
HROTSUITHA DULCITIUSÁNAK RÉGI 
MAGYAR FORDÍTÁSA. 

A Sándor-codex (Nyelvemléktár II. 227—238.) első ismer
tetője, Toldy Ferencz, annyit a benne lévő egyik darabról az 
Agape, C(b)ionia és Irene legendájáról észrevett, hogy az »e szentek 
kézen forgó legendáiktól egész tartalma szerint lényegesen külön
bözik.« (A magy. nemz. Írod. tört. 3. kiad. 1862. II. 98.) Ennél 
többet irodalomtörténetírásunk atyja óta sem jegyzett fel ez érdekes 
kis nyelvemlékünk tartalmáról senkisem azok közül, a kik vele 
jobbára persze csak nyelvészeti szempontból foglalkoztak.1 Való
színű, hogy ezek egyike sem igen ismerte a gandersheimi apácza 
dialógusokba szedett legendáit, a mefyeknek fölfödözésével annak 
idején Celtes Konrád akkora lelkes örömre hangolta humanista 
barátait. Viszont azok meg, a kik nálunk Hrotsuitha költeményeit 
behatóbban ismerik vagy ismertették is,2 nem igen vetettek ügyet 
a tanulmányaik körétől távolabb eső Sándor-codexre. így történ
hetett, hogy egy 1874 óta, tehát idestova három évtizede mégis 
csak több kézen megfordult nyelvi és irodalmi emlékünk egyik 
legnevezetesb darabjának a forrása nem ötlött előttem, legalább 
tudtommal, senki másnak a szemébe. Lehet különben, hogy csaló
dom, s talán épen e közlés visz majd az esetleges régibb felfedező 
nyomára. 

Annyit mindjárt láttam, a mikor a nevezett codex 21—31. 
lapján lévő legendának Hrotsuitha »Dulcitius«-ával való feltűnő 
egyezését észrevettem, hogy a magyar fordító, vagy átdolgozó 
kissé szabadon bánt el az eredetivel. Először a kánoni legenda 
szerint is (Acta Sanctor. Április 3. T. I. p. 245—250) Diocletiamis 
idejében vértanúságot szenvedett szüzeket egy török császár elé 
hurczoítatja; a két császári főtisztnek pedig, Dulcitius és Sisinnius-
nak, kiket a hivatalos legenda is íg}^ nevez, Fabiusra és Variusra 
változtatja a neveit. Ez utóbbi változtatásnak nem igen lehet az 
okát belátni, míg az előbbiben érdekes kortörténeti jelenséget lát
hatunk, minthogy magj/ar fordításunk kétségtelenül a mohácsi 

3 L. Zolnai, Nyelvemlékeink 39. 1. 
2 L. Heinrich G. Nem. irod. tört. és a Philol Közi. XXIII. 81—83. 11. 

Irodalomtörténeti Közlemények. X. 25 
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vész körüli időből való. Már azzal, hogy a Fabius és Varius nevek 
ép oly kevéssé illenek egy török császár környezetébe, mint az 
eredetinek Dulcitiusa és Sisinniusa, — azzal a különben sem valami 
sok tudású átdolgozó nem igen törődött. 

Egyéb átalakításai közül a legnevezetesebb az, hogy a 
párbeszédeket mindenütt a személyek körülményesebb megjelölé
sével vezeti be; továbbá, hogy az egyes jelenetek hézagait elbe
szélő betoldásokkal egészíti ki, a melyek azonban jobbára alig 
többek kissé részletezőbb didaskaliák-, színpadi utasításoknál. 

Korántse gondoljuk azonban ennek alapján, hogy az átdol
gozó ezzel az eredetit talán színszerűbbé akarta volna tenni. Ez 
annak a jámbor szerzetesnek, a ki talán azt sem tudta, hogy 
mit fordít és kinek a művét ülteti át zsenge irodalmunkba, aligha 
juthatott az eszébe. Sőt az is kérdés, vájjon drámául ismerte-e 
fel az előtte lévő művet, a melyben ő, mint rövid előszava bizo
nyítja, csak a keresztény hit és szűzi tisztaság állhatatos védel
mének épületes példáját látta. 

Ennél sokkal többet különben maga ezen és a többi hasonló 
darabok szerzője, Hrotsuitha sem igen látott bennük. Mert ha 
joggal kezdetik is véle az irodalomtörténetírók legjelesbjei az 
ujabbkori dráma feléledését: drámáknak azért, e szó valódi értel
mében, a X. század e tüneményszerű latin írónőjének a párbe
szédekbe szedett legendái még sem nevezhetők. Annál kevésbbé 
gondolhatunk, még pedig egynél jóval több okból arra, hogy ezen 
drámák előadásra készültek vagy kerültek volna. (Egyes későbbi, 
már a Celtes-féle fölfödözés utáni ilynemű kísérletek e részben 
csak nem számíthatnak.) 

A jelzett változtatásokon kívül még annyi szabadságot 
engedett meg magának a fordító, hogy a dialógust néhány helyütt 
kissé Összevonva, szintén elbeszélő részletekké rövidítette. Mindezen 
változtatások azonban épen nem forgatták ki az eredetit a maga 
alakjából annyira, hogy az a még oly esetlen és helyenkint elég 
gyarló fordításon keresztül is azonnal felismerhető ne lenne arra 
nézve, a ki a Dulcitiust akár csak futólag is olvasta. 

Irodalomtörténeti szempontból már most nem csupán minket, 
magyarokat illet, hanem a német1 s a többi külföldi tudományt 
is érdekelheti az a kérdés, hogyan került hozzánk Hrotsuitha ezen 
darabja? Előzetesen, a kérdés behatóbb feszegetése előtt t. i., e 
tekintetben három feltevés lehetséges, és körülbelül mind a három 
egyaránt valószínű. 

1. Fordításunk a Celtes-féle nürnbergi Hrotsuitha-kiadás 
(1501) alapján készült. 

Ebben annál kevesebb a valószínűtlenség, mentül több jelét 

1 A németeknek is van a mienkkel körülbelül egy korból (1503-ból) egy 
Hrotsuitha-fordításuk, az »Abraham« czímű darabé, Werner von Themartól, egy 
még kiadatlan heidelbergi kéziratban. 
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látjuk meg annak, hogy fordítónk az említett kiadás szövegéhez 
szít inkább, mint bármely máshoz. 

2. Fordítónk a Celtes-féle kiadás alapjául szolgált müncheni 
(eredetileg regensburgi, a St. Emmeram-kolostorból való) kézirat 
valamely másolatát használta. 

Ez a feltevés is csak szövegkritikai alapon igazolható; vala
mint az a 

3. lehetőség is, hogy fordításunk nem ugyan épen a Celtes 
kiadta nyomtatványon, hanem ennek valamely kézirati másolatán 
alapúi, a mely eshetőség nem különbözik lényegesen az elsőtől. 

Celtesnek hazánkhoz és a Sodalitas Danubianához való viszo
nyát Ábel Jenő nagyérdemű dolgozatai után nem kell ismertetnem; 
«lég rá csupán hivatkoznom. Celtes második magyarországi, külö
nösen budai tartózkodása (1497) három évvel követi nevezetes 
fölfödözését. Ez idő alatt Trithemiuson kivűl, a kiről ezt bizonyosan 
tudjuk, valószínűleg mások is vettek maguknak a regensburgi 
Hrotsuitha-codexből akár teljes, akár csak részleges másolatokat. 
Ilyen könnyen kerülhetett annak a jámbor magyar léleknek eléje, 
a ki a török részéről mind jobban fenyegető veszedelem ellen 
akart intelmet és pajzsot adni, a netán hasonló kísértésbe jutható 
szüzek számára. 

S ha már most fordításunkat a Diilcitnts eredeti szövegével, 
a mint az a Barackféle gondos kiadás (Nürnberg, 1858) alapján 
tehető, egybevetjük: azt veszszük észre, hogy még ez a feltevés, 
t. i. a kézirati közbenső (a nyomtatvány előtti) másolat felhaszná
lása fordítónk részéről a legvalóbbszinű. Ennek legszembeszökőbb 
bizonyítékait a két szöveg egymással egyközű alábbi kiadásában 
jelöltem meg jegyzeteimben. E közléshez még csak azt kell meg
említenem, hogy a magyar szöveget a Nyelvemléktár alapján adom 
ugyan, de utólag az eredeti kézirattal (Egyet, könyvt. 6. sz. 
magyar codex) is egybevetettem. Ebben a magyar részben mind
azt, a mi a latin eredetiben nincsen, vagy nagyon eltérőn van 
meg, pl. párbeszédes alak helyett elbeszélő hangon, [ ] közétettem. 
Viszont a latin szövegben, a mely a Barack-féle kiadást követi 
(csak a j helyett van mindenütt /'), a magyartól eltérőbb helyek 
* * közé vannak ékelve. 

* 
(21) Három kőrőztyen leanth ragattak volth el az tórőkők ef 

vittek volt cazaarnak eleyben: eggiknek volth agapes newe maffiknak 
Cionia harmadiknak hyrena: íme en nektők meg irom mikeeppen űk az 
cazarral vetekőttenek az kőrőztyen hyth melleth. ef az ű zűzeffegőknek 
meg tartaaffaerth : ez okaaerth hog ha mykorth titőkeeth is oda raga-
dandnak tahaath ty es wgyan tegetők mynth ők tetteek az hytterth : 
es az zuzeffeegerth: Io uolna az kytől lehetneJ 

1 E bevezetés teljesen a magyar átdolgozó sajátja. A végére illesztett 
naivan pajkos megjegyzés pedig a másolóé. Hog\r kéziratunk, legtöbb nyelvem-

25* 
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[MIkorth cazaar eleyben vitteek 
volna őkeet, Iaata hog igön zepők 
volnának:] 

Monda nekyh cazaar: 
ha az kriftufth meg tagadyaatok 

es az my torwenyönkre aallotok 
es az my ifteninknek áldoztok, 
tahaath az en cazary hazamba elfők 
leztők : ef magamnak yegőffől valazt-
laak. es nektők cazaary menyeg-
zőőth zőrzők merth nőmős voltotok 
ef zeepfeegtők ezőkkeeth ylleetty 
lenny 

feelele agapes newö zyz monda 
az cazaarnak : 

leég bátor dolgodban: ne legyon 
gondod az my menyegző zerzeef-
főnkre merth my foha (22) az kőrőz-
tyen neweeth meg nem tagadyok 
es zűzeeffegőnketh egezzen meg 
tartyok 

Monda az caazaar: 
myt akar ez : micoda bolondfaag 

uagyon veleetők 

feleele agapes 
mynemó bolondfaagnak yegeeth 

efmerőd my bennőnk lenny: 

Monda az Zaazar 
nylwan ualooth ef igőn nagyoth. 

felele agapes 
mycoda az. 

Monda az caazaar: 
Imez az hog az my tőrwenyőn-

keth nem akaryatok tartany. de 
haznalatlan kőrőztyen tőrweri tar-
taaf vtan yaartok kiben femmy 
hazzon nyncen 

lékünk fennmaradt kéziratához hasonlón, 
egyéb jelek is elárulják, így különös* 
következetlen jelölése, a mely elég hánya 

1 Az eredeti itt kezdődik. 

Diocletianns : l 

Parentelae claritas ingenuitatis 
vestrumque serenitas pulchritudinis 
exigit,* vos nuptiali lege primis in 
palatio copulari,* quod nostri iussio 
annuerit fieri, si Christum negare 
nostrisque diis sacrificia velitis ferre. 

Agape : 
Esto securus curarum, ncc te 

gravet nostrarum praeparatio nup-
tiarum, quia nec ad negationem 
confitendi nominis, nec ad corrup-
tionem integritatis Ullis rebus com-
pelli poterimus. 

Diocl. 
Quid sibi vult ista, quae vos 

agitat fatuitas ? 

Agape : 
Quod Signum fatuitatis nobis 

inesse deprehendis? 

Diocl. 
Evidens magnumque. 

Agape : 
In quo ? 

Diocl. 
In hoc praecipue, quod relicta 

vetustae observantia religionis, inu-
tilem christianae novitatem sequi-
mini superstitionis. 

egy régibb eredetinek a másolata, azt 
a a hosszú magánhangzók feltűnően 
; vagy értelmetlen másolóra vall. 
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feleele agapes: 
ez elyen Bezedőderth el vezt 

iften tegodeth. es mynd hozzáad 
tartozooth. 

monda az cazaar 
ez meg bolondwlth. vigeek el 

•előlem, 

[Monda az maffiknak Cionia 
newő ziznek. 

Te myt mondaaz] 

feelele Cionia 
az en neenem nem bolond, de 

tneltan az te bolondfaagodath feeddy 

monda az caazar. 
ez meeg az maliiknál is bolondab 

vigeek el előlem Iűyen előwe az 
haarmadyk [az hyrena]: 

Előwe aalla hyrena newó zyz 
monda az caazamak 

Az harmadik amazoknál kemen-
ben zool es azt mutatya hog myn-
dőnben nekőd ellent tarth. 

monda az cazaar. 
hyrena noha kyffeeb uag amazok-

naal. leég nagyob meltofaaggal 
naloknal. 

felele hirena 
Mutafd meg kerleek. my módon 

lennek (23) 

monda az cazaar: 
hayc meg nyakad az iftenóknek. 

es leég az te neneydneek tanoflaag-
nak peldayaiul. es zabadettaíhak, 

felele hyrena: 
azook tiztőlyeek az baaluanyo-

kath. kyk iftennek haragyaaban 
akarnak efny: en az en kyraly 
kenettel meg kenth nyakamath 
megh nem zőrnyőtőm [az az zőr-

Agape : 
* Temere calumpniaris statum Dei 

omnipotentis. Periculum — 
Diocl. Cuius ? 
Agape: Tui reique publicae, quam 

gubernas.* 

Diocl. 
Ista insanit, amoveatur. 

Chionia: 
Mea germana non insanit, sed 

tui stultitiam iuste reprehendit. 

Diocl. 
Ista inclementius bachatur, inde 

nostris conspectibus aeque subtraha-
tur et tertia discutiatur. 

Hirena : 
Tertiam rebellem tibique penitus 

próba bis renitentem. 

Diocl. 
Hirena, cum sis minor aetate, fito 

maior dignitate. 

Hirena : 
Ostende, quaeso, quo pacto ! 

Diocl. 
Fleete cervicem diis et esto soro-

ribus exemplum correctionis et causa 
liberationis. 

Hirena : 
Conquiniscant idolis, qui velint 

incurrere iram Celsitonantis; ego 
quidem caput regali unguento deli-
butum non dehonestabo, pedibus 
simulachrorum submittendo. 
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nyőwe nem tezőm.] az baluanyok-
nak labokhoz efwen 

Monda az Zazaar. 
az iftenőknek ualo tiztőffeeg 

teteel nem zegyőnet meegh de inkaab 
igőn tíztől. 

felele hyrena 
my leheeth eegtelemb tiztöletlen-

leeg. ef my leheth nagyob egtelen-
feeg mynth zolgaakath vgyan tiz-
tőlny mynt vrakaath: 

Monda az Zazaar 
en azt adom tanacca tiztőlyeed 

vraknak ef feyedelm éknek yftenő-
keeth. ef ne mond őketh zolgaaknak 

felele hyrena 
fnem zolgaee az ky embőry keez-

től cinaltatot es iutalmon meg vete-
tőth, 

monda az cazaar 
ee felee vakmerőfeeggel való zokat 

kenokkal keel el tauoztatnonk 

felele hyrena 
azt keuanyok my hog az kriftof-

nak zerelmeyert kenokkal zaggat-
taffonk: 

monda az cazaar. 
ez vak meröők my paranccolattink-

nak elent tartook lanczokkal meg 
kőt őzteeffenek: es fabius feyedelem
nek vitteffenek hog őkeet az tőm-
lőczben veeffe es oth tárca: 

(24) [Monda fabius fey edelem: 
legeenyők vigetők az tőmlőczben 
őkeeth azok ottan el viueek: hog 
immaar oth tartatnának, monda 
fabius egzor nekyk:] 

hozzaatok élőmben őkeeth [haad 
laffaam zőmeymmel: 

Diocl. 
Cultura deorum non adducit in-

honestatem, sed praecipuum ho
norem. 

Hirena : 
Et quae inhonestas turpior,. 

quae turpitudo maior, quam servos 
venerari ut dominos ? 

Diocl. 
Non suadeo tibi venerari servos,. 

sed dominorum principumque deos. 

Hirena : 
Nonne is est cuiusvis servus, qui 

ab artifice pretio comparatur, ut 
empticius ? 

Diocl. 
Huius praesumptio verbositatis-

tollenda est suppliciis. 

Hirena: 
Hoc optamus, hoc amplectimur, 

ut pro Chriáti amore suppliciis 
laceremur. 

Diocl. 
Istae contumaces nostrisque decre-

tis contraluctantes catenis inretian-
tur, et ad examen Dulcitii praesidis 
sub carcerali squalore serventur. 

Dulcitius : 
Poducite, milites, producite,* quas 

tenetis in carcere ! 
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Azok ottan ky hozaak az tőm-
lőczbőől.] 

Monda fabius 
[hog laata őket] mel' zeepöők 

mel' nőm ős leányok ezők 

mondaanak az legenyök 
bizonyauaal hog zepők. 

monda fabius 
megfogattatam nekyk zepfegőkkel. 

mondanak az legény ok 
hyzzők azth, 

monda fabius 
alletom2 hog zeretfégőmre von

hatom okét 

mondanak az legenyök 
nehezen tehetőd zereet, 

•monda fabius 
my okaerth 

mondanak amazok 
merth erős hitőweek [az az erős 

hitők vagyon,] 

•monda fabius: 
zepőn zolok en nekyk, 

mondanak amazok 
nem gondolnak veelee, 

Monda fabius 
en ottan kennal fogook hozzayok, 

mondaanak amazok. 
awaal fem gondolnak, 

monda fabius. 
haath megyőnk,4 

Milites: 
Ecce, quas vocasti! * 

Dulc. 
Papae! quam pulchrae, quam 

venustae, quam egregíae puellulae! 

Milites : 
Perfecte 1 decorae. 

Dulc. 
Captus sum illarum specie. 

Milites : 
Credibile. 

Dulc. 
Exaestuo3 illas ad mei amorem 

trahere. 

Milites ." 
Diffidimus, te praevalere. 

Dulc. 
Ouare ? 

Milites. 
Quia stabiles íide. 

Dulc. 
Quid, si suadeam blandimentis ? 

Milites : 
Contempnunt. 

Dulc. 
Quid, si terream suppliciis ? 

Milites : 
Parvi pendunt. 

Dulc. 
* Et quid riet ? 

1 Celtes : profecto. 
3 V. ö. az eredetivel! 
3 Itt a fordító vagy félreértette az exaestuo szót, vagy a hozzá nagyon 

hasonló existimo lehetett az eredetijében. 
* V. Ö. az eredetivel, a melynek alapján hát mit tegyönk ? lenne e 

helyütt várható. 
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mondaanak amazok. 
laaffad, 

monda fabius 
veeffetők űketh imez palotaaban 

haad nezheffem űket gyakran: 

[Azok ottan oda veeteek, mikort 
immaar oth tartathnak:] 

keerde az örzöóketh fabius. 
myth mywelnenek eyiel. 

mondaanak uk. 
mynd ymatkoznak, 

monda fabius : 
menyőnk el (25) oda hozzaaiok. 

[es hog oda mentenek volna.] 

monda fabius. 
íme en bee megyők hozzaaiok. 

vaariatok meg ith ty engőmet az 
ayto előőth mert en ma velők akarok 
lennőm. ef en kewanfaagomnak 
elegeeth akarok tennőm, 

mondanak amazok. 
menyei meg uaaronk, 

[hog bee kezdőth volna menny.] 

monda Agapes newb zyz. 
valaky az ayton vagyon. 

1 Celtes : strepit prae. 

Milites: 
Praecogita.* 

Dulc. 
Ponite illas in custodiam,* in 

interiorem officináé aedem, in cuius 
proaulis ministrorum servantur vasa. 

Milites: 
Ut quid eo loci ?* 

Dulc, 
Quo a me saepiuscule possint 

visitari. 

"Milites : 
Ut iubes.* 

Dulc. 
Quid agant captivae sub hoc 

noctis tempore ? 

Milites : 
Vacant hymnis. 

Dulc. 
Accedamus propius. 

*Milites : 
Tínnulae sonitum vocis a longe 

audiemus.* 

Dulcitius: 
Observate pro foribus cum lucer-

nis, ego autem intrabo et vei optatis 
amplexibus me saturabo. 

Milites : 
Intra, praestolabimur. 

Agape : 
Quid strepat pro 1 foribus ? 
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monda hyrena : 
az bodogtalan fabius akar be iőni 

monda Cionia. 
vr iften oltalmazzon: 

monda Agapes 
Amen : 

[Azon közben igőn kezdenek az 
fazokak es az fődőők eg maira 
zőkdőfny kyk oth tartatnak vala 
az haaznak eg zegeleettiben,] 

monda Cionia 
my dologh ez : 

feelee hyrena. 
lm meg laatom, [lataa üteth haat 

igőn olelgetty ef apolgatya az fazo-
kakath,] 

monda az tóbbynek 
Imee ez bolondnak el vezőth 

ezzee: aletya azt hogh my velőnk 
vagyon, [myth ot celekődneyek 
fabius nem tyrheetteek ymezők 
mywettetlen.1] 

Monda hyrena 
mynd arczaya mynd kezze olyan 

mynth zereconnek. Rwhaya ondók 
zőrnyő 

Hirena : 
Infelix Dulcitius ingre ditur. 

Chionia ; 
Deus nos tueatur! 

Agape : 
Amen. 

Chionia : 
Quid sibi vult *collisio ollarum, 

caccaborum et sartaginum ? * 

Hirena : 
Lustrabo. *Accedite, quaeso, per 

rimulas perspicite! 

Agape: 
Quid est ? * 

Hirena: 
Ecce, iste stultus, mente alienatus 

aestimat, se nostris uti amplexibus. 

"Agape : 
Quid facit ? 

Irena : 
Nunc ollas molli fovet gremio, 

nunc sartagines et caccabos am-
plectitur, mitia libans oscula. 

Chionia ; 
Ridiculum * 

Hirena: 
Nam facies, manus ac vestimenta 

adeo sordidata, adeo coinquinata, 
ut nigredo, quae inhaesit, simili-
tudinem Aethiopis exprimat. 

1 nevetetlen. 
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monda agapes 
Illik hog kőwűl es olyannak 

laattaffeek mykeeppen belől byrtatik 
ördögiül lelkeebeen, 

Monda hyrena. 
Am ky akarna menny, laffok myt 
zolnak zolgay hog lattyaak ez 
keppen ky menny űteth, 

[hog laataak] az legenyok 
mondaanak 

my őrdőg ez ky reánk iö. fwf-
fonk el. 

monda fabius: 
howa (26) futtok: vaaryatok 

meg. es vigetők az vylaaggal az en 
haazamban: 

mondanak az legenyok ; 
zaawa olyan nrynth vronknak: 

de az keepe olyan mynt őrdőgneek 
fuffonk azerth, 

monda fabius nekyk : 
cazaar eleyben megyők. ef myt 

raytam tettéének neky meg panaz-
lom: 

[hog az ayto tartook laattak 
volna meg yiedenek tűle alaa vereek 
az gradiccon. ef meg hagyak neky 
bog többe oda ne menne :] 

fabius [nag yaygaataaffal] 

ezt kezde mondanya 
íme mel' zeep tefteel en valek 

mel' igőn tiztőltetőm valeek lm 
mafth valaky laath myndon wtal 
myndőn fut tulem. el megyők 

Agape: 
Decet, u't talis appareat corpore, 

qualis a diabolo possidetur in mente. 

Mirena : 
En, párat regredi.1 Intendamus, 

quid illo egrediente agant milites, 
pro foribus expectantes. 

Milites : 
Quis hic egreditur *daemoniacus, 

vei magis ipse* diabolus ? Fugiamus ! 

Dulc. 
Milites, quo fugitis? State, expec-

tate, ducite me cum lucernis ad 
cubile. 

Milites : 
Vox senioris nostri, sed imago 

diaboli. Non subsistamus, sed fugám 
maturemus. ^Phantasma vult nos 
pessumdare.* 

Dulc. 
Ad palatium ibo et, quam abiec-

tionem patior, principibus vulgabo. 

*Dulc. Ostiarii, introducite me in 
palatium, quia ad imperatorem habeo 
secretum. 

Ostiarii: Quid hoc vile ac dete-
stabile monstrum, scissis et nigellis 
panniculis obsitum ? Pugnis tunda-
mus, de gradu praecipitemus, nec 
ultra huc detur Über accessus.* 

Dulcitius: 
Vae, vae ! quid contigit ? Nonne 

splendidissimis vestibus indutus to-
tusque corpore videor nitidus, et 
quicumque me aspicit, velut horri-

1 Kézír. ingredi, Celles : egredi. 
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feleffegómhőz ef meg kérdőm tűle 
mynth uagon dolgom, [haat lm 
eleyben iő nag iay vezzikkel, hog 
laata] 

monda neky. 
my lelt lam bolond uag 

mindőnők tegőd mywetnek,1 
hog 

monda fabiiis 
Immaar értőm hog ű őrdőgfe-

gőkkel calattam meg, 

monda feleffeege. 
ez ennekőm nag zegőn ezőn en 

igőn bánkódom hog en nem tuttam 
hog igen vagyon dolgod, 

monda fabius 
azt parancsolom hog előwe hoz-

zaaffanak az gonoz leányok ef 
ruhayokath rolók le vongyak ef ez 
el' dolgokerth tülőnk nylwan meg 
mywetteffenek 3 ef meg tőreffeenek, 

[el ménének] az legenők [ef meg 
iőwenek] mondanak 

cak heyaaban munkálkodónk 
mert ruhayok teftőkhoz ra(27)ga-
doth. vronk keedeg igőn aluwan 
hortyoog: Menyönk el az cazaarhoz 
mondyok meg neky mynd ezőkeeth, 

[hog meg montaak volna] monda 
az íazaar. 

igőn baanom hog yg uagyon az 
dolog, dee hog ez hytwan zome-
lyőők el ne hygyeek magokath. 

bile monstrum fastidit! Ad coniugem 
revertar, quo ab illa, quid erga me 
actum sit, experiar. *En solutis 
crinibus egreditur, omnisque domus 
lacrimis prosequitur,* 

Coniux: 
*Heu, heu! mi senior Dulciti,* 

quid pateris ? Non es sanae mentis ? 
Factus es in derisum christicolis ? 

Dulc. 
Nunc tandem sentio, me illusum 

illarum maleficiis. 

Coniux. 
Hoc me vehementer confudit, 

hoc praecipue contristavit, quod, 
quid patiebaris, ignorasti.2 

Dulc. 
Mando, ut lascivae praesententur 

puellae, et abstractis vestibus pub
lice denudentur, *quo versa vice. 
quid nostra possint ludibria, expe-
riantur.* 

Milites : 
*Frustra sudamus*, in vanum 

laboramus. Ecce, vestimenta virgineis 
corporibus inhaerent *velut coria.* 
Sed et ipse, qui nos ad exspolian-
dum urgebat, praeses, stertit sedendo, 
nec ullatenus excitari potest a somno. 
Ad imperatorem adeamus ipsique 
rerum, quae geruntur, propalemus. 

Diocl. 
Dolet nimium, *quod praesidem 

Dulcitium audio adeo illusum, adeo 
exprobratum, adeo calumniatum.* 

1 nevetnek 
a E helyütt a fordító eredetijét félreértetie, vagy pedig nem a Celtes-féle 

nyomtatvány, hanem annak, illetőleg az alapjául szolgált kéziratnak hibás máso
lata volt előtte, a mely feltevés a fönt megjelölt esettel is erősbödik. 

3 Nevettessenek. 
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ef hog az iftenőknek cwfolaaft ne 
meryenek tenny. variufth valaztom 
hozzayok hog ű kenzaaffa űketh, 

monda variuf az legényeknek. 
hol uannak az hytwan leányok 

kiketh nekőm kenzatnom keel hoz-
zaak élőmben az ketteyth hyrenath 
hagyak oth, ne tálam hamarban 
meg teer, ha imezőknek kennyokath 2 

nem laatya, 

[El hozzaak űkeet] 

monda nekyk vaarius. 
agapes es cionia engedyetők en 

tanaőŐimnak aldozzaatok az ifte
nőknek, 

Sed, ne viles mulierculae iactantx 

se impune nostris diis *deorumque 
cultoribus * illudere, Sisinnium comi-
tem dirigam ad ultionem exer-
cendam. 

Sisinnius: 
0 milites, ubi sunt lascivae, 

quae torqueri debent, puellae ? 

* Milites : 
Affliguntur in carcere.* 

Sisinn. 
Hirenam reservate, et reliquas 

producite. 

* Milites : 
Cur unam excipis? 

Sisinn. 
Parcens infantiae.* Forte facilius 

convertetur, si sororum praesentias 

non terrebitur. 

Milites : 
Ita. — Praesto sunt, quas iussisti. 

Sisinn. 
Praebete assensum, Agapes et 

Chionia, meis consiliis! 
*Agape : Si praebebimus ? * 

mondanak uk.4 

az őrök attya iftennek ef fyw-
nak ef zent lelöknek zonetlen 
aldozonk, 

Sisinnius: Férte libamina diis f 

Chionia:5 

Verő et aeterno Patri eiusque 
coaeterno Filio sanctoque amborum 
Paraclito sacrificium laudis sine 
intermissione libamus. 

1 Celtes : iactent. 
2 V. ö. az eredetivel! 
3 V. ö. a fordítással ! 
* A fordító itt is nagyon félreértette az eredetit. 
5 A kéziratban és ennek pommersfeldi másolatában is Mirena, a mit Celtes 

az előzőkre való tekintettel kiigazított, de fordítónk ez igazítást aligha látta, 
mert akkor valószínűleg elfogadja és követi vala. így ellenben magától igazított 
e helyen, a mi ujabb megerősítője annak a feltevésnek, hogy fordításunk a kézirat 
valamely másolatán alapszik és nem a nürnbergi kiadványon. 
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monda variuf 
azt en ty nektők tanacca nem 

adom főöth meeg kennal ef attul 
tiltlaak. 

monda agapes 
ne tilc mert foha nem aldozonk 

az baluanyoknak. 

monda Variuf 
ne legetők kémen zywüeek. al-

dozzaatok az baluanyoknak. ha 
kedeeglen azt nem akaryatok meg 
őletleek tytőketh cazarnak hagyaffa 
zerenth, 

monda cionia 
Illik hog cazarnak engeg az my 

halalonkra kinek my paranccolattit 
wtalyok: 

Monda ottan vai inj. 
legény ők (28) fogyaatok ez ka-

romlookath ef veffetokh1 a tőzben : 

[fogaak ottan zegenyőkketh ef 
kezőkkeeth labokath meg kőtőzeek 
ef az tűzben veettek: de az vr 
iften imelyen nag codaath teen 
velők hog Tem ruhayok fem hayok 
fem teftők meg nem eegee de ha 
mint cak el aluttak volna leikőket 
iftennek meg adaak,] 

Sisinn. 
Hoc vobis non suadeo, sed poe-

nis prohibeo. 

Agape: 
Non prohibebis, nec umquam 

sacrificabimus daemoniis. 

Sisinn. 
Deponite duritiam cordis et sacri-

flcate. Sin autem, •— faciam vos 
interfectum iri iuxta praeceptum 
imperatoris Diocletiani. 

Chionia: 
Decet, ut in nostri necem obtem-

peres iussis tui imperatoris, cuius 
nos decreta contempnere noscis; 
*si autem parcendo moram feceris. 
aequum est, ut tu interficiaris.* 

Sisinn. 
Non tardetis, milites, non tarde-

tis, capite blasphemas has et in 
ignem proicite vivas! 

* Milites: 
Instemus construendis rogis et 

trademus illas bachantibus fiam-
mis, quo finem demus conviciis. 

Agape : 
Non tibi, Domine, non tibi haec 

potentia insolita, ut ignis vim vir-
tutis suae obliviscatur, tibi obtem-
perando. Sed taedet nos morarum ; 
ideo rogamus, solvi retinacula ani-
marum, quo extinctis corporibus 
tecum plaudent in aethere nostri 
spiritus. 

1 kéziratban vessetbth. 
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Monda variuf: 
Hozzatok ky hyrenath is 

[hog ky hoztaak volna.] 

monda neky variuf 
Iyeg meg az te neneydnek halá

lokon, ef ne akar' vgyan el vezny 
mynth űk 

Monda hyrena : 
akarom en az ű peldayokkaat 

halwan kőwetny. kinek myatta 
erdőmlyek ű velők őrőkkől őrőkke 
vigadny. 

monda neky variuf. 
en azt mondom fogagh zooth 

engeg en tanaccomnak. 

monda hyrena 
nem engedők en bűnre tanac-

cozonak. 

felelee varius 
ha nem engecz nem hamar őlet-

leek meg. de nag hozzw kenokath 
teteetők raytad. 

Monda hyrena 
meneuel nagyobban győtretöm: 

anrieual nagyobban fel magaztatom, 

monda neky variuf. 
Az kenokath nem felőd. olyaat 

tezők raytad hog kytől felz, 

monda hyrena. 
valamyt en raytam tezz mynd 

meg győzőm kriftuf fegeccegewel, 

Milites: 
O nóvum, o stupendum miracu-

lum! Ecce animae egressae sunt 
corpora et nulla laesionis repperiun-
tur vestigia; sed nec capilli, nec 
vestimenta ab igne sunt ambusta, 
quo minus corpora.* 

Sisinnins : 
Pro férte Hirenam. 

"Milites: Eccam.* 

Sisinn. 
Pertimesce, Hirena, necem soro-

rum, et cave perire exempío illarum. 

Hirena : 
Opto exemplum earum moriendo 

sequi, quo merear cum his aeter-
naliter laetari. 

Sisinn. 
Cede, cede meae suasioni. 

Hirena; 
Haud cedam facinus suadenti. 

Sirinn. 
Si non cesseris, non citum tibi 

praestabo exitum, sed differam et 
nova in dies supplicia multiplicabo. 

Hirena: 
Quanto acrius torqueor, tanto 

gloriosior exaltabor. 

Sis. 
Supplicia non metuis ? Admovebo, 

quod horrescis.1 

Hir. 
Quicquid irrogabis adversi, evadam 

iuvamine Christi. 
1 Celtesnél: horresces. 
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feleele variuf 
en az bordeelban vittetlek tegő-

deth. ef az te teftodeth oth igőn 
meg főrtőztettetőm 

Monda hyrena : 
lob hog az tefth meegh (29) főr-

töztelTeek akar mynemű bozzwíTaa-
gokkal honnem mynth az lelök bat-
wan ymadalTokkaal, 

monda varins: 
ha taarfok leez az kwrwaaknak 

nem zamlaltathatol ozton az zyzek-
nek tariaffaagokban, 

Monda hyrena. 
Az győnőrüffeeg nemz keent: az 

zükfeeg koronath, nem mondatik 
az bűnnek mire nyncen akaratya az 
lelőkneek 

felelee variuf. 
heyaaban kedweztem az ű yfiw-

faaganak heyaaban kőríSríiltem 
rayta, 

mondanak az legény ok. 
azt my iol tuttok hog femmy 

keeppen el nem hayol az ű hityről, 

monda variuf. 
nem kedwezők többet neky. 

vygetökeel űtet az bordelban. 

Monda hyrena. 
nem vyznek: 

felele variuf 
ky tylt meg. 

monda hyrena 
az a ky ez vilaagot bülceffe-

gewel byrya, 

monda variuf 
no mayd meg laatom ha fegel 

Sis. 
Faciam te ad lupanar duci cor-

pusque tuum turpiter coinquinan. 

Hir. 
Melius est, ut corpus quibuscum-

que iniuriis maculetur, quam anima 
idolis polluatur. 

Sis. 
Si socia eris meretricum, non 

poteris polluta ultra intra contuber-
nium computari virginum. 

Hir. 
Voluptas parit poenam, necessitas 

autem coronam, nec dicitur reatus, 
nisi quod consentit animus. 

Sis. 
Frustra parcebam, frustra mise-

rebar huius infantiae. 

Milites: 
Praescivimus ; nullatenus ad deo-

rum cuituram potest flecti, nec ter
roré umquam potest frangi. 

Sis.: Non ultra parcam. 
* Milites: Rectum.* 
Sisinn.: * Capite illám sine mise-

ratione et, trahentes cum crudeli-
tate,* ducite ad lupanar * sine ho-
nore.* 

Mirena : 
Non perducent. 

Sisinn. 
Quis prohibere poterit ? 

Hirena : 
Qui mundum sui providentí 

regit. 

Sisinnius : 
Probabo. 
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monda hyrena. 
baator, 

[paranccola variuf hog el vyn-
neyek: azontúl keeth yfiak iüwenek 
er variufnak zolgaytul hyrenat 
meg vewek ef ottan közzel ualo 
hegnek teteere fel viueek, variuf 
zolgay meg teereneek keerde űket 
vrok mire ol' hamar meg iűttek 
volna, ef hog hol volna hyrena.] 

mondaanak amazok 
ymez heeg teteen vagon 

Monda variuf 
' o ty hetook [kezde űkeeth zydnya 

ef feríőgetny.] 

mondaanak amazok 
myt zycz myt fehőgecz 

iftenők tegőd el vezeffenek 2 

nara myndőnben engettőőnk te 
nekőd femmyben meg nem tőrtők, 
(30) meg paranccolatodath : 

felele variuf 
laam paranccolam hog ez zoo 

fogadatlan dagaalyof leanth az bor-
delban vygetők. [mire nem vittetők,] 

mondanak amazok, 
mert keet yfyaak iűwenek azth 
mondaak hog te kűlteed űketh hog 
hyrenath az heeg tettere vygeek. 

felele variuf 
Nyncen hyrőmmel, 

1 Celtes : blasphemae. 
2 Ezt a fordító félreértette, mert 

mondatja. 

Hirena: 
Ac citius libito. 

*Sisinnius: Ne terreamini, mili-
tes, fallacibus huius blasphemiaex 

praesagiis. 
Milites: Non terremur, sed tuis 

praeceptis parere nitimur. 
Sisinnius: Qui sunt hi, qui nos 

invadunt ? Quam similes sunt mili-
tibus, quibus Hirenam tradidimus! 
Ipsi sunt. Cur tarn cito revertimini ? 
Quo tenditis tarn anheli ? 

Milites: Te ipsum quaerimus. 
Sisinnius: Ubi est, quam traxi-

stis ? * 
Mtl.: In supercilio montis. 
*Sis.: Cuius ? 
Mit.: Proximi.* 
Sis.: 0 insensati et hebetes *to-

tiusque rationis incapaces ! * 
Milites: Cur causaris ? Cur voce 

et vultu nobis minaris? 

Sisinnius: Dii vos perdant! 
Milites: Quid in te commisimus ? 

Quam tibi iniuriam fecimus ? Ouae 
tua iussa transgressi sumus ? 

Sisinnius: 
Nonne praecepi, ut rebellem deo-

rum ad turpitudinis locum trahe-
retis ? 

Milites : 
Traecepisti, nosque tuis praecep

tis operám dedimus implendis,* sed 
supervenere duo ignoti iuvenes, 
asserentes, se ad hoc ex te missos, 
ut Hirenam ad cacumen montis 
producerent. 

Sis. 
Ignorabam. 

Sisinnius (Varius-) helyett a katonákkal 
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mondanak az legény ok 
my iol efmeryők * 

(Varius) mineraűk vaíanak 
[merth] fenős ruhayok vala ef igőn 
zeep orczayok. 

wtannok menenk ef eggyk iogya 
felől maffik Balya felől vala hyre-
nanak, mynketh haza tereettenek 
hog nekőd hyrre tennőyők, 

Monda variuf. 
Illik hog louamra fel ylyek ef 

kyk voltának kyk minkeeth igen 
meg caltanak. meg kereffem. 

[az legeriők is el ménének veele.] 

[Imee hog az heghőz iuttanak 
volna mynd el vezze ezők: kezdeek 
kerülny az hegyeth de femmy 
keeppen az tetere fel nem mehet-
tenek. meg laatak hyrenaath] 

monda variuf eg zolgaayanak. 
lud által űteth. 

[az ottan meg lűwe] 

Monda hyrena variufnak. 
Bodogtalan zegyőnűlteffel meg 

hog elyen gyenge züzeth tee feg-
wer nekől te meg nem győzheted 

MilÜes ; 
Agnoscimus. 

Sisinn.: Quales fuerunt ? 
Milites: Amictu splendidi, vultu 

admodum reverendi. 
*Sisinn.: Num sequebamini illos?* 
Milites: Sequebamur. 
*Sis.: Quid fecerunt ? * 
Mii.; A dextra laevaque Hirenae 

se locaverunt, et nos huc direxerunt, 
quo te exitus rei non lateret. 

Sisinnius : 
Restat, ut ascenso equo pergam, 

et, qui fuerint, qui nos tam libere 
illuserunt, perquiram. 

*Milites: Properemus pariter.* 

*Sisinnius: Hern! ignoro, quid 
agam. Pessumdatus sum maleficiis 
christicolarum. En, montem drcumeo 
et, semitam aliquoties repperiens, 
nec ascensum comprehendere, nec 
reditum queo repetere. 

Milites: Miris módis omnes illu-
dimur nimiaque lassitudine fatiga-
mur; et si insanum caput diutius 
vivere sustines, te ipsum et nos 
perdes.* 

Sisinnius: 
*Quisquis es meorum, strenue 

extende arcúm, iace sagittam,* per-
fode hanc maleficam. 

*Miles, 
Decet.* 

Hirena : 
Infelix, erubesce, Sisínni *erubesce,2 

teque turpiter victum ingemisce,* 
quia tenellae infantiam virgunculae 
sine armorum apparatu nequisti 
superare. 

1 A fordító félreértése, a ki itt a gyorsan váltakozó párbeszédet nem 
fogta fel helyesen, s mint fenn látható, összezavarta. 

a Celtes kiadásából hiányzik e két szó. 
Irodalomtörténeti Közlemények. X, 26 
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Monda variuf: Sisinn, 
valamy zegyőnth vallottam mynd Quicquid dedecoris accedit, levius 

kjTtnen zenuedom merth tudom hog tolero, quia te morituram haut 
ebben meg haalz, dubito. 

Monda hyrena : Mirena: 
ezőn en nekőm igőn keel óról- Hinc mihi quam maximé gauden-

nőm, (31) te nekőd igőn bankod- dum, tibi verő dolendum, quia pro 
nod, mert az the kegyőtlenfegődert tui severitate malignitatis in tar
pokolra karhoztatool en kedeg mar- tara damnaberis; ego autem martyrii 
tiromfaagnak paalmayat ef zyzef- palmam virginitatisque receptura 
fegnek koronayath kriftuf iefuftul coronam, intrabo aeterni Regis 
en iegyŐÍTŐmtűl veyendő vagyok. thalamum, cui est honor et glória 
kinek tiztőfíeeg ef diccőffeeg mynd in saecula. 
őrőkkűl őrokke 

Meg akarom még ez alkalommal említeni, hogy a pórul 
járt Dulcitius és a vele szemben oly játszi kedvességgel enyelgő 
szüzek szép legendája, az egésznek különben csak egy része, 
benne van a Legenda aureáhan is (c. 7. Grässe kiad. 48. 1.). 
Innen Pelbárthoz is (De Temp. aestiv. XXIV. P.) eljutott, meg tőle 
függetlenül a Debreczeni codex 59—60. lapjára (Nyelvemléktár 
XI. 35.) Az a hasonló történet pedig, a melynek roppant keleté 
van a középkori és későbbi prédikátoroknál és erkölcstani íróknál, 
s a mely szerint egy házasságtörésben kalandozó férj az ábrá-
zatában ördöghöz hasonlóvá lesz (mint Dulcitius), szintén megvan 
Pelbártunknál (De Temp. aestiv. XV F.). Pomeriusunk itt forrásaiul 
a Liber apum-m (Cantipratensis népszerű példatárára) és a Spectt-
lum exemplorum-va. hivatkozik, a mi számos más esethez hason
lón itt is úgy értendő, hopy a Speculumból vette a történetet s 
ott találta a további utalást, a melyet lelkiismeretes szokása szerint 
nem mulasztott el kijegyezni. Ugyancsak az Apiarius-ból idézi e 
példát Taxonyi János is változatos tartalmú erkölcstani munkájá
ban, a melynek -hosszú teljes czíméből a tartalmán kívül egyik fő 
forrását (Stengel György hasonló régibb munkáját) is megsejt
hetjük.1 Taxonyinál e történet az I. köt. (1. kiad.) 46. lapján, 
Stengelnél pedig kétszer is (Judiciorum divinorum etc. Tom. II. 412. 
és ismételten 748. 1. az 1651. évi ingolstadti kiadás szerint) szin
tén az Apiariusból (II. 30) van meg. Találkozunk vele, hogy számos 
más párhuzamos helyet ne említsünk, Meffrétnél is, a ki tudvalé
vőleg Pelbártunknak is egyik sűrűn idézett forrása. (L. Hortulus 
regináé, 1612. évi müncheni kiad. I. 133 b. lapon.) 
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