue \\i alii dicuut Aspiriolus vulgo

cueth. — Rosar. l. II. líestie. § 28. — Különben már szent László király

azon levelében, melylyel a tihanyi apátság birtokát megersíti, 1093-ban
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ezt olvassuk : desceudit ad vallem que dicitur Eurtes i Arpd'Uwri nj akt.

17. 67. /.;.

Fánk. Panis in patella coctus vulgo ;«»/.•. — llosar. l. II. O ta-

ni)m etc. § 3. — Tliurzó György 1594. február 14-én írja bejének : ezen

órában hozának egy barátomtul valami szép köi-tvélt, édes lölköm azt

jobb beire nem küldbettem, lianem édes szívem neked küldtem azban

az kosárban, az kiben ./a«Aoí adtál volt. (I. k. 53.) — Ezzel a két XV. és

XVI. századbeli alakkal szemben föltiino, bogy az ormánsági tájszólás-

ban ma is /ía'n/c-nak, a székelységiben pedig pánk-ivAk bangzik a fánk.

(Lásd XiiÖr II. 473. VI. 414. L).

Fajd. Bonosa vulgo Fáid. ILosar. I. II. Auis. §. 14.

Fassang. így írja Pelbárt több lielyen s így fordul elé az

Krdi/-codex-hen is. Székely szójárásban ma is fassáni/ : Ormánságban :

fasnánn.

(F i a s t y ú k). Pliades ; banc constellationem vulgus dallinam

vocat. llosar. 1. II. Coeltim, stell. § 52.

Gomba. Fungus vulgo apud nos (joniha. Boletus idem est quod

fungus, vulgo i/oinha. — Rosar. l. 11. Gramnn etc. § 3. Herha § 7. —
Baldi szótárában is megvan.

G yent a. Karrabe vulgo Cambra, tamen apud nos in/entha. —
Ild.sar. /. U. Lapidea. § 14.

G y e n g y e r. Barliates vulgo lierneskas siue Bernekax : apud )ios

(xynt/ier nominatur ; eadem forsitan est avis, quam Alb. Magn. XXIII.

lib. de Animalibus nominat Carhas. Similiter Fran. de Refa, dicentes

quod Carbas avis de arbore in Hybernia nasci claret. Item .Jacobus episc.

Achonen. in orientali bistoria et Vincén, in Spec. naturali dicunt, quod

(juedam sünt arbores puper ripas maris, ex quibus dum successu tempo-

ris putrescere eeperint, exeuntibus crassis bumoribus procreantur, den-

santur et formantur hujusmodi aves ad magnitudinem alaudarum et

nude, rostris infixis arboribus dependeutes. Deinde maturantes plumes-

cunt et decidunt in aquis in quibus tluitant, vivunt et roborantur ac

crescunt ; anseribus minores sünt. Multique fidedigni testantur vidisse

quasdam earum pendentes ex arbore. Et certum est, quod apud nos non

ijenerant nee ijenerantur per coitnm. He volucres lierbis et graminibus vi-

vunt ut anseres etc. ; unde patet possibilitas conceptionis virgin;ilis deo

operante. Bosar. l. II. Aris. § 13. 14. — Senn. de Tetnpore, parsestir. Srnii.

XVII. — Stellaríuni. lib. VIII. p. I. art. III. cap. X. — Senn. de Sanctis,

pars hyem. Senn, XVII. E. Ez utóbb idézett belyen ezt olvassuk: Carbas

avis de arbore híjherna nasci claret, ut dirit Albertns l. XXIII. de animalibus; s

ennek fordítása a Tihanyi-c. 40. lapján így bangzik : az (lyöngyér madár

fából teröw. — Ügy a névbl, mint a leírásból bizonyos, bogy e mytbicus
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madár alatt a ma Í8 ;i>/ö)iri!/rrr néven ismeretes vadlúd faj értend, mely

kisebb a közönséges vadlúdnál s egy más, szintén kisebb fajta s lilik

néven ismert vadlúddal együtt levi/i/el //iának is neveztetik. Különben a

gyöngyvér orra s lábai pirosnak, orrának csupán hegye és töve barna.

Hogy a lilik és gyöngyvér valaha egynek is vétetett, arra látszik mutatni

ama példabeszéd : mikor a lilik tojik az az sohasem. A néphit ugyanis

máig egy véleményben van PELBÁRT-tal arra nézve, hogy a gyöngyvér s

a példabeszéd szerint a lillik sem költ nálunk.— Régi magyar tudósaink

közül MisKóLCZi Gáspár emlékszik a fán ternutt linlrol a XVII. század

végén Feaxczius Farkas nyomán írt Effy jeles Vadkert czímü természet-

rajzi munkája (1769. évi kiadás) 360. 4-55. lapján. «Magam is — úgy-

mond — a ki ezt írom, szemmel láttam a lejdai híres akadémiának rari-

tásai között, azon lúd vagy inkább récze forma madarat tollaiban

megaszalva, melyet scotiai fán termett madár gyanánt mutogatnak

;

melyet több becs. ott tanúit atyánkfiai is sokszor látliattanak ; fán ter-

mett-e, nem-e? nem vitatom. Mindazáltal a mint följebb is e tractánk-

ban föltettük, hitelesebb az, hogy minden állat, ámbár legkisebb legyen

is az, de az nemével való közösülésbl és abból lejend magból vagy

maghoz hasonló matériából, a végre készíttetett fészkében, bizonyos

ideig való melengetésbl terem ». — E nyilatkozat már a babonának

némi kritikáját foglalja magában, bár vitatkozásra ép oly kevés hajlandó-

ságot mutat az író, mint Aldrovandus 1603-ban megjelent ornithologiájá-

ban (173. 1.). Újabban Peschel érinté e tárgyat ( Geoiiraphische Mijthen

iin Mittelalter / s Müller Miksa értekezett róla terjedelmesen újabb föl-

olvasásaiban a nyelvtudományról, melybl midn dr. Si.aionyi Zsigmond

magv^ar fordítása megjelent, lapjaink e részt (571—593. 1.) mutatvány-

képen közölték. — A mytlius tárgyát illetleg minden esetre jellemz

vonás az, hogy a régi magyar fölfogás az idegen eredet mondát eltte

ismeretes madárra ruházta, mely az ecsedi láp környékén s más nagyobb

tavaink vidékén ma is viseli a gyöngyvér nevet. A gyöngyterm kagyló-

nak újabban fölkapott neve az iskolakönyvekben : m/ömjt/ér, mely ellen

FiALOwsKY L. a XyOr 1878. 167. lapján fölszólal. Arany János választása

aligha eshetett volna egy-egy érdekesebb névre, midn Buda halálában

Gyöngyvérnek nevezte az egyik kiváló ni alakot. — A lilík-ye nézve

csak azt jegyzem meg, hogy a Taluiíulhíín egy démon neveként szerepel.

H á s f a. Tilia i. e. tel utilia (!) propter levitatem jaculandi vulgo

has/a. — Ilosar. 1. II. Lvinum. § 13. — IV. Béla királynak 1239-ben kelt

levelében épen így olvassuk : due arbores assignate pro metis, quarum
una Hungarice dicitur hasfa et d\iev^ iiertiav.fa. — Árpáák. iij okt. XI.

307. 1. — A bakonbéli apátság jószágainak és vagyonának összeírásában

már Hassa;/ (hárshegy, mint krösheg}') elfordul. — U. o. I. k. 31. l. —
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ToLDY Újabb arJaJrknh- stb. 75. !. Tilia = //aas /V?, Beythe-Clusiusnál is :

hasfa.

Hanga. Mirica quam latini Tamaricam vocant, vulgus genistam,

apud Bos dicitur hamia. — Rosar, L II. Liiinum. § 8. — Toldt Ujabb

adalékok stb. 75. l. Tamariscus = Tamariscusfa. Hánya fa. Vad czipros

(XVII. sz.).

Héja. Miluus vulgo hnja. — Bosar. /. //. Aris. i) 28. — A Joni.-c.

42. 1. (Levit. XI.) : ezek az égi madarak közzl, kikkel nem illik élni :

keselywth, heeyaath stb.

Inul a. Lásd : Komló.

Jegenyefa. Abies vulgo nominatur .Icylicncfa. — Ilosar. I. II.

lÁíiiunii. i^ 4. — IV. Béla királynak 1239-ben kelt levelében : vádit ad ar-

borem, qui vulgo dicidur icfimia. — Arpádk. iij okt. VII. 71. l. — Mária

királyné 1 248-ban kelt levelében : est méta terrea in arbore jeyune. —
U. u. II. 203, l. — 1255-ben : sub arbore de jeynye est méta terrea. —
r. 0, VII. 396. /. — 1262-ben : penes quasdam arbores ilicis eijeyenye.

— r. (>. VIII. 38. 1. — Megyjegj'zésre méltó körülmény, hogy a hol az

újabb biblia-fordításban jeyenye/a jön el6, ott a Bécsi-c. mindenütt /'i"«^,

feny fát ír.

K a tankos (?) Cicorea que dicitur etiam Cathanciis. — Busar. l. II.

licrba. §. 16. — Calepínus és Molnár Albekt szeriiit : Cichorea, Cicho-

reum=Katángkóró. — Toldy Újabb adalékok stb. 68. /. Cicorea = Czy-

korea (XVI, sz.) nap után iáró fw. Nap követ fw. (XVII. sz.). — 07. 1.

Calendula Charamos = Kattangkoro. nap után váró fw. (XVII. sz.) Kat-

tankóró (XVIII. sz.).

Krösfa. Fraxinus vulgo Kenisfa. — lUmir. I. II. Liymim. § 6.

— A Krös ^'ize már 108Ü-ban : íluvius Kyris. — Arpádk. új okt. I. 34. l.

— 1171-ben már Sylua Keurus olvasható, //. u. 67. 77. /. — 1236-ban :

arbor Keurus. — T. o. VII. 19. I. — 1240-ben : méta est ubi stat 7\.Ví/-

rusfa. — U. o. 114. l. — Keureshey villa már 1093-ban említtetik. —
Ü. 0. VI. 68. l. — ToLDY Újabb adalék sih. 70. l. Fraxinus =rKer\vs fa

(XVI. sz.).

K 1 á r i s. Nóta herba est vei plánta quedam in mari rubro, que

extracta in aére solidatur et fit lapis, qui vocatur Corallius vei Corallus vulgo

Claris. Ilosar. l. II. Herba. ^ 29. — Késbb is Kláris, Kaláris, Kalláris.

Komló. Himulus vulgo Aow/o vei innia. — Bosar. l. II. Herba.

^ 21. — A bakonbéli apátság javainak összeírásában 1086-ban olvas-

suk, hogy : tenditur ad caput vallis que vulgo dicitur Qnmlouoloii (bizo-

nyosan : komlóaszó) : inde ad culmen vádit quod vocatur Chigisti, a quo

per médium ruris quod dicitur teluch itur ad lupinum montem. —
Arpádk. iij okt. I. 31. I. — 1212-ben : riuulus Curnluspotor említtetik
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— u. 0. XI. 114. l. — 1237-ben : villa Comolous — //. o. VII. 28. 1.
—

1264.-ben procedit ad quendam collem Kiimolonnial dictum ». o. III.

117. L — 1478-ban : de curru humuli vulgariter Komplo etc. gi-. Teleki

Hunyadiak kora XII. 68. l. — Toldy Ujabh ailalrk stb. Lupulus Humu-

lus = A-ow/ó (XVI. sz.)

Kukuk. Cuculi a voce propria Cucuk. — Ilosar. I. II. Aris. § 19.

Lévbeszés. Scurra, leccator vulgo in lingua nostra dicitur

leuhezes. — Serm. Quadraiies. par.s. [I. serm. A'A'A'.— Bécsi- és Miincheni-

rode.c-hen : beze, peldaheze.

Manna. Item in hoc regno nostro Hungarie in partibus siiperio-

ribiis circa Cassoviam invenitur in lierbis manna cnm rore descendens

et colligitur. — liosar. I. II. Impressiones metheoroloyice. § 12. — Kétség-

telen, hogy Pelbáet a harmat csenkesz (festuca fluitans) nev növénp-e

czéloz, melynek liarmatkása, hoszorkánykása és niannakása név alatt isme-

retes magvát, Szatmárban még ma is eszi a nép. Kora reggel harmaton

szitával szedik. Vizenys helyen terem. — Toldy IJjahh adalékok stb.

75. l. Teveniabin, mel roris manna = menej kener, Manna neuev.

(XVII. sz.)

(Ökörszem). Párra, quasi párna ut ocalus bocis. Eosar. I. II.

Alis. § 81. — Az Erspkiíjvári-cadex 2G.3. lapján : dayályos miként ekerzem.

Patkány. Sol*ex vei sorices vulgo patkd. — Ilosar. l. II. Erstie.

i^ 32. — A patkány szót, mint tulajdon férfi nevet 1211 -ben találom így :

Potcan. — Arpádk. új okt. I. 108. 1. — Jerney már llS.S-bol jegyezte föl

mint személy nevet Potkan alakban ( M. Xyelvkincsek 108. l. i.— XJord.-

code.v 42. 1. (Levitic. XI) : kik ez földen járnak mint vakondag, poczok,

pat/ikan, egher stb.

P e g y V e t. Varius secundum Viucentium in Speculo naturali. Est

bestiola de genere Piroli, paulo amplior est quam mustela, apud nos

vocatur vulgo peyiuetJi. — Ilosar. I. II. Bestie. § 38. — Molnár Albert-

nél : /V//'////í'í =Variolus. Peyymet //t'/v^Ha = Variolina. — Paksy Kata

hozományában 1539-ben még: « egy veres velenczei tafota suba /^fz/Hví/i

liáttal" ; s egy másik, melynek «galléra pereme peyyivet hát') ;
— iigy

szintén Horvát Ilonáéban 1561-bl : <iegy zöld tafota suba peyywet háttal

béllett » ;— Félegyházi Ferencz ingóságai közt 1565-bl "figy zöld taffota

suba peyyvet mállal béllött ; Vay Péterné hozományában szintén a XVI.

századból : <iegy suba peyyiieth hát»-tal fordul elé. — Károlyi Kata hozo-

mányában 1595-ben már : ,,peyjmeth mál» van, valamint Monaki Erzsé-

betében is 16.30-ról : ,,peyymet mái'). Viczay Mária ingóságai közt 1056-

ben még föltnik : ,,eyy darab penywet béllés'' ; de Zrínyi Ilonáé közt

1686-ban már «egy fekete veres peyymettel béllet palást »-ot találunk.

(Lásd b. Eadvánszky B. Mayyar családélet és háztartás. II. k. J. üzót'kr-
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íróink egész KEESZNEKics-ig a szónak csak peíjymet alakját ismerik. Molnár
ALB.,ki a variolus-t pefjíjmet-nek fordítja, a viverra-t vadmemjét-nek mondja.

MiSKOLCzi GáspákI 601-ben (^
7?//// ,;V/í'.s- vadkert ) pegi/met-nek írja a viverra-t;

Fábián József ^í^'a//'fordítója) 1 790-ben jiett/meij-et ír, és így helyesen szólalt

föl a szó védelmére Szalont ai.J. a .Ví/^V/-VI1. 4-56. lapján FiALowszKi-L.-nak

iigyanott 216. lapon nyilvánított nézete ellen, V. ö. XyOrY. 209. 1. A szó a

népnyelvben is járatos, mert egy alföldi városban a Macska nev igen elter-

jedt család tagjai egyikét petymeg Macska névvel különböztetik a többitl.

E i k o 1 i c i a. Liquericia vulgariter dicitur Ricolicia alio nomine

(flicoricia. — Bosar. /, //. Herha. § 23. — Toldy Újahh adaJclmk stb.

72. 1. Glycyrliizza — Li<juiritia (XVI. sz.)

Sás. Carix lierba est ad modum gladii et mauum secat tangentis

vulgo iS'rts. — Rusar. I. 11. Jlrrha. § 8. — Toldy F. TJjahh adalékok, Nö-

vénytani névtár. 66. 1. Heroion-Aífodillus = Sárga .sy/.s fw. vagy Lilium

(XVII. sz.). — Beytlie-Clusiusnál : Gramen cyperoides = sás.

S í g é r. L. Dergecze. — Pelbárt 1503-ban végezte be a liosarium

II. könyvét s így valószín, hogy épen 1 ü02-ben jött tollára e hal mag^-ar

neve, mely kétszáz évvel késbb 1 702-ben a fogoly Eákóczi szabadulásá-

nak vált — a monda szerint — jelentjévé, A szép monda még szebb

költi darabbá dolgozva olvasható TojiPÁ-nál. A/or/oJi/ 1702 czím alatt.

(G ö n c z ö 1 ? szekér), Arctou, arcturus quod latiné ursa dicitur

vulgus appellat airniw.— Eosar. l. 11. Celuw stpU. § 52. — Kár, hogy P.

mellzte a csillagzat népies magyar nevét ! így a Gönczöl melll nem
hag;y'ható el a kérdjel, mivel Melius (.4 Jób könyve sth. Várad 1565),

kinél irodalmunkban elször találjuk megnevezve Jób IX: 9 és XXXVIII :

26. (I szent Péter szekerének" mondja s csak magyarázó jegyzetében em-

líti, hogy : a csillagot a kit szent Péter szekerének, nékik Gönczölszekeré-

nek híjják. (Lugossy Osmajfyar csiUatihmei közlemény. Uj M. Múzeiwi.

1855. 1. 145. l.) A JJecn-cudc.c ^'22. lapján Acturns-t ír a fordító. — A mi

a szekér szót illeti, srégisége abból is kitnik, hogy már 1 086-ban Sce-

keres, mint személynév jön elé. fArpádk. új okt. I. 35. l.) — De curru

Mása vocato — 1198-ban van szó (Fejér Cod. dipl. Vll. 5. 115. I.j:

Rudas currus magnus 1326-ban íu. o. VlII. 3. 57. l.) említtetik; 1370-

ben pedig Rudas zeker-vl és ayanthos zeker-rl olvasunk, melyek közül

amaz nagyobb, emez kisebb vala (u. o. Vili. 3. 37. l. IX. 7. 299. l.j.

A Jord.-r. 4-9. l.feedeles zekerek-rl van emlékezet. VEEANcsics-nál (II. k.

24. 1.) Az magyari uraknak minden kincsek, sátorok, társzekerek mind

ott marada (Mohácsnál). Sikszai Fabr, BALÁzsnál még kólya és szak nev
szekérfajokat találunk feljegyezve.

Szil(va)fa. Prunus silvestris vulgo zylfa. — Rosar. l. II.

ÍAijniiw. § 9. — 1197-ben már említtetik : nemus, quod dicitur Sciluas.
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( Árpádk. yj okt. 1. 85. L) ; — 1114- eltt pedig : arbor zíjlfa — Pelbárt

bizonyosan szilva/át akart írni.

T r u f a. In die fest magis exercent clioreas, tnifas etc. Poni. Serm.

de Tempore pars estiv. Serw. L. — Székely István is midn Mathiás ki-

rálnak egy trufájá-i leírja, ezzel végzi «E'féle trufái sokak vadnak a Ma-

thiás királnak» stb. (Krónika 220. 1.). — Balassa már tréfd-t ír, — s

Baldi szótárában is csak ez az alak fordul elé, míg Molnár Albert mind

a tréfá-i, mind a triifá-i fölvette.

Zaja. Garrülus est avis alia a graculo. Est enim colore distinctus

ex diversis plumis, dictus tamen a garriendo vulgo zcuja, nam de una

ai'bore in aliam garriendo transit, nec eam potest quisque pertransire,

qnin contra eum garriat. — Eosar. l. II. Avis. § 23. — Szótáraink csak

a szajkót ismerik. V. ö. NyÖr. VI. 296. 1.

(Eleven vas). Mágnes colore est ferrugineus, unde et vulgus

\])>i\n-)i ferriim viviini appellat. — Rosar. l. II. Lapis. §3. — Hihet, hogy

egykor csakugyan az eleven vas volt a mágnes magyar neve, mert a kéne-

st ma is több vidéken eleven kénesnek (argentum vivum) mondja a nép,

a mint Molnár ALBERT-nél is föl van jegyezve.

Vi z a. Esox quem nos vocamus Fson^wí, est piscis Danubii maxi-

mus ut dicit Plinius 1. IX. quo major in Danubii flumine non habetur.

— Rosar. l. II. Xatatile. § 13. — 1230-dik évben kelt oklevelében olvas-

suk ifj. Béla királynak : dedimus duceutos husones, qui vocantur trizaJial.

( Árpádk. vj okt. I. 271.1. — Gúthi Ország Mihály nádornak Budán,

1478. április 5-én a nagyváradi váinszedés tárgyában kiadott rendeleté-

ben pedig : de curru Usoyies deferente, una particula usonis vulgariter

Sentheng vocitata (gr. Teleki Hunyadiak kora XII. 68. l. )
—

• V. ö. még
SzALAY A. AI. lev.-tár. 295. l.

Ennyire terjed a Rosarium II. könyvébl összeböngézhetö

magyar szó-gyüjtemény. Magában véve csekélység, de azért érték-

telennek épen nem mondható, mivel azon idbeli könyv-irodalmi

emlék, melybl még nyomtatott magyar könyvet eddigelé föl nem
mutathatunk. Abból, hogy e szók leginkább a természetrajz körébl

vannak véve, valamint abból, hogy az állatmeséket különösen sze-

reti beszédeiben alkalmazni, azt lehet következtetni, hogy Pelbárt

a tudomány ez ága iránt különös érdekldéssel viseltetett s a mit

csak röviden lehetett, magyar tanítványai eltt mindjárt saját

nyelvökön is szükségesnek látta megnevezni. A középkorban diva-

tos etymologizálásnak e néhány szóból álló idézetekben is gyakran

látjuk nyomait. Példáknak, mondáknak sr sokasága van fölem-

lítve itt is, mint többi munkájában. A haza földének nem egy ter-
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mészettndományi nevezetességét, sajátságát jegyezte föl, mint pél-

dául a mannát illetleg. De a levegbeli tünetek sem kerülték ki

figyelmét. így említi a hazai krónikások némelyikénél följegyezve

található vérszín est s ezzel együtt mint szemtanú tesz említést

a szm'ok vagy viaszszerü es hullásáról is.^j Egy-egy csudával ha-

táros eset kétszeren érdekes eltte, ha magyar földön történt s

ezt mindannyiszor a hely megnevezésével említi föl. így írja pél-

dául — a már föntebb említetteken kí-vül — egy budai szlrl,

melynek gazdája egész termését a szegényeknek osztotta el, hogy

szüretkor termettebb volt, mintha azeltt semmit nem szedtek

volna róla s ezért attól kezdve szent Lázár szlejének neveztetett.'

)

Mily különös figyelmet fordított mindarra, a mi hazájában

történt s mennyire igyekezett ily hazai viszonyokból származott s

ennélfogva hallgatói eltt ismertebb és könnyebben fölfogható ese-

ményeket szni be a maga müveibe ; erre már eddig is több példát

láttunk. Eövid, pár szóból álló alkalmazása mindig helyesnek és

teljesnek tünteti föl a hasonlatot, vagy legalább annak alkalmazott

részét s a belle vonható tanúságot. A többi közt egy nevezetes

jogi esetet hoz föl a hazai törvénykezés körébl, melynek f alakja

egy szegény ember tolvaj szarkája. Ez a gazdag embertl lopott

pénzt a csapszék czímereül szolgált kabakba^j hordta, mit az ö

szegény gazdája észrevett és szemmel tartott. Sok id múlva a

gazdag is rajta érte a szarkát s ekkor a szegény embert, mint a

tolvaj gazdáját beperelte. Ez nem vállalta a tolvaj csínjeiért a fe-

lelsséget s a törvénj'szék a szarkát akasztófára ítélte s egyszer-

smmd kiszolgáltatta a gazdagnak, hogy az íteletet rajta hajtsa

végre. A gazdag ezen fölbosszankodván, a madarat falhoz csapta

;

mit a szegény ember bepanaszolt s a gazdag a törvényes ítélet

megvetéseért megbirságoltatott. így jár az ember is az utolsó íté-

leten, ha megveti az isten rendeléseit.^)

*i Pluvia aliquanilo cadit tam ruUea ut existimetiir sangiiis et guttis

sangiiiuis similatur. Aliquando pici vei cere similis pluvia cadit, quod et

oculis vidi. — Rosariinn l. II. Impressiones metheorologice. § 18.

-) Serm. De Tenipore, pars estiv. Serin. XXI.
^1 Ez lehetett régen a magyar korcsmák czimere, valamint a köznép és

katonaság ivó eszköze is, mint fónmaradt ama példabeszédben : Annyi (t. i.

könny) neki, mint hajdii farán a kobak.

*^ Pro excitatione dormientinm dicamus consolatorium exemplum. qnod
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A hazai történelem egyes eseményeit is gj^akran s mindig iigy

vegyíti eiöadásába, hogy ott is helyen van s hiteles forrásnl is hasz-

nálható, így az Úrszíne változása innepére irt negyedik beszédben

is az 145G-dik évi nándorfehérvári diadalról emlékszik meg s ma
már feledésbe ment legendaszerü részletet mond el. Midn ugyanis

a keresztyen sereg a csata kezdetén Jézus nevét kiáltotta, a török-

nek úgy tetszett, mintha az égbl tüzes gerelyek irányúinának elle-

nök, melyeknek kényszerülnének hátat forditani. S mikor azután a

harcz közben valósággal megfutamodtak , úgy tetszett nekik,

mintha számanélkül való hadsereg nyomult volna utánuk, holott

nem emberek, hanem az isten angyalai vettek ket üzlte ! \) Ha

narrat'.u- eontigisse in regno viilelicet isto, quod (juidam pertlives ciuii mnltos

florenos auri congregasset in cistam Jesiiper foramen liabenteru, per qiiod im-

mitteret semper successive plnres. Quidam ejus pauper con\-icaneus picaiu

tenebat, que sepius per fenestram divitis illius absentis intrans, rostro per

foramen tle florenis extrahebat qiiot(inot poterat, et ascendeus ad pilam eucur-

bite istins, que peudebat in signum medouis propinati ,ut moris est) raptos

florenos reponebat. Pest miiltum temporis lioino ille pauper deficiente inedone

deposiiit pilam suam scilicet cucnrbite, et invenit in ea aliquot eentenos flore-

norum. Admirans de hoc iterum exposuit pendentem pilam, et considerans

sepins vidit picam ibi reponentem florenos. Tandem dives ille qnadam die

efí\indens de cista florenos et mmierans -v-idit in multis deficere et nesciens

quo deperiissent, tristatus est et üV)dormitare cepit cogitando. Interim pica

snperveniens rapnit nnum ex florenis eö'usis in mensa. excitatusque repente

dives ^'idit illám rapientem et cogitavit iit in judieium attralieret illiim pau-

pereni convicaneum. Tunc in judicio interrogatus ille pauper, dixit se noUe

pro iUa pica in suis factis et rapinis respondere. Quid plura. Jiidicium diffini-

vit picam suspendi debere. Et data est in manus divitis iit suspendat. Ille

autem turbatus contempsit sententiam et picam illám elisit ad parietem. Tunc

pauper ille reconveniens divitem de lioc quod picam contra sententiam judicii

tam dire occiderit, aliter quam diflíinitum fuerat. Ecce in judicio de homagio

quadraginta florenorum auri dives coudemnatus est pro contemptu. — Sic

érit in judicio divino, quod homo pro contemptu gravius punitur.

^1 Licet et antea hoc festum celebrabatm- tamen miuus solemniter, sed

postea anno uomini 1456 cum fetidissinaus theucrus obsedisset exercitu vali-

dissimo castrum Nandoralba dictum, ut exiude totam demoliretur Hungáriám

ac convenienter christianitatem totam. Cruciferis ex adversis resistentibus,

deus dedit victoriam christianis theucro tui-piter effugato isto die transfigura-

tionis. Audivi autem a plurimis referentibus, quod in conflictu illius belU emu
cliristiani cruce signati exclamarent Jesu nomen; videbat\;r turcis quod de celo

ignea sj^ecula contra ipsos dirigerentur, quibiis terga vertere cogebautur.

Cum autem isto die ad fugiendum cum totó exercitu suo se preparassent, iu
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ezen— még Pelbárt idejében szájról szájra járó mondát annyi más-

sal együtt el nem felejtettük volna, mily hös mondakörrel dicse-

kedhetnénk I

Mostanig fönmaradt köznépi szokásnak is találunk nála ere-

detére. Keresztel sz. János innepére készült els predikácziójából

ugyanis kitnik, bog}' a szentivánéji tzrakás még az ö idejében

az azon napi egj'házi szertartás kiegészít része volt.^) Alamizsnás

illa fu.íía videbatur eis, qiiod inniimerabiles acies armatoruiii eos iusequereu-

tur. Cuni tamen liomiues illos non insequebantur, sed illi fuisse angeli dei

creduntur, qni illos fugere compellebant. Anno ergo predicto presidente papa

Calixto bee festivitas pro victoria celitus data est, instituta celeberrima indul-

gentiis datis omnibus qui interessent in ecclesia, in qua institutum oflficium

celebrabitur pro vesperis et matutino ac missa, pro qualibet centuru. Pro prime

autem, tertie, sexte, noue et completorii officiis pro singulis XL dienini, ut

patet in bulla, qua de boc legitur fest matutiuab oflficio. Et sic boc festuiu

solennius cepit in eeclesiis celebrarí ad bouorem dei et memóriám predicto-

rum. De Sanctis, j^ars estiv. Scrin. XLV. — V. ö. gr. Teleki Hunyadiak kora

II. 431. l.

^) Ecclesia tripbciter sólet solennizare banc nativitatis Joannis diem.

Primo vigibamj ejunandó Secuudo solennizat ecclesia festum Joannis

hodie igncm vei faculas ardenfes faciendo ; primo pro representando, quod

Jubaunis ossa ftierunt combusta in Sebaste ci\'itate, que fit olim Samaria,

excepto digito, quo montsravit Cbristum, qui comburi non potuit in illó igne ;

secundo ad significandiuu quod juxta Cbristi dictum ipse erat lucerna ardens

et lucens etc. de Sanctis, j^ars est. serm. X. E szokásról elször Beleth .JÁxos

párisi tbeologus (1162 köri) tesz embtést, kii-e Pelbárt is gyaki-an bívatko-

zik, de épen e belyen nem idézi. A szokásra vonatkozó adatok nagy számban

találbatók J. Grimm, Deutsche Mytlwlogie, fiS4r—590, I. Ipolyi A. Magyar

Mythologia 192— 195. 1. A Szent Iván éneke (nyitramegj'ei Kolony bely-

ségböl Kelecséxyi Pál által beküldve) közöltetett 1848-ban a Népdalok

és Mondák 3. k. 148. lapján. — Magyar nyeMi nyomtatványok közül legel-

söbben Istváxfi PÁL-nak 1539-ben készült Volter és Griseldisz-éhen találom

a sz. Iván tüzének rakását, « ostromlását*, lakodalmi mulatság gyanánt em-

lítve. Abból, bogy Petrarca latin elbeszélésében eiTÖl semmi szó sincs, azt

következtetem, bogy Istvánéi oly szokásról beszél, mely a XVI. század ele-

jén nálunk divatozott. Az « ostromlás* alatt bizonyosan a tz átugrálása

értend :

A szent Iván tüzét el-felrakták vala,

Mesterséggel azt miad csináltatták vala,

Udvarló vitéz nép azt ostromlja vala.

Az naji vigasságban el-aláment vala.

(Régi Magy. K'óltöh tára 11. 35. L >

A sz. ivánéjji tzrakás legújabban egy fi-anczia elbeszélésben volt leírva a

Fvárosi Lapok 1879. júl. 10. számában.
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sz. János innepéröl pedig megjegyzi, hogy azt sz. Márton püspök

innepét követ napon ülték a budai királyi várpalota kápolnájában,

bi az 1489-ben Kisborvát János által Konstantinápolyból Budára

hozott tetemek nyugodtak.^)

A széles körre terjedt tudományosság s hazatias érzéssel páro-

sult tanitói buzgalom, ily elemekkel frissítette fölPELBÁRx-nál a scbo-

lasticus modor szárazságát. Nem lehettagadni, bogy Pelbárt korában

az egyházi szónoklat még teljes mértékben hordta a scholasticismus

nygeit. A németek legkitnbb mysticusai is rabjai maradtak azon

észficzamító modornak, melyet hosszú megszokás tett közönségessé.

Magának Luthernek is ersküzdelembe került,hogy kil'ejtözzek belle,

mert 1515- es 151()-ból fönmaradt predikáczió-vázlatai még mer-
ben annak a szabályai szerint készültek s els kiadójuk, nem hagy-

hatta el azon megjegyzését: Jiaec scholam sapiuntr')^kv ez PELBÁKX-ra

sokkal inkább alkalmazható (lásd a 22. lapon jegyzetben idézett

utasítást a beszédkészítésre nézve), mégis tagadhatatlan az, hogy

öntudatosan küzdött, helyes érzék vezette s az eredmény nem ma-

radt el. Ha azon idézeteit tekintjük, melyeket is mások példáját

követve, de nem oly srséggel vesz, nemcsak a Vitae patram-hó\,

hanem a Ort'ííírt Romanorani ; Speculum excmplorum ; Scala celi s

több efféle gyjteményekbl ; az általa választott események és pél-

dák nagyobb része ellen alig lehet kifogást tenni. Mindig találók, s

a magok helyén nem mulattató szándékból, legföljebb a szundikáló

hallgatók ébrentartása végett vannak olykor beszve. Mertéket tud

tartani, a mi már magában is biztos jele az ízlésnek, úgyhogy ha a

franczia dominikánusok csak ennyit vettek volna föl két angol szer-

zetes társuk ily czélra készült anekdota-g^'jtemenyéböl :
''') nem

^1 Ejusdem testm inibi celebratur sequeuti üiimediate tlie post festiim

sancti Mai-tini Episcopi et coufessoris. De Sancfis végen. — Knauz Nándor
a budai királyi várpalota kápolnájának történetében (Magyar Tud. Értekez.
Pest. 1862. I. k. 48. 1.) idézi a pozsonyi káptalan könyvtárának egy 1485-ben

nyomtatott könyvébl, annak 48. lapján taláUiató emez egykorit följegyzést :

A. D. MCCCCLXXXIX. temjiore Mathie Eegis Hungarie per Egregium Jo-

hannem Kyshorwatli dictum, allatum est corpus B. Joliannis elemosinary

Episcopi Alexandrini de Constantinopoli ad Hungáriám et locatum est in ca-

pella Eegia in Castro Budensi in Vigilia B. Martini Episcopi. V. ö. gr. Teleki

J. Hunyadiak kora 5. k. 462. l. Verancsics A. Összes munkái II. k. 123. l.

^) A. Xebe : Zur Geschiclite der Predigt. Wiesbaden, 1879. II. 2. 1.

^) Th. Valleys : Metamorpliosis Ovidiana moraliter explanata.
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lett volna oka a múlt század elején egyik társuknak oly ers meg-

rovással illetni ezeket a historiolas ineptas et msultas.^)

Az a közelség, mely Pelbárt élete és Luther föllépése közt

van, fölidézi a kérdést : mily viszony állapitható meg P. munkál-

kodása és Luther reformátori iránya között? Azon mód, melylyel

Huss követinek hitelveiröl emlékezik, legtávolabbról sem engedi

meg azon föltevést, hogy a korabeli reformátori törekvések iránt

jó indulattal viseltetett volna. Az egyházi javak elidegenitését (ra-

pina), a bnbocsánat felöli vélekedést ezeknél oly súlyos eretnek-

ségnek tekinti, melyekkel kibékülni sohasem tudott volna.^) Nagy

megelégedéssel említi a krakkai disputácziót, melyben Kozlinzki

tanár a megjelent hussitákat ékesszólása erejével a király jelenlété-

ben teljesen legyzte/'') Mindezen nyilatkozatai ellenére följebb a

XYI. századi reformáczió korát megelz reformátorok közé soroz-

tuk. Bár vannak egyes kiváló tehetségek, kik — mint mondani

szokás — saját korukat megelzik, mégis alaposan és helyesen

mindenkit csak azon viszonyok közt és idben lehet megítélni, a

melyek közt élt és mködött. Abból, hogy P. semmi hajlandóságot

sem mutatott a hussita elvek és mozgalmak iránt, hiba volna azt

következtetni, hogy általában ellensége volt a reform-eszméknek.

Viszont abból, hogy egy, bár igen jelentékeny kérdésben, t. i. a

nemzeti nyelv kérdésében, mely a XVL századi reformáczió lénye-

gétl semmikép sem választható el, oly határozott meggyzdést

nyilvánított, ismét csak túlzással lehetne azt állítani, hogy nála —
ha azt éri— a magyarországi reformácziónak nem lett volna buzgóbb

s hatalmasal)b apostola. Annyi bizonyos igaz, hogy annak idejében

akár egyik, akár másik oldalon foglalt volna állást, irigyelhette volna

az ellenfél. Az anya nyelv iránt kitüntetett ragaszkodása s az egy-

ház tanaihoz való szigorú alkalmazkodása nehézzé tette volna rá

nézve az elhatározást: létrejött meggyzdésének azonban mindvégig

állhatatos híve maradt volna. Talán az ers nemzeti érzelem is

J.Bromyard : Summa jJraedicantium. Mindkett számos kiadást ért. Ilynem

kisded gj'jtemény régi magyar kézirataink, codexeink között a pesti egyetemi

könyvtárban rzött Példák könyve.

^) J. EcHARD: Scrixitores ordinis Praedicatorum. 1719— 1721. II. 762.1.

'''j S. De Temjwrr, 2}ars esiiv. s. LXXVIII. Q. — Quadrages. I- serm.

XVIII. D,

^) Quadrarjes. II. s. XIX. T.
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volt befolyással arra, hogy oly idegenséget mutat a nálunk nemzeti

ellenség gyanánt szerepelt kelyhesek hit elvei iránt ; s úgy lehet,

hof^V az az érzelem öt sok másoknál tartózkodóbbá tette volna a

német szellem és tudomány erejével beható reformáczióval szem-

ben is. De békét hagyva amaz elmúlt jövend így vagy úgy alakúi-

hatása kérdésének, biztosan megjelölhetjük azon álláspontot, me-

lyet Pflbákt a maga korában elfoglalt. Neki nyilatkozatához képest

(30. 1.) azon párthoz kellett tartozni, mely az erdélyi részekben

történt kezdeményezés nyomán 147S-ban a királynál is sürgette a

nemzeti nyelvnek az egyházban, a szentségek kiszolgáltatása körül

használatba vételét. Geréb László püspök halasztó kifogásán akadt-e

föl csupán ennek az óhajtásnak teljesülése, vagy az ügyet kezdet-

ben pártolása alá vett Mátyás király is kénytelen volt késbben

szándékát megmásítani? nem tudjuk. Hogy Pelbárt vég lehelle-

teig híve maradt meggyzdésének bizonyította azzal is, mit anya-

nyelvébl a Ros(n-iamha iktathatott. Mátyás ellen való g^áilölete-

nek az a nyelvkérdés is lehetett egyik rejtett forrása. Ebben láthatta

P. az újító mozgalmakkal szemben azon eszközt és módot, melylyel

az egyház egysége — ideje korán alkalmazva — fönn lett volna

tartható.

így látom magam eltt PELBÁRx-ot kora elítéleteivel, bonta-

kozó eszméivel, mindenünnen összegyjtött tudományos szertárá-

val, mély vallásos és nemzeti érzületével, írás- és tanításbeli fárad-

hatatlan munkásságával — s azzal az akaratbeli ervel, melynek

nem tudom eredményét csudáljam-e inkább vagy kitartását ? Szer-

zete házainak könyves szobáiban szedte össze azt a temérdek adatot,

melylyel müveit keresztül kasul tzdelte ; ^) az életbl merítette azt

a b tapasztalást, melylyel azok hézagait kitöltötte ; eszének rend-

szeres gondolkozásával adta meg nekik az alakot, s lelkének erejé-

vel hatotta át, hogy tanítása oktató, képz és megragadó legyen.

Szelleme benn a hazában s ennek határain kívül egyaránt hódított;

megértette s müveinek kiadásaival elárasztotta magát— Európa. Igaz

keresztyéni világpolgárság sugárzik könyveibl s egy perczig sem

felejti hazáját, nemzetét, melynek javáért élt s munkálkodott. Iro-

dalmi munkássága századának tükre. ^) De nemcsak az. Kinek mü-

^) A Stellarium lib. Ill.jiars. I. art. II. ca2)- S-han említi a szerzet

budai könyvtárát budensis libraria uéveu.

-) Von diesem Páter Pelbartus muss mau nur mit der grösateu Ver-
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vei nemzete szellemi táplálékául ily mértekben szolgáltak — még
ha anyanyelvén saját maga semmit nem írt volna is : annak nem-
zete gondolkozását, ízlését, eszejárását fölfogni, visszatükrözni és

irányozni egyaránt erteljesen képes szelleme nem hamar elloh-

Ijant vezérfáklya gyanánt tekinthet.

A szerzet, melynek tagja volt, érdemeiért a boldogok közt

ünnepelte május 17-én.

Irodalmunkban eddig is méltó helye volt, legyen ezután még
tiszteltebb. Nem mondhatom, hogy erre nézve mindent megtettem,

csupán azt hiszem, hogy a figyelmet sikerült müveire irányoznom.

.Ezek átvizsgálását magyar nemzeti irodalomtörténetünk érdekében

csak megkezdtem ; a folytatásra szükség van. Száz évvel ezeltt

BoD Péter annyit mondott PELBÁRT-ról Athends-áhan, hogy «írt

holmi deák könyveket* : ezek a deák könyvek codexeinknek, régi

magyar kéziratainknak forrásai , megérdemlik, hogy mélyebben

tekintsünk belejök!

elirung sprechen, denn in seinen Werken spiegelt sich das Jahrliunderí.

A. KcRZ, Nachlese. 45. 1.



FÜGGELÉK.

I.

PROLÓGUS IN LEGENDÁM SANCTE KATHERINE.

Incipit prológus cuiusdam fratris de ordine minorum sacre tlieo-

logie professoris in legendám sanctissime virginis et martyris Katheriiie.

Cum secundum sententiam sapientis et justi Job : nihil fiat in terra sine

causa, et ego proponam cum dei adjutorio novam compilare beaté virgi-

nis Katherine legendám ex multis ; conveniens fre judico causas mani-

festare, que me ad hoc coufidenter inducant. Et breviter dicendo trés

sünt causae me principaliter ad hoc inducente?. Prima causa est neces-

sitas me movens ad complendum defectum. Secunda causa est devotio et

reverentia meum trahens affectum erga talem virginem. Tertia causa

est charitas et amor qui me cogit festinare ad huius operis efficientiam.

Necessitas quippe me movens ad complendum defectum est, quia de ipsa

beata Katherina in diversis partibus orbis quinque reperi legendás,

quae salva reverentia eorum qui illas fecerunt, defectuose in nouuullis

existunt, eo quod de patris ipsius sanctae virginis geneologia nihil

ponant, nisi tamen quod rex fuerit ipse, sed non in quo regno, neque de

causa et modo convernionis eiusdem virginis ad Christum, de quibus

penitus nihil continent. Meum insuper trahit affectum ad hunc sub-

eundum laborem magna devotio et reverentia quas habeo et liabere teneor

ad hanc beatissimam virginem Katherinam ex innumerabilibus bene-

ficiis tam spiritualibus*) quam corporalibus, quae tam in par-sds quam in

magnis crebro recepi et quotidie recipére a sua benignitate me fateor,

plene confido. Cogit me etiam festinare ad huius operis eftectum amor
et charitas, quam habeo ut teneor ad dilectissimum fratrem meum, fra-

trem Johannem, cuius charitati hoc opus dedicatur et destinatur. Pro-

posui ergo praeter illa, quae in praedictis inveni legendis genealógiám

^) V. ö. azzal, mi a 4. lapon ') alatt olvasható.

Temesvári Pelbárt. o
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qnoque regis Costi, patris scil. sui piiblice reserare, necnon et unde

fnerit mater eius, ut nobilitas secnudum carnem liuius sanctae virginis

appareat. Denique et quid luerit regnum eius et cxim hoc, modum et

cansam suae coiiversionis, qiialiter fit ad Christum conversa. Ad quae

verius manifestanda teuere volui cousilium magistri summi scilicet

domiiii nostri Jesu Christi in evangelio dicentis : petité et acciinetis,

qnaerite et invenietis. Petivi enim et quaesivi et idcirco inveni quae

<iuaerel)am. Sed quid quaerebam ? Quod quidem semel predicavi audive-

ram a quodam fratre minre, qui magnus reputabatur liistoriograpbns,

videlicet quod rex Costus páter beatae Katherinae fit fráter germanus

magni Constantini imperatoris. Sed ut junior tunc post predicationem

ejus non cui-avi petére, nec scribere, ut possem melius memóriáé com-

mendare. Quando autem perveni ad perfectiorem aetatem, anhelabam

memorari quod olim audiveram, sed hoc ad plénum non poteram prop-

ter magnum temporis spatium, quod quidem iuterim defluxerat.

Ad fratrem quoque praedictum accedere non valebam, nec sibi faciliter

scribere poteram, quia ut moris est ipsiiis perfectissimi ordinis -mutare

fratres saepe de loco ad locum, ne spem suam in rebus eaducis et transi-

toriis ponant. Fráter ille non sohim ad aHum locum propinquum vei

custodiam aliam, verum etiam ad aliam remeaverat longius provinciám.

Quapropter anxius quoque et tabescens a magnis historiographis et

famosis viris saepius petebam, et longo tempore sollicite per antiquas

ecclesias circuivi, scrutans libros, legendás, históriás antiquas et croni-

cas si possem invenire, quot scilicet filios habuerit primus Constantinus,

páter videlicet Constantini magni ; et si praefatus Costus fuerit inter illos

unus. Et non inveuiens clare quod quaerebam, gemens in mente roga-

bam dominum deum nostrum saepe et beatara Katherinam, ut sua solita

pietate mei miserta justum adimpleret desiderium meum, quod sui

gratia plene esset susceptum. Quoniam autem perseveranter petivi et

solicite quaesivi, hoc quod quaerebam inveni. Nam audiens nominari reli-

giosum quendam ordiuis scilicet monachorum virum utique famosum in

scientia, et maximé in historiis, qui tunc erat generális vicarius domini

populoniensis et Massarii episcopi ; accessi ad eum et ratiocinando cum

eodem de praedicta matéria, humiliter rogavi quatenus si aliquid de hoc

haberet, mihi ostendere dignaretur. Qui benigne aunuens votis meis,

non solum quod quaerebam oretenus mihi dixit, sed etiam in scriptis

clare ostendit et manu propria illud transcriptum dedit, sicut ipse ut

studiosus ac sollicitus de antiquis acceperit historialibus libris, videlicet

quod Costus páter beatae Katherinae virginis, filius fuerit Constantini,

patris scilicet Constantini magni, prout clarius in legenda patebit inferius.

In qua legenda manifestius insuper apparelíit, quomodo et quare haec
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peata virgo Kathevina fuerit tam perfecte ad Christum conversa ciim

prius esset pagana, sicut ego clare acc-epi de quodam libro antiquo, qui

est in sacristia sacri loci sanctissimi confessoris beati Francisci patris

nostri de assisio. In seqiienti etiam legenda continentm- actus et vita

ipsius preciosissiuiae virginis Katberinae necnoncausa et modus sui mar-

t\T:ii et aliamulta quae magis probabilia videntnr, velut in praelatis reperi

legendis et in uommllis aliis libris autiquis. Quae autem de Diocletiano

et Maximiano dicentur nulli superflua sed neeessaria videantm*. Quia si

non diceretur modus quomodo ad impérium pervenerunt, non perfecte

sciretur causa quare tam atrociter christianos persequebantui*. Propter

quam perseeutionem ut patebit multarum permisit deus fieri rebellionem

provinciarum. Ob cujiis rebellionis causam missus est Constantinus in

Graeciam, ubi Costum genuit, bujus Sanctae Katberinae patrem. Et sic

etiam multa alia de quibusdam ponentur principibiTS ad majorem clari-

tatem ordinis bujus matériáé, quae intuenti et limpide intelligenti minimé

superflua videbuntur. Et licet insufficientem me sentiam ad sufficientem

laudem exprimendam tammagnae et gloriosae regináé, quae nunc tam glo-

riose regnat in caelis, niliilominus confisus de adjutorio ejus utpossim ad

perfectum deducere finem, praesumpsi boe arduum incipere opus. A qua

regina gloriosissima scilicet Katlierina, cujus reverentia et devotio ad

ista me principaliter movent, et a cbaritate fraterna insuper ad boc me
inducente, ex nunc et extunc ^) veniam postulo, si me dicere aliqua

minus sana contigat, cum tamen hoc potius ex defeetu sciéntiae quam
ex mala voluntate vei arrogantia possit contingere. Quare me rogo paci-

fice corrigi et non turpiter judicari, sicut nec ego alios in similibus bujus

materié scriptores turpiter judicavi, sed potius id quod ipsi non posu-

erunt, cum magnó laboré ut praedixi supplevi. Hec autem omnia tam

pertinentia ad initium bujus matériáé atque progressum vitae ipsius

Katiierinae sanctae, quam etiam ad martyrium et consummationem sui

corporis, et ad sepulturam ejus XXIY. distincta capitulis describuntur

inferius annotatis. Explicit prológus.

Incipiunt capitula legende singularis et electe ipsius beaté Kathe-

rine virginis et martyris.

Agitur ergo in I. cnpitulo de Diocleciano et Maximiauo, qui sci-

licet ipsi fuerint et quomodo Dioclecianus misit in Greciam Constanti-

num, avum beaté Ivatberine et cum boc scilicet quare.

11. agitur de nobilitate progeniei bujus sanete virginis ex parte

sui patris. incipiendo ab avo suo Constantino videlicet primo.

III. a. de Constantini substitutione imperiali et de ejus uxore

'i V. ö. az Aureum liofiarium elcíbeszéJébi'il vett iilézettel a i29. lapou.
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tertia, ac ejus fine, et de substitutione Constautini et de filiis ejus, quot

scilicet et qui fuerunt et de fine Diocleciani et Maximiani, necnon de

successoribus eorundem.

IV. a. de regno regis Costi patris beaté Katheriue, quid scilicet

fuerit illud et iibi.

V. a. de matre beaté Katherine et quomodo ad Christum fuerit

conversa mater ejus, et de ortu et sufficientia magna istius sancte \'irgi-

nis Katheriue.

VI. a. de causa et modo, quibus scilicet beata Katberina fit ad

Christum conversa.

VII. a. quare videlicet beata Katberina voluit récédére de regno

paterno et ire ad Alexandriam, que erat de terris matrimonii sui, et de

morte matris sue dilecte.

Vni. a. de scelerata vita Maxencii et quomodo a Constantino magnó
fugatus de rbe ivit ad Alexandriam, quando fecit martyrizari beatam

Katherinam.

IX. a. quare Maxencius existens Alexandrie motus sit scribere pro

sacrificio idolorum et de tenoré sui iniqui precepti, et de solennitate

illius sacrifieii.

X. a. quomodo beata Katberina increpavit imperatorem de sacri-

ficio idolorum.

XI. a. de impugnatione Maxencii contra beatam Katherinam de

Jesu crucifixo, et de responsione sancte virginis contra impugnationem

Maxencii.

XII. a. de commendatione responsionis virginis contra Maxencium

facta et quomodo clam misit pro sapientibus contra eam, quam interim

detineri fecit in carcere.

XIII. a. de adventu ad Alexandriam quinquaginta sapientum contra

sanctam virginem et quomodo angelus ei apparuit in carcere predicens

illi victoriam contra illos.

XIV. a. de disputatione beaté Katherine et quinquaginta sapientum

facta coram imperatore et populo, et quomodo sancta virgo vicit illos et

convertit ad Christum.

XV. a. de martyrio ipsorum sanctorum quinquaginta sapientum,

et de confortatione eis facta a beata Katberina.

XVI. a. de fallacibus blandiciis et permissionibus tyranni factis

beaté Katherine, et de prudenti et constanti responsione ipsius.

XVII. a. de primo martyrio beaté Katherine per virgas ferreas facto

et de angelorum visitatione et luminis illustratione in carcere

nimis tetro.

XVIII. a. de imperatrice et Porphirio principe militie, qui de nocte
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iverunt ad carcerem ad visitandum sanctam Katherinam et quomodo

conversi sint ad fidem christianain per eaBdem.

XIX. a. de Porpliirio qui convertit milites siios ad Christum et

quomodo Christus visitavit virginem in carcere et quomodo ipsa presen-

tata imperátori tyi-anno excusavit iunoxios de suo cibo, et quomodo

ipsa presentata imperátori iterato, ipse persvasit iniqua, et de pulcber-

rima responsione ipsius ad illum,

XX. a. de quadam iupia persvasione virgiui facta ut obediret

tp-anno et de responsione ipsius ad illos, et quomodo eorum multi con-

vertebantur ad fidem et de borrendissimis rotis, que ictu fulminis fracte

sünt per orationem beaté Katberino, et de martyrio imperatricis ac Por-

phirii et militum suorum.

XXI. a. de blandiciis iteratis et minis ipsius tp-anni, et de con-

stantissima virginis responsione, ac de sententia mortis lata contra eam

et de pulcberrima ejus oratione pro suis devotis, necnon de ipsius exau-

ditione, et de illius decollatione et lactis efíusione et ejusdem in Sina

tumulatione atque ölei emanatione.

XXII. a. de vindicta quam deus fecit mediaute Constantino patruo

beaté Katberine sicut ipsa predixit contra Maxentium t}a-anuum, qui

eam tam crudeliter jussit eruciari et tandem occidi.

XXIII. a. de Licinio, quomodo aversus est ab ipso Constantio, et

de ipso Constantio postquam solus obtinuit monarcbiam, et quomodo

filios suos et quando et ubi promovit.

XXIV. a. de miraculis ejusdem virginis in generáli, et quo tempore

passa sit bee virgo beata Katberina

Finis labule.

CAP. V.

{Alex. sz. Katalin születését megelz eseményeJc.)

— Ex qua uxore genuit unicam filiam beatam seilicet

Katberinam tali modo : cum enim sine prole longo tempore fuissent et

universa medicorum agmina judicarent non esse infecundos ; cujusdam

medici astronomi, qui vocabatur Macrobiiis prolem a diis Costus et ejus

uxor Sabinella petierunt, et magna sacrificia per sacerdotes bac de causa

obtulerunt ; nullám tamen prolem impetrantes, ejusdem Macrobii con-

silio aram ignoto deo et simulacrum erigere feceruut. Sed cum aiu-ifaber

aurum liquefactiim in forma dei ignoti semel, ter, quater projecisset,

semper extraxit fonnám crucifixi bominis. Quo rex indignatus alteri

aurifabro aurum tradidit, qui aurum liquefactum in forma optata ut

solitum erat etiam extraxit formám crucifixi. et illám posuit in templo
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deorum, qui omnes corruerunt, et solus crucifixus reinansit, cui sacri-

ficia offerentes, consilio usi prenominati Macrobii, statim post filiam

hanc felicem genuerunt, quam ab eventu Katherinam nominarunt, quia

Katherina interpretatur universorum deorum ruina. Hec post ablactatio-

iiem prolixam more regio factam solenuiter, cum jam ad etatem sex

pei-venisset annorum, preter consvetudiuem illius etatis tanta morum
gravitate etc.

fVgyaiiazoii eseményei- Pelhm-tnah EaUdin napjura irt I. in-ediknczioja

szerint.)

In Alexandria erat qnidam rex Costus uomine predives et gloriosus,

sed multo tempore prole caruit : unde diis impendebat multa sacrificia

(ut paganus) pro prole habenda, sed quia demones non possunt creare

animam humanam, nil sibi hec profuerunt. Interea quidam philosophus

nomine Alpliorabius fit in Grecia magnus et famosus. Quem rex

audiens missis litteris ad se accersivit et ipsum interrogavit unde hoc

sibi foret, quod prolem ex regina non haberet? Qui consideratis sapienter

regis et regine complexionibus, judicavit, quod non ex defectu nature

hoc esset, sed divina providentia. Consuluit ergo sacrificia fieri. Cumque
rex dixisset sibi multa jam facta diis sacrificia, philosophus ait : Licet

plures deos dicamus, tamen unum esse pro omnibus ratio dictat. Nimi-

rum et Aristoteles concludit XII. lib. metaphis. quod mala est pluralitás

priucipum, sit ergo unus princeps et rector omuium. Entia enim nolunt

male disponi, et ideo bonum universi consistit in uno primo principio

scilicet deo, ad quod omnia ordinantur. A deo namque depeudet celum,

teiTa et tota natura. Hec ibi. Consuluit ergo Alpliorabius regi ex auro

optimo fundere imaginem magnó deo deorum et illi pro habenda prole

sacrificare. Adquievit rex et dedit aurum artificibus, qui disposuerunt

fundere imaginem magni regis purpurati et coronati ac nomen impo-

sueruut deus deorum. Sed quod homo proponit, deus aliter disponit.

Excussa enim lima, in qua imago fit fusa, ecce preter artificis intenti-

onem inventa est fusa imago crucifixi salvatoris. Stupefacti omnes cum
vellent destruere, philosophus prohibuit, dicens, quod ex quo magnó deo

talis piacúit imago, maneat sic. Cumque in templum idolorum induxis-

sent erigendum, ecce omnia idola ibi existentia corruerunt. bacrificiis

completis visa est post aliquot dies regina a rege gravidata et peperit

puellam mire pulchritudinis
,
quam letus rex de consilio philosophi

nominavit ab illó miraculo ruine idolorum hoc nomine : Catarina, quod

interpretatur universalis deorum ruina. Que educata talis fit ingenii ut

usque ad XIII. annum etatis omnes spttem artes liberales sciret etc.



MUTATVÁNYOK.

PELBÁRT MAGYAR ÉS LATIN KATALIN LEGENDÁJÁBÓL.

XLIX. IMPEEATOR AD VIRGINEM.

"Leáuy! neved és nemzetidet

Nem tudom, sem mesteridet:

De ez szépség orczád.

Ki bizonynyal illik liozjád

?>s jelent téged nemes véiiíl

És támadnod nagy nemzetbl.
Beszéded ez kit mondái,
Mutatnája. hogy nagy bölcs volnál,

Ha isteninkliez hallgatnál

Ks ö ellenek nem járnál."

Katerina meg felele

Es ilven szerrel beszélle stb.

CAP. XII.

Nomen (inquiens) tunm et

genus, et quos in studiis libera-

libus magistros habuisti, — pe-

nitus ignoro ; sed speciosa facies

tua et decora, alto sanguine te

protestatur esse genitam, et lo-

quela tua in laudem refundere-

tur magistrorum tuorum, nisi

tantum in hoc uno non oberras-

ses, quod diis omnipotentibus
derogando contumeliosa persis-

tis. Respondens autem puella

dixit tyranno etc.

LXIX. KATH. INIIPIT DISPUTATIONEM.

Ez énnékem nagy istenem

Es tökélletes bölcsességem;

Ez énnékem gyozedelmem
Es bizodalmas reménségem.
És ez énnékem víg életem
És dicsséges idvességem.

És én nevébe ti bájtokat

Meggyézem és viadaltokat.

Még el sem végezte vala

Mit mondani akar vala,

Hogy egy az doktorok kezzül,

'

Ki távoly vala istentül, —
És feldiizmazkodék magában.
És nagy hahotát tn az házban

;

És az mi kegyelmes istenönket meg-
káromdá

És kevélségében ezt monda :

CAP. XIV.

Hic est de US noster,
hic est ph il o so p hi a mea,

hic est v i c t o r i a mea (et

tota glória mea). In hujus no-

mine si qua ingruunt adversan-

tia, cuncta superabo. Et

dum liec virgo verba compleve-

rat, tunc unus furiali spiritu in

risum exaltatus totam regálém

aulám et basilicam cum blas-

phemia replevit dicens: ci-

V e s r o m a n i i m p e r i i e t

alt a nobilitas! usquequo
hec stulta christiano-
rum siiperstitio inju-
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I
40 1 «0h császári fejedelemség,

Ez világban te nagy felség! ,

Oh itt való nagy bölcsek,

És ez világban nagy ékesek stb.

rias diis nostris irro-

gabit etc. { \. ö. Régi Magyar

költk tára I. k. lOS. L).

XCV. IMPEEATOE AD DOCTOBES.

«0h ti gonosz balgatagok,

Ez világban genyett aggok

!

Ez-e az ti errsségtök,

És doktori bölcsességtök,

És rajtam tött mevetéstek ?

ím lássátok, nagy istenek,

És itt való nagy fejedelmek!

Nemde elég szégyen volna

Hogy gvüzések így ltt volna.

Hogy ötven leány gylt volna,

És csak egy doktort gyézett volna meg:
Mást kegyiglen oly nagy szégyen,

Kiért nektek nagy kén légyen:

Ily nagy ers sok doktort,

Szentirásban tanult mestert

Egy nyavalyás gyarló leány

beszédével elámojtott legyen

;

Bátorsággal arra térjen.

Hogy kezzletek senki ne merjen
Csak egy igét es mondani
Oellene, avagy csak egy szót es felelni.))

Ezt liallván, egyik kiálla

Ki többinél bölcsebb vala.

És az császárnak így felele.

És ez szerrel beszélle:

CAP. XIV.

Quid vos ignari et degene-

res ! ebetatis sensibus sic obmu-

tescitis, sic ne vos debilitatis

sensibus et furoribus virtus fe-

minea perdomabit? — Num sa-

tis superíluum esse poterat ad

ignominiam omnium philoso-

phorum, si quinquagene aut ea

amplius femine unum ex vobis

verbis evicissent. Nunc autem

o pudor quinquaginta robustis-

simos oratores ab extremis

mundi partibus electos, una

puella turbine verborum quos-

que attonitos reddidit, ut hi

quid vei que contra eam dicant,

prorsus non liabeant. Debinc

unus quem sibi magistrum et

ducem ceteri fatebantur esse,

tj'ranno itaque respondit:

XCVI. DOCTOR AD IMPEEATOREM.

« Császár ! neked ím megmongyok,
És igazán megjelentjülí.

Mert napkeleti sok doktorok

Errl neköd ,' bizony tanok :

Hoha nem volt még oly ember

Avag;v' oly nagy tanult mester,

Hogy ki magát hanta volna,

És mimiánkmegnem gyztetött volna

:

De ez lejány ellen szólnunk

Mi nem mernk, még csak indulnunk.

Mert hogy neked bizont mongyunk.
Lám igen sok bölcset láttunk.

Hoc tibi unum imperátor di-

cam,unde orientalium túrba ora-

torum testis nobis est constan-

tissima, quod usque in presenti

auditorio nuUus se nobis ante

hoc tempus in verbis et mundi
sapientia conferre presumpsit.

Si autemjactanter conferre se no-

bis presumpsisset, continuo vic-

tus et coufusus abscessisset. De
pnella ver ista longe alia ratio

est, in qua (ut vera tibi loquar)

animalis homo loquitur, sed di-

vinus quidam spiritus, qui sane
per OS mortale sonans, nos in
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De ily szókat nem hallottunk,

És ily nagy szégyent sem vallottunk.

Mert hogy neki szavát hallók,

És bölcseségét meglátok,

Megindiila az mi testünk,

fis megrémüle mi szívónk,

Úgy annira, hogy meguémulánk.

És Krisztus ellen nem szólhatánk :

Mert minem ember szól tle,

De szent lélek szól belle.

De császár azért nem késleljük.

De egyszersmind megfelelünk

:

Hogy ha nekünk ez te hitödet

Jobb szerrel nem ersittöd,

Ingyenmajdan 52f mind elhagyunk,

Ks mi es az Krisztust valljuk ;

Mert lám az volt az nagy isten.

Kinél egyéb senki nincsen.

De hála legyen úristennek,

És kegyes kegyelmének.

Hogy pogánságból kihozat.

stuporem et admirationem adeo

convertit, ut ad injuriam ipsius

christi (de quo loquitur) aliquid

dicere aut penitus nesciamus,

aut omnino formidemus. Nam
ut Christi nomen et divinitatis

ejus potentiara, simulque crucis

ipsiiis misterium predicari ab

ea audivimus, coneussa sünt

viscera et corda nostra tremu-

erunt, et omnes corporis nostri

sensus stupendo aufugerunt.

Unde et te diutius o imperátor

fallere nolumus, sed constanter

fatemur, quod nisi illám se-

ctam probabilioribus experi-

mentis ventilatam de hls quos

deos hucusque coluimus, nobis

ostenderis esse veriorem : ecce

omnes convertimur ad Chris-

tum, quia ipsum verumdeum et

dei filium coníitemur, per quem
tanta mortalibus liominibus be-

neíicia prestantur etc.

CXVI. ORA.TIO AGONISTA VIRGINIS
KATHERINAE.

«Üh énnekem én idvességem,

És én bizony édességem,

Oh szízekuek nagy reménye.

És nekik dicsségek,

Oh énnekem nagy ékösség,

Uram Jézus, te nagy felség.

Földnek mennynek erssége,

Én lelkemnek édössége

!

Errl neked hálát adok.

Hogy mastan te szolgáló leányod vagyok

fjS tégedet azon kérlek,

Hogy azok, kik énértem téged kérnek

Szökségökben és nyavalyáokban,

Akarholott ez világban, *

Okét, uram, meghallgassad,

Es ammit kérnek, nekik megagyad

;

Éhség tlek eltávozjék,

Es halál ott ne uralkogyék.

CAP. XXI.

<> decus et salus credenciuni,

o spes et (jloria lirtiinion Jesu rex

boné! gratias tibi afju, qui me in-

ter coUeyiutn anciUarum tuarum.

connumerare difjnatus esifac ergo

hanc cum ancilla tua obsecro

misericordiam, ut quicunque

in laiidem et glóriám tuam pas-

sionis mee inemoriani eijerint,

siue in exitu anime sue, aut

etiam in quacunque tribulati-

one, angustia seu necessitate

me invocaverint, celerem pro-

pitiationis tue efíectum obtine-

ant, fugiat ab eis pestilentia et

lames, morbus et clades et uni-

versa aurarum intemperies. Fiat

in finibus eorum térre iecunda

messio, aér salubrior et secun-

dum elementorum tuorum gra-

tiam jucunda fructuum ubertas.

Ecce jam completo certaminis
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Es nálok legyen minden bség. mei agone, domine Jesu boné

Oh én édes uram Jézus !
ferientis (jladium expecto ! Tv

Immár érted ím meghalok, '/"^'" ^«''«?('''- ^o^/er^ non potest,

a ± j ' . 1 1 Mx ni precor suscipe spiritum meum,
Szent nevedért halalt vallok.

^^ per manus angelorum tuorum
Immár uram tegöd nézlek, in eterne quietis, sed cum san-

Azért téged azon kérlek, ctis virginibus confoveri jubeas

Hogy az én lelkemet hozjád vegyed ^^^- (^'- ö. B. M. Költök tára I.

És mennyországban helheztessed stb.
'"

' '

n.

DE SANCTA KATII ERINA QUOMODO IPSA FIT CONCEPTA.

t Itii leguniur in libris AnnalihuH siue Cronicis romanoriDii quoiJ idcm est.)

Costos fit páter sancte Katherine, Rex Cypri, Syrie, Grecie,

Allexandrie et dominus in Eodis, qui habitabat in quadam civitate,

que nomen ab eo recepit dicta : Costa regni Cypri. Qui convocavit

dominos suos dicens : licet honore et diuitiis habundemus, tamen
tristis existo eo quod non habeo prolem, qui me mortuo, mihi

hereditate succederet. Dominis consulentibus hinc inde unus pru-

dentior aliis et senior dixit : Domine rex mihi apparet, ut pro prole

obtinenda diis maximis oblationem soUempnem l'aciatis. Quod con-

siliuin regi et omnibus piacúit. Ipse rex Costus propter certa facta

tractanda Allexandrie erat, qui precepit omnibus suis subjectis, ut sub

XV. diebus in Eodis venirent, unusquisque diis juxta conditionem suam
offerendo. Qui cum in Eodis venissent iuxta regis mandátum, rex sur-

rexit in medio populi exprimens causam, quare ad offerendum diis

essent convocati. Et ergo YIII. diebus cottidie ter diis sollempnes obla-

tiones obtulerunt. Post quas oblationes rex inconsolatus remansit. Sva-

sum fit igitur regi ut pro Alfoncio astronomo Atthenis mitteret. Qui

ad praesentiam regis venit, et cum approjiinquaret rex obuius sibi venit.

Primo eum cum principibus suscepit, deinde regina cum suis virginibus,

ultimo quiuis populus. Ita ut mgro Alfoncio totus annus una dies appa-

reret. Quo anno transacto Alfoncius incepit a die nativitatis regis et

regine practicare, an defectus non habendi prolem esset ex defectu

nature, vei astrorum? Qui tamen invenisse defectum non esse ex

parte astrorum nec nature. Dixit ergo : Domine rex defectus nullus est

a natura nec in aspectu astrorum. Quare consulo ut deo sumpmo sol-

lempnem oblationem faciatis, ut si quod fit impedimentum quare

regina non concepit, ipse ammoueret. Cui rex : sacrificia sollempnia per
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octo dies, qualia dicis sollempnitev fecimus. Cui Alfoncius : forte isti dii

quibus sacrificastis non fuerunt sumpmi, ergo effectum inferiores jjote-

rant impedire. Eex igitur acquiescens consiliis Alíbncii, recepto auro et

vocato artifice, qui imaginem sumpmi dei fuuderet. Facta igitur forma,

cum imago funderetur, preter voluntatem artificis et regis et omnium
circumstantium,preter dispositionem forme,iniago crucifixi ex auro appa-

ruit. De quo tamen rex cum astantibus miraretur, multum Alfoncius

dixitrEx quo liec dispositio imaginis a sumpmo deo est disposita, humánus

intellectus lioc redarguere non debet. Et sic rex recepta imagine crucifixi

super se et ad templum idolorum ipsum portavit, qui cum imagine ingrede-

retur templum, omnia idola ceciderunt, et capita de corporibus ceciderunt.

De quo rex multum mirans dixit: Hec est vera imago sumpmi dei,

quare ipsam tanquam imaginem sumpmi dei in templo collocabat. pre-

cipiens ut ipsam velut imaginem veri dei omnes adorarent, Et sacrificiis

sollempnibus factis eito post lieec regina concepit. Rex ergo singulis

noctibus surgens ante imaginem orabat, ut reginam cum fructu, quem sibi

dedisset, feliciter conservaret. Item iterum rex circa partum regine cum
Alfoncio extra ad castrum duo milliaria declinabat, ubi Alfoncius surgens

in nocte vidit astrorum aspectus et consideravit, quomodo regina peper-

isset, qui statim dixit custodibus : aperite miclii ut dominum regem

accedam ! Qui cum venisset ad regem, dixit : domine rex vive in eter-

num.puer enim salubriter est tibi natus ! et in eadem liora nuncii venerunt

a regina ad regem nunciantes, quomodo regina pulclierrimam peperisset

filiam. Quem puerum cum Alfoncius vidisset, dixit: nunquam ita natura-

lem puerum se vidisse affirmabat. Post igitu.r dies aliquot cum nominari

deberet puer,advenit Alfoncius et ex ejus consilio nominabatur Katherina,

qualiter pulcra regina, vei vilis ruina, quia multi pagani propter ipsam ceci-

derunt, scilicet ad fidem nolentes conuerti. Interim accidit postquam

puer jam erat quinque aunorum, quod quidam accusabat Costum regem

apud Maxencium imperatorem, quomodo concordasset cum inimicis impe-

ratoris ad inuadendum impérium romanum. Cui scriberet imperátor se

hoc non eredére de Costo rege, circa quem nulla infidelitas fuisset inuenta,

ut veniret Alexandriam ad respondendum super sibi obiciendum. Qui

cum venisset et sufficieuter innocenciam suam ostendisset, ad iussum

imperatoris amplius ad habitandum in Alexandria elegit. Quare se cum
puero, regina et aliis familiaribus Allexandriam transtulit. Accidit autem

postquam Katherina esset XV. annorum, ut páter eius sentiens mortem

futuram, conuocauit dominos suos preficiens eis Katherinam post se

regnaturam, dicens : etsi etate est minor, tamen sapientia major, de qua a

iuuentute fit erudita. Post hec jiissit vocare Katherinam et portare

imaginem crucifixi dicens : Ecce filia, ista est imago veri dei qui te mihi
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dedit, quare nullum dominiim preter istum debes adorare, et promitte milii

nt nullum in virum ducas, nisi qui sit ita sapiens, ita potens, ita dives et

ita pulcber sicut tu. Quibus í'actis páter eius mortuus fit. Accidit igitur

ut regina cum Katberina ad fines Allexandrie transirent, quas continge-

bat dematre.A via deuiantibns igitur illis in silva, dixit virgo Katberina:

Mater ! nisi visus decipiat me, videó niansionem bominis. Ad quam mansio-

nem declinantes, dixit Katberina : Mater in ista domo moratur bomo, qui

colit deum, quem ego colo ; eo quod Katberina vidit signuna crucifixi stare

supra domum in aére. Quas cum bei'emita vidisset,interrogavit: que esset

causa adventus earum '? Que cum dicerent quomodo errassent in via, duxit

eas ad uiam. Post bee regina conquerebatur beremite, quod Katberina

recusaret contrabere matrimonium cum unico filio Maxentii imperatoris.

Cui beremita : postquam redibitis, filiam iní'ormabo,ut in coniugium filii

imperatoris consentiet. Que cum revenissent, lieremita incepit facere

longum sermonem Katberine de matrimonio, commendans ipsum Cui

Katberina respondit : Quoniam puritas nobilior esset quam castitas con-

jugalis, et presertim eam cum filio imperatoris contrabere non posse

eo quod páter eam astruxisset, ut cum uullo contraberet, nisi qui esset ita

sapiens, ita dives, ita potens, ita pulcber siciit ipsa. Hec cum audisset

beremita dixit : eo quod talem ducem vis et non alium, scio sapientissimum

potentissimum, ditissimum, pucbemmum quem tibi desponsabo. Cui Ka-

tberina quis est iste ? Cui beremita tradidit tabulam cum imagine beaté

virginis babente puerum Jesum in bracbiis et dixit : Ecce iste sapientissi-

mus ditissimus, potentissimus quia regit celum et terram et angeli ser-

viunt sibi desiderantes faciem eius intueri et eius opes nunquam deficiunt.

Post bee regina cum Katberina discesserunt ab beremita. In nocte dor-

miente Katberina, apparuit ei Maria dicens, Katberina respice filium

meum, est tibi pulcber, piacet ipse tibi in sponsum ? Ipsa ait : piacet

mibi. Maria alloquebatur filium : utrum vellet babere Katberinam in

sponsam ? Qui res^íondit : inmunda est et non est digna videre me, eo

quod est pagana. Postquam Katberina evigilasset et cum visione se occu-

paret reversa fit ad beremitam ei manifestando. Heremita eam in fide

informavit et baptisavit et nomen eius scilicet Katberina contirmavit.

Que cum baptisata fuisset, apparuit ei Cbristus in sompno dicens: Ecce

ex quo per baptismum et fidem purificata es, jam desponsabo te mibi.

Accipe annulum in signum desponsationis. Que cum evigilasset, invenit

annulum in manu sua, ex lioc eliciens istam visionem fuisse veram in

qua Cbristus ei apparuit. Et sic post boc sequitur legenda.
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III.

PROLÓGUS IN STELLARIUM CORONE BENEDICTE VIRGINIS MARIÉ.

Quoniam ') ut ait beatissimus ille Gregorius maximus : Indignus

est dandis, qui non ágit grates de datis. Et Seneca, libro de beneficiis

dicente : Turpissimum est gratiam beneficiis non referre : hinc est, quod

cum gloriosissima dei genitrix virgo Maria continue conferat inenarra-

bilia nobis et contulerit beneficia, per eam enim habemus quid quid

boni ]iabere videmur.

(divisio hujus operis. In p r imo itaque libro agitur de mysterio sue

dignissime annunciationis,divinequeincarnationis, et active conceptionis

Marié ; hoc nimirum cetera antecedit ordine dignitatis et causalitatis. In

secundo libro agitur de mysterio sue gaudiosissime visitationis. In ter-

cio de mysterio sacratissime purificationis. In quarto de mysterio im-

maculate sue conceptionis. lu quinto de iBvsterio sanctissime sue nativi-

tatis. In s e X t o ver de mysterio sui benedicti nominis et appellationis.

In s e p t i m o de mysterio sue virtuosissime vite et operationis. In

octavo de mysterio sue purissime virginitatis. In nono de mysterio

sue excellentissime charitatis. In decimo de mysterio sue gloriosis-

sime assumptionis. In u n d e c i m o de mysterio multiplicis et precelse

privilegiationis ac dignificationis. In d u o d e c i m o libro agitur de

mysterio debitorie servitutis et cultu devotionis, scilicet a nobis sibi

exbibende).

PRiMus LiBER ágit de liis que pertinent ad mysterium incarnatio-

nis, annunciationisque dominice, et conceptionis Maiie. Liber iste divi-

ditur in partes plures. Pars prima de divine incarnatiouis consiliatione

per modum predicationis.

Ab eterno ordináta sum et ex antiquis anteqnam terra ríen't.

Proverb. VIII.^) Mira charissimi dei nostri erga nos homines dignatio.

Stupenda supra modum bonitatis sue ostensio
, quam ab eterno sua

imperscrutabili sapientia decrevit nostram naturam in unitate persone

assumere, per incarnatiouis modum ineffabilem in gloriosissime virginis

Marié utero, ut nos infimos in ordine rationalium super omnem creatu-

i-am dignificaret in seipso : ut videlicet deus fieret homo et homo deus,

juxta illud Johann. I. Verbum caro factum est, et habitavit in nobis.

Nimirum qviid hac re mirabilius, quam quod homo fieret deus, et quem
celi capere non possunt , in unius virginis utero caperetur inclusus.

Mirabile pro certo foret, si celum descendens terre^) uniretur: sed multo

Horvát-codex 1. lapja, '-^j Horvnt-c. 2. 1. •'') Horvtt-c. 3. 1.
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mirabilius, quod tleus celi creator et omnium, nostre vili iiature uniatur

UndeDamasceniis superMissus est : Qualiter inquit, facta sünt nnum deiis

et homo, mirantur aiigeli, pavent celi, vox silet, mens deficit, cum una

piiella sic deiim in suo iitero capit. nt sanctis pacem, vitám mortuis,

salutem perditis conferat. Hec ille. Preterea quid homini digniiis, qnam
iit fieret deo fráter et propinquus. Propter quod Bernaldus ait : Puto

quod jam me non poterit spernere deus, os meum, caro et fratei" meus.

Denique quid liac dilectione maius, quam teste salvatore Joli. III. *) sic

deus dilexit mundum, ut filium suum unigenitum daret ut omnis qui

credit in eum non pereat, sed liabeat vitám eteruam. Hoc est ergo quod

nostrum cor afficit ad deum et stringit, hoc est quod in admiratione

animum suspendit ,
quoniam ab eterno deus sic decrevit et ordinavit,

ut incarnaretur in benedicte virginis utero et homo fieret
;
propter quod

sapientia divina in verbis thematis dicit : Ab eterno ordináta sum etc.

id est ab eterno preordinatum et previsum est, ut mira dispensatione

divine sapientie deus fieret homo ex Maria virgine carnem assumendo.

De hac ergo preordinatione divini consilii loqui voleutes, trés contem-

plationes notabimus, tria prineipalia cousilia declarantes :

Primum consilium dicitur creationis
;

Secundum consilium dicitur reparationis
;

Tercium consilium dicitur retardationis.

Articius primus: qualiter deu.s preordinavit ab eterno creare

duplicem naturam rationalem et eam vertibilem.

CapiUdum priwutn. Primum consilium declarandum dicitur creatio-

nis. Possumus nempe pie imaginari, quomodo ante creationem mundi in

consistorio saucte trinitatis consilium habitum est de hujus mundi crea-

tione. Et in hoc consilio precipu.e trés questiones sünt mote et determi-

nate. Príma questio: utrum creari debuerat natura angelica? Secunda

questio : utrum creari debuerat insuper natura humana ? Tercia questio :

iitrum rationalis creatura creari debuerat vertibilis in arbitrio libera '?

Prima^) itaque questio in consistorio sancte trinitatis fit mota:

utrum videlicet conveniens foret creare naturam angelicam ? et determi-

natum est per divinam sapientiam quod sic, tali ratione. Bonum ut

bonum sui ipsius communicativum esse debet. Hec propositio habetur

a Dyonisio «de angelica hierarchia cap. X.» et per Aristotelem "lib. I.

Ethic.i) dicentem : bonum quanto communius tanto divinius. ") Cum igi-

tur deus sit sumnie bonus, videtur quod aliqua creatura rationalis ab eo

prodiicatur in esse, quam sue bouitatis participem faciat. Et sic diffini-

^1 Horvát-c. 4. 1. ") Tilianyi-codex 196. 1. '') Tihaniji-c. 197. 1.
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tuin est a deo. ut aniíelica natiira crearetur in esse spirituali et intel-

lectuali, et ij)so intellectu ab eadem pai-ticij)aretur ipse dens. Hec ratio

trahitnr ex dictis Augustini -áu enchyri. cap. YI.» transsumptive autem

liabetur a magistro in ü. di. I. c. V. Credimus inqxiit, rerum creatarum

celestiuin et terrestmim, visibilium et invisibilium causam non esse,

nisi bonitateni creatoris, qui est deus iinus et verus, cnjus tanta est

bonitas nt snnime bonus beatitudinis sne, qua eternaliter beatus est

alios velit esse participes, quam vidit et comnimiicari posse et minui

omnino non posse. Illud igitur bonum, quod ipse erat. et qiio beatus

erat, sola bonitate non necessitate aliis communicari vuluit. Et ita fecit

igitnr dens creatui^am rationalem, que summuni bonum intelligeret,

intelligendo aniaret, amando possideret. et possidendo frueretur eo.

Hec ibi. Concordat scriptura Proverb. XYI. üniversa propter semet

ipsum operatus est dominus.

('apituluiii i(r/<«í/ííW.Secunda^)questio in consistorio trinitatis sane-

tissime fit niota: utrum videlicet conveniens foret creare humanam ua-

turam vei creaturam ? Et determinatum est per sapientiam divinam quod

sic rationibus pluribus. Prima ratio perfectionis universi et decoris. Quia

enini ad divine bonitatis manifestationem et potentieac majestatis declara-

tionem deberent creari diversi ordinis multiplices creature. Quedam nempe
pure spii'ituales, ut angeli. Quedam pure corporales, ut notat magister

in 11. dist. 1 . Et Bonaventura ibidem concludit : quia si est ponere

extrema componibilia, ergo et médium, quod componitur ex terminis.

V. Phisic. Unde ad perfectionem universi hoc triplex genus requiritur.

Debuit ergo creari rationalis creatura composita ex corjjorali et spiri-

tuali, scilicet ipse homo, quoniam scriptum est Deut. XXXII. Dei per-

l'ecta sünt opera. Proinde etiam homo sexta die post omnes creaturas

creatus est, et ipso creato deus requievit ab omni opere, quod patrarat,

sicut legitur in Gen. ad signiíicandum quod homo est finis omnium
et perfectio, ex. II. Phisic. quia sicut mundus factus est propter hominem
ut serviret ei. sic et homo faetus est propter deum ut ei serviret,

magistro in. 11. dist. I. c. VII. teste. Secunda ratio est divine glorifica-

tionis et laudis. Unde idem magister nbi supra c. V. dicit : si queratur

quare creatus sit homo ? brevi sermone responderi jDotest, quod propter

bonitatem dei et ad laudandum deum. in quo ') profiéit homo, non ipse

deus. Et c. VII. dicit : factus est inquit, homo propter deum, non quia

deus summe beatus ejus indiguerit officio (qui bouorum nostrorum non

eget) sed ut serviret ei ac frueretur eo, cui servire regnare est. In hoc

ergo profiéit serviens, non ille cui servitur. Hec ille. Sicut igitur angelus

'i TUiamji-c. 198. 1. -) Tihanyi-c. 199. 1.
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creatus est ad laudandum deum in celis, ita lioino ad laudaudum iu ter-

ris et ei serviendo glorificandus, iit tandem eternaliter laiidare mereatur

in celesti patria jubilando. — — — — — — — — — —

-

— •— — — — Tei-tia ratio angelice reparationis, qiiia homo
factus est ut angelica ruina, quam deus prenoverat, ex ipso repararetur.

Unde magister nbi supra c. XI., de homine quoque iu divina scriptura

reperitur inquit interdum quod factus ^) sit propter reparationem ange-

lice ruine, quod non est ita intelligendum quasi non fuisset homo factus.

si non peccasset angelus ; sed quia inter alias causas hec etiam nonnulla

extitit. Hec ille. In hujus significationem dicit Basilius magnus in

Hexameron : quod cum animalia cetera ex terra formata faciem habeant

versiis terram respicientia, ideo quia sünt in terram reversura, homo
autem faciem habét elevatam versus celum et caput erectum ut se

ad angelorum cetum intelligat finaliter esse elevandum. igitur liomun-

cio ! o fidelis anima ! pensa diligenter ad quem finem creatus sis, an ut

terrenis cupiditatibus inhereas, etc. Animadverte, quod quoniam artifiex

suum artificium quod ad finem intentum non venit, destruit et abjicit,

ut patet in falsis monetis ; sic tu dignus es morte, si deo non servieris et

ad celum non tendis.

( 'apuul uvi ííTí/'í/wí.Tertia questio in consistorio saucte trinitatis fit

mota : -) utrum rationalis creatura creari deberet ut esset ai'bitrio libera et

vertibilis ac peccabilis ? Nam arguere posses, quod melius deus fecisset si

rationalem creaturam sic stabilem creasset, ut nullatenus ad malum culpe

et miserie pervenire potuisset. Sed in contrarium per divinam sapien-

tiam determinatum est, quod rationalis creatura in libertate arbitrii crea-

retur et vertibilis fieret, et quod melius foret pluribus rationibus. Prima

ratio divine manifestationis. Hanc i*ationem ponit Alexán, de Ales

n. parte summe. q. XXII. ar. III. Concor. Petrus Aureoli in suo Com
pendio lib. II. cap. penult. Nam ex hoc manifestatur divina potentia,

quoniam per hoc ostenditur, quod solus deus invertibilis et indefectibilis

est ; omuis autem creatura mutabilis est. Conveniens ergo erat osteu-

dere creature rationali, quod sicut siire deo facta non fuerat, ita nec sine

deo persistere poterat. Nec ipsam decebat confirmari in bono quousque

illi constaret, quod ipse solus est deus in quo non cadit non posse. Item

ex hoc *) declaratur dei sapientia quo ad bonos et malos. Quoad bonos

quidem. quia secundum ordinem divine sapientie nemo dignus est coro-

nari, nisi qui legitimé certaverit II. ad Thim. II. Quoad malos quoque, ut

divina sapientia ostendatur scire etiam ex malis elicere bona, quod non

poterat fieri, nisi deus fecisset creaturam vertibilem in malum.

Vl Tihaniji-c. 200. 1.
"•') Tihaniji-c. 201. 1. ^i Tlhaniji-c. 202. 1.
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Item ex hoc dei clementia et misericordia declaratur in eo, quod dei

filius pro liberatione hominis et angelice ruine reparatione mittitur.

Preterea dei jiisticia ostenditur in hoc, quod deus tribuit unicuiqne

secuüdum opera sua, scilicet bonis eterna premia et malis eterna suppli-

cia. Deniqne dei charitas demonstratur, quoniam in libertate arbitrii

reliquit creaturam, velle beatificari et salvari. \) Eccl. XV. Deus creavit

hominem et reliquit eum in manu consilii sui etc. igitur quam lauda-

bilis est deus et quantum gratias ei agere debemus etc. Secunda ratio

laudis majoris. Major enim laus et honor est, cum quis peccare potest

et non peccat, quam cum ideo non peccat quia peccare non potest.

Exempli gratia : mutus non laudatur de virtute taciturnitatis, quo-

niam ideo non loquitur, quia loqui non potest. Unde et Aristoteles

I. lib. metapli. dicit : propter ea que insunt nobis, a natura nec lau-

damur, nec vituperamur. Ergo merito laudandus est, qui potuit

transgredi et non est transgressus ; facere mala et non fecit. Eccl.

XXXI. Sicut in exemplo Dávid laudatur qui ^) Saulem interficere bis

potuit et non interfecit. Sic igitur patet quod si homo impeccabilis

factus fuisset non esset laudabilis de virtute. —
•
— — — — — —

Tertia ratio humiliationis. Decebat nempe rationalem creaturam verti-

bilem et peccabilem fieri, ut causam humilitatis haberet et superbiam

calcaret, et se agnosceret indigere auxilio divino, et ad ipsum deum
recurrendi occasionem haberet pro conservando a peccato. — — —

stulte, o infelix et insane peccator ! attende dei circa te bonitatem, et

tuam contra ipsum ingratitudinis pravitatem. Vide quantum te cupiat

salvare cum in tuo arbitrio constituerit te, utrum bonum vei ma-

lum velis.

Anicuhis secundua qualiter deus preordinavit ruinam angelicam

reparandam? Secundum consilium declarandum dicitur reparationis.

(Jaiiitulum priiíiiiw. Vrima, questio in hoc secundo consilio mota est^)

in consistorio sancte trinitatis : utrum videlicet uterque, scilicet angelus et

homo post lapsum redimi debeant pro reparatione ruine. Et argutum est

quod sic, quia peccatum hominis et peccatum angeli unius generis esse de-

bebat,et est, quia uterque per superbiam peccavit, ergo deus utrique subve-

nire misericorditer debuerat. Sed ad istud determinando respondit divina

sapientia, quod solus homo redimi debebat et ex eo ruina angelica repa-

rari. Et hoc pluribus rationibus secundum Tho. in III. scripto

sententiarum dist. I. art. II. et secundum Bonaventuram super eodem
III. lib. aliosque doctores communiter. Prima ratio ex parte potentie

cognitive, quia angelus cognoscit in luce plena per intellectuni deifor-

V) Tihani/i-c. 203. 1. ''} Tihaniji-c. 204. 1. ^) Tihanyi-c. 205. 1.

Tkmksváki Pelbárt. 7
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mem, ut sic per ignorantiam non exciisetur. Homo autein cogno-

scit que agenda sünt deliberando per rationeiu, que est quedam obum-

bratio intellectus; unde homo peccans de venia cogitavit et in aliquo

deceptus^ ) est, ut dicit naagister lib. II. dist XXII. non autem angelus.

Unde Damascenus dicit : Quanto nobilior fit in angelis dei cognitio,

tanto pejor in eis fit erroris occasio, qm& servus sciens voluntatem

domini sui et non faciens, plagis vapulabit multis. Secunda ratio ex

parte potentie volitive, quia voluntas angeli invertibilis est ad bonum

post electionem mali ; unde peccando immobiliter inheret malo, nec est

susceptibilis penitentie. Ideo Damascenus lib. III. Angeli sicut non

fuerunt, nec sünt nec erunt susceptibiles penitentie, ita nec venie
;
quod

enim facit hominibus mors, lioc angelis casus. Homo autem est suscep-

tibilis penitentie, igitur etc. Hic cadit exemplimi quod legitur de

sancto ') Martino et etiam Augustino, qui premittebat démoni se oratu-

rum pro eo dummodo peniteret, et ipsi diabolus resi^ondit : nullo modo

velle penitere.

Tertia ratio ex parte culpe, quia secundum Augustinum angeli

nullo suggerente peccaverunt, ideo nemine reparante redimi debuerunt.

Homo autem diabolo suggerente cecidit, ideo dei virtute sublevari

debuit. Item quia culpa liominis primi totam posteritatem infecit et

corrupit, et tota cecidit liumana natura in uno peccante. Et ideo inde-

cens erat ut tota relinqueretur sub damnatione. Angelica autem natixra

non propagatur ex uno, ex quo vicium contraheret, ses omnes angeli

actu existentes proprio arbitrio peccaverunt ; igitur etc. Quid igi-

tur dicam vobis o peccatores indurati, excecati et desperati? Qui diabolo

similes estis, quia ex certa malicia peccatis, et nullo etiam suggerente

ad malum curritis, multos quoque alios verbo et exemplo iníicitis.

Et heu ! heu quid maximum est, immobiliter in peccato perseveratis, hoc

quippe diabolicum est, ut dicit Augustinus :
^'j Humánum est inquit

peccare, sed diabolicum est perseverare.

( 'apitulutit sí'ciindtdti. Secunda questio mota est : utrum aliqua crea-

tura pro hac reparatione facienda sufficiat, ut deum incarnari non oporteat.

Et conclusum est a divina sapientia per hanc conclusionem, quod nullus

purus angelus, nec aliquis purus homo, aut quecunque creatura púra ad

hanc reparationem sufficeret, sed deum incarnari ipsum oporteret pliu-ibus

his rationibus. Prima ratio condigne satisfactionis ; nam licet (ut ait

Aurelius Augustus XIII. de trinitate c. x.) alius modus fit deo possi-

bilis, quam ille quem tenuit in redemptione, quia ejus poteetati cuncta

subjacent, tamen debuit omnino fieri per satisfactionem, quoniam hic

^ Tihany i-c. 20Ö. 1. -| Tihanyi-c. 207. 1. ^) Tihauyi-r. 208. 1.
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modus coiigruentior fit et decentior tam ex parte dei, qiiam ex parte

nostra, nt probat Bonaven. in III. dist. X. ar. I. et Eich. ibidem q. III.

Primo inquam ex pai-te dei pro tauto, quia in omni opere ^) debet niani-

festari misericordia et justitia. Ps. Universe vie domini, misericordia et

veritas. Sed si deus naturam humanam reparasset absque satisfactione,

fuissset niauifesta misericordia sine justitia: nnne autem utraque mani-

festa est, quia justitia in satisfactione, misericordia in modo reparandi,

ooque cum purus homo non posset satisfacere, deus páter suum filium

dedit pro satisfactione ; in qixo tanta misericordia dei daruit, qua major

excogitari non potuit, ut patet per Ansolm. II. Hl). Cur deus homo. cap.

II. — Secundo ex parte nostra, quia sicut genus humánum deum inho-

noravit per culpam, sic'^) oportebat ut honoraret per penas. Sicut enim

honorabilius est habere meritis vitám eternam {ceteris paribus) quam
sine meritis ; sic honorabilius fit nos deo per satisfactionem recou-

cihari, quam sine satisfactione. Hec Eich. et Bonaven. — — —
Secunda ratio culpe et ejus oífensionis, quia omnis homo , angeh^s

et quehbet alia creatura finita et íinite bonitatis ac meriti est, offensa

autem dei iníinita ex parte dei ; et ideo cum finiti ad infinitum

nulla proportio , nulla creatura satisfacere potest. Item deus purus

in sua natura impossibilis est, et ideo satisfactioni se subjicere

nequit. Concluditur ergo, quod sit satisfactor deus et homo. Deus

quidem ut infinite satisfaceret ^) secundum raensuram offense; homo
autem ut qui peccaverat pateretur et in ea natura, scilicet liumana deus

satisfaceret. Unde claret, quod istam satisfactionem facere non

potuit nisi ille, qui esset deus et homo, prout probat Anselm. lib. II.

Cur deus homo. Cap. VI. — Tertia ratio inconvenientie talis reparatio-

nis. Nam ut dicit Anselm. lib. II. Cur deus homo. Cap. XIII. inconve-

niens erat ut homo purus reparasset, quia peccator peccatorem nequit

justificare, sed si homo se ipsum reparasset, peccator peccatorem justi-

íicasset. Item secundum Thom. III. scrip. sententiarum dist. I. ar. II. si

deus non per se ipsum sed per angelum reparasset naturam humanam
corruptam ; duo inconvenientia subsecuta fuissent. Primum, quod sem-

per homo angelo salutis sue debitor esset. Secundum, quod in beatitudine

angelo equari non posset ; *) quod est contra illud Matth. XXII. erunt

sicut angeli dei in celo. Denique quecunque alia púra creatura reparare

,
potuisset, ipsi homo debitor salutis fuisset, et divinum honorem creature

exhibuisset. Conclusum est ergo miro divine sapientie ordine ut deus

fieret homo, et per illum misericorditer liberaretur homo.

^) Tihaniji-c. 209. 1. -) Tihamji-c. 210. 1. ^) Tiha)nji-c. 211. 1. *) Tiha-

nyi-c. 212. 1.
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Cajiituliiw tertiiini. Tertio : quia conclusum est quod deus homo de-

bet facere liauc satisfactionem, questio mota est : que personarum divina-

rum \) deberet incarnari nt deus bomo tieret et satisfaceret
;

possibile

namque fit patrem et filium et spirituin sanctum incarnari, ut dicit ma-

gister in III. diát. I. quia quicqnidpotest filius, potest et páter et spiritus

sanctus, cum sit uua potentia in tribus. Sicut ergo íilius potuit incarnari

ita et páter et spiritus sanctus. Sed per sapientiam divinam determina-

tum est, quod non conveniret patri propter proprietatem innascibili-

tatis, non enim decet ut qui in deitate est páter, in buminitate sit filius.

Similiter quod nec conveniret spiritui sancto incarnari, ne uomen filii in

plures personas transferretur. Hec beatus Tlio. in III. di. I. Concordat

Eicbar, et Bonaventura. Conclusum est igitur quod soli persone filii

conveniret incarnari, et boc pluribus rationil)Us quas ponunt doctores

predicti ibidem. Prima ratio, quia filio convenit iste determinatus

modus originis, scilicet nasci, ut qui in divinitate est filius dei patris, in

humanitate sit filius virginis niatris, et sic non essent plures filii in tri-

nitate. Secunda ratio, quia cum filius sit '^) verbum dei, quo omnia

i'.reata dixit vei dicit, congruum est quod per eundem omnia repararet

per incarnationem. Tercia ratio, quia ille qui facérét banc satisfactionem

debebat fieri mediator, qui reconciliaret bominem deo. In trinitate autem

persona média est filius, igitur etc. Quarta ratio, quia in incarnatione

remedium adhibetur peccato primi bominis, qui peccavit contra sapi-

entiam appetendo scientiam dei, Genes III. Sapientia autem filio attri-

buitur in divinis, igitur etc. Plures alias rationes causa brevitatis

obmitto. Determinato igitur quod filius deberet incarnari, ait ad patrem

juxta sententiam Bonaventure ubi supra, et dixit illud Jone I. Scio

inquit quod propter me venit bee tempestas, quia scilicet meam sapi-

entiam appetendo homo cecidit, ideo ecce ego, mitte me in maré scilicet

mortalitatis et miserie mundi. Sicque determinatum est secundum

consilium.

Articulm tértius : quamdiu a principio mundi debuit diíferri

ipsa incarnatio christi.

Capituluni primuw. Tercium consilium principale dicitur retardatio-

nis sive dilationis. Postquam enim decisum est filium dei debere incarnari,

ortum est secundum consilium in consistorio trinitatis : ^) quando debe-ret

hoc fieri, aut quamdiu a principio mundi differri post bominis peccatum?

ubiet trés questiones vertere licebat et decise sünt. Prima questio : utrum

ante peccatum tempore innocentie dei filius deberet incarnari. Et ecce

charitas dei arguebat sic. Quia opus incarnationis fit et procedit ex

^) Tihanyi-c. 213. ]. ") Tihaiuji-c. 214. 1. ^) Tihanyi-c. 21.5. 1.
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niaxima charitate, juxta illud Joli. III. Sic cleus dilexit muudum ut

íilinm snum unigenitum daret, ut omnis qui credit in eum non pereat,

sed liabeat vitám eternam. Sed amor reqnirit celeritatem doni et non

tantummodo donum ; ergo cito, id est in principio mundi et ejus creatio-

nis deberet dari lioc summum donum. Sed ad istud respondit divina

sapientia dicens, quod amor debet esse discretioni adjunctus, ut non

faciat donum accelerari antequam expediat ei, cui ^) datur. Non auteni

expediebat hoc donum generi humano antequam experimento disceret

quantum eo indigebat, ut sic acceptum charius baberetur. Unde determi-

natum est per divinam sapientiam, quod ante peccatum, tempore videlieet

innocentie non deberet íilius dei incarnari, eoquod medicina non debet

dari nisi infirmis, juxta illud Mattli. IX. Non est opus valentibus medi-

cus, sed male habentibus, non enim venit vocare justos, sed peccatores

ad penitentiam. Et quia inearnatio dei medicina debet esse et est contra

peccatum, ergo post peccatum debuit filius dei incarnari. Hec Bonaven-

tura et Eicbard. de média villa, et communiter alii doctores super

III. sententiarum dist. I. Concordat Tho. III. parte, q. I. ar. Y.

Capitiiliiw secimtiiw. Secunda"j questio mota est : utrum statim post

culpam commissam dei filius incarnari deberet ? Et mox divina sapientia

defcerminavit, quod non
;
pluribus rationibns positis a doctoribus, precipue

sanctoThoma ubi supra. Prima ratio : ut peccatum innotesceret.Nam pecca-

tum bominis ex superbia ortum habuit, et ideo conveuiens erat, ut de lege

naturali et scripta convinceretur . prius, et sic bumiliatus cognosceret se

indigere liberatore ;
^) comperto quod nec per legem naturalem, nec per

legem scriptam posset liberari. Nimirum si post casum statim Christus

venisset ; homo putasset per legem naturalem se liberari potuisse. Simi-

liter et si in lege mosaica venisset, per illám legem se salvatum putasset,

et sic superfluum putasset Christi adventum. Secunda ratio : ut dignitas

Christi claresceret, quia enim Christus est rex regum et dominus domi-

nautium Apoc. XIX. et ideo decuit eum venire, ut summum regem,

cujus adventum regis solitum est ut multi preconisent ; multi eum
ingredientem in aliquam civitatem vei regnum precedant, et multi comi-

tentur ac sequantur. Sic et de Christo spiritualiter accipiendum, *) deus

decrevit ut multi prophete ejus adventum preconisantes precedere

debeant juxta illud ad Gal. IV. Quanto inquit major judex veniebat,

tanto preconum multorum series longior precedere debebat. Et etiam

quod multi sancti comitari debeant et sequuntur, juxta illud Apoc.

VII. Post hec vidi turbam magnam, quam dinumerare nemo poterat ex

V) Tihany i-c. 216. 1. 2) Tihany i-c. 217. 1. ") Tihanyi-c. 218. 1. *l Ti-
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omnibus geutibus. Notanter dicit : post hec, idest post sauctos veteris

testamenti signatos ut ibidem patet, ex omni tribu filiorum Israel.

Tertia ratio : iit dominus non tepesceret, sed in cordibus hominmn fer-

vesceret. Nam si mox Christus post hominis casmn venisset, ipsuni

beneficmm incarnationis non tam graíum fuisset. Et denique postea tam

longissimo ductu temporis subsequentis usque ad finem mundi homines

immemores effecti, tantum beneficium non recognovissent, sic quoque

lumen fidei et fervor dilectionis tepuisset, juxta illud Luc XYIII,*) Cuna

venerit filius hominis, putasne inveniet fidem super terram
;
quod certe

circa finem mundi érit liominibus tepescentibus ex temporis longitu-

dine et iniquitate crescente, quod tanto magis accidisset si a prin-

cipio mundi vei citra Christus venisset, scilicet ex subsequentis tem-

poris longitudine.

('apitiilum tertiuw. Tertia questio mota est: utrum bonum esset ut

deberet differri incarnatio Christi usque ad finem mundi ? Et divina sa-

pientia declaravit quod non, triplici ratione. Pi'imo, ratione justitie, quia

finis mundi est tempus judicii et justitie. Ps. Cum accepero tempus, ego

justitias judicabo. Incarnatio autem dei pertinet ad misericordiam. Unde

ad Tytum III. Non enim ex operibus justitie que fecimus nos, sed secun-

dum suam misericordiam salvos nos fecit. Secundo, ratione humane

malicie, quia in fine ') mundi tam dei reverentia, quam morum honestas

et omnis bonitas extinguetur. Matth. XXIV. Quia abundabit iniquitas,

refrigescet charitas. Tertio, ratione congruentie, quia congruebat quod

sicut Christus dominus veuiebat in mundum ut mediator, ita deceutia

regia Christi requirebat quedam membrorum suorum precedere, que-

dam sequi, sicut et in precedentibus tactum est. Propterea prophetavit

Abacuc III. cap. dicens : In medio aunorum notum facies illud, scilicet

opus nostre redemptionis humane. Hec secunduin Petrum Aureoli, neo-

non et Eaynerium in summa sua, et communiter doctores alios.

Conclusio hvjvs co/i.si'/i/. Itaque conclupumest per sapientiamdi%-inam,

quod summa congruentia deberet fieri hec incarnatio divina ; hoc est tem-

poris plenitudine — — — — — — — — — — —
^)

— — — — — •— — — — que seriatim hic subscribuntur

ut patet intuenti. Príma congruentia divinalis incarnationis pro mysterio

ipso, quia sicut primus homo fit conditus sexta revolutione diurnali a

principio creatonis mundi, id est sexto die ad complementum totius

mundi, Gen. L, ita secundus Adam Christus sexta etate et sexto mille-

nario mundi (secundum Orosium et communiter doctores) currente,

debuit homo fieri deus verus ad totius creatui-e perfectionem. Hec Bona-

^) Tihaniji-c. 220. 1. '^) Tihinyi-c. 221. 1. ^) Tihanyic. 222. 1.
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veu. super III. — Sci-hikIo congruentia filialis imaginationis, qiiia sicr.t

deus páter sexta revolutione, idest sexta feria dixit et voluit : Faciamus

ait, hominem ad imagiuem et similitudinem nostram, ita etiam feria

sexta sexte etatis et revolutionis mundi ipsa persona filii dei patris,

idest Cliristus, qui est imago patris et figura substantie ejus, dicente

apostolo ad Hebre. I. debuit hominis formain in incai-natione ex viv-

gine (jubente deo patre) suscipere, que qiiidem ad imaginem dei facta

est. Gen. I. Tertia congruentia mundialis reparationis se. per Christi

adventum, quod declaratur sic. Nam de tempore, quo creatus est niun-

dus. trés sünt positiones sive opiniones. . Prima est Eabbi Eliezer *) et

suorum sequacium dicentium, quod mundus factus est in mense septem-

bris, quando fructus sünt in arboribus maturi et habentes semina in se

ipsis. Propter quod scribitur Gen. I. Et protulit terra berbam viren-

tem et facientem semen. Et bee opinio communius tenetur ab

bebreis, ut dicit Nicolaus de Lyra super Gen. Secunda est opinio

Eabbi Josue et suorum sequacium dicentium, quod mundus factus

est in mense marcii, quando terra incipit germinare berbas. — — —
— — — — — — — Tertia positio de die, quam omnes commu-

niter doctores approbant ex sacra scriptura, quod videlicet mundus

cepit creari die dominico. Tunc ad propositum redeuntes patet, quia hec

omnia congruunt reparationis mysterio, ut sicut mundus creatus est

secundum primam opinionem in septembri, ita exordium reparationis

nostre in mense septembri cepit, quo scilicet mense beata Maria filium

dei conceptura est nata in mundum. Et sicut secundum opinionem

secundam mundus ^) creatus est in mense marcio, ita in eo mense

Cbristus deus est conceptus et passus, atque sic mundus reparatus.

Denique sicut dominica die mundus cepit creari, sic dominica die

Cbristus nascens, et ipsa die a mortuis resurgens, atque de celo ipsa die

se. dominica ad judicium venturus mundum reparavit. Quarta congru-

entia angelicalis nunciationis, quia sicut in casu bominis angelus mahis

Evam \árginem alloquendo ad consensum culpe induxit et sic bominem
occidit feria sexta ; ita feria sexta bonus angelus Gábriel virginem

iVIariam salutavit et ad consentiendum deo induxit, que virgo caput ser-

pentis contrivit. Qinnta congruentia virginalis fecundationis, quia sicut

sexta feria primus Adam de terra virginea (que erat terra benedicta

a deo, necdum maledictionem ex peccato incurrerat) est creatus et for-

matus, atque in paradiso amenitatis locatus, ita feria sexta secundus •')

Adam Cbristus de benedicta carne virginis Marié formatus, in paradiso

uteri virginalis collocatus est. Sexta congruentia exordialis salvationis,

V) Tihanyi-c. 22-3. 1. ") Tihanyi-c. 224. 1. ») Tihanyi-c. 22.5. 1.
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q\iia siciit damnatio hominis feria sexta exordium sumpsit a femina for-

mata eo die de latere viri dormientis ; ita salvatio homiuis feria sexta a

femina Maria consentiente et concipiente Cliristum, liabuit exordium, et

viro Christo dormiente in cruce feria sexta ipsa femina Maria compati-

endo ad latus snb cruce stetit, et sic salus mundi est perfecta, Septima

congruentia ligni crucis suspensionis, quia feria sexta, hóra sexta Adam
fructum ligni decerpsit, ideo feria sexta, hóra sexta fructus uteri virgi-

nalis in ligno suspendi debuit, ut qui in ligno vicerat in ligno vince-

retur. Octava manuális extensionis; quia sicut homo feria sexta, horaque

illius diei sexta manus suas ad rapinam lati-ocinii inique extendit ad

lignum vetitum, ita Christus ^) eadem hóra inter latrones in crucis ligno

manus extendit. Sona penalis mortis : quia Adam mortem incurrens ex

peccato, inclamatnr hóra noná ferie sexte a deo dicente : Adam ubi es ?

dum deambularet dominus in paradiso ad aurám post meridiem Gen. III.

Ex quo accipitur secundum Franciscum Maronis, quod hoc fecit circa

horam diei nonam ; ita Clu-istus in cruce pre dolore clamando bora

noná mortuus est. Thcbna congruentia totális expensionis sive exposi-

tionis
;
quia sicut feria sexta circa horam sextam et nonam, quando nec

penitere voluit Adam se tradidit cum tota sua posteritate in mortem et

captivitatem diabolo ; ita eadem feria sexta et horis dictis Christus se

totum expendit et exposuit pro nostra redemptione, quia pro nobis

eífudit totum sanguinem etiam cordis, et corpus totaliter exposuit penis

atque animam tradidit. Undeclina congruentia carceralis vei infernalis

vigitationis, quia sicut hóra noná ferie sexte homo ejectus est'-*) de para-

diso et infernali carceri omnino deputatus pro scelere ; ita christus hóra

noná expirando mox ad carcerem infernalem descendit, sanctos patres

visitan lo et divine visionis sue paradisum eis j^atefecit. Buodecima con-

graentia celestis reductionis, quia sicut homo paradisum terrestrem et

celesteni amisit, et hóra noná in exulatum hujus miserie est emissus de

paradiso ; ita Christus hóra noná ascendit, et hominem in celestem

pátriám reduxit. igitur magne et admirabilis deus, o páter misericor-

diarum, quam miro ordine sapientie et miserationis nos redemisti.

amorose Jesu quantum nos dilexisti cum te pro nobis tam misericor-

diter exposuisti. Tibi domine laus et gratiarum actio in secula secu-

1 orum Ámen.

S e c u n d a i>ars primi libri de sanctorum patrum desiderio et

exoratione^) pro incarnatione Christi, sub processu historico et devoto.

Ostende nohis domine müericordiain tiiam et salutare tuuiit da nobü.

Pi. JjXXXIV, scribitur in persona generis humaui divinam incarna-

») Tümnyi-c. 226. 1. -) Tihaniji-c. 227. 1. ^) Horvút-c. 5. 1,
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tioiiem effliigitantis. Humánum siquidem genus peccato parentis primi

damnatum multis malis erat addictum, quia erat captivatum et carceri

iuí'ernali deputatum. Item eiat in hujus mundi exilio in enan-abilibus

multis miseriis relegatum, et a patria celesti exclusum, et quia noverat,

quod nonnisi per dei filium, qui esset infiniti meriti posset liberari

;

prout ') id spiritus sanctus per ora omnium pvopbetarum et per figurás

patribus factas edocuerat, idcirco sancti j)atres in persona totius generis

humani in limbo clamabant desiderantes eri et dicebant. Ostende nobis

domine misericordiam tuam, scilicet nos redimendo : et salutare tuum,

idest cbristum salvatorem da nobis. Unde de hoc patrum sanctorum

desiderio et oratione in presenti parte agendo ; tria mysteria notabimus.

P]-imum mysterium dicitur exorationis.

Secundum mysterium determinationis.

Tercium mysterium electionis.

Articidiís piiiniis per modum devote historice contemplationis

:

qualiter sancti patres in limbo deum exoraverunt pro liberatione

per filium dei.

('aiiitiiJtiiii firimui/i. Primum misteriuni dicitur exorationis. Circa

quod secundum devotos contemplari'j posssumus prout humane imagina-

tionis exigit modus : ^) quod cum sancti patres tenei-entur capti in limbo :

diabolus super eos, tanquam super servos volebat dominari : juxta illud II.

Petri II. A quo quis superatus est : eius et servus est. Noverat tamen quod

sacra scriptura pronunciante sancti patres sperabant cbristum venturum

deum in carnem, et passurum pro redemptione generis humani, sed non

advertens divinum consilium
,
putabat quod deus páti non debuit , et

liomo satisfacere purus non valet solvendo damna fraudis commisse :

ideo in superbia crescens diabolus deridebat sanctos patres in limbo

dicens illud I. Eegum *j XVII. Eligite ex vobis virum qui descendat

mecum ad certamen, veniat et liberet vos. Et exprobrando dixit illud

Malach. III. Vanus est omnis qui seruit deo, et quod emolimentum quia

servivistis ei. Unde sancti lamentantes ^) dixerunt Tren. IV. Pupilli

l'acti sumus, servi damnati sünt nostri et non fit qui redimeret : defecit

gaudium nostrum, cecidit corona capitis nostri, ve nobis quia peccavi-

mus. Tunc interea Adam páter generis humani consolabatur eos dicens :

Nunquid in eternum projiciet deus aut abscidet miseratioues suas a

generatione in generationem. *^) Nunc ergo aceedam ad dominum et

exorabo. Et dixerunt: bonus est sermo quemlocutuses.III.Eeg.il.

M Horvát-c. 6. 1. -) Horvat-c. 7. 1. ^j Tiltaniji-c. 'J28. 1. *) Horvat-c. 8. 1.
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Intrau.s ergo Adam in spirituiu coraiu majestate elei et procidens dixit

illud Job. X : Manus tue domine fecerunt me, et plasmaverunt me totum

etc. Et Deus ait illud Psalm. Adam, existimasti iniqixe quod ero tui

similis, scilicet quando concupivisti similitudinem meam: arguam te et

statuam contra faciem tuam. Tunc Adam perterritus ait intra se illud

Psalm. Obmutui et silui a bonis et dolor ^) meus renovatus est. Accep-

taque fiducia et viribus resumptis '') ait illud scriptum lY. Eegum
ultimo : Confundor faciem meam levare in celum pro magnitudine ini-

quitatis mee, tamen miserere mei deus (ut scriptum est per Psalm.)

secundum magnam misericordiam tuam, et secundum multitudinem

miserationis tue deleas iniquitatem meam. In te domine speravi, non

confundar in eternum, in justitia tua libera me. Inclina aurem tuam,

accelera ut eruas me, scilicet cum omni postöritate mea. Tunc astans

dei justitia ait : Quid tu Adam loqueris, dicens dominó : In justitia tua

libera me. Nonne decretum est justitie divine ut deleantur peccatores de

libro viventium, et cum justis non scribantu.r, teste Psalm. Et iterum :

Convertantur *) peccatores in infernum, omnes gentes que obliviscun-

tur deum. Tu ergo cum peccator sis, ergo juste derelinqueris inferno

cum omni tua posteritate, a qua peccatum contractiim est. Territus

Adam fugit a facie domini, et lachrymabiliter cepit dicere illud Tren 1.*)

Ego plorans et oculus meus deducens aquam, quia facti sünt filii mei

perditi. Item illud Psalm : Heu mihi quia incolatus meus prolongatus

est etc. Tunc omnes ceperunt planctum magnum, omnis maritus sump-

sit lamentum dicens illud Tren II. Quo projecit dominus de celo incli-

tam israelis, et non est recordatus scabelli pedum suorum. Repulit

dominus altare suum et tradidit nos in manus inimici.

Cajntiilum aceini<Iiim. Cum igitur perseverarent gemitibus, dixit inter

eos Dávid : Usquequo lugetis"? Congregate"') sanctos qui ordinaverunt testa-

mentum eius super sacrificia; suavis enim dominus et miserationes eius su-

peromnia opera eius.Hisverbis confortati collegerunt concilium ut de pace

a cquirenda legationem dirigerent deo suo, et elegerunt quattuor viros magne

sanctitatis, videlicet Esaiam, Hieremiam, Job et Dávid, et dixerunt : Isti

sünt viri sancti,quos elegit dominus in cliaritate ") non ficta. Nam Esaias

futura rerum in Christo et ecclesia previdit dominó revelante. Hieremias

sauctificatus fit in utero matris. Job erat vir simplex, cui similem in

terra non invenit deus. Job I, Dávid ver testimonium liabuit. dicente

Sámuelé^): Quesivit sibi dominus virum id est Dávid, juxta cor suum

I. Eeg. XIII. Dixerunt igitur : Pergatis ad dominum orantes pro salute

M TUiamji-c. 230. 1. '') Horvát-c. 10. 1. ^) Horvát-c. 11. 1. *) Tihani/i-c.
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omnium. Et flentes aiebaiit : Exaudiat dominus orationes vestras et

reconcilietur nobis , iiec vos deserat iu tempore malo. Deus misereatur

nostri et beuedicat nobis, illuminet vultum suum super nos et miserea-

tur nostri. His dictis, perrexit primo Esaias dicens illud cap. LXIV: Uti-

nam dirumperes domine célos et descenderes, ut notum fieret nomen

tuum inimicis tis. Ecce tii iratus es quia\) peccavimus, et nunc domine

páter noster ") es ; nos ver lutimi et opera manuum tuanim omnes

nos, ne irascaris domine, et ne ultra memineris iniquitatis nostre.

Hec ibi. Tunc deus páter hoc audito respexit ad justitiam, et illa ait :

Scriptum est per istum Esaiam cap. LXY. Eecede a me : non appropin-

ques mibi, quia immundus es. Ecce scriptum est coram me : reddam et

retribuam in sinum eorum iniqiiitates patrum vestrorum. Hec ibi. Ter-

ritus Esaias et ad suos reversus cum lachrymis ait illud cap. LYII.

Plangite super regionem desiderabilem, quia non est pax impiis, dicit

dominus. Secundo perrexit Hieremias loquensque cum planctu ait illud

Tren. ultim: Eecordare domine quid acciderit^) nobis, intuere et

respice obprobrium*) nostrum
;

patres nostri peccaverunt et nos

iniquitates eorum portavimus : ve nobis quia peccavimus. Quare in per-

petuum oblivisceris nostri, derelinquens nos in longitudine dierum '?

Converte nos domine ad te, innova dies nostros sicut a principio. Hec

ibi. Tunc justitia deo jubente ait illud Hierem XI. Tu ergo noli orare

pro populo isto, quia non exaudiam in tempore clamoris eorum ad

me, et in tempore afflictionis eorum. Et addidit : Konne cap. XV. per

te scriptum est. Si steterint Moyses et Sámuel coram me non est auima

mea ad populum istum. Eieci eos a facie mea. Territus Hieremias et

ad suos reversus ait illud Tren. H. Deduc, scilicet túrba electorum, quasi

torrentem lachrymas per diem et noctem : et non taceat pupilla oculi

tui. ^'} Et infra. Ego vir videns paupertatem meam iu ira indignationis

eius. Me minavit et adduxit in tenebras et non in lucem. Tertio i)errexit

Job et loquens in amaritudine cordis sui dixit illud cap, VI. Quis def^)

ut veniat petitio mea, et quod expecto tribuat milii deus. Et iterum.

Parce milii domine : nihil enim sünt dies mei, usquequo non parcis

mihi nec dimittis me ut glutiam salivam meam
,
peccavi. Quid faciam

tibi o custos hominum : quare me j^osuisti contrarium tibi et factus sum

mihimetipsi gravis. Gnv non tollis peccatum meum, et quare non aufero

iniquitatem meam. etc. Tunc dominus ait illud cap. XXXVIII. Quis est

iste involuens sententias sermonibus imperitis et ad deprecandum con-

.positis. Numquid tu irritum facies judicium meum ut tu justificeris.

M Tihanyi-c. 233. 1. ") Horvát-c. 14. 1. =') Tihauyi-c. ^34. 1. *) Hor-
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Qnis enim resistere potest vultui meo. Quis dedit mihi ante et

reddam ei. Eesumptis Job viribus ut sermone ^) molli frangeret

iram dei , dixit illud XLII. cap. Scio quia omnia potes et nulla te

latét cogitatio, ^) Idcirco me repreliendo et ago penitenciam in cinere.

Et iterum cap YI. Yerumtamen ad omnipotentem loquar et vias

meas iu conspectu eius arguam , et ipse érit salvator meus. Et addi-

dit illud cap XTTT . Cur faciem tuam abscondis et arbitraris me inimi-

cum tuum ? Contra folium qiiod vento rapitur ostendis poteutiam tuam,

et stipulam siccam persequeris. Seribis enim contra me amaritudines et

cousumere me vis peccatis adolescentie mee. Tunc justitia ait illud cap.

VIII. Usquequo loqueris talia. Nunquid deus supplantat judicium et

omuipotens subvevíit quod justum est , et quid prodest deo si justus

fueris, aut quid ei confers si immaculata fuerit vita tua. Scriptum est

per te cap. XXXYIII. Omnia que sub celo sünt mea sünt ; non parcam

verbis potentibus et ad deprecandum conpositis. Territus ") Job fugit ad

suos *) cum lachr^^nis dicens. Pereat dies in qua natus sum, et nox in

qua dictum est : conceptus est liomo, quare data est misero lux et vita

liis qui in amaritudine anime sünt. Tuuc omnes ceperunt plangere

dicentes illud Tren. II. Heu quia factus est dominus velut inimicus, pre-

cipitavit Israel. Et infra cap III. In tenebrosis collocavit nos quasi mor-

tuos sempiternos , et cum clamaremus exchisit orationem nostram.

Et iterum eodem capitulo : Nos inique egimus domine et ad iracundiam

provocavimus te. Idcirco inexorabilis es, percussisti, nec pepercisti

;

vide domine quomodo aperuerunt super nos os suum omnes inimici.

('iipitidnin tt'vtiuui. Itaque in luctu et gemitibus desolati dixerunt al-

tér ad alterum
;
Quid^) amplius faciemus"? Quidam dicebant : Non est am-

plius opus ut addominum mittamus, quoniam complevit dominus furorem

suum,efludit iram indignationis sue, non addet ut respiciat nos. TrenlY.

Cap.'' j Hieremias ver inter eos loquens dixit illud TrenoriimlII. Xe tacea-

mus eoque non esset requies, donec respiciat et ^-ideat deus de celis. Et ite-

rum. Per me inquit, scriptum est eodem cap. Inundaverunt aque super ca

put meum, dixi, perii ; sed invocavi nomen tuum domine de lacu novis-

simo : vocem meam audisti , avertisti aurem tuam a singultu meo et

clamoribus. Hec ibi. Tunc et Dávid ait : Clamorem i^auperum exaudet

dominus, immo coufidite scientes pro certo, quia juravit dominus Dávid'

)

veritatem et non frustrabitur eum : de Iructu venti'is tui ponam super

sédem tuam. Dixerunt igitur ad eum omnes. Perge ergo et tu ad domi-

num et deprecare pro nobis. Xunc autem et nos clamemus in celum et

M Tihanijic. 236. 1.
'^) Horvat-c. 17. 1. ^) Horvát-c. 18. 1. *l Tiha-

uiji-c. 237. 1. '") Horvat-c. 19. 1. «l Tihamji-c. 238. 1. ') Eorvát-c. 20. 1.
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miserebitiu' nostri deus noster et memor érit testamenti patrum nostro-

rum. I. Machab. lY. Time Dávid cepit in celum ascendere ') in spiritu

et dicere : Aperite mihi portás justitie et ingressus in eas confitebor

dominó. Micliael autem archangeliis ait ad eum : Eevela dominó per me
viam tuam et dabis tibi petitiones cordis tui. Eespondit Dávid : Erueta-

vit cor meum verbum bonum, dico ego opera mea regi. Dixit ^licbael

:

Vide ne diutius gi-aves regem sermone prolixo. Tu euim scis quia vir

liuguosns non dirigetur in terra hac. Respondit Dávid :

•'

) Lingua mea

calamus seribe velociter seribentis. Tunc angeli eharitate pi-eventi ibant

ad dominum dicentes : Mementó domine Dávid et omnis mansvetudi-

nis eius. Et ait dominus : Inveni Dávid seruiim memn oleo saneto meo

unxi eum. Et veritas mea et misericordia mea eum ipso et in nomine

meo *) exaltabitur cornu eius. Dixit quoque Dávid ad Michaelem : Quis

deducet me in civitatem munitam ? Introduetus quoque per angelum et

trausiens de hierarchia in hierarchiám, de ordine in ordinem ; aspieieus

loci amenitatem ait: Quam dilecta tabernacula tua*) domine virtutum :

concupivit et defecit anima mea in atria domini. Beati qui habitant in

domo tua domine, in secula seculoi'um laudabunt te. Tunc perveniens ad

thronum dei ubi, sancta trinitas residet, prostratus humiliter adoravit

dicens : Benedicat nos deus, deus noster, benedicat nos deus ; et

metuant eum omnes fines teiTe. Dixit autem dominus : Quid vis ut

faciam tibi '? At ille : Ubi sünt misericordie tue domine sicut jurasti

Dávid in veritate tua ? Tu dixisti:') Clamabit ad me et ego exau-

diam ilhim : eripiain eum et glorifieabo eum. Longitudine dierum

rejilebo eum et osteudam illi sakitare meum. Ad te ergo domine

clamabo, deus meus ne sileas a me. Exurge, quare obdormis domine "?

exurge ne repellas in fiuem : quare ^) faeiem tuam avertis '? olilivis-

eeris tribulationis nostre. Educ de carcere auimas nostras, ut confi-

teamur nomini tuo domine. Tunc deo jubente dixit justitia : Nonue per

te scriptum est : Justus dominus et justitiam dilexit, equitatem vidit

vultus eius, justicie lex dat ut peccatores convertantur in infernum ete.

At Dániel : Tace tu nunc justitia nec mihi molesta sis, quoniam '
) scrip-

tum est : miserationes domini super omnia opera eius. Unde resumptis

viribus Dávid ait dominó : Justus quidem es domine et reetum judicium

tuum, fac tamen eum servo tuo secundum misericordiam tuam. Reminis-

cere miseratiouum tuarum domine, memor esto congregationis tue domine

quam possedisti ab initio. Fiat misericordia tua domine super nos, quem-

admodum speravimus in te. Tunc et omnes sancti patres clamantes**)

^) Tihanyi-c.n^. \^)Horvát-e. 21. 1. ^ Tihaniji-c. 240. í. *) Horv.-r.MA.

*) Tihaniji-c. 241. 1.
«) Horvát-c. 23. 1. 'i Tihanyi-c. 242. 1. ») Horvát-c. 24. 1.
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dixerunt. : Ne reminiscaris doiuiiie delicta uosti'a vei parentum uostro-

rum ; neque vindictam suinas de peccatis nostris. Thob III. üt qiiid

domine repulisti in finem , iratus est furor tuus super öves pascue tue.

Ostende nobis domine misericordiam tuam etc. ^) Itaque misericordia

conpatiens geueri humano dixit ad dominum : Tu exurgens domine

misereberis Syon, (|uia tempus miserendi eius, qiiia venit tempus. Noniie

tibi domine proprium est misex*eri, magisque tiie bonitati convenit secuu-

dum misericordiam agere, quam secundum meram jnsticiam. Audiens

Dávid misericordiam loqui pro se, gratias ágens dixit : Misericordias

domini in eternnm cantabo. Sed et genus humannm audiens pro se esse

misericordiam, ccpit fortiter clamare. ") dei misericordia ! o dei

immensa pietas ! o dei bonitas ! Miserere nostri domine, miserere nostri.

Fiat misericordia tua domine super nos etc. Exurge domine adjuva nos,

et libera ^) nos propter nomen tuum. Piacatus itaque deus dixit ad

Dávid : Vadé, quia visitabo vos et suscitabo super vos verbum meum
bonmn ut reducam vos. Hierem. XXIX. Prostratus Dávid et gi-atias

ágens dixit : Contitebor tibi domine in totó corde nieo. Narrabo omnia

miriabilia tua, letabor et exultabo in te, psallam nomini tuo altissime.

Narrabo nomen tuum fratribus meis , in medio justorum laudabo te.

Reversusque Dávid *) ad suos ait cum gaudio. Qui timetis deum laudate

eum, universum semenJacob glorificate eum, quouiam non sprevit neque

despexit deprecationem pauperis etc. Intellexi a dominó quoniam in eter-

num servabo Dávid misericordiam meam et testamentum meum fidele

ipsi. Tunc omnes saucti patres ') leti eöecti deo gratias reddiderunt,

eum laudautes et dicentes : Benedictus es domine deus patrum nostro-

rum ! benedictus es domine qui intueris abissos ! Benedictus es super

thronum maiestatis, et laudabilis et gloriosus in secula !

Articidus secundus per modum historie
,

qualiter determinatum

est per divinam sapientiam ut homo redimatur '? Ubi primo ponitur

allegatio misericordie ; secundo oppositio justitie ; tertio determinatio

sapientie.

Caiiituliitii priintuii. Secundum'") mysterium dicitur determinationis,

Grandis nempe (juestio orta est inter dei misericordiam et justitiam ac

veritatem de hominis liberatione
,
que quidem per filium dei scilcet sa-

pientiam hoc modo determinata est. Et lianc imagiiiationem ponit beatus

Bernaldus super Missus est. Circa hec antem tria contemplemur. Primo

misericordie allegationem et probationem. Nam misericordia dicebat

:

Pium est homini misero per se síu-gere non valenti misereri. Et hoc

probat pluribus módis et rationibus.

i| Tihany i-c. ^43. 1. ==) Horvát-c. 2.5. 1. ^1 Tihany i-c. 244. 1. *i Hur-

v<it-c. 26. 1. ^1 Tihanyi-c. 245. 1. ®j Horvát-c. 28. 1.



111

Primo ex lege divina
;

Secundo ex lege canoniea;

Tertio ') ex lege phisica
;

Qnarto ex lege civilica.

Prima ratio aecipitur ex lege divina, (juoniam scriptum est per pro-

plietam : Misericordia domiui ab eteruo usque in eternum super timen-

tes eum. Et itei-um: Nunquid obliviscetur miseren deus aiit continebit in

ira sua misericordiam suam ? igitur etc. Indecens est et omnino illicitnm

deum summe miseiicordem (sicut omnis lex divina ') et propliete cla-

luant) suinmam misericordiam non ostendere. Svavis enim dominus

universis, et miserationes eius super omnia opera eius ; ergo iniquit

:

Tu deus hoc super omnia ''j misericordissimum opus facere debes,

te ipsum pro redemptione hominis exliibendo. Secundo probabat ratione

smnpta ex lege canonica, quia quod semel piacúit amplius displicere

non potest. Extra de reg. jur. lib. YI. Deo autem piacúit liominem

creasse ad hunc finem, söilicet ad beatitudiuem, ergo reduci debet et

reparari ad eandem misericorditer post lapsum. Item odia sünt restrin-

genda, favores ampliandi, ut dicitur ibidem, se. de regu. juris lil). VI.

et de peni. dist. I. Pene : odiosum autem fit peccatum Ade et meruit

penam, ideo cougruum est o domine deus at secundum tuam misericordiam

amplies ei fervorem *) clementie et miserationis tue, indulgendo eius '^}

peccato. Tertio probat ratione sumpta ex lege phisica, quia unicuique

rei convenieus est illud quod conpetit sibi secundum suam proprietatem

naturalem , ut dicit Aristoteles et Porphyrius lib. de ve. Proprium

inquit est quod uui soli et semper convenit, ut homini ridere vei ratio-

cinari etc. Sed deo proprium est misereri, ut canit ecclesia. Deus cuius

proprium est misereri, ergo etc. Et hoc confirmatur per exempla natu-

ralia, quia pietas et misericordia propria est nobilibus et magnanimis ani-

malibus. Nobilis enim ira leonis parcere'') prostratis. Sed et ursus animál

iracundissimum etaper ferocissimus parcere norunt prostratis, idcirco con-

veniens est ut deus misereatur homini prostrato per penitentie liumili-

tatem. Quarto^x lege civilica, quia dolus alicuius non debet sibi patro-

cinari ut exinde ') prémium vei lucrum assequatur ff. de dolo ma. 1. ne

ex dolo suo lucretur. Nec debet quis consequi emolimentum de mendacio

suo ut . de natalibus restituendis lib. I. Sed quia serpens fraude Adam et

Evam decepit ut in servitutem et captivitatem eos redigeret, ideo maleficia

serpentis lucrum et emolimentum habere non debent ,

") vinculis suis

^) Horvát-c. 29. 1. -) Tihamji-c. 246. 1. ^j Horvat-c. 30. 1. *) Horvát-c.

31. 1.
sj Tihany i-c. 247. 1. «) Horvát-c. 32. 1. '') Tihamji-c. 248. 1. «) Hor-

vat-c. 33. 1.
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semper homines detiueudo. Item deceptis et non decipientibus jura

subveniunt ff. ad A^elleianum 1. II. Verba. et. ff. de in integrum restit,

finali. Debet-ergo jus divinum síibveuii-e decepto homini ete.

Capituhim seciindani.íiecnndo, circa hanc questiouis decisionem cou-

templemurveritatis et justitie opinionem. Cumenimtalibusrationibiis mi-

sericordia inclinaret deum patrem ad miserandum et redimeudmn homi-

nem, veritas obstabat dicens: misericordia quid tu loqueris, nuiiquid vis

nie perire? tu enim domine deus cum sis deus et non mentiaris.Nam scrip-

tum est: Veritas domini' ) manet in eternum,perPsalm. Sed tudixisti ho-

mini: Quacunque hóra comederitis morte moriemini, GenesisII. ergo opor-

tet quod ista sententia tua stet fixa in veritate ; et sic') homo in morte

maneat. Ad hec misericordia respondens ait : Nonue ubi scriptum est,

Veritas domini manet in eternum, immediate premissum est : Quoniam

confirmata est super nos misericordia tua. Facienda est ergo hec mise-

ricordia homini ut liberetur propter me, ne forte ipse deus videatur

esse immisericors ; sed et tu veritas debes mihi consentire in hoc.

Ne autem obstet veritas illius sententie quam allegasti, scilicet : Qua-

cunq ue hóra come.leritis morte moriemini, fiat hocmodo: ut homo et

moriatur et quodammodo non moriatur propter me ; moriatur quidem ^)

corporaHter , cuius quidem mortis necessitatem incurrit per illám sen-

tentiam sed non moriatur*) morte eterna. In hoc enim mihi consentire de-

bes, quoniam scriptum est: Nunquid in eternum projiciet deus, aut in finem

misericordiam suam abscidet a generatione in generationem etc. Ait vei-i-

tas : Vére tibi non consentire asperum est et crudele judico, quoniam scrip-

tum est I. Korinth XIV. Non est dissensionis deus sed pacis, libeat ergo

misereri homini hoc modo, quo nonderogatur veritati. Justitia ver videns

veritatem consensisse ait ad eas : Quid facitis o misericordia et veritas,

nunquid deus subvertit judicium, Job XXXIV. Scriptum est enim : Jus-

tus dominus et justiciam dilexit, equitatem vidit vultus eius Psalm.'")

Non ergo **) permittam sic homini misereri ut excludar. Justitia quippe

requirit ut sicut scriptum est Esai. XXVI. tollatur impius et peccator

ne videat glóriám dei etc. Misericordia ait : justitia non sis mihi con-

traria, sed fiat homini misericordia saltem propter me : si non propter

Adam, quia et scriptum est perPsalm. Miserationes domini super omnia

opei'a eius, ergo et super justiciam ; unde et tu mihi debes consentire ut

homo misericordiam consequatur. Justitia ait : Non possum aliter con-

sentire nisi et mihi satisfiat, nec decet ut deus tantum agat secundum

misericordiam , sed et secundum justitiam. ') Fiat ergo mihi satisfactio

^) Tihanyi-c. 249. ]. -) Horvát-c. 34. 1. ^•) Tihanyi-c. 250. 1. *i Hnr-

vát-c. 35. 1. ^) Horvát-c. 36. 1. ^] Tihanyi-c. 251. 1. ^1 Horvát-c. 37. 1.
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<le peccato liominis usque ad novissimum quadrantem, dicente scriptura :

Ámen quippe dico vobis, non exibit inde homo nisi reddat novissimum

quadi autem Matli. Y. Hoc facto tibi bene conseutire possum ut homo
liberetm', alias ego peribo. Et ut Anselm. lib. I. Cur deus homo cap.

XII. dicit : Liberior inquit, esset injustitia si sola misericordia dimit-

teretur. Dimittere quippe peccatum sine satisfactione non est aliud

quam non punire. Si autem peccatum non punitur, inordinatum ali-

quid dimittitur, quod non decet regnum dei ; ergo etc.

Capitiilnwtertiitm. Tertio contemplemur circa hoc divine sapientie

diffinitionem sive conclusionem. Nam tot contrarietatibus motis, ^) deus

patei" dedit omne judicium facere ") filio, sicut scriptum est Joh. Y. et

mandavit istud decernere. Filius autem qui et sapientia dei patris est

secundum apostolum I. Cor I. auditis allegationibus utriusque partis di-

xit. Justitia dicit : perii si Adam non maneat in morte. Alia autem dicit

:

perii si Adam misericordiam non consequatur. Hec est ergo diffinitiva

sententia super hoc : Fiat pena et mors bona Ade, et habebit utraque

quod petit. Obstupuerunt omnes et dixerunt : Quomodo fiet istud, cum
pena sit amara et mors peccatorum pessima ? teste scriptura, quomodo

ergo érit bona. Judex^) ait: Queratur ex filiis Ade aliquis qui omnino

sit justus et absque omni jieccato etiam originali, qui non sit dignus *)

móri , et iste moriatur ex charitate et puniatur pro humano genere,

cum non sit debitor mortis et pene satisfit justitie , et homini miseri-

cordia impendetur. Cucurrit ergo veritas et circumivit orbem térre et

quesivit si inveuiat talem innocentem, et nemo est inventus mundus a

sorde, nec infaus cuius est unius diei vita super terram, teste scriptura.

Tunc cum rediret , misericordia et veritas obviaverunt ''} sibi scilicet

mutuo. Et quesivit misericordia, si invenisset justum ? illa respondit.

Omnes declinaverunt simul inutiles facti, non est qui faciat bonum,
non est usque ad unum, teste Psalm. Tunc et justitia ait : Et si inveni-

retur talis justus sed purus homo, quomodo eius morte vei pena satis-

fieret secundum dei iustitiam de peccato hominis, cum peccatum homi-

nis sit infinite gravitatis, tum quia contra bonitatem infinitam, tum
quia hominem infinito bono privavit, ") tum quoque quia infinita indi-

vidua humani generis inpotentia corrupit: sicut patuit parte prima

huius lib. art. II, cap. II. in medio. Omnis autem homo purus finiti est

meriti, igitur") etc. Tunc ait divina charitas : Quicquid in hac re conten-

datis, hoc est judicium ut deus fiat homo iustissimus et absque peccato;

et ex charitate satisfaciat secundum meram iustitiam sua pena et morte

*) Tihamji-c. 252. 1. '') Horvnt-c. 38. 1. =>) Horvat-c. 39. 1. *) Tihanyi-c.

253. 1. 5) Horvat-c. 40. 1. ") TiJianyi-c. 254. 1. ') Horvat-c. 41. 1.
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pro liomine. Sicqne misericordie et justitie satisfit et cum lioc cliaritas

(lei iiiíinita manifestabitur, cum sic deus liominem dilexerit et laverit

eum a peccatis suis in sanguiue suo. Super hac sententia pacata est

justitia et osculum pacis dedit misericordie et cliaritati , et tunc justicia

et pax osculate sünt. Tunc deus páter ait : Omnia in sapientia fecimus

niundum^) creando ; sic omnia in sapientia, id est in filio faciemus mun-
dum reparando. Ait filius : Ecce^) ego, ut fiat ista misericordia, charitas,

iusticia et veritas in promissione. In capite quippe libri scriptum est de

me ut facerem voluntatem tuam. Et sic determinatum est ut filius dei

sit homo
,
per incarnationem quoque eius et passionem liberetur

homo. igitur anima fidelis ! christi sangviue redempta ! vide quauta

charitate deus te amavit , vide quanta eius misericordia erga te exti-

tit, quanta bonitas, ut ipse pro te peccatore voluerit in se ipso satis-

facere, et cum resurgere non posses ipse pro te sublevaudo ^) seipsum

subiecerit. Exinauivit pro te semetipsum et formám servi accepit,

qui peccata tua ipse pertulit in corpore suo, ut peccatis mortua justi-

cie vivas. gratiosissima divina sapientie diffinitio , ut deus sit homo
cuius passione redimatur homo. felix culpa (inquit Gregor), que

talem meruit Jiabere redemptorem. benignissime deus tibi quid pro

liiis referamus laudis et gratiarum actionis '? si millesies nos pro te

impenderemus, minimum esset ad id, quod tibi ex equo debemus pro

tam pio dono et beneficio immenso.

Articulus tertius qualis conditionis debuit*) eligi et esse mater

dei et domini Jesu Christi.

Tertium mvsterium dicitur maternalis electionis. Circa quod pro

continuatione historie precedentis possumus contemplari, quod^ ) post-

quam patribus sanctis innotuit, quod dei fllius de sua matre preelectis-

sima incarnari deberet : consilio inito dixerunt ad invicem illud

II. Eegum I. Queramus inquit nunc adolescentulam virginem speciosam

que stet coram rege et serviat ei etc. Talem inquam que digno suscipiat

hospitio deum nostrum, nec in ea inveniatur quod oculos sue maiesta-

tis oífendat , ne forte inducat super nos maledictionem pro benedictione

Gen. XXVn. Tunc mter eos Job dixit quod scriptum est cap XI. Forsi-

tan vestigia dei conprehendemus et usque ad perfectum omnipo-

tentem reperiemus ; excelsior celo est et unde cognoscemus q. d. non

possumus nos istud per omnia perfecte scire quof) et quantis per-

fectionibus dei mater debeat fulgere : sed hec ad sapientiam dei perti-

nent declarare. Exurgens quoque Jesus filius Syrach qui et Ecclesias-

^) Horvat-c. 42. 1. ^) Tihamji-c. 255. 1. ^) Horvat-c. 43. ]. *l Horvat-c.
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ticus appellatur ,
*) dixit qiiod scriptum est cap. I. Omnis sapientia a

dominó deo est? arenam maris et pluvie guttas et dies seeii quis diuu-

meravit '? sapientiam dei precedeutem omnia quis inuestigavit '? radix

sapientie cui revelata est? et astutias eius qnis agnovit. Unus est altis-

simus creator omnium, omnipotens et dominus deus, ipse creavit illám

se. virginem matrem suam, idest creandam previdit ab eteruo et multis

perfectionibus decorandam ; sequitur : Ipse solus vidit et dinumeravit et

mensus est et exaltavit eam super omnia opera sua ^) et super omnem
carnem secundum dátum siiiim. Hec ibi. Dixeri;nt itaque: Mittamus

ergo ad dei sapientiam legatum, ut doceat nos qualis conditionis esse

debeat et quantis fulgere debeat ornatibus perfectionum ipsa, qiíe digna

est eligi in matrem dei. Miseriint igitur Dávid, qui veniens ait ad divi-

nam sapientiam: Domine ad te conftigi doce me facere voluntatem tuam,

quia deus meus es tu ; spiritus quippe tuus deducet me in terram rectam,

propter nomen tuum domine vivifica me in equitate tua ! Scio enim
<]uia beatus quem tu erudieris domine et de lege tua docueris eum etc.

Doce ergo me tuam voluntatem^) de matris eligende conditione. Eespon-

dens quoque divina*) sapientia ait illud Deuteronom. VI. Observa et

audi. que ego loquor tibi bodie. Ipsa quippe virgo, que deum debuit cou-

cipere, debuit esse femina amicta sole charitatis et luna mundane insta-

bilitatis sub pedibus eius per contemptum omnium terrenorum, et in

capite eius corona duodecim stellarum, quia duodecim conditionibus nobi-

litatis debuit fulgere et gloriari que sequuntur in tribus quaternariis dis-

tincta. Primus quaternarius accipitur ex parte corporis. Secundus ex

parte anime. Tertius ex parte utriusque. Nam ex parte corporis debuit esse

Primo formisissima
;

Secundo nobilissima
;

Tercio de Dávid stirpe regia
;

Quarto ^j nomine Maria.
Secundo ex parte anime debuit esse

Primo a peccato purissima
;

Secundo virtutibus adornatissima
;

Tercio sanctitate excellentissima
;

Quarto dono dei perfectissima.

Tercio ex parte utriusque debuit esse

Primo virgo castissima

;

Secundo voto Joseph consecrata;
Tercio viro desponsata;
Quarto in Nazareth commorata.

') Tihanyi-c. 257. 1.-) Horvát-c. 46. 1. ^1 Horvif-c. 47. 1. *) Tihanyi-c.
258. 1.
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Cajntuhnii j>riminti. Priiua itaque stella qua gloriatur beata virgo, di-

citui"^) formositas. Ipsa enim debuit esse et fixit virgo picerrima corpore

et animaJiixtaCantic. IV. Tota pulcra et amicainea etc. Circa quod qutj-

ritur, utrum cougruum erat dei inatrem esse pulceiTimam pulcritudine

cori)orali ? Arguitur quod non, quia in matre Christi nil debuit esse de va-

nitate, sec : fallax") gratia et vana est pulcritudo. Proverb. ultimo, ergo ipsa

nou debuit esse pulcra. Preterea pulcritudo in femina est occasio periculi,

unde. Ecclesiast. IX. Yirgineni ne conspicias ne scandaliseris in pulcri-

tudine eius. Et iteruni : Propter speciem mulieris multi perierunt. Sed

beata virgo omnibus debuit esse causa salutis et nulli causa pereundi,

ergo non debuit esse pulcra ") corporaliter. Prinjo deus in incarnatione

maximani debuit ostendere humilitatem
,
juxta illud Philem. II. Exina-

nivit semetipsum formám servi acciineus. Sed maior est bumilitas car-

uem accipere de deformi quam de pulcra ; ergo mater dei debuit esse

deformis.

Ad hanc questionem respondetur quod mater dei non debuit esse

deformis, sed pulcerrima etiam corporali pulcritudine ; et hoc pluribus

rationibus, quas ponit magnus Albertus super Missus est cap. XLII.

Primo, ratioue preíigurationis

:

Secundo, ratione designationis
;

Tercio, ratione assimilationis ;

Quarto, ratione virtutis laudal)ilioris.

Primo inquam*) ratione prefigurationis ; figura enim sive signum

liabere debet similitudinem cum signato , sed omnes mulieres prefigu-

rantes matrem Christi fuerunt pulcerrime, sicut claret ^') de Hester

coniugata, Judith vidua, Kachel et Rebecca virginibus, teste scriptura

sacra. '^) Secundo ratione designationis se. interioris pulcritudinis, uam
per pulcritudinem exteriorem ducitur intellectus ad interiora

;
quia nobi-

liori et pulcriori anime debetur nobilius et pulcrius corpus. Nam maté-

ria et forma debent esse i)roi)ortionata secundum Philos. II. lib. de

anima; unde et coi-pus humánum nobilius et pulcrius est omnibus corpo-

ribus brutorum propter unionem ad animam nobiliorem, videlicet ratio-

nalem. ") Cum ergo in beata virgiue fuerit perfectissima pulcritudo

anime, debuit esse et perfectissima post**) Christum pulcritudo corporis.

Tercio. ratione assimilationis. Nam Philosoph. II. lib. phisic. dicit : quod

natura est vis insita rebus similia ex simüibus procreans. Nisi ergo

natura erret vei impediatur, filius érit similis patri vei matri. Sed quo-

^) Borvát-c. 49. 1. -) Tihanyi-c. 259. 1. ^) Horvát-c. 50. 1. *) Horvát-c.

TA. 1.
"^1 Tihanyi-c. 260. 1. «) Tihanyi-c. 263. 1. '') H.i-vát-c. 52. 1. «) Tiha-

nyi-c. 261. 1.
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niam filius benedicte virginis Cliristus fit et debnit esse pnlceiTÍmus,

juxta illud Dávid : Speciosus forma pre filiis hominum. Nee potest impe-

dimentum liic concurrere, cum nascitur Christus de matre, sine patre

spiritu sancto operante, cuius perfectissima sünt opera : ergo sicut filins

fit pulcerimus, ^) ita et mater. Non enim potest arbor bona fructus

malos facere et e converso. Math. YII. Quarto, ratione virtutis lau-

dabilioris. Beáta enim virgo fit castissima et eiiis castitas') laudabilis-

sima : sed laudabilior est castitas in puleris. Sicut ergo alie sancte

virgines laudantur de pulcritudine corporali, quando conjucta est spiri-

tuali
,
prout canit ecclesia de quibusdam dicens : Pulcra facie sed piil-

crior fide beata es etc. Ita beata virgo omni laude dignissima multo

magis debuit commendari de castitate in summa pulcritudine corporali.

Capittihim seeirnd 11)11 .8ecnrxó.asteYi?L diciturnobilitas,quia beata virgo

fit et debuit esse virgo nobilissima; et hoc secundum®) Albertum ubi supra

cap. LV. pluribus rationibus. Primo, ratione esaltationis. Ipsa enim de-

buit exaltari super omnes homines et angelos, ergo debuit super omnes

humilior et virtuosior esse. Sed ut dicit Bernaldus : nobilior et commen-

dabilior est liumilitas in nobili quam in ignobili et abjecto ; ut igitur

digna sit super omnes exaltari debet , et debuit nobilitate generis fungi

in qua maior et laudabilior eius virginitas foret. Nam Augustinus dicit,

quod nunquam beata virgo fuisset *) super omnes choros ^) exaltata, nisi

fuisset super omnes homines humiliata. Secundo ratione ^) conforma-

tionis. Quia enim ut dicitur Ecclesiastici XIII. omne animál diligit sibi

simile, et secundum Philos. simile applaudit simili. Unde et reges de

stirpe regia volunt accipere sibi sponsas, et nobiles de nobili. Cum ergo

Christus deus sit infinite nobilitatis, quia a patre nobilissimo se. deo

eternaliter genitus, genitura dignissima : igitur debiiit et matrem con-

formiter nobilem habere. Tercia ratio gratiíicatiouis. Quia ut dicit

Hieronimus : seruitia ingenua sünt gratiora ; sed beata virgo debuit ser-

vire dei filio : ergo ut magis sint grata eius seruitia, ') debuit ^) esse in-

genua et spectabilis genere. De hac eius nobilitate latius libro XI.

parte II. capitulo I. art. I.

Capitulum tertium. Tercia stella, qua gloriatur domina nostra dicitur

Dávid generositas. Nam mater dei debuit esse de stirpe Dávid regis, quia

ut sci*ij)tura testatur, ipsi Dávid facta est promissio de Christo, juxta illud

Psalm. Juravit dominus Dávid veritatem et non frustrabitur eum, de fructu

ventris tui ponam super sédem tuam. Unde et Esai. XI. cap. Egredietur

^) Horvdt-c. 53. 1. ^) Tíhanyi-c. 264. 1. ^) Horvat-c. 54. 1. *) Tihanyi-c.

262. 1. *) Tihanyi-c. 265. 1. «j Horvát-c. 55. 1.
') Tihanyi-c. 266. 1. «) Horvat-c. 56.1.
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virga de radice Jesse, qui quidem fit páter Dávid, et flos de radice

eins ascendet etc. Proinde angeliis aninincians beaté virgini Christum,

dixit de eo : Dabit illi domiiiiis deus sédem Dávid patris eius, secundum

Nicol. de Lyra iutelligendo de temporali sede vei regno^j Dávid: Cliristus

non sedit siiper sédem Dávid, imo istud negavit coram Pylato Joh.

XVIII. dicens : Eegnum meum non est de hoc mnndo. Loqiiitur ergo liic

angelus de regno spirituali et celesti, quod figuratum fit per regnum

temporale Dávid, sicut et celestis Hierusalem per temporalem etc. Claret

ergo quod beata virgo fuerit de Dávid stirpe regia et a deo electa.

Capituliim qvartiim. Quarta stella dicitur nominis dignitas. Nam ma-

ter dei debuit Dominariboc nomine dignissimo") Maria. Quiacongrueutius

per boc uomen exprimitur eius virginalis et dignissima conceptio, quam
per quodcunque aliud nomen. Unde Bernald. super Missus est dicit

:

') Lo-

quamur pauca de boc nomine Maria, quod iuterpretatur stella maris, quod

matri virgini valde crongruenter adaptatur ; ipsa namque aptissime sideri

comparatur, quia sicut sine sui corruptione sidus emittit rádium : sic sine

sui lesione virgo parturivit filium. Nec sideri radius minuit suam clari-

tatem , nec virgini filius suam integritatem : ipsa namque est stella

nobilissima ex Jacob orta , cuiiis radius universum orbem illuminat,

cuius splendor etiam prefulget in supernis et inferos penetrat. Hec Ber-

naldus. Merito igitur a stella nomen accipere debuit mater dei, quia sic

erat proplietatum *) Numer. XXIV. Orietiir stella ex Jacob ; et quia

magis eius virginali conceptioni congruit. De boc bic pertranseo brevi-

ter, quia latius libro VI. tractatui-us sum de eo.

Capitiilimi qiiintum. Quinta stella in ordine. et prima secundi quater-

narii dicitur puritas. Nam ipsa benedicta virgo, que dei mater erat eligenda,

debuit esse virgo purissima"^) ab omni peccato immaculata, sicut hoc pre-

dictum est Cant. IV. Tota pulcra es et macula, scilicet peccati non est in

te. Katio : quia non decebat dei matrem esse alicuius peccati contagione

maculatam. Non enim habitat deus in anima vei corpore subdito pecca-

tis. Sapient. I. Hinc Anselm. de conceptu virgin. cap. XVIII. Decebat ut

conceptio illius bominis ex matre fieret purissima tanta "j puritate, qua

sub deo nequit maior intelligi, cui deus páter suum unigenitum, quem

de corde suo genuit equalem sibi ita dare disposuerat , ut esset unus et

idem dei filius et virginis filius, et quam ipse filius specialiter sil)i matrem

eligebat, et de qua spiritus sanctus operaturus erat ut ex ipsa concipe-

retur et nasceretur ille de quo procedebat. Hec Anselm.

Cajiiti(lin)i si'.rtinn. Sexta stella qua gloriatur dei mater, dicitur vir-

tuositas. Debuit enim mater dei eligi talis virgo, que foret virtutibus ador-

1) Hnrvát-c. hl. 1. -) Tihanyi-c. 267. 1. =*) Horvát-c. 58. 1. *) Horvát-c.

.59. 1. ^1 Tihaniji-c. 268. 1. ^) Horvát-c. 60. 1.
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natissima*) quoniam de ipsa scriptum est Ecclesiastici. XXIV. In me om-

bís^) gratia vie et veritatis, in me omnis spes vite et virtutis. Eatio : quia

Bernaldus dicit : Quantumlibet te affliges, quantumlibet te crucies : non

dabit tibi copiam sui dominus virtutum, nisi fueris virtutibus adorna-

tus. Cum ergo deus nulli nisi virtuoso copiam sui tribuat : seqiiitur

quod beata virgo dei mater, cui se deus in filium tribuendum disposuerat,

esset virtutibus decoratissima. Proinde et secundum Augustinum ac

Bernaldum, beata virgo prius in anima quam in corporeo utero concepit

salvatorem per fidem, spem et charitatem. Que virtutes si in ipsa non

fuissent, deus ^j in eius uterum non venisset. Debuit etiam super omnes

esse humillima, quia deum amisit prima femina Eua per superbiam

:

ergo ipsa invenire debuit tóti generi bumano per liumalitatem. Et idcirco

ipsa teste in suo cant. respexit dominus humilitatem anciile sue Luc. I.

De eius virtutibus quibus floruit dicetur lib. YII. parte II. artic. III.

per totum.

Capitulum sí'iitimnni. Septima*) stella dicitiu* sauctitas. Nam debuit

esse sanctitate excellentissima que deum gigneret, utpote qua super omnes

sanctos et clioros erat exaltanda. Maiorem ergo gratiam sanctificationis

etiam in utero sue matris debuit babere dei mater, quam quicunque sanctus:

quoniam ut dicit Damascenus, ipsa a nullo illustrium debuit superari,

que pre omnibus debuit exaltari. Et hoc etiam ostendi potest ex scrip-

ture serié. Psalm. Sanctificavit tabernaculum suum altissimus. ^) Et ite-

rum : Elegit eam deus et preelegit eam ; ergo pre aliis sanctificavit.

Secundo ex fide, quia quod aliis est concessum, tante virgini non est

negatum, sed secundum fidem Johannes et Hieremias sünt in utero

sanctificati ; ei-go multo magis beata virgo dei mater debuit sanctificari.

Nam secundum Arest. II. Thopi. Si ei, cui minus videtur inesse inest

;

et ei cui magis. Si enim servi Cbristi predicti sünt sanctificati : multo

magis eius mater precellentius est sanctificata. Unde Bernaldus in epistola

ad canou. Lugdunen. dicit : Puto quod copiosior gratia sanctificationis

in ipsam decendit, que non solum ipsius ortum sanctificavit, sed etiam

eam ab omni peccato immunem custodivit. Hec ille. De bac sanctifica-

tione latius lib. V. parte I. artic. II. per totum.

Capitulum octavuiii. Octava stella dicitur perfectionis sublimitas.

Debuit enim talis eligi ^) in dei matrem, que foret dei dono perfectissima

et omni gratia plena, ut de eius plenitudine accipiant universi, quati-

nus ') dicere valeat illud Ecclesiastici XXIV. In me omnis gratia vie et

veritatis : in me omnis spes vite et virtutis. — Transite ad me omnes
qui concupiscitis me : et a generatiouibus meis adimplemini. Decrevit

') Tihanyi-c. 269. 1. '•') Horvat-c. 61. 1. ») Horvát-c. 62. 1. *) Tihaniji-c.

270. 1. ö) Horvát-c. 63. 1. ») Horvát-c. 64. 1. '') Tihanyi-c. 271. 1.
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ergo tlivina sapientia ut ea q;ie eligeretur iu matrem in quantum

íalis esset tam perfecta, quod perfectior esse non possit. Ciix-a hoc

qiieritur : Utrum deus potuerit ipsam facere perfectiorem vei meli-

orem quam fecit? Respondetur secunduin Tho. I. Script. Seuten-

tiai-um dist. XXII. ar. 11. Et iterum I. parte summe q. XXYII. ar.

YI. Concor. Alexand. de Ales, quod perfectum est cui nil addi potest

de bonitate, ^) et beata virgo, iu quantum dei mater est talis. Licet enim

deus omuem creaturam in perfcctione accideutali possit in infinitum

facere meliorem ; iu perfectione tamen esseutiali non potest facere

meliorem. Yerbi gratia : non potest facere quaternarium majorem, quia

si fieret major, jam non esset quaternarius, sed alius numerus, quia

unitas addita in numeris variat speciem, secundum Arestotelem. Sic a

simili : licet deus potuerit beatam virginem, ut dei creaturam vei ut

mulierem facere meliorem in perfectione accidentali, tamen non potuit

facere ut esset melior mater et melioris filii mater et ordináta ad május

bonum, Ita quod bis tribus non j^otest aliquid fieri melius, scilicet

bumanitate Cbristi, beatitudine creata, et beata virgine, quod patet,

quia hec tria babent quandam dignitatem ') infinitam ex bono infinito,

quod deus est. Nam bumanitas Cliristi babét dignitatem infinitam ex

boc, quod juncta est divinitati que est infinitum bonum, et beatitudo

creata babét dignitatem infinitam ex boc, quod est dei fruitio, et beata

virgo ex boc, quod est mater dei ; et ex bac parte non potest eis aliquid

melius fieri, sicut non potest aliquid melius esse deo. Hec Tbo.

Cflpitiduiii nununi. Xona stella in ordine et prima tercii quaternarii

dicitiirvii-ginias. Nam dei genitrix debuit esse virgo castissima corpore et

anima
;
quod patet primo ex autoritate Esai. YII. capit, Ecce virgo conci-

piet et pariét filium^) et vocabitur nemen eivis Emánuel ; idest nobiscum

deus. Secundo patet ex rationibus pluribus. Primo quidem : quia non fit

convenieus ut dei filius baberet alium patrem quam deum, ne dei patris

dignitas ad patrem alium transferretur. Secundo ut sicut verbum eterni

patris, quod est filius dei, nascitur ab eo sine omni corruptione sicut et

verbum in nostro corde absque cordis corruptione coucipitur et produ-

citur : ita ad ostendum puritatem filii dei nascentis, debuit a matre

virgine absque mentis et carnis corruptione concipi et nasci in carne

assumpta a verbo. Tercio, quia non decebat ut Cüristus *) qui venerat

aliorum peccata tollere Jobann. I. Ecce aguus dei : ecce qui tollit pec-

cata miindi, ipse cum culpa veniret in mundum, dum per concubitum

et corruptionem nasceretur. Quarto propter finem incarnationis. Nam
Cbristus ideo incarnatus est ut bomines in filios dei nascerentur : rena-

M Tihany i-c. 96. I. "i Tihanyi-c. 97. 1. ^jHorvát-c. 65. 1. *) Eorvát-c.GQ.L
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scuntur autem filii dei non ex voluntate viri, sed ex deo, idest dei vir-

tute. Cuius rei signnm apparere debuit in ipsa conceptione Christi ex

matre virgine, nt Augustinus dieit lib. de sancta virgiuitate. Hec beatus

Thom in. parte sunime q. XXVIII. art. I. De his latius lib. VIII.

parte I. per totum. Tercio patet hoc ex figurarum similitudinibus. Nam
virginitas matris dei prefigurata est in rubo ardenti qui non conbu-

rebatur. Exodi III. Item Ezecbiel XLIV. in porta templi, que clausa

perhibetur et non *) aperietur, quoniam dominiis egreditur per earo.

Et in multis aliis , de quibus causa brevitatis hic pertraíiseo , libro

quo supra latius dicturus.

Capitulum dcc'nimnt. Decima^) stella qua gloriatur dei genitrix dici-

tur voti religiositas. Nam ea debuit eligi in dei matrem, que non solum

esset virgo absolute, sed et virgo voto consecrata, quod ostenditur.

Primo ex autoritate beati s. Augustini lib. de sancta virginitate,

ubi sic dicit : Annunciante angelo Maria respondit : Quomodo fiet istud '?

quoniam \drum non cognosco, — quod profecto non diceret nisi se virgi-

nem ante vouisset. Secuudo ostenditur ratione, quia virginitas in matre

dei preexcellenter pollere debuit , sed magis est laudabilis virginitas

sancta vei conseruata ex voto, ^j sicut et cetera perfectionis opera magis

sünt laudabilia ex voto, propter quod Psalm. liortatur ad votum dicens.

Vouete et reddite dominó deo vestro omnes, qui in circumitu eius offer-

tis munera : ergo dei mater debuit ex voto offerre deo suam virginita-

tem. Sed dicis : Quomodo beata virgo votum virginitatis emittere ausa

Bst, cum hoc in lege veteri prohibitum erat. Unde *) Exod XXIII. Non
érit infecunda nec sterilis in terra tua. Eespondetur, quod beata virgo

habuit virginitatem tribus módis. Primo in desiderio. Nam antequam

incarnatio filii dei ab angelo sibi annunciaretur :
'') virginitatem simpli-

citer et absolute non vouit, eoquod non licebat. Ratio : quia tempore

legis oportebat generationi insistere tam viros quam mulieres, eoquod ex

illó populo Christus exspectabatur secundum carnis originem nasciturus.

Habuit tamen beata virgo tunc temporis virginitatem in desiderio et

eam sub conditione vouit, scilicet si deo piaceret, voluntatem suam et

desiderium diuino committens arbitrio. Secundo, beata virgo habuit vir-

ginitatem in facto, quia postquam sibi innotuit hoc deo fre acceptum.

scilicet ut virginitatem voueret antequam ab angelo sibi denunciaretur

et antequam a Joseph desponsaretur : absolute virginitatem vouit.

Tercio") ex commuui beneplacito. Nam postquam') fit desponsata,

ipsa similiter cum sponso suo ex communi vohmtate et beneplacito

^) Horvat-c. 67. 1. '^) Tihanyi-c. 'il'2. l.^) Horvát-c. 68. 1. *) Tihanyi-c.

27.3. I.. ") Eorvát-c. 69. 1. «] Horvat-c. 70. 1. ') Tihanyi-c. 27i. 1.
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ac consensu virgiuitatis votum eiuisit. Hec beatus Thomas III. parte

summe. cap. XXYIII. artic lY.

Capituhtni undecimuw. Undecima stella, qua gloriatur dei genitrix

dicitur sponsi probitas. Debuit quippe talis in dei matrem virgo eligi

que esset desponsata viro probissimo et castissimo nomine Joseph. Et

lioc ostenditur secundum Albertiim ubi supra cap. L. rationibus pluribus.

Primo, ratione prefigurationis.

Secundo, ratioue iuterpretationis.

Tercio. ratione testificationis.

Primo, ratione prefigurationis. Nam non congruebat ut sponsus

beata virginis ^) prefiguraretur per aliquem, qui exstiterit maritus per

carnalem copulam cum ipse sine carnali copula sanctum conjugium

cum ^irgine contraxerit, virgo coniugem virginem custodiuit, et mmi-

strauit filio et matri paterno afifectu sincero. Unde licet Hester figurauit

beatam virginem. non tamen decuit ut eius sponsus prefiguraretur per

Assuerum ut sic sponsus domini nostri Assuerus debuerit nominari,

quia inter Assuerum et Hester carnalis copula fit. Similiter eadem

ratione licet Sara gignens filium preter naturam in monte immolandum

teneat figurám domine nostre, que genuit filium contra natm-am in

cruce immolandiim. Non decuit tamen ut eius sponsus Ábrahám nomi-

netur quia inter Ábrahám et Saram carnalis copula intervenit, et eodem

modo de Eebecca et Isaac ac aliis similibus ; sed decebat ut istud coniu-

gium et ipse sponsus beaté virginis '} prefiguraretur per Joseph in sui

fidelitate et castitate erga uxorem domini sui ac mysteriorum reuela-

tione
,
procurationis commissione , cibi conservatione et térre prela-

tione. Unde Bemaldus super Missus est dicit sic : Quis et qualis fuerit

iste sponsus Joseph mementó similiter et illius magni patriarche ven-

diti in eg%'ptuLü, et scito ipsum istud vocabulum non solum sortitum

fuisse, sed et castimoniam adeptum, innocentiam et gi-atiam consecu-

tum. Si quidem ille Joseph venditus in egyptum dominó suo fidem ser-

vans, domine sue noluit commisceri. Iste herodianam invidiam fugiens

in egyptum Christum portans, dominam suam domini sui matrem virgi-

nem et ipse continens fideliter custodivit. Ilii data est iutelligentia ^)

misterii somniorum. Isti dátum est, participem esse celestium sacra-

mentorum. Ille frumenta servavit non sibi soli, sed et omni populo.

Iste panem vi^•um de celo seruaudum accepit sibi, et tóti mundo. Non

ergo dubium quin fidelis et bonus homo fuerit iste Joseph cui mater

domini saluatoris desponsata extitit. Hec ille. Tercio, ratione interpre-

^ Horvát-c. 71. 1. '•'l Horviit-r. 72. 1. -^ Horvat-c. 73. 1.
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tationis siue significationis nominis, quia Josepli interpretatiu- anginen-

tum vei incrementum. quod optime ipsi congruit sponso Marié, ')
quia

per lianc despousationem qiiantum ad se, quantum ad proximum, et

quantum ad deum quam plurimum sublimatus fit virtutum et preci-

pue castitatis augmeuto. Naru et ipse castitatem vouisse creditur cuin

conjuge virgine, sicut dicit Augustinus lib. de coniugali bono. Item

auctus fit fama,celebritate, homiuum reuereutia et dilectione.ac matris

dei familiaritate. Tercio, ratioue testificationis, ut scilieet ipse Josepb

sponsus castus testis esset et custos castitatis beaté virginis. De hoc

infra eo. lib. parte YI. ar III. c. I. latius habes.

Capitiihnn (liioih-cimmii. Duodecima stella, qua gloritatur beata virgo

dicitur habitaculi preclaritas. Nam in preclara ciuitate Nazareth habitare

debuit beata virgo, dum Cbristum conciperet ut impleretur illud propbe-

ticum EsaieXI. Egredietur virga de radice Jesse') ubi secuudum veritatem

hebraicam babetur : et uazarenus de radice eius ascendet. Unde et Mattheus

n. scribitur per prophetas esse dictum, quoniam nazarenus vocabitur n-
mén eius etc. De hoc latius infra eodem libro part^ YI. artic. I. capit.

ITT, babetur. Ne enim prolixitas tedium generet, bee breuius pertran-

seo et ut reuertanaur sicut ceperamus in bac parte procedere ad modum

bistorieum ,
quem si placuerit tenere potes per omnes dictas stellas

procedendo, tanquam si sapientia dei per dictas omnes autoritates et

rationes adductas docuerit Dávid inteiTOgantem. lam igitur bis habitis

possumus contemplari quod Dávid gi-atias égit de bona informatione

dicens : Yere magnus dominus noster et magna virtus eius et sapientie

eius non est nu.merus. Omnia in sapientia fecisti domine, impleta est

terra possessione tua. Eeversus quoque ad patres ait cum gaudio : Can-

tate dominó canticum nouum, ^) quia mirabilia fecit. Notum fecit*)

dominus salutare suum : in conspectu gentium reuelauit justitiam suam.

Exposuitque omnes conditiones premissas quas debuit liabere dei geni-

trix. Tunc sancti patres communi consilio miserunt Dávid ad Nazaretb

x\t videret si aliquam talem possit reperire. Conspiciens quoque in spi-

ritu beatam virginem Mariam desponsatam Josepb virginem pulcerri-

mam esse et omni gratia plenam : dixit ad eam, Audi filia et vide et

inclina aurem tuam et concupiscet rex decorem tuum, quoniam ipse est

dominus deus tuus etc. Kespondit Maria : Paratum cor meum, paratum

cor meum : cantabo et psallam in glória mea. Da\'id igitur accedens ad

dominum ait : ^) Inveni locum dominó tabernaculum deo Jacob. Surge

domine in requiem tuam, tu et arcba sanctificationis tue. Tunc deus

^) Horvaf-c. 74. \ ^) Horvát-c. 75. 1. ^) Horvát-c. 76. 1. *) Tihaniji-c.

376. 1. ^) Horvát- c. 77. 1.
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páter misit angelos ad videnduiu beatam virgiuem quam Dávid com-
mendauerat. ^) Qui venientes ad eam dixerunt inter se : Hec est qne

nesciuit tliorum in delicto babebit fructiim in respectione animarum
sanctarum. Sapient. TV. Et regressi commendauerunt eam in domo
summi regis, laudantes eam et") dicentes: quam pulcra est casta

generatio, scilicet beaté virginis cum claritate omnis virtutis et gratie.

Immortalis enim est memória eius, que et apud deum nóta est et apud
liomines Sapient. lY. cap. Intuens ergo deus páter eam, dilexit eam et

ait illud Sapientie YIII. Hanc amaui et qiiesivi sponsam mibi assumere

eam, et amatr factus sum forme illius. Denique dei filius intuens eam
ait

: Hec requies mea in seculum seculi , bic babitabo quoniam elégi eam.

Et spiritus sanctus dixit: Oportet eam mibi jjrevenire in benedictionibus

dulcedinis. ''') Eequiescet ergo super eam spiritus domini sapientie et

iutellectus. etc. Esai XI. Et tunc decreuit deus ut mittatur angelus ad

eam, qui salutet eam nouo munere ditandam, et eius assensum requirat,

quo facto dei filium in uterum suscipiat. Dávid ergo regressus cum gau-

dio ad patrem ait : *) Exultate deo adiutori nostro, iubilate deo Jacob.

Omnesquoque sancti patres in laudem virginis assm-gentes cecinerunt

dicentes : Tu glória Hierusalem, tu bonorificentia populi nostri ; idcirco

eris benedicta in eternum. Juditb XY. Et nos igitur cbarissimi quanta

possumus deuotione deum in glória sue dignissime ^) genitricis collau-

demus, ei gratias pro tanto beneficio agentes, clamemus ut nobis gratia

et glória donetur.

Tercia y/rt/'.s et Senvo tereim priuii libri ágit de angelica nunciatione

siue missione. Et circa boc qualiter apparuerit beaté virgini angelus et

quali dignitate.

Missus est angelus Gábriel a deo in ciuitatem Galilee cui nomen
Nazaretb , ad virginem desponsatam viro cui nomen erat Josepb de

domo Danid, et nomen virginis Maria. Luce I. ") Si premissa cbarissimi

pensamus sacri euangelii verba, comperimus quam maxima cordis deuotione

venerari debeamus sanctum Gábrielem arcbangelum missum a deo ad

benedictam virginem. Nimirum ex tribus precipue quilibet legátus red-

ditur multum commendabilis et dignissima reuerentia suscipiendus.

Primo quidem ex mittentis dignitate. Secundo ex negocii pro quo mit-

titur arduitate. Tercio ex persone ad quam mittitur maiestate. Sic per

omnia ipse angelus Gábriel multum nobis redditur amabilis pariter et

venerabilis ; tum qui.i mittitur a summo omnium creatore deo infinite

dignitatis : tum quia in negocio super omnia arduissimo diuine incarna-

*) Tüianyi-c. Tíl. 1. 2) Hm-vat-c. 78. 1. '') Hor-vát-c. 79. 1. *) Tihanyi-c.

278. 1. ^ Horv„t-c. 80. 1. «) Horvát-c. 81. 1.



125

tionis nobis quoque utilissimo mittitur ; tum quoqiie quia \) ad beue-

dictam virginem Mariam, celi reginam et mundi dominam mittitur

salutandum, quatinus ipso annunciante dei filius in virgineum descen-

dat uterum et visitet nos oriens ex alto. Sicut quippe in vére qnando

pliilomena canit dulciter consiieuit ros celestis descendere, ita cum liec

philomena celestis, videlicet Gábriel cantum illum mellifluiim, videlicet

Aue gratia plena cecinit : dei filius e celo iu uterum virginis descendit

pro nostre salutis operatione. Propterea euangelista Lucas in verbis

sacri euangelii hec tria de isto sanctissimo Gábrielé enuuciat dicens :

Missus est angelus Gábriel a deo. Ecce mitteutis summa dignitas, quia

a deo. Item ") ad virginem desponsatam vii-o ete. Ecce ipsius persone ad

quam mittitur sublimitas. Tandem in sequentibus clarescit rei pro qua

missus est arduitas, scilicet incarnationis diuine, sicut patet iu processu

verborum eius ad virginem beuedictam prolatorum. De liac igitur ange-

lica missione et annunciatione loqui intendentes : tria mysteria notabi-

mus pro sermone.

Primum mysterium angelice aununciationis sive missionis.

Secundum dicitur mysterium qualifice operationis.

Tercium dicitur mysterium dignifice observationis.

Articulus jiriiiiii.s quod mysterium diuine incarnationis debuit

anuunciari virgini per angelum Gábrielem.

Capitidum primum. Primum mysterium angelice missionis et annun-

ciationis. Circa quodquatuor precipue occurrunt questiones. Prima : utrum

necessarium et congi'uum fuerit incarnationis mysterium beaté virgini an-

nunciari. Secunda questio : utrum hec dominica annunciatio per nuncium

tantummodo angelicum debuit fieri.Tercia questio:^) De quo ordine debue-

rit angelus ad virginem pro liac annunciatione mitti. Quarta questio: utrum

congruentius Gábriel inter omnes angelos debuerit pro hac annun-

ciatione facienda eligi. Ad primam questionem, qua queritur utrum

necessarium fuerit et congruum incarnationis mysterium beaté virgini

annunciari ? Arguitur quod non, quia deus cum sit propinquissimus

liumane menti, qui solus immediate illabitur anime, ut dicit Augustinus

non videtur quare necessarium fuerit aliquo mediante dei adventum

virgini benedicte annunciari. Item ista incarnatio domini pronunciata

erat olim per prophetas. ünde Esai VII. *) Ecce virgo concipiet etc. ergo

non erat necessarium fieri per angelum.

In contrarium est diuine scripture auctoritas et diuine providentie

ordo, que nil incongruum admittit ; ergo congruum fit annunciari.

") Horvát-c. 82. 1. -| Horvttt-c. 83. 1. ^) Horvát-c. 84. 1. *) Horv.it-c. ^5. 1.
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Ad questionem igitur respondetur, quod necessai-ium erat annunciare

beaté virgini quod ipsa esset Cliristum couceptura pkiribiTS rationibus

secundnm Thomam III. scripto seutentiarium dist. III. ar I. et iterum

III. parte summa q. XXX. art. I, iiec non et secundum Albertum super

Missus est c. I. Primo ut yirginis iutellectus erudiretur et illustraretur.

Cum enim mens deo vicinior sit, et intimior quam corpus, non deeebat

ut dei sapientia eius uterum inhabitaret sine hoc quod mens eius priiis

fidei lumine et cognitione summe sapientie resplenderet. Et ideo prius

debuit *) mens eius intelligere et cognoscere quod in ea fiendum erat

(quod per annunciationem factum est) antequam carnem conciperet.

Unde Augustinus libro de verbis domini sic dicit : Beatior est Maria per-

cipiendo íidem Christi quam concipiendo carnem Christi. Et subdit ibi-

dem : Materna propinquitas nihil Maria profuisset, nisi felicius Chris-

tum corde quam corpore gastasset. Hac. illa.

Secunda ratio : ut virginis aífectus et actus acceptaretur. Nam
deus non diligit coacta seruitia sed spontanaa, ut dicit Augustinus juxta

illud Psalm. Uoluntarie sacrificabo tibi et confitabor nomiui tuo domine

quoniam bonum est. Uude^) beata virgo cum singulariter et excellantar in

dei seruitium eligeretur quam utero portauit, lacte aluit, brachiis baiu-

lavit, decuit ut eius obsequium voluntarium angelo nunciante require-

retur , ad quod se paratam et promptam obtulit dicens : Ecca ancilla

domini. Tercia ratio : ut virginis consensus exprimaratur. Si enim in

matrimonio corporali requiritur expressus consensus, multo magis in

matrimouio spirituali, cum sit maior coniunctio mentis quam carnis.

Et ideo ut ostenderetur esse quoddam spii'ituale matrimonium inter dai

filium et Inimanam natiu'am , igitm* per annunciationem angali expecta-

batur consensus virginis loco totius humane nature. Idcirco Augustinus

in sermone da natiuitata beaté Marié dicit : ^) baata Maria ! saculum

omne captivum, tuum depracatur assensum. Te domina mundus sua íidai

obsidam facit. Noli morari virgo, nuncio festinantar responda verbum et

suscipa filium ; da fidam at senti virtutem. Ecce (inquit) ancilla domini

:

fiat mibi secundum verbum tuum. Nec mora vii'ginalem tbalamum in-

greditur Cbristus. Hac illa. Quarta ratio additur secundum Albertum ubi

supra, ut deus magis bonoraratur at homo instruaretur. Xam daus in

hac annunciatione honorabatm* quantum ad potantiam in ao, quod an-

gelos ministros bábuit, et quantum ad sapientiam in eo, quod modus

nostre liberationis modo perditionis directe obviavit, cum virginem per

angalum bonum docuit, sicut angelus malus virginem Evam decepit.

Item*) homo instruitiir ad devotionem in ao, quod humana natura abjecta

^) Horv<it-c. 86 1. '') Horvat-c. 87. 1. ^1 Horvnt-c. 88. 1. *) Horvat-c. 89. 1.
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deo et augelis inimica, a deo prior per angelum salutatur ; et in hoc

etiam deus lionoratur quantum ad bouitatem, que ex hoc resplendet ac

charitatem ; denique ex hoc homo instruitur ad fidem, ad obediendum

deo, et ad humihtatem exemplo beaté virginis. Et per hec premissa pa-

tet responsio ad primum argumentum in contrarium. Ad secundum

autem respondetur secundum eundem Tho. ubi supra, quod Hcet pro-

phetia predestinationis completur sine nostro arbitrio causante, non

tamen sine nostro arbitrio consentiente. Et sic patet.

Capitulum secundum. Secundo queritur, utrum hec dominica an-

nunciatio tantummodo per angelicum nuncium debuerit fieri. Videtiir,

quod debuerit annunciari videlicet per ahquem prophetam, quia incar-

natio Christi notificabatur et pronunciabatur in veteri lege per homines,

videHcet prophetas et patriarchas : ergo et ipsi beaté virgini debuit nun-

ciari per prophetam. Preterea superior non debet instrui per inferiorem-

sed beata virgo superior fit angehs, quia deo acceptior : ^) ergo non de-

buit sibi per angehim conceptio annunciari.

Item confirmatur, quia summis angehs fit revelatio immediate a

deo propter ipsorum dignitatem ; sed mater dei est super omnes exal-

tata : ergo videtur, quod immediate sine omni angehco nuncio sibi de-

buit fieri revelatio a deo de incarnationis mysterio.

Preterea beata virgo ex lumine fidei et gratie cognoscebat deum

incarnandum, et credebat hoc fidelissime qua, ad hoc in utero erat san-

ctificata : ideo non videtur, quod per angelum hoc sibi debuerit reveiari.

In contrarium est dispositio divine sapientie sicut testatur sacra

scriptura. Missus est (inquit) angelus etcet. Ad questionem respondetur

secundum Tho. ubi supra, art. II. nec non secundum magnum Albertum

ubi supra. cap. II. quod mysterium incarnationis nullus hominum de-

buit beaté virgini annunciare, quia inferiorum'-') est recipére a superiori-

bus illuminationem, ut dicit Dyon. de angelica hierarchia. Sed nullus

hominum fit beata virgine superior, que omnes prophetas et sanctos

precellebat lumine gratie et merito sanctitatis, ergo etcet. Licet autem

beata virgo fuerit etiam angelis superior secundum acceptationem divine

predestinationis et quantum ad dignitatem ad quam divinitus eligebatur,

erat tamen eis inferior, quantum ad statum, quoniam ipsa in statu pre-

sentis vite erat, angeli ver in statu patrie. Nec mirum hoc, quia etiam

ipse Christus ratione passibilitatis vite paulominus est ab angelis mino-

ratus. • — •

—

Articuhis secundUS qualiter angelus Gábriel apparuit beaté virgini

in tempore annuntiationis.

1) Horvat-c. 90. 1. '-) Horvat-c. 91. 1.
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Ca/iitiihiiii priiimm. Secundum*) mysterium declarandum dicitur

qualifice apparitionis, idest : qualiter facta sit apparitio angeli Gabrie-

lis circa beatam virginem. Circa quod qiiatuor considerationes occurrunt

:

Prima de angeli iugressioue.

Secunda de virginis occupatione.

Tercia de eiusdem virginis situatione.

Quarta de angeli visione.

Prima consideratio de angeli ingressione
;
qualiter videlicet ange-

lus Gábriel clausum oratórium benedicte virginis ingressus fuerit, utrum

januis clausis intraverit, vei ostium oratorii aperuerit. Ad quod breviter

respondetur secuudum Albertum ubi supra cap. LXIIl. sic dicentem :

credimus — inquit — angelum clausis januis intrasse, et lioc potuisse

propter nature sue subtilitatem et assumpti corporis etlierei^) qualitatem.

Nam ut dicit Augustinus : angeli assumunt sibi corpora in quibus appa-

rent de purrissimo ethere, ergo potuit januis clausis intrasse. Unde et

Bernald. super Missus est dicit sic : suspicandum non est, quod apertum

angelus invenerit virginis ostium, cui nimirum in proposito erat fugere

liominum frequentiam, vitare colloquia, ne orantis silentium pertur-

baretur. Hec ille. Denique lioc etiam mysterio congruebat, ut videlicet

angelus clausis januis ingrederetur oratórium, quatiuus per hoc signifi-

caretur, quod dei filius — cuius incaruationem annunciabat — clauso

virginali utero ingrederetur et nasceretur. Juxta illud Esecliielis XLIV :

Poi-ta hec clausa érit et vir non pertrausibit per eam, quoniam dominus

deus ingreditur et egreditur per eam.'^)

Capitiilniti sfciindiDii. Secunda consideratio de beaté virginis pro

tunc occupatione, quibus scilicet actibus erat benedicta virgo tunc in

oratorio occupata, et quid agentem angelus eam repererit. Ad quod bre-

viter dicitur secundum doctores, quod quadruplici actu erat occupata

:

Primo : legebat.

Secundo : contemplationi insistebat.

Tertio : lachrimando suspirabat.

Quarto : devotissime orabat.

Primo quippe legebat sanctos libros prophetarum veteris testa-

menti, in quibus erat promissio de Christo ; et ut traditur a devotis

doctoribus pie creditm-, quod tunc legebat illud Esa. VII. cap. Ecce

virgo concipiet et pariét filium, et vocabitur nomen eius Emánuel. Tan-

taque devotionem movebat ut*) ex intimis medullis cordis dicere cogei-e-

*j Horvat-c. 92. 1. -) Horvat-c. 93. I. ') Horvut-c. 94. 1. *) Horvnt-c. 95. 1.
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tur : deus patris uostri ! utiuam videre saltem mererer ipsam virgi-

Bem, que conceptuva est filium tuum ; totam me in eius servitium

manciparem, omnia relinquens eius vestigiis adliererem
;
putasne vivam,

putasne videbo illám virginem et eius filium ? utinam saltem semel

admitterer, ut in illius filii redemptoris et salvatoris generis humani,

paruuli nati, oscula ruere possem, bracliiis amplexumque dulci circum-

plectere valerem et ei servitia devota impenderem etcet. Secundo contem-

plationi divine insistebat. Nam secundum Albertum superMissus est,

eiat tunc virgo benedicta totaliter elevata ad familiaritatem divinam,

que tota replebatur dulcediue gratie, tota gratificabatur, et tota glorifi-

cabatur/) et quanto magis elevabatur in cognitione dei : tanto magis des-

cendebat ad sui liumiliationem indignam se reputans vei ad minima dei

familiaritatem ; et ideo non mirum quod oratio tam liumilis penetrabat

célos, quoniam scriptum est Eccles. XXV : oratio humiliantis se nubes

penetrat et non descendit, donec aspiciat altissimus. Tercio lacrimando

suspirabat. Pie nempe creditur, cum multis suspiriis in ipsa liora annun-

ciationis desiderasse filii dei adventum pro generis humani redemptione.

Si enim Ábrahám desideravit videre diem Christi, si omnes sancti et

propliete voluerunt desiderio magnó Christi adventum : multo magis

Maria.^) Quarto devotissime orabat, unde Bern. super Missus est dicit :

lugressus est angelus in secreto cubiculo, ubi clauso super se ostio orabat

virgo patrem in abscondito. Si enim conceptio precursoris fit prenun-

ciata patri suo preoccupato in sacrificio : multo probabilius est, quod

conceptio salvatoris annunciata fuerit virgini in devotione et ora-

tione actualiter existenti. Tunc enim ut credo plus solito ferventis-

sima et ungveutis spiritus sancti delibuta, ac dulcedine gratie consolata,

liumili mente et corde devoto, lacrimantibus oculis et vultu ad celestia

elevato, dicebat : clementissime deus ! qui bonitate tua mundum
creasti, et angelos ac homines ad imaginem tuam fecisti, miserere ho-

mini jain perdito, aperi célos et descende. Veni obsecro deus j^iissime,

veni, ne respicias peccata hominum,^) sed misericordie tue multitudinem,

qua te repromisisti patribus nostris venturum et hominem liberaturum.

Hec et hiis similia orante, ecce angelus domini astitit et lumen refulsit

in habitaculo virginis.

CajnUdum tertiinn. Tertia ergo consideratio occurrit de benedicte

virginis pro tunc situatione, utrum videlicet prostrata pro tunc erat cum
angelus advenit, aut sedebat, aut genuflexerat, vei stabat ? Ad quod idem

Albertus u.bi supra cap. LXIII. dicit: Credimus — inquit — beatam vir-

ginem in adventu angeli inclinatis genibus et elevatis i?uris manibu

^) Horvát-c. 96. 1. ^) Horvat-c 97. 1. =>) Horvaf-c. 98. 1.
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ejectis in celum oculis ad patrem misericordiarum pro incarnatione íilii

sui devotissimas preces cum lacrimis fudisse, et angelo venienti reveren-

ter assnrrexisse, quia hec ad honestatem pertinebant ; sicque perturbata

de nova salutatione, eapite inclinato hnmiliter stetisse. Nam et hoc modo
in picturis consvevit^) per totani eeclesiam figurari communius. Tandem
quoque percepta annuntiatione eredend in eam consensisse, et quam to-

tius impleri non dubitasse. At rursum flexis genibus in ten-am et eleva-

tis oculis in celum ac manibus ex intimo corde erumpentibus pro gaudio

lacrimis, devotissime flagitando dixisse : Fiat — inquit — mibi secun-

dum verbum tuum, et sic deum pariter et hominem concepisse. Et iste

modus positionis et situs eorum est, qui de manu angeli, idest sacerdotis

suscipiunt dominicum corpus de altari. Hec Albertus.

.CapituJum (juartuni. Quarta consideratio de angeli visione a beata

s. virgine, utrum videlicet beata \nrgo viderit corporali visione istum

angelum sibi apparentem, vei utrum angelus sibi apparuerit corporaliter

vei tantum intellectualiter. Tu possis arguere, quod ista filii dei incar-

natio debuit ab angelo visione intellectuali annuneiari, et non visione

corporali, quia visio intellectualis est melior visione corporali. Nam illi,

qui visione intellectuali Cbristum viderunt, beati pronunciantur, Joh.

XX. Beati,^) qui non viderunt scilicet corporaliter, et crediderunt. Qui

autem visione tantum corporali viderunt Cbristum, sicut Pilátus et cru-

cifixores — non credentes eum esse deum— non beatificantur : ergo cum
melior sit visio intellectualis, debuit aj)parere intellectualiter propterbuius

incarnationis perfectionem.Preterea visio intellectualis videntes non per-

turbat, nec stupefacit, sed hoc facit corporalis. Unde canitur de ipsa beata

virgine : expavescit virgo de lumine, sed melius fuisset, quod a tali pertur-

batione mens eius fuisset preservata ; ergo debuit apparere visione intel-

lectuali. In contrarium est doctorum sententia, unde et August. in quodam

sermone inducit beatam virginem sic dicentem : Venit ad me Gábriel

archangelus facie rutilans, véste choruscans,incessumirabilis. Hec autem

non possunt pertinere, nisi ad corporalem visionem, ergo tali visione

angelus beaté virgini apparuit. Ad questionem igitur respondetur secun-

dum Thom. IH. parte summe q. XXX. art. 2. Et iterum III. scripto sen-

tentiarum dist. III. art. 1 . quod ista incarnatio divina non debuit nun-

ciari ab angelo visione intellectuali, sed corporali. Et hoc triplici ratione:

Primo, ratione maioris similitudinis.

Secundo, ratione celsitudinis.

Tertio, ratione maioris certitudinis.

Primo, ratione maioris similitudinis.

M Horvát-c. 99. 1. -) Horvat-c. 100. 1.
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Nam anuuuciatio debebat proportiouari ei
,

qui auuunciabatur.

Annuutiabatur autem missio visibilis filii dei in mundum ; sicut

ergo deus
,

qui est iuvisibilis carnern visibilein debebat assumere

:

sic angelus ,
qui est invisibilis , in earne visibili debuit apparere.

Secundo, ratione virgiualis celestitixdinis. Fit enim couveniens vir-

ginis dignitati, ut sicut ipsa non solum mente, sed etiam carne debe-

bat Christum concipere, sic et angelus sibi apparere debebat non solum

mentali, sed etiam visione corporali, ut non solum eius intellectus,

sed etiam sensus delectaretur. Tertio, rationis maioris certitudinis.

Nam corporea seu sensibilia manifestiora et certiora sünt nobis, quam

ea, qua visione imaginaria apprebendimus. In biis quippe, que visibiliter

cernimus, minus decipimiu-. Et ideo ut manifestiora et certiora essent

beaté virgini ea, que annunciabantur : angelus corporali visione debuit

.api)arere. Ad obiecta ergo respondetur secundum eundem Tliom. ibidem.

Ad primum dicitur, quod quamvis visio iutellectualis ex se sit melior

corporali, tamen utraque simul efficacior est quam altéra propter conna-

tiu'alitatem humane cognitionis ad sensum. Unde et qui utroque oculo

Christum viderunt sicut apostoli, magis beatificantur. Luc. X. Beati

oculi, qui vident, que vos videtis eteet. Beáta autem virgo utroque modo

vidit angelum, scilicet et visione intellectuali, et cum hoc corporali. Ad

secundum. respondetur secundum Originem super Lucám, qui dicit, quod

angelus apparens sciens humanam uaturam et precipue virginem esse

fragilem, perturbationi et fragilitati medetur confordanto ; unde tam Za-

charie quam Marié post perturbationem dixit: Ne timeas. Et propter hoc

dicitur vei legitur in vita sancti Anthonii : Xon est difficilis bonorum ma-

lorumque spmtuum discretio. Si enim post timorem successerit gau-

dium, a dominó sciamus venisse auxilium, quia securitas anime presen-

tis majestatis indicium est. Si autem incussa formido permanserit,

hostis est qui videtur. Hec beatus Thom. ubi supra. itaque anima mea

contemplare nunc, quomodo domina mundi lacrimosis oculis, facieque

serena pro tua salute et totius liumani generis redemptione deprecatur,

ut dei filius mittatur. Contemplare, quemadmodum subito clausis ianuis

angelus^) cum lumine ingenti iugreditur, et genuflexo ipsam salutat.

Contemplare, quomodo virgo expavescit et assurgens angelo provoluto ad

genua ipsa humiliter et devote capite demisso, divina nuncia auscultans

astat. O anima mea ingredere in cor benedicte virginis, incor — inquam

— di%'ina gratia plénum, in cor tante domine tue utpote dei genitricis,

in qua omnis consolatio tua, omuis dulcor, omnis svavitas tua consistit,

et spes, vitaque ac salus tua manet. Ingi-edere, inquam, et vide quid sen-

^)Horv'it-c. 101. 1.

9*
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tiat, quomodo de tanto lumine expavescat, sed de dei svavitate dulces-

cat. Audivit tenorem verborum nuncii et terretnr pi-e novitate insolite

salutationis. Exnltat letabunda, quia salutatur ab omninm creatore deo;

et quomodo tanta et tanti ac a tanto, salutatione nuncianda dignam se

reputare ignorat. Gaudet^) de aspectu angeli, letatur, quia mox mater dei

efíicitur, et domina celorum et angelorum regina preficitur. felix Ma-

ria ! quanto digna es bonore, que deum meruisti suscipere, quem totus

orbÍ8 nequit comprehendere. Quis existimare valeat o domina
;
quanta

tunc dulcedine cor tuum redundabat cum dulcissima angeli verba ex

deo tuo — quem super omnia amabas — suscipiebas, cum tibi dei

filium promitti audiebas , te super omnes benedictam fre auscul-

tabas, et gratia plena esse te sentiebas. utinam tunc aífuissem et ge-

nibus provolutis cum angelo coram te domina procidissem, utique te

exorassem et dixissem : gloriosissima domina excelsa super sidera

!

ecce quanta tibi'-^) glória annunciatur, ecce quantus tibi filius promittitur,

ecce quanta per te mundo tóti utilitas acquiritur. Et ergo noli morari

virgo beatissima, responde angelo et suscipe dei filium in tuo sacrosancto

utero. Recordare domina, quia pro nobis peccatoribus tu es electa, ut sis

dei mater vera, noli ergo unquam oblivisci nostri, suscipe verbum ut

sis dei genitrix, virgo, regina angelorum, totius mundi imperatrix, et

peccatorum advocata, ut per te nobis detur celestis glória. Ámen,

IV.

DE QUACUNQUE VIRGINE C0:\IMUN1S SERMO.^)

(Pomeriuni S. de Sanctis. pars liycm. Scrmo XCIV.)

SicKt liliii/ii intrr sjiiuas, sie amica iiica iiitcr filia^. Cant. II. — •

—

Queritur quare castitas in scriptura lilio comparatur. Respondetur

per conclusionem, quod inter omnes flores lilium convenientius castita-

tem significat propter plures eius proprietates. Primo quia lilium*) a supra

est apertum et ab infra clausum. Sic castusbomo debet liabere cor clausum,

scilicet in affectu ad ista inferiora et mundana vei carnalia, sed apertum

ad superiora, id est ad celestia appetenda, ut dicat cum apostolo illud

Phil. III. Nostra conversatio est in celis ; unde I. Cor. VII. Mulier

innupta et virgo cogitat,^) id est cogitare debet assidue que domini sünt,

ut sit sancta corpore et spiritu
;
que autem nupta est, cogitat que sünt

1) Horvat-c. 102. 1. '^) Horvxt-c. 103. 1. ^) Kazlnczy-c. 139. 1. *) Kazin-

czy-c. 140. 1. ^) Kazinczii-c 141. 1.
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mundi, quomodo i^laceat viro. Ideo Hieron. ad Demetriadem virginem

dicit : Félix illa conscieBÜa et beata illa virginitas in ciiius mente preter

amorem Christi nullus alius versatur amor. Hec Hieron. ergo castita-

tem vovens bee animadverte. Secuudo, qui lilium confricatiTm vei contri-

tum érit fetidiim, sed albet et redolet integrum, ut pliilosopbus de plantis

dicit. Sic castitas si est integra in anima simul et corpore redolet delec-

tabiliter coram deo. Si autem corrumpitur fetet. Unde Greg. Quid est

iiimenta piitrescere in stercore suo nisi carnales liomines in fetore Inxu-

rie vitám flnire. Bern. anima quid tibi enm carne nnnquam fetidius

sterquilinium invenisti. Tertio,') quia lilium doloris combustionum est

medicativum, ut dicit glo. Cant. II. Et Petr. de Crescen. lib. VI. de ru-

rali comm. Fólia — inquit — lilii decocta et imposita valent ad lóca

combusta. Idem facit et radix eius, si trita cum allio opponatur, quia vir-

tus eius est mitigativa ardoris ac doloris extractiva, ut refert Diascori-

des. Sic castitas est medicamentum contra ardorem concupiscentie car-

nalis et extractiva de corde. Unde XXXII. q. v. de pudicitia in fine dicit

Augustinus : Nemo pudicitiam servat in corpore, nisi spiritui prius insit

a castitate. Unde patet, quod qui vult castitatem servare. debet primo

omnium a corde evellere omnes pravas cogitationes et delectationes,

Quarto, quia lilium extersivum est rugarum omniiim. Nam ut Diasco. et

Petr. ubi supra dicunt :'*) radices lilii si desiccantur et in pulverem redigan-

tur et postea cum aqua roseacea temperentur, confectiim ductum super

faciem removebit rugarum contractionem abluendo et illám dealbat. Sic

castitas debet ab homine extergere omnem rugam cuiuscunque vicii.

Unge August. lib. de Virginitate dicit : Cum universos actus tuos mun-

daveris ab omni sorde peccati, tunc tibi castitatem intelligas profuturam,

et omni fiducia palmam virginitatis expecta. Hec ibi. Quinto,^) quia

lilium floridum folium liabet incurvatum. ut patet ad visum et Orosius

scribit super Cant. sic virginitas et castitas debet semper liabere humili-

tatem. Unde August. super Ps. XCIX. dicit : Melius est humile connu-

bium, quam superba virginitas. Sexto, quia lilium granis aureis intus

prodeuntibus est decoratum, sicut dicit Bern. super Cant. et claret ad

sensum : Sic castitas, debet in se babere aurum dilectionis divine, que

per aurum significatur. Apoc. III. Svadeo tibi emere aurum ignitum, id

est caritatem ut locuples fias. Unde Bern. in epistola : Castitas*) sine ca-

ritate lampas est sine oleo, subtralie oleum, lampas non lucet ; tolle

caritatem, castitas deo non piacet. Hec ille. Et advertendum (^uod grana

avirea in lilio> sünt tria, quo documentum accipimus, quod castus homo

^) Kazinczy-c. 142. 1. -) Kazinczy-c. 143. 1. *) Kazinczy-c. 144. 1.

*) Kazinczy-c. 145. 1.
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tribus módis debet diligere deum, ut docet Bern. de diligendo deo dicens :

Disce amare prudenter, amare dulciter, amare fortiter. Prudenter ne

decepti, dulciter ne illecti, fortiter ne oppressi ab amore dei auertamiir.

Hec Bern. ergo fidelis christiane ama castitatem ut floreas et redoleas,

non feteas sed placeas coram deo et angelis sicut lilium inter spinas.

Exemplum nobis in ista sancta N. de qua est sermo. —
Queritur : ^) quomodo anima casta possit suam castitatem illesam

conservare, ut usque ad mortem perseverare valeat in gratia et amore

Christi sui sponsi, tanquam amica predilecta. Ad quod respondetur

quod sicut lilii flos sex fólia liabet in se distincta et álba, sic castitas

debet habere sex comites, tanquam fólia puritatis, quibus illesa conser-

vatur, ut Christo sit grata, ut usque in finem perseverans mereatur co-

ronam. Primum folium fioride castitatis dicitur asperitas, scilicet morti-

ficationis carnis. Unde I. Cor. IX. Castigo corjíus meum et in servitutem

redigo, ne cum aliis predicavero ipse reprobus efficiar. Bern. Periclita-

tur castitas in deliciis. Et Hieron. in testamento : Nemo potest firmiter

castus perdurare nisi carnem domet. Si vidua que in deliciis") vivit mor-

tua est, quid faciet puella in deliciis nutrita. Nam nix íi-igore aspero

constricta candet, sed resokita vertitur in lutum. Sic est de castitate.

Secundum folium sobrietas, quia ut Hieron in testamento dicit : Luxu-

ria ex radice oritur gule ; iuxta illud apostoli ad Eplies- Y. hortantis

sic : Nolite inebriari vino, in quo est luxuria. Hinc etiam ChiTsost. su-

per Ps. 1. omel. Y. Castitas') sine comitibus suis, ieiunio et temperaxitia

cito labescit. liis autem roborata perfacile conorabitur, id est ad coronam

perseverabit. Tertium est operositas. Unde Isidor. de summo bono dicit

sic : Servum dei sine intermissione legére, orare et operari oportet, ne

forte mentem ocio deditam spiritus fornicationis surripiat. Cedit enim

labori voluptas, animum autem vacantem cito preoccupat. Hec Isidorus.

Et Hieron. ad Eusticum monaclium dicit : Semper*) aliquid facito ut te

diabolus semper occupatum inveniat. Et iterum : Ama scientiam scrip-

turarum et carnis vicia non amabis. Sed de ocio scribitur Eccles.

XXXIII. Multa mala docuit ociositas. Exemplum de quibus scribitur

Ezec. XYI. quod hec fit iniquitas Sodome : saturitas et ocium. Befért

Yalerius in polit. lib. YI. c. x. quod Octavianus imperátor filias suas no-

luit ociari, sed fecit eas in lanificio informari ut sic ab eis vicia vitaren-

tur. Idem fecisse legitur et Karolus magnus suis filiabus. Et sic patet.^)

^) Kazinczij-c. 146. 1. ^) Kazinczy-c. 147. 1. ') Kazijiczij-c. 148. 1.

*j Kazinczy-c. 149. 1. ^) Innen kezdve, azaz a Kazinczy-c. 149— 154. levelén a

codex írója máshonuau vett példákat toldott közbe. A sz. Imre életébl vett

példára megjegyzem, hogy Pelbárt ezeu szent innepére írott második beszé-

dében az itt fejtegetett textust más oldalról is tárgyalja.
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Quartum foliiim est Iiuinilitas, quia ut aitGregor. in mora. sepe clominns

permittit caclere sanctos et castos in luxuriam propter siiperbiam. Item

Hiigo : Sepe homo siiperbit et nescit, ideoque permittitiir cadere in id,

quod erubescit. Aiigustinus : superba virginitas prostibulum est diabeli.

Bernardns : Audio dicere quod nec vii-ginatas Marié deo placuisset sine

eins hiimilitate. Ex liis patet propositum/) Quintum est verecunda ma-

tm-itas. Debet enim castus homo esse silvestris et non discurrens sociali

familiaritate, quia dissolutus facile labitur. Unde Ambrosius super Lu.

Discite virgines exemplo Marié non circumcnrsare per alienas édes, non
demorari in plateis. Nam I. Cor. XY. scribitiir qnod corrumpiint bonos

móres colloqiüa praua. Maximé autem debet castus homo observare ut

sit matiu-us et verecundus ac multum cautus in conversatione mulierum

fugienda. Xam Hieron. in testamento dicit : Yir et mulier ignis et palea,

diabolus autem nunquam sufflare cessat ut acceudatur. Huius prelii nun-

quam fit victor uisi fugiens. Hec ille. Sic etiam de muliere respectu

viri.^) Sextum folium est crucis Ciiristi sedulitas. Nam ut Bernardus su-

per Cant. dicit : nil tam efficax remedium contra omnia viciorum tenta-

"menta, sicut passionis Christi sedula memória etc.

^) Kazinczij-c. 154. 1. -) Kazinczy-c. 155. 1. — Az itt észrevehet elté-

rés, mint világosan kitetszik, onnan van, hogy a magyar szöveg írója apáczták

eltt mondandó beszéddé alakította át Pelbárt sermóját.
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