
A LEGRÉGIBB MAGYAR BŰN JEGYZÉK FORRÁSA, i 
Ossegg, csehországi cziszterczi rendű kolostor könyvtárában 

103 kéziratos mű van, melyek közül 2 a XIII. századból, 32 a 
XlV.-ből, 33 a XV.-ből, 10 a XVI.-ból, a többi az ujabbakból való. 
E kéziratos művek közül a magyar kódexirodalommal 8 van kap
csolatban ; és pedig a 3., melynek 9 darabja a Vitae Patrum 94 
példáját mondja el a XIV. századból; a 8. (szintén a XIV. sz.), a 
17. (ugyancsak a XIV. sz.-ból), melyben Barbara- officiuma és egyes 
legendák érintkeznek a magyar kódexek legendáival; a 30. (1316-ból) 
és 31. (1414. évből), melyekben egész tractatus-szöveg egyezik 
három magyar kódexfordítással2; a 39., melyben imák és hym-
nusok kapcsolódnak kódexeink imáival és hymnusaival; a 44., 
mely Herolt János prédikáczióit tartalmazza, tehát szükségképen 
érintkezik kódexirodalmunk részleteivel; a 70., melyben franczia 
imák szövege egyezik kódexeink imáival;3 a 71., melyben szó-
szerint megvannak Petrarca bűnbánó zsoltárai. Ezeket a zsol
tárokat Petrarca Ferencz az egykori híres katonához, későbbi 
cziszterczi szerzeteshez, Sacramours di Pommiers-hez intézte; a 
zsoltároknak szószerint való fordítása a Festetics-kódex 364—405. 
lapjain található. Petr. zsoltárainak szép XV. századi kézirata a 
M. Tud. Akadémia könyvtárában is megvan; ez utóbbi a néhai 
Katona Lajos közölte szövegnél közelebb áll a Festetics-kódex 
fordításához. 4 

* * * 

1 A forrásfelfedezésről, az osseggi kódex bemutatásával, a Magyar Nyelv
tudományi Társaságban 1913. márcz. 26-án tartott felolvasóülésen tett a szerző 
jelentést. 

2 Az érintkezések forrástanáról külön tanulmányban óhajt beszá
molni a szerző. 

3 1—14. lapon Mária-officium latin és franczia szövege a Fest.- és Czech-
kódexekkel érintkezik; 15 — 18. 1. Lukács, Máté és Márk evangéliumrészletek 
találhatók; 19. 1. Szent Bernát 8 verse Löbk 3463 '—35013, Thcwr 2461—2492T, 
Peer 181ae—1841* lapokon levő fordításokkal azonos : Sire enlumine mes yeuls : 
Illumina oculos meos : O yo Jesus Wylegosohad megh en zywemeth (Theivr 
szerint; a másik két kódexben »zemeimet« van), ezután 240.: Obserro kez
detű franczia ima egyezik a Thewr 2566—257ai fordítással; a 244. 1. 0 inte-
merata imaszöveg magyar fordításban ugyan megvan: Lázár 916—-18ä:1, 
2304—23810, latinul pedig a Tih ?98'—400. 

* L. Katona Lajos : Irodalmi tanulmányai II. k. 93—100. 1. 
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A 8. számú osseggi latin nyelvű manuscriptum lőb és 16a 
lapjain XIV. századi írásban, három részben, bűnök jegyzéket 
találjuk. Ez a bűnjegyzék részben teljes hűség szerint megvan a 
A^ö'Jor-(Nyelvemléktár XV. 287—289. 1.) és a Nagyszombati-kódex 
355_357. (Nyelvemléktár III. kötetének 114—115.) lapjain. Az 
egyezés tökéletes, de a latin jegyzékben több a felsorolt bűn. 
A mi azonban megvan a magyar kódexekben, az megtalálható a 
megnevezett kéziratban is, még pedig főleg az első és harmadik cso
portosításban. Az első, vagyis a »Zynec byne« közül csak egy bűn
nek nincs meg a latin megnevezése; a második csoportosítás, vagyis 
a »Zolasnac, auag úelnek ő byne* közül alig van meg egy-kettő 
latinul, míg a harmadik rész »Elhagasnac b byne« 4 kivételével mind 
megtalálható a manuscriptumban. íme a szembeállítás a III. részben: 

Nádor-kódex 1508-ból 
69215—694« 

Elhagasnac ő byne 
Istenről nem gondolkodny 
Istent nem feelny es nem 

[zeretny] 
Istennek halat nem adni 

J<> rmvelkodetoth istennec 
nem tulaydonitany 

El múlt bynröl nem ban-
codni 

Malazthra való nem zer-
zes 

Malazttal nem élni, es 
vtet megnem tartani 

Isteni hyhlesre magát 
megnem tartani, Auag 
megnem teritenj 

Tulaydon akarat'at isteni 
akarathhoz nem egge-
sittenj 

Zolosmara, Auag ymad-
sagra nem igekőzni 

Az ymadsagokat kikkel 
tartozic, Auag felfo
gatta, Auag isteni pa-
rancolatbol köteles 
reaia azokat elhanni 
es elmu[latnj] 

Istennec testenec vethe-
let, es az zent gonast 
eg eztendöbe elhanny 

Magát megnem esmérni, 
es bintől megnem fe-
gelmezni 

lelöknec ismeretivel [g] 
nem gondolni 

Ossegg 8. számú kézirat a 
XIV. századból 15b-- 16a. 

Pcccata obmissa 

De peccatis, sicut decet 
vei debet, non dolere 

ad gratiam recípiendam 
se non praeparare 

gratia accepta non uti 
vei non conservare 

ad inspirationem divinam 
se non convertere 

voluntatem suam volun-
tati divinae non con-
formare 

ad orationes dicendasnon 
attendere 

orationes debitas obmit-
tere ea, quae tenetur 
ex voto vei praecepto 
vei officio obmittere 
vei negligere 

communionem et confes-
sionem semel in anno 
non expedire 

(parentes non honorare) 
se ipsum non recogno-

scere et reprehendere 

conscientiam negligere 

Nagyszombaii-kódex 
1513-ból 3563B—3573 

El feledőth bynők 
Istenről nem gondolni 
Istent nem f'eelni Auag 

nem zeretni 
Istennek yo tetheről ha-

lath nem adni 
Azdolgot kyth valaki 

thezen istennec nem 
tulaydonytany 

Bynrül nem bánkódni 

Malazt vételre magath 
nem zerzeni 

Malaztval vőth nem élni, 
es azt nem thartani, 

Isteni ihlesre magát nem 
theretheny 

Isteni akarathhoz nem 
egetsiteny ö acaratt'at 

Azmadsagra nem ige-
kozni 

Az ymadsagoth kire tar
tozic elhadni Az ymad-
sagot kire tartozic fo
gadásból Auag tiztiből, 
Auag parancoladbol el
hadni 

Egzer eztendőben meg-
nem gonni, es vrat 
nem venni 

e — 
Önmaga megnem esme-

res, es megnem feddés, 
e auag feges 
O ziuenec esmeretiuel 

nem gondolás 
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Eghazakhoz, es predica-
cíora nem syethny 

Keseríeínec ellene nem 
állani 

Hagyot penitenciat el ha
logatni 

Minth hamarab kellene 
megtartani, es touab 
halaztani 

Baratodnac iauan nem 
őrülni, es gonozaról 
nem bancodni 

Bozzusagot megnem bo-
2atni 

Hitoth baratodnac meg-
nem tartani, 

Vethkőzőket megnem fed
deni, 

Haborusagokath megnem 
lassitany 

Tudatlanokat nem tanít-
tani 

Zomorukat nem vigaz-
talni 

Es io Intesöknec nem en
gedni 

ecclesias, praedicationes 
fugere 

temptationes non resi-
stere 

poenitentias iniunctas ne-
gligenter peragere 

ea, quae statim facienda 
sunt, differre 

bonis proximi non con-
gaudere, malis eius non 
condolere 

iniurias non remittere 

fidem proximo non ser-
vare (et beneficiis eius 
non respondere) 

delínquentes non corri-
pere 

lites non sedare 

ignorantes non instruere 

afflictos non consolari 

ammonitionibus non ac-
quiescere 

Eghazakat, es predica-
ciokat elthauoztathas 

Kesertetőknec ellene nem 
alias 

Hagyoth penitenciat meg-
nem tarthas 

Azokat kiket hamar meg
keltene tenni elhalaztas 

Baratodnac iauan nem 
űrűles, es naualyayan 
nem bánkódás, auag 
nem bánkódni 

Bozzu bezed megnem bo-
cathas 

Hitoth baratodnac nem 
tartás 

Vetkőzöketh megnem fe-
ges 

Porth,1 auag feddést nem 
lasitthas 

Tudatlanokat nem tha-
nitas 

Zomorukat megnem vi-
gaztalni 

Intesoketh, auag Intesök
nec nem engedni. 

A szövegkritikai összevetés kétségtelenné teszi,, hogy a magyar 
vagyis a kódex-fordítás eredetije vagy ez a bemutatott bűnlajstrom2 

volt, vagy pedig ennek valamelyik kisebb eltérésű változata. A for
rásra vonatkozólag kettős feltevés lehetséges. Vagy a kódexíró 
hagyta el a bűnök egy részét, vagy pedig már olyan szöveget 
másolt, melyben csak ezek, a magyar kódexekben meglevő meg
nevezések voltak. Ez utóbbi esetben a selectiót már előtte elvégezte 
más valaki, a ki ismét vagy még a latin jegyzéket megrövidítette 

1 A Nyelvemléktár III. kötetében megjelent Nagyszombati-kódex kiadásában 
nagyszámban fordulnak elő helytelen, téves közlések. Volt alkalmunk az ere
deti kódex és a kiadás tüzetes összevetésére ; meggyőződtünk a kiadás megbíz
hatatlanságáról. Nemcsak palaeographiai pontatlanságok, de értelmetlenségek is 
nagy számmal fordulnak elő. Az eredeti Nagyszombati-kódexben pl. »Porth« van, 
a kiadás »Porth«-ot közöl; a forrásszöveg is »liies«-t említ. Világos és beszédes 
igazolás ez a pontatlanság mellett; használhatóság és megbízhatóság szempont
jából valóban szükséges az újabb pontos, hű kiadás. — 356 tB megmentése 
helyett: megmeuetese teendő, a latin megfelelője : derisio. 

A Nagyszombati-kódex 356"—15 »Vete/kődes« / betűje is téves közlésből 
került a kiadásba, az eredetiben »Veteködes« van. 3566 : »Tiíkoz odas< pedig 
egy szóba írandó. A kis és nagybetűk pontatlanságát nem is említjük 

2 Mennyi történelmi hűség igazolja azt a külföldön felmerült, de még 
eddig — tudtunkkal —• irodalmi és históriai alapon be nem bizonyított véle
ményt, hogy az első rendszeres bűnlajstromot Paulus Hnngarus szerkesztette 
— a jövő kutatások fogják eldönteni. A magyar dicsőséget kétségtelenül fokozná 
a vélemén}' igazolása. 
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vagy a teljes latin sorozatot egy előző fordításban, tehát magyar 
szövegben alkalmazta a fordító saját életkörülményeihez a czél 
szempontjából. Az egészen kétségtelennek mondható, hogy fordí
tásaink és a latin szöveg genetikus alapon hozhatók egymással 
kapcsolatba. Lehetetlen volna egyébként megérteni azt a szoros és 
rendszeres következetességet, mely a latin és magyar jegyzék 
érintkezésében mindvégig feltűnő. 

A hármas czímzőfelosztás ugyanis épen ezen szavakkal 
megvan a magyar kódexben is. Ez az egyező czímzés mái-
magában kétségtelenül jelentősen utal bennünket az érintkezés 
függő viszonyára. Igaz, hogy az osseggi manuscriptumban négyes 
felosztás van, illetőleg négyes csoportosítás szerint tömörülnek 
egységbe az egyes bűnök, de a latin jegyzék első czíme megfelel 
a kódexek első czímének: 

r> , ,. , y f Zynec byne (Nádor-k.) 
Feccata cordis sunt haec: { y i V /%T * . ^ , \ 

( az zywnek byne (Nagyszombaíi-k.), 
A második czím megfelel a kódexek második czímének: 

D , , , í Zolasnac, auaá nelnek ö byne (Nádor-k.) Feccata orts sunt haec:{ , , J , b . /A7 ^ ' , . . , , ' \ az neluoknec bynei (NagyszombaU-k). 

A harmadik latin czímnek nincs a kódexekben megfelelője, 
de a negyedik szorosan egyezik a kódexek harmadik czímével: 
„ , , . . . f Elhaáasnac ö byne (Nádor-k.) Feccata obmtsstonts: { r i ? , •,.,•, , -%, / x r ^ x. J - I \ 

\ El feledoth bynok (Nagyszombatt-k). 
A Nádor-kódex, mindegyik esetben, a Nagyszombati csak 

az első megnevezésnél, megmondja a bűnök számát is; a latin 
szöveg ellenben sehol nem említ mennyiséget. A magyar kódexek 
csoportosításában is van a latinnak meg nem felelő részlet, mely tehát 
azt a feltevést alapozza, hogy a kódexfordító előtt a mi kézira
tunktól részben eltérő szöveg feküdt; ha csak azt a feltevést nem 
képzeljük el, hogy a fordító önállóan járt el a bűnök jegyzékének 
megtoldásában, illetőleg rövidítésében. Ez azonban merőben lehe
tetlennek látszik lélektanilag és kortörténetileg. Az egyes elneve
zések ugyanis a lélek birodalmának olyan mélyenfekvő és a kath. 
felfogás szerint annyira lelkiismeretbevágó tételei, hogy azokon 
önkényesen változtatni, azokat módosítani egyszerű másolónak alig 
juthatott eszébe. Már csak az az egy gondolat is elriaszthatta 
volna ettől, hogy ha esetleg kihagy egyes bűnt, és az olvasó ezen 
jegyzék alapján végzi bűneinek a gyónásra való praeparálását, 
összeírását: nem ő lesz-e a felelős, ha az illető nem találván a 
jegyzékben egyik vagy másik bűnt, nem is gyónja meg. Ezt a 
lelki felelősséget valóban nem vehette magára senki »sua auctori-
tate«, vagyis a hivatalos, felsőbb elüljáróság hozzájárulása nélkül. 
Ez utóbbi gondolat már megadja ezen bűnjegyzéknek czélját is. 
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Az osseggi kódex jelen bűnjegyzéke egy hosszabb »Tractatus 
bonus de peccatis mortalibus et eorum speciebus« czímű szakasz 
végén található, mintegy befejezésül az előző részletes fejtegetés 
után rövid tárgyi összefoglalásképen. Ebben a jegyzékben csak
ugyan benne vannak a főbűnök is, melyeket előbb bővebben tárgyalt 
az író, és a mely részletnek némi kapcsolata van a kódexirodal
munkban csak a Székelyudvarhelyi-kódexben előforduló hosszabb, 
»heet halálos bűnökről« szóló fejezettel. A hét halálos bűnnek 
megnevezése előfordul még a Nagyszombati SöS 1 0 - 1 2 és a Gyön
gyösi-kódex 613—6315 lapjain, valamint hosszan fejtegetve és 
példákkal megbővítve, a Comides-kódex Szentháromság-vasárnapi 
prédikácziója II. részében 14637 —16834. 

A Nagyszombati-kódex 3557 : »Nemzetőknec Zertelenvalo 
keuansaga« kitételnek a latin bűnjegyzékben: affectus parentum 
carnalis felel meg. Az előző és következő egyezések más latin 
kifejezést nem engednek meg. A nevezett kitétel előtt kódexünkben 
ez olvasható: »zegeneknec megvtalasa«, melynek az osseggi manu-
scriptumban »contemptus pauperum veipeccatorum« a megfelelője. 
A latin kettősen szétválasztó megnevezésben kiváló theologiai 
mélység s morális szeretet nyugszik, melyet a kódexfordító nem 
fejezett ki. Utána a forrásszövegben még ezek a kitételek vannak, 
de a melyeknek a magyar kódexben nincs megfelelőjük: »perso-
narum acceptio, perfidia«. Miért nem fordította le ezeket a kódexíró, 
alig lesz lehetséges reális argumentummal megmagyarázni; hiszen 
Apáthy Ferencz feddő éneke kortörténeti erővel rámutat az elsőnek 
uralkodására nemzetünk fiai között is. 

A peccata oris: »neluőknec bynei« között van még: »can-
tare cantilenas saeculares«, mely a magyar bűnlajstromban: 
»Igrich bezed «-nek (Nagyszombati-k.) felel meg (Nádor-k.: »Igre-
cseegh«). Ez a jellegzetes »bűn« művelődéstörténeti szempontból 
érdekes figyelmünkre. Kétségtelen adatul szolgál a magyar kifejezés 
és latin eredetije ennek a »bűn«-nek elterjedettségére s vele kap
csolatban a világi vagy más nyelven szerelmi, erotikus dalok 
üldözésére. A jelen megnevezés minden magyarázat nélkül, tárgyi 
erővel mutat rá az »Igrich bezed«-nek veszedelmére; a bűnök 
közé való felvétel pedig a legnagyobb morális, sőt dogmatikai 
alapon veszi fel ellene a harczot. — Ugyancsak a Nagyszombati
kódex a 62—71. lapokon bölcseleti alapon fejtegeti mj^stikus ára-
dozással »a tenger íodayanac a lean zynb kalnac ö zep éneklé
sének hangos zauat«, mely »zyn alath — mint mondja — meg 
őaltal engőmet . . . édes zauanac hangosságát mvtattad, Demaga 
fulacodath lenni Jelőntőtted, Es ime mind ezők vizza ellen for-
-dultanac« (Setise: Horologium sapientiae . . . Vocem Syrenae simu-
lans, aculeum te habere prodis. Ecce omnia versa sunt in contra-
rium.) Élénk színekkel festi a világ örömeinek (énekeinek) vesze
delmét másutt. 
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Jay öalard velag Jaj mene- Heu, heu deceptrix, quanta 
ket ennec előtte ennekőm mind mihi initio promisisti, dum me 
eleytölfogvan fogadal es fogat- decipere voluisti. Dulcibus litte-
talvala micoron engemet meg vis, crebrisque munusculis mihi 
akaral őalnod édes leueleyddel insidias posuisti, verbis suavis-
Es gakorlatos ayandockyddal simis et ad allicienditm com-
ellenkodesőket vettél, es edösse- positis, velut Syrenantm voci-
gös bezediddel kenaltal es my- bus, fistularumque dulcissimis 
keppen a tengörbeli lean zynű modulationibus sensum mihi ab-
halnak, Auag codaknac ő hangas stulisti . . . 
edbssegös zeep eneklesy Ek
képpen zep bezediddel en tőlem 
elmemet el vőtted . . .x 

Beszél ezután a »pokolnac setét mel verme«-ről, hova bele
esett a világi élvezetek (énekek) miatt. Nem sok ok kényszerít 
bennünket, hogy ezeket s a hasonló szavakat, gondolatokat sensu 
porismatico vegyük; bátran lehet sensu litterali értelmezni ezeket 
a jellegzetes gondolatokat. Alig tévedünk, ha psychologiai kapcso
latot találunk és keresünk az »Igrich bezed« és a »tengörbeli 
lean zynű hal« »edőssegős zeep eneklesy« között. 

1 Seuse Henrik Amand : Horologium sapientiae, libri L, cap. IV. 1390. 
évből a müncheni kir. könyvtár 24811.; ZZ. 1811. — L. még e tárgyra vonat
kozólag: Bernardinus Senensis opera omnia, t. III. (Venetiis, 1745. kiadás) 
2668 Sabbato post Dnicam V. quadr., sermo XXXVIII. és Vincentius Bellova-
censis : Speculum históriaié (Aug. Vind., 1474.), libri XV. cap. LXX. . . . delec-
tabar ne/andis canlicis daemonum, quae ante didiceram, sed mox ut lacrymos 
fundebam, orabam, ut amoveret pessimos ac sordidissimas mentis meae cogita-
tiones etc. 

Érdekes példát olvasunk V. Bellovacensis: Speculum históriaié, libri 
XXV-ben. 

De ultione Dei super choreas ducentes in cimeterio. Cap. X. 
Hoc anno contigit in quadam villa Saxoniae, ubi erat ecclesia Magni 

martyrís tale quid in vigília natalis Domini. Robertus presbyter primam missam 
de nocte inchoaverat et in cimiterio Othobertus quidam cum XVIII. sodalibus, 
viris XV. et feminis tribus choreas ducens et caniilenas saeculares perstrepens 
ita sacerdotem impediebant, ut ipse verba eorum inter sacra missarum solemnia 
invitus resonaret. lile mandat, ut tacerent. Quo neglecto imprecatus est dicens : 
Placeat Deo et sancto Magno, ut ita cantantes permaneatis usque ad annum, 
Verba pondus habuerunt. Filius presbyteri Johannes sororem suam cantantem 
per brachium arripuit et statim illud a corpore avulsit, sed gutta sanguinis 
inde non exivit. Illa vero toto anno cum ceteris permansit choreas ducens et 
cantítans. Pluvia non cecidit super eos, non frigus, non calor, non fames, non 
sitis, non lassitudo eos affecit. Indumenta vei calciamenta non sunt attrita. Sed 
quasi vecordes cantabant; primum usque ad genua, deinde usque ad femora 
terrae dimersi sunt ; fabrica tecti aliquando super eas nutu Dei erigebatur, ut 
pluvias arceret. Evoluto anno Herbertus episcopus Coloniensis eos absolvit 
a nodo, quo manus eorum ligabantur, et ante altare sancti Magni reconciliavit. 
Filia presbyteri cum aliis duobus statim exanimata est. Ceteri continuis pro-
ximis tribus noctibus dormierunt. Alii postea obierunt et miraculis, ut fertur, 
coruscarunt, quia valde poenituerunt. Ceteri poenam suam membrorum tre-
more perdiderunt. Hoc ita scriptum reliquit Othobertus ipse, qui fuit unus ex 



4 2 A LEGRÉGIBB MAGYAR BŰNJEGYZÉK FORRÁSA 

Az egész Nagyszombati-kódex imák gyűjteménye lévén, 
imák között vannak elhelyezve ezek a jegyzékek; a Nádor-kódex-
ben ellenben egy quasi-imádság után és hymnus előtt található 
a bűnsorozat. Ezekben tehát hosszabb, ilyen tárgyú, fejtege
tés nincsen. 

A Nádor és Nagyszombati-kódexeknek ezen most tárgyalt 
bűnjegyzékei egymással szorosan érintkeznek. Nemcsak a tárgy közös, 
de a felsorolás egymásutánja és a czímek is azonosak. Egészen meg
állapítottnak mondhatjuk a belső és külső okok, egyezések alapján, 
hogy a két külön időben másolt és különböző tárgycsoportú két 
kódexnek bűnlajstroma egyazon közös latin forrásnak azonos for
dítása. Csupán a másolásból eredhető és magyarázható, kisebb 
íráseltérés látszik a két szövegen. Ezt az utóbbi gondolatot mélyíti 
a Nádor- kódexben a felsorolás után következő megjegyzés: 

öt erzekönsegh Ez vtan kellene bűtű zerent tyz paraníolath 
Az vtan heth halálos byn 

Az vtan kilencz ydegen byn Sent leloknec ellene való hath byn 
Istenre neeg kealto bynek eyel, es nappal Testy hath irgal-
massagok, Lelki hath irgalmassagoc N'olcz boldogsagoc. Zent lelok
nec heth ayandoka Eghazi heth zentseghek Hithnec tizeketh (!) 
agazathi 

Ezek a czímben és tárgyban jelzett felsorolások valóban meg
vannak a Nagyszombati-kódexben. Igaz, hogy a hit 12 ágzata a 
bűnlajstrom előtt, a többi ellenben utána. Ez a jelzés világosan 
elárulja, hogy a Nádor-kódex írója előtt olyan latin, illetőleg 
magyar szöveg feküdhetett, melyben ezek a megjelölt felsorolások 
mind megvoltak. Mintegy a maga igazolására és mentegetésére 
illeszti a kódexmásoló a bűnlajstrom végére a föntebb említett 
tárgyi megjelöléseket. 

A Nádor és Nagyszombati-kódex egymással egyéb tárgy
ban nem érintkezik. Feltűnő tehát, hogy épen csak ebben talál
kozik a két külön időben készült kézirat. Ebből a közös eredetből 
ismét igazolódik, hogy nemcsak »egész« kódexek, de azoknak 
egyes tarciatusai is vándoroltak és ezen az alapon kapcsolódhat
tak egymással. 

VARGHA DÁMJÁN. 

eis, in cuius scripti fine sic scriptum est. Datae sunt nobis litterae a Domino 
peregrino beati Herberti successore. Anno Domini millesimo tredecimo. 

V. ö. még T. Pelbart : Sermones de Tempore, sermo XXV. Z. Miffrtí 
refert . . . Haec, inquirent, habeas, pro cantilenis, in quibus delectabaris etc. 
és XLVI. J. T. Pelbart Paulus Wann-ra. hivatkozik, cuius »Tractatus de corea 
concionibus intsrumentis musicis ad populum Bude (!) praedicatus. L. in Catal. 
Manuscriptorum Bibi. Monac. Mss. Latt. VI. 479 = 16229. 


