
A PRAY-KÓDEX TERMŐHELYE ÉS EREDETI 
RENDELTETÉSE. 

Feltűnő jelenség, hogy bár a «Halotti Beszéd» irodalma 
nyelvészeink példás buzgalmából évről-évre gyarapszik és már csak
nem minden mondatát külön értekezés magyarázza, maga a Pray-
kódex, mely azt magában foglalja, egyre jobban háttérbe szorul. 
Változatos tartalmát még ma sem ismerjük eléggé, problémái 
megoldatlanok, mert PRAY, OCSKAY vagy BÉKÉSI kutató iránya 
követőkre nem talált. Pedig milyen fontos lenne a kódex szelle
mének kutatása. Benne a sok apró, elejtett részlet nyomán önként 
tárulna fel az új hit terjesztette művelődés és az idegen papok külön
leges sikerei a friss magyar irtványon. 

E cél szolgálatában legutóbb két figyelemre méltó értekezés 
jelent meg: KARÁCSONYI Jánosé: «Hol írták a Halotti Beszédet?» 
(Magyar Nyelv, 1925, 221. 1.) és ZALÁN Menyhérté: «A Pray-
kódex forrásaihoz» (Magyar Könyvszemle, 1926, 246. L). Mind a 
kettő új szempontokat érint, új megállapításokhoz jut, de érthető, 
hogy eredményeik nem férnek össze, sőt épen a legfontosabb 
kérdésben, a kódex eredeti rendeltetése és szerzője felől szembe
kerülnek egymással. Amíg KARÁCSONYI új mederbe tereli és meg
erősíti az OcsKAY-féle elméletet, addig ZALÁN, úgylátszik R. PRIKKEL 

Marián nyomdokain,1 még merészebb érveléssel a kódex javarészét 
a bencés-rend számára foglalja le, mert Venerabilis Beda, Alcuinus 
és Bernoldus rendtársak müveiben látja kódexünk forrásait. És 
mégis, bármennyire nyomós argumentumokkal támogatja a két 
szerző új elméleteit, hogy közelebb hozzuk őket egymáshoz, min
denikből le kell nyesni valamit. Ha KARÁCSONYI cikkéből leszeljük 
a székesfehérvári-somogyvári kalandot ZALÁNÉból pedig a Beda-

1 Pannonhalmi Szent Benedek-rend tört. I. k. 

5* 
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féle Computust ulaetius e trunco florebunt», értéket hoznak és 
haladást jelentenek a kódex kutatása terén. 

KARÁCSONYI megoldása valóban tetszetős és ha megállana, 
magyarázatát adná, mikép kerültek össze a kódex idegen, össze 
nem illő részletei, a két húsvéti tábla, vagy pl. a 22. terniónak 
túlnyomólag francia szentekről szóló miséi. De már a Libellus-
Ordinariusról adott elmélet erőltetett és ZALÁN magyarázata után 
tovább nem védhető. Különben KARÁCSONYI okfejtése, hogy a 
kódex eredetileg nem a bencés-rend számára készült, teljesen szi
lárd és mi e nyomon haladva, akarjuk tovább vinni a kérdést, 
noha részben KARÁCSONYI intenciói ellenére keressük, hol és mikép 
került a csaknem kész kódex a bencések birtokába? Egyelőre 
hagyjuk figyelmen kívül az első lapokat, a zsinati végzéseket és 
a naptárt, nézzük a tulajdonképeni missalet. Aki figyelmesen olvassa 
a 3^—40. lap misére való előkészületét és az öltözködést, meg
állapíthatja, hogy ez nem egyszerű pap, még kevésbbé szerzetes 
számára való. Pedig úgy indul Quomodo presbyter e t c . , de a szö
veg csakhamar összezavarodik. Már az első Confiteor nincs a maga 
helyén, a másik: Succurre mihi stb. imádság utólag Íródott egy 
üresen maradt helyre, tovább pedig a tulajdonképeni preparaciót 
csak a pontifex, azaz püspök végzi. Nem követelünk a pontifex 
számára nagyobb rangot, még érsekséget sem, csak azt, ami őt a 
kódex szelleme szerint megilleti. Mert ha itt a miseimák: Szent 
Adalbert, Wolfgang, Gellért, Ágoston stb. szenteket következetesen 
pontifexnek mondják (az episcopus alak csak kétszer fordul elő), 
akkor a pontifex nem általánosító szó, amiként KARÁCSONYI akarja 
(225. lap), hanem székhelyén archidiakonusával celebráló püspököt 
jelent. Ezt a szót használja a Szent István-legenda: «Monachus 
Gerardus constitutione superna pontifex electus etc.» s alább (X. 
22.) inito consilio statuunt pontifices basilicam sanctificare... 
A kódex pontifexe is felölti összes főpapi jelvényeit a megfelelő 
imák kíséretében, amilyen jelvényeket ezidöben apát egyáltalában 
nem viselhetett. A kódexben foglalt zsinati határozatok (BATTHYÁNYI : 
Leges eccles, II. 124.) határozottan tiltják, hogy az apátok püspöki 
süveget, kesztyűt, vagy más főpapi jelvényt használjanak. Hogy ne 
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merüljünk az ide nem tartozó liturgiái, vagy egyháztörténelmi 
fejtegetésekbe, kódexünk világirodalmi jelentőségű és a külföldi 
emlékekben nem található anyagából csak két tételt ragadunk ki. 
Ez a cidrához és a balteushoz való ima. 

A kérdéses cidrát a püspök e szavakkal teszi fejére: Pone 
Domine galeam salutis in capite meo ad superandas et expugnandas 
omnes... catervas diabolicas. Tehát határozottan szimbolikus értelmű 
íejdíszről, nem sisakról van szó. A szöveg némileg módosítva, ma 
az amictus felvételénél szolgál. Eredete az ó-szövetség vestimenta 
faciant: superhumerale, cidarim et balteum szavaiban (Exod. 28. 4.) 
kereshető. És papunk valóban felölti mind a hármat, úgy hogy 
mozarabikus hatásra is gondolhatnánk, de tovább (Exod. 29. 9.) 
megtaláljuk, hogy a levitasüveg a tulajdonképeni kidátis, amit a 
Vulgata szövege itt már murának fordít, tehát a görög szóból 
olasz-latin cidra lett. Már most püspöki süveg volt-e ez mindig 
és milyen? MIGNE (Patrologia lat. T. 78. Sti. Gregorii papae I. 
opera Tom. IV. 544.) jegyzete Nagy Szent Gergelynek szavaira 
hivatkozik (meghalt 390-ben): me pontificem ungis, capitique 
cidarim imponis... és alább : laminae aureae, quas gestasse ferunt 
S. Joannem et Jacobum non sunt coronae, nec cidaris, nec mitra... 

Eredetileg tehát nem volt azonos a két fejdísz és előbb a 
cidra enyészett el, mert a X. századon túl nem igen találkozunk 
vele a forrásokban, ép úgy mint a cingulusra akasztott balteussú. 
MIGNE (id. h. 542, illetőleg 239.) Szent Gergely korában szokat
lannak mondja, az ott közölt régi miseelőkészületeiben megtalál
juk ugyan alkalmazását, de nem eredeti formájában, hanem csak 
mint symbolum castitatist; itt még a felvétele is más, nem olyan 
harcias, mint a mienk, mikor ezt mondja : «Accinge gladium tuum 
Domine super femur meum, ut viriliter possim dimicare contra ini-
micos meos, spe firma caritatis aeternae...» Ellenben megtaláljuk 
ezt a kis imát a pápa és a püspökök által a X—XI. században 
gyakorolt lovagavatás, illetőleg kardáldás szertartásában, amikor 
a lovaggáütés még ismeretlen volt (lásd A. FRANZ: Die kirch
lichen Benediktionen des Mittelalters, Freiburg i/D. 1909. (IL 
923.). Tudjuk, hogy pl. IV. Henriket 1065-ben a trieri püspök 
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ugyancsak megszentelt karddal avatja lovaggá; Angliában Hódító 
Vilmos fiát a püspökök avatják lovaggá, hasonlóképen Monforti 
Simon (1213-ban) az orleansi püspököt kéri fel erre; ép úgy, mint 
II. Géza királyunkat még 1146-ban is, ugyancsak püspökök szen
telik lovaggá (Freisingi Ottó Krónikája). Ennélfogva, ha króni
káink, pl. Kézai és később a bécsi Képes Krónika azt állítja Szent 
István királyról, hogy őt a Hunt-Pázmán testvérek német módon 
karddal övezték, feltéve, hogy megtörtént, e% nem jelent lovaggáütést, 
mert ebben az időben egyházi aktus volt az avatás és világivá 
fokozatosan csak a XIII. század folyamán lett. A Képes Krónika 
tehát saját kora felfogását tükrözteti vissza, amikor «more ger-
manico»-ról beszél. Az a pap, aki balteust köt, ami tulajdonképen 
kardöv, tehát «-cingulum militare», miután papi cingulumát már 
előbb felkötötte, tulaj donképen a kardöve^ést akarta jelképezni, 
tehát ez a magyar pap valamikor valóban karddal lépett az oltár
hoz, aminek nyoma az olasz krónikákban (PAULER I. 356), vala
mint a királyi koronázásokon Rómában megmaradt. 

E kitéréssel csak azt akartuk igazolni, hogy kódexünk szel
leme nem vall mindenütt a XII. századra, hanem sokszor archaizál, 
legalább a VIII—X. századra megy vissza, sőt pl. a kétféle «con-
fiteor» még ennél is régibb, mert Nagy Szent Gergely missa 
antiqua-]à.rz emlékeztet, akárcsak kódexünk benedictio thalami]%, 
ami valójában nem is a nyoszolya, hanem magának a jegyespár
nak, vagy inkább a menny asszonynak megáldása. Ennek a szertar
tásnak szövegét, ugyanezen névvel, már a VIII—X. századi dél
olasz és francia sacramentariumokban is megtaláljuk (v. ö. A 
FRANZ idézett müvét, H. 177. 1.), de míg odaát e szertartás mel
lett valóban kifejlődött a «Modus introducendi ad ledum» a kap
csolatos szertartások és imákkal a «ligatio» ellen; addig ez az 
idegen elem, ami józanabb pogány ságunktói távol eső gondolat, 
itt helyet nem talált, pedig eljutott még a németség körébe is. 
(v. ö. Holder, Handschriften in Karlsruhe, VI. p. 383.). Hasonló 
régiség pl. a H. B. úgynevezett nagyobb megszólítása, mert a 
latin szöveg már a Cod. Avellanensisban is megvan. (MIGNE Pa-
trol. lat. Tom. 151., 929. 1.), de a temetés szertartása eltér ettől. 
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Hogy kódexünk pontifex-e valóságos püspök és nem apát, 
de nem is prépost, még tovább is bizonyítjuk. A fent idézett zsinati 
végzések szerint, a szerzeteseknek keresztelniök, vagy prédikálniuk 
(ad populum sermonem facere) nem szabad. Már pedig kódexünk 
templomának keresztkútja van, vizet szentel, felnőtt katechumene-
ket oktat és vizsgáztat, benne deákok működnek, custos, magister, 
kanonokok vezetése alatt (schola cantorum) énekelnek, sőt úgylát
szik zenélnek is, legalább harsonájuk (tuba ductilis) volt az egyik 
hymnus tanúsága szerint. Másutt archidiakonus szerepel, csupa 
olyan jelenség és hivatal, amilyennek prépost, vagy apát mellett 
nincs helye. Kódexünk több helyen tartat beszédet. így pl. virág
vasárnapon, máskor az evangélium után és feltámadáskor, ami 
pontosan egyezik az idézett zsinatvégzések utasításaival. 

Akik a pontifex-et mindenáron apáttá akarják degradálni, 
arra hivatkoznak, hogy a kódexből hiányzik a nagyheti olajszente-
lés. Igen, a missa chrismalis csonka, amint hogy hiányos az egész 
nagyhét ritusa, de ennek okát adja épen a szerdai utasítás: «dicat 
orationes, sicut in libro continentur». Tehát ez a szertartás más 
könyvben volt megírva. De különben az olajszentelés itt nem volt 
feltétlenül szükséges, mert ezt ezidőben a püspök belátása szerint 
bármikor, esetleg évente többször is végezte és csak a XI. század 
folyamán kezdett terjedni, de nem kötelezöleg a mai usus, amiről 
régieskedő kódexünk még nem vett tudomást. (MIGNE Tom. 78. 
p. 325.) Hiszen ilyen defectusok alapján azt lehetne mondani, hogy 
az egész missale alig használható, mert pl. az egyes napokra ren
delt lecke és evangélium (Proprium m. de tempore), vagy az egész 
nagy heti passzió ugyancsak hiányzik belőle, pedig van rá utalás, 
hogy elmondották. Feltűnőbb hiba lehetne a keresztelés szertartásá
nak hiánya, miután katechumenekről beszél és vizet szentel szá
mukra, magát a keresztelés ritusát mégsem irja le. Kétségtelen 
tehát, hogy leckekönyve és evangéliuma mellett saját rituáléja 
volt, külön könyvben. 

Épen ezek a látszólagos hiányok adják kódexünk nemes pati
náját és igazolják a legrégibb misekönyvekből való származását. Már 
Nagy Szent Gergely misekönyvéhez fűzött magyarázatok (MIGNE idé-
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zett helyén. P. IV. p. 233.) adják utasításul: «.Qui voluerit sacerdotis 
nom en habere, discal necessaria antequam manus Episcopi caput 
eius tangat i. e. 1. Psalterium. 

2. Lectionarium cum Evangeliis. 
} . Sacramentorum librum. 
4. Baptisterium. 
j . Computum cum cyclo, e néven a naptári számítást a táblá

zatok, cyclusok alapján értve, míg az Ordinariust nem említi. 
Szóval mind megannyi külön, de összetartozó könyvet kell gon
dolnunk, amelyek közül nálunk csak a 3. és 5. maradt meg cson
kán, újdonságul az Ordinarius járult hozzá, a többi elveszett. Ez az 
5., illetőleg 6. könyv, volt tehát a papnevelők tananyagának leg
főbb része, de nyoma van nálunk a többi tanulmánynak is. Saj
nos, itt még a III. rész sem illeszkedik jól a presbyterek igényei
hez, mert a legfőbb szertartásokat, úgyszólván az egész éven át, 
csak a püspök végzi, az egyszerűbb ritus legtöbbször hiányzik, 
tehát falusi plébános pusztán erre a könyvre nem támaszkodha
tott. Hogy az apró liturgikus részleteket ismét mellőzzük, csak a 
közismert nagyobb ünnepekre utalunk. így pl. a virágvasárnapi 
szertartást pontifex végzi : Circumstante clero et populo; a nagy
péntekit ecclesiastici, presbyteri et ceteri kísérik. Az utasítás szerint 
a papok ez alkalommal mezítláb nem jelenhetnek meg az oltárnál, 
holott a szerzeteseknek épen ezt parancsolták szabályaik. Ezt a 
szertartást is az «Antistes» végzi archidiakonusával; tehát kétség
telen megyéspüspök; azért egy hasonló szövegű bécsi kódex, 
amint OCSKAY kimutatta, e helyütt határozottan püspököt ír. A nagy
szombati keresztkút megáldását ugyancsak pontifex végzi, akár csak 
a pünkösdi körmenetet. Ez alkalommal a keresztelés után kétféle 
litániát mondanak, az egyik: «Secundum canonicosy>, a másik «Secun-
dum monachos». Ez érthető, mert a püspök az ilyen ünnepekre a 
szerzeteseket is berendelhette a káptalanba, de nem mehetett szer
zetesek templomába celebrálni. A Gyertyaszentelőkor is működő 
schola cantorum, vagy a gyertyaosztó custos csak káptalanbeli 
lehetett. 

Tudjuk, hogy a későbbi infulás apátoknak aránylag nagy jog-
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körük volt, de kódexünk erről még mit sem tud. Apró benedictióh, 
pl. hamvazó-szerdán a hamu, a húsvéti pálmaszentelés vagy a temető 
megáldása stb. itt határozottan pontifikális funktiók. Ha az akkori 
apát, már igazán főpapi hatalommal birt volna,1 az épülő templom 
alapkövét maga benedikálta volna. De itt egyenesen hivatkozással 
a zsinati végzésekre, megint a püspök jelenik meg, szóval a régi 
határozatok még ekkor is, kb. az 1220-as években érvényesek. 
A temető maga határozottan világi hívek és nem szerzetesek szá
mára szenteltetik, a szertartás imája : « Ut hoc cimiterium, sive 
poliandrium, in quo famulorum, famularumque corpora requiescere 
debent stb.» erre vall. 

Eddig KARÁCSONYI érveléseit támogattuk újabb adatokkal, de a 
somogyvári kalandnál már elválunk. Nem tudjuk megérteni, KARÁ
CSONYI sem mondja, hogy a székesfehérvári prépost miért vált meg 
a drága misekönyvtől, vagy miért vitte épen Somogyvárra? Vájjon 
ő is olyan viszonyok közül került-e, mint az admonti biblia egy
kori gazdája? Az a gyenge sequentia Szent Egyedről, úgy amint 
azt KARÁCSONYI közli (id. h. 226. lapján), olyan általános, hogy 
ha a ritmusba beillő más szent nevét alkalmazzuk, arra is illeni 
fog. Tulaj donképen csak a vers második fele (eddig nincs kiadva) 
és benne a pseudolegenda teszi elfogadhatóvá, hogy itt valóban a: 
«•Sancti patris Egidih dicséretét zengi: «tarn plebs quam citrus 
humilis». De szabad-e erre a két sorra építeni az egész somogy
vári elméletet és a francia hatást ? A «páter Egidius» csak abba-
apát cím, amit szükségképen megadott neki más is, nemcsak a 
bencés-rend tagja. De tegyük fel, hogy ezt a hymnust másutt 
sehol sem ismerik és valóban itt költötte Szent Egyednek valami lel-

1 Zsinataink idézett rendelkezései nem tesznek kivételt, tehát a tilalom 
pannonhalmi apátot is érte, aki legelébb kezdett főpapi skandált viselni (murá
ról még itt sincs szó). Második kísérlete az apátnak 1175-re esik, amikor III* 
Sándor pápa elismeri számára az infuldnak, állítólag már negyven év óta gya
korolt jogát, de ez nyilván csak a clunyi apát jogának átvétele lenne, bár ez 
nem sikerült, hiszen a casinói apát is csak i2oS-ban nyert infulát. Nálunk az 
apátok fozatosan nyerik a jogokat, legelébb csak a keresztelés jogát kérik, majd 
-okozatosan 1216-tól 1225-ig ismét a casinói apát példájára való hivatkozással, 
a többi kiváltságot. 
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kes tisztelője, vájjon mit bizonyít ez? Miután az egyház kiemelte 
Egyedet az átlag szentek sorából és épen a XII. század elején 
beiktatta őt a tizennégy segítő szent közé, arról tudomást kellett 
vennie minden papnak, akár püspök, akár szerzetes és foglalkoznia 
kellett vele. így tehát foglalkoztak az állítólagos somogyvári ben" 
cések is, épen a maguk módja szerint. Beírták a maguk különle
ges védőszentjének hymnusát az elrongyolt, már akkor is piszkos 
kódex utolsó, borítéknélküli lapjára és az ügy ezzel el volt intézve. 
Mert a missale különleges miséje Szent Egidiusról, csak olyan 
egyszerű, hogy így fejezzük ki magunkat semmitmondó, akárcsak 
a sequentia. Legcsekélyebb utalás sincs arra, hogy a szentnek itt, 
legalább e napon, több joga volna, mint másnak, valami nexusát 
a klastrommal, vagy azt, hogy ő a védőszentje, sehol sem találjuk. 
Amint megülték Szent Egyed emlékét, azonmód tartották ugyancsak 
a kódex tanúsága szerint Szent Lőrinc, Szent Zsigmond, Szent Kristót 
stb. napját, vagy a Conversio és Translatio Benedicti-t legcseké
lyebb utalás nélkül a szerzetességre. Szent Egyed különleges kultu
szának nyomát keressük pl. a helynevekben, Somogyban, vagy 
országszerte, de semmi nyoma. Lám Csehországban, noha a somogy-
várihoz hasonló francia klastroma nem volt, közvetlenül a Gill-
Gillesböl alakult Jilj-Jilji franciás alakban hangzó öt helység neve 
van már a XII—XIII. században! 

Megfontolandó tovább, vájjon a clerus és mellette a humilis 
jelző szerzetest jelent-e? DU-CANGE szótára, miután vagy harminc 
fajta clerus, azaz clericust sorol fel (qui in gradu, in stallo est), 
végül megjegyzi únterdum etiam nonachi nominantur dum clerico-
rum munus implent». Ez pedig a somogyváriakra nem illik. A mi 
terminológiánkban és a kódexben foglalt zsinatok szövege alapján 
a clerus és a monachus ép oly határozottan szemben áll egymással, 
akár csak a külföldön. Hogy épen bencésekre vonatkozó példát 
idézzünk, utalunk ERDÉLYI L. (A Pannonhalmi Főapátság története, 
Budapest, 1902. I. 593. 1.) közölte 1102. évi oklevélre, ahol a 
pápa megengedi az apátnak, hogy még a papirenden levőket is, 
bármi fokon legyenek, felvehessen szerzetesei közé : «liceat clericos, 
cuiuscunque ordinis recipére ad monachicum habitum». Hasonló a 
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Szent Istvánlegenda VIII. 16. szava : «Per Christi servos et familiä
res clericos scilicet et monachos», kifejezéssel határozottan világi
papnak minősíti a clericust. 

Viszont a plebs DU-CANGE meghatározása szerint: «.fidèles, 

qui episcopo, vei sacerdoti proprio subsunt» jelentéssel bir. Ha a 
«.humilis» jelző erre vonatkozik, akkor felesleges, mert a nép úgyis 
conditione humilis. De itt a humilis jelző magára a papra vonat
kozik, tehát a pap : devotus vilis, exiguus értelmű, gyakran hasz
nált euphemistikus jelzővel él, ami főleg a püspöknek olyan címe 
volt, mint a pápáé, mikor servus servorumnzk mondta magát. 

Hogy ne legyen kétségünk a clerus és a ^/^^=populus mivolta 
és egymáshoz való viszonya felől, megint utalunk a barkaszente-
lés ünnepére, ahol a «pontifex circumstante clero et populos» szen
tel. A szertartás után a körmenet, ugyancsak «clerus et populus 
intrant civitatemi, tehát ez sem kolostor. Egyébként a plébánia 
körzetéhez vagy a püspökségbe tartozó hívek rangjukra való tekintet 
nélkül plebsnek számítanak. Ilyen hívei a plébánia jog nélküli szer
zeteseknek nem lehettek, ennélfogva itt a clerus szó szükségképen 
nem is gyűjtőnév, hanem clericus jelentésű, tehát jogilag egy pap 
is lehet, azaz ^humilis, devotus parochusy>. Viszont, ha gyűjtő
névnek tekintjük, akkor a clerus a kanonokok testülete is lehet, 
mert a kathedrális templom szolgálatában, csaknem szerzetesi 
szervezetben éltek a püspöknek alávetve, miként a szerzetesek 
az apátnak. 

Kell-e végül épen Somogyvárra és az ottani franciákra gon
dolnunk, ha a vitás 22. ternion levő szentek bejutását keressük? 
Már OCSKAY megnyugtat, hogy e szokatlannak látszó nevek, ugyan
akkor már a belga, valamint német missalek-ban is olvashatók. 
De nálunk sem teljesen ismeretlenek, mert a legtöbbje személy 
vagy helynév gyanánt, korábban, de későbben is előfordul az 
országban, de mindenkor Somogy vártól távol. Terjedésük iránya 
a tengerpart felé utal és közvetlenül Rómába vezet. Különben a 
somogyvári franciák mellé már 1138 táján jönnek a premontreiek 
Lotharingiából, utánuk a cisterek 1184 táján Clairveaux, Champagne 
Bezançon, Pontignan kolostoraiból. Előttük és utánuk polgári 
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elem is jött Franciaország más vidékeiről, tehát az a korhatár, 
amit KARÁCSONYI feltételez, 1198—1204 így is kijön, de hol a 
francia hatás? 

Tudjuk, hogy a somogyvári bencések francia apátsága (1091— 
1204-ig) rang és jólét tekintetében versenyzett a pannonhalmival. 
Módja volt a sokat emlegetett müveit nyugat divatját követnie, 
hiszen a francia kolostorokból kapta tagjait, vagy privilégiuma 
alapján legalább az apátját. Elég pontosan tudjuk, milyen volt az 
ottani apátságok külső-belső berendezése, élete és kultúrája. Profán 
emlékeken kívül a sacramentariumok is tételesen felsorolják a 
kolostorok évente többször, de legalább egyszer beszentelt helyisé
geit. Ez megvan a Pray-kódexben is. KARÁCSONYI teljes szövegét 
idézi, de az ott felsorolt helyiségek, pl.: a betegház, káptalan, 
fűtőház (caminata), konyha, pince, húskamra (lardarium) és a 
kert vajmi szegény és kicsiny klastromra vallanak. Hiszen másutt, 
az egykorú külföldi, szerényebb javadalmú apátságok ilyenkor 
19—27, néha még több, más és más rendeltetésű helyiséget szen
teltetnek fel. Hogy a fentiek után csak a legfontosabbakra hivat
kozzunk, a gazdag apátság nem nélkülözhette a könyvtárt, a külön 
irós^obát, a noviciusok és a laikus fráterek há^át, az ipari műhelyeket 
stb. berendezést, amiről másutt szó van. A kódex egészségügyi 
szabályai ismételten emlegetik a fürdőt, amit szintén fel kellett 
volna szentelni. Erről szó sincs, épen úgy mint a klastromban 
oly fontos iskoláról. Kötelezőleg és külön szentelték a szállót, 
azaz a vendégházat az utasok számára. Somogyvárott még külön 
a király számára fenntartott szállást is kell keresnünk, vájjon miért 
nem említi a jegyzék ezeket is a felszentelendők sorában? 

Nem látjuk eléggé igazolva a francia hatást a Bron^ vagy 
Haustria (Boronch, Austria helyett) irása által sem, mert ugyanaz 
a kéz máskor kihagyja a hehezetet: (h) ortus (h) ysopus, máskor 
th helyett c-t ír: absincium; libisticum helyett leuesticot használ 
stb., ami gallicizmusnak épen nem mondható. Talán több joggal 
kereshetjük kódexünk Libellusának a patarenoknak eretnekségére 
valló jegyzetében (lásd M. Sión, 1874. 426.), azt a nem kívánatos 
francia hatást, ami a somogyvári rendház feloszlatását okozta. Tud-
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juk, hogy Imre király, noha több alkalommal, a szó szoros értel
mében erős kézzel nyúlt az egyház ügyeibe, vagy a váci püspök 
üstökébe, még sem vesztette el a pápa bizalmát, még akkor sem, 
amikor a legátusát lecsukatta. Imre fenyítette meg III. Incze pápa 
kívánságára a délvidéki patarenusokat, tehát a francia albigensisek 
itteni hitrokonait; ugyancsak közvetlen pápai megbízásból ő osz
latta fel a fekete barátok visegrádi rendházát. Hihető, hogy a 
somogyvári beavatkozásnak valami komolyabb oka lehetett és a 
királyi nevelőnek, Bernát érseknek jutalmazása csak ürügy, mert 
a pápa nem tiltakozott ellene. Lehet, hogy a rendháznak része 
volt a zárai zavarokban vagy a francia kereszteseknek garázdál
kodásában (1203), ennélfogva a megtorlás a pápa szerint is jogos 
volt. Bernát érsek tehát hatalmába vette a somogyvári rendházat. 
Ebből az időből való római sürü érintkezés emlékét látjuk kódexünk 
imájában: «A cunctis», amit III. Incze pápa szerzett és behozatala 
épen KARÁCSONYI által is megállapított ( i 198+1204) évekre esik. 
Mindenesetre tanulságos — amint KARÁCSONYI megjegyzi — hogy 
a kódexnek 1204. évre szóló jegyzetét, tehát Imre király tettének 
esetleges magyarázatát utólag valaki eltüntette és helyébe a csonka : 
«De natura infantumot» és a tízparancsolatot irta. A titok még 
sem megy veszendőbe, mert a XXV. században, amire a kódexet 
kiadják, már közönséges lesz a kvarclámpával való fényképezés, az 
ibolyán túli sugarak alkalmazása és a palimpsest eljárás oly tökéletes, 
hogy könnyű lesz megfejteni, mit írt oda az igazmondó krónikás ? 

Ennyi kifogás után végre szólnunk kell, minden elmélettől 
menten, a kódex termőhelyéről, saját bemondása alapján. Erre 
két helyen találunk utalást. Az egyik a feltámadási körmenet, 
mikor a presbyter, ezúttal nem püspök, a híveket Boldogasszony és 
Ker. Szent Jánosnak szentelt templomból Szent Margit kápolnájába 
vezeti és visszatérőben a várba (civitas) a templom Szentkereszt 
oltáránál állapodnak meg. A dedikáció miséje: «Domine qui locum 
istum in honorem S. Mariae Stique Johannis Baptistáé consecrasti...» 
világos bizonyság erre nézve, azért érthetetlen, hogy boldogult 
PRIKKEL barátom olyan csökönyösen tudott ragaszkodni Deaki és 
Sellye templomaihoz, noha saját adatai szóltak e magyarázat ellen. 
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A másik súlyos argumentum acivitas, azért KARÁCSONYI a Rex 
Gloriae éneket és Szent Margit kápolnáját vévén alapul, kénytelen a 
kódexet Székesfehérvárra vinni és belekeverni a prépostot, de a 
körmenet kiinduló pontját és visszatérését figyelmen kívül hagyta. 

Székesfehérvárott valóban megvolt a Szent Margit temploma, 
de hol a többi részlet? Miután láttuk, hogy a kódex pontificalis 
jellegű és minden részletében káptalaniskolára vall, olyan helyet 
kell keresnünk, hol ilyen előfeltételek mellett a keresett templo
mok mind megvannak. Ilyen módon megtaláljuk a Boldogasszony 
templomát Veszprémben : Ecclesia Beatae Mariát V. sub muro 
1086-ban és mellette, közel Szent Mihály templomához megvan 
a Szent Margit-kápolna is, sőt 1221—1232-ig terjedő évekből 
igazolható a «capella sancti crucisi> is, feltehetjük tehát, hogy már 
korábban is meg volt. Ennélfogva a keresett pontifex csak Vesz
prém püspöke lehet, ellenben a 20. ternion a templom alapkövét 
szentelő episcopus már más személy. 

Ettől kezdve ismét híven csatlakozunk KARÁCSONYI fejtegeté
seihez, ahol bizonyítja a következő iveknek csonkaságát és figyel
meztet a betoldásra, amit előtte senki sem észlelt. Valóban itt megy 
át a kódex világi pap kezéből szerzetesek birtokára, de még nem 
a tulajdonába. Itteni életének aztán két főszakasza látszik: az 
első, amikor a már csak iskolai jegyzetül használt csonka ponti
ficale falusi missalevá lesz és lassan kiegészítik hiányait, hogy a 
célnak megfeleljen. Új forduló pont benne a templom alapkövének 
megáldása, az utolsó pontifikális, falusi misekönyvbe nem illő rész
let a maga építész aenigmajával. Csak ezután jelentkeznek benne 
a tulajdonképeni szerzetességre valló elemek és a Halotti Beszéd, 
amiről alkalmilag külön szólunk. 

Az eddigiek után talán kalandosnak látszik kódexünk kialaku
lása és összetétele, mindamellett ne keressünk benne exotikumot 
vagy kuriózumot, mert ami annak látszik csak tisztes régiség 
korábbi idők emléke, ami így konzerválódott. Ilyen pl. : az eddig 
nem tárgyalt kalendárium szokatlannak látszó praktikája és apró 
betoldásai, ami az akkori naptárakban rendszerint megvolt, utóbb 
pedig állandó kísérője lett a profán kiadásoknak. így a naptár 
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élére írt két hexameter egyike a hónap zodiakus jegye, néha gaz
dasági teendők, vagy a hónak jellemzésére szolgál, míg a második 
sor a dies aegri a szerencsétlen, ú. n. egyiptomi napok felsorolása. 
Kiegészíti ezt a lapszélre írt havi diaeta, orvosság és érvágás 
szabályozása, amiben újra jelentkeznek az alkalmas és alkalmatlan 
napok, hogy végül még harmadszor is a decemberi regulák pótlá
sául felmerüljenek. Ezek adják kódexünk orvosi és természettudo
mányi vonatkozásainak egyik részét. (Szövege ZALÁN M. id. érte
kezésében.) Az olvasónak feltünhetik, hogy a versek értelme akár 
a csillagászati részt, akár az egészségügyit nézze, homályos marad 
és valami folytatást kíván. Arra a feltevésre kell jutnunk, hogy 
itt az író talán csak idéz, valami közismert versus mémorialiste. 
utal, amit felesleges volt egészen leírni, mert célzását mindenki 
tudta. Az első vers teljes szövegét a szükséges magyarázatokkal 
együtt megtaláljuk J. P. MIGNE: Patrologiae cursus completus. 
Séries II. T. 90. Paris, 1850. Venerabilis Bedae opera I. A versek 
szerzőjét és korát BEDA még nem tudta megállapítani, magyarázói 
is, kezdve a XVI. századi NOVIOMAGUSSAL a legújabb időkig hasz
talan tanakodtak rajta. Ma már tudjuk, hogy a középkor sok ilyen 
kalendáriumi verset termelt, néha heroikus monostichon, máskor 
sapphikus stb. formában. (V. ö. RIESE, Anthologia latina. Carmina 
in cod. scripta I. II. Lipsiae, 1868—70.) A mi versünk AUSONIUS 

DECIMUS, Kr. u. 394-ben meghalt gall poéta sokszor felhasznált 
müvéből való, RIESE fent idézett müve (II. 92.) adja a kérdés 
irodalmát A második hexameter teljesebb szövege BEDA id. m. 
950. ill. 960. lapján olvasható, ami egyúttal kódexünk december
hez fűzött három főszerencsétlen napjának a magyarázata. Ennek 
a szerzője még ismeretlen, de a szöveg számos változattal kb. az 
V. századig követhető, amint RIESE idézett müve (II. 201.) Carmen 
codicis Valentiniani méltatásában részletesen kifejti. Végül az egyes 
hónapok mellé írt regulák BEDA müvében a 759. 786. 1. levő 
naptárt kisérik. Értelmileg,, ha nem is teljes szöveggel hasonlók 
kódexünk naptári bejegyzéseihez, miért is ZALÁN M. fent idézett 
munkájában ezt közvetlenül Venerabilis BEDA befolyásának tekinti-
Megerősíti állítását azzal, hogy a Pray-kódex 7. lapján levő zodiakus 
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magyarázat viszont BEDA első magyarázója a 980. tájban műkö
dött BRIDFERTUS müve lenne. 

Más szóval tehát, miután Európa annyi népe, annyi kultúrája 
járt ide «hatni», most ZALÁN M. jóvoltából az angol is jelentkezik» 
még pedig VIII—IX. sz.-i elemekkel, hogy a többi nációt meg
előzze. Fogadjuk el ezt a feltevést azzal a fenntartással, amit a 
tudós kiadó MIGNE ismételten hangoztat, hogy az összes itt idézett 
helyek, tehát a Könyvszemle párhuzamai, BEDÁnak kétes és hamis 
munkáiból valók, amint ő nevezi: Didascalia spuria et dubia-
Tudatosan ideértem a más helyről idézett: «Umbra absumilur in 
Meroe»-részt is. ZALÁN M. érdeme, hogy kódexünknek ezt a rom
lott részét helyreállította, de még így sem lehet argumentum 
BEDA mellett, mert ez PLiNiusból való idézet, és már ott sem 
eredeti. A régieknek ezt a Greenwichét, Meroet a középkorban 
olyan sokszor emlegetik, hogy még a PLiNiusra való utalás is 
merész, azaz, ha POMPONIUS MELAT, STRABOT vagy SOLINUST adom 
e hely forrásául, akkor is igazabb, mert kétségtelen, hogy mind
ezeket gyakrabban olvasta a világ, főleg a csillagászok, mint BEDA 

müveit. Feltéve, hogy ez a hatás megvan és PRAY szövege valóban 
rokon, ez sem BEDÁÍ, sem korát a VIII. századot nem igazolja. 
Az eddigi felfogás szerint, amit MABILLON és OUDINUS hangoztat 
(MIGNE id. h. bevezetésében) a vitás BEDA-féle naptár XIII. század
beli német, eddig ismeretlen szerző müve. De lehet-e támaszkodni 
a 735-ben meghalt BEDÁra, ha naptárában és a kisérő martyrolo-
giumban, hogy a sok kimutatott ellenmondásból csak néhányat 
idézzünk, j únius 5-én Szent Bonifác neve szerepel (megh. 754-ben). 
Július 4-én Szent Udalricus neve (megh. 980 táján). A naptár 
ismeri az augusztus 15-én és szeptember 8-án tartott Mária ünne
pet, holott ezek csak a X. században merültek fel. Ismeri Szent 
Adalbert napját (március 27-én) vagy a thüringiai Szent Erzsé
betet (november 19-én), bár ezt csak 1235-ben avatták szentté. 
Már pedig a Csizió két ízben is megemlékszik róla: «Fertilis 
Elisabeth cantat Thüringia laudes» és alább : «Elisabeth hiemem 
dat» ... Tegyük fel, hogy ezek csak utólagos bejegyzések és inkább 
a naptár szakadatlan használatát vagy bővítését igazolják, mégis 
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meg kell hajolnunk MIGNE tekintélye előtt, ha azt mondja, hogy 
ilyen teljes naptárt BEDA korában még a múltra nézve sem lehe
tett szerkeszteni. Ugyancsak el kell fogadnunk MIGNE érvelése 
alapján, hogy azok az egészségügyi szabályok és párhuzamok nem 
méltók BEDÁIIOZ: «Omnino indigni sunt V. Bedae. Computus verő 
qui dicitur Ephemeris nulla tenus est Ven. BEDAE» (MIGNE idézett 
hely 75. 1.). 

Mi részünkről még tovább fűzzük MIGNE kifogásait. BEDA 
hiteles munkái inkább azt igazolják, hogy természettudománnyal 
vagy orvoslással egyáltalában nem foglalkozott. Vegyük pl. az 
ószövetség Leviticus könyvéhez vagy az Énekek Enekéhe^ írt 
magyarázatait. Milyen óvatosan kerüli a természettudományi 
vonatkozásokat. 

Nagyon rosszul sikerült frázis az, ha ráfogjuk BEDÁra, amint 
ZALÁN teszi (idézett müve 249.), hogy átszármaztatta a klasszikus 
világ természettudományát a középkorra. Nagyon késő lett volna 
a mentés, ha a VIII. századig vártak volna vele és Angliában fog
nak hozzá. Nézetünk szerint a «doctor Anglorum» érdemei nem 
csökkennek, ha a terhére rótt sok selejtmunkát elvetjük. A «.can
dela ecclesiaey) fénye nem szenved, ha újból megállapítjuk, hogy az 
egyetlen orvosi érdekű írás, amit MIGNE a gyanús BEDA müvek közé 
felvett (Element a Philosoph iae), tulajdonképen Quillelmus de CONCHIS, 

a párizsi főiskolán 1140 táján működött angol tudóst illeti. A «De 
natura infantum» című gyenge kivonat talán ebből merített, de 
ebben BEDA már ártatlan. 

Ellene szól a naptárnak BEDA kora és hazája, a versek és 
azok természettudományi, valamint orvostörténelmi vonatkozásai, 
amelyekről szaklapokban részletesebben külön szólunk, itt csak a 
kézzel fogható ellenmondásokra utalunk. Ismeretes, hogy Angliá
ban a szőlő ma sem tenyészik. Már pedig a Distributio anni (786-ik 
lap) május havát így jellemzi: 

«Vinea quum flór et plebs Urbanum celebrabit» és ugyancsak 
májusi regula: 

« Adligat ad füst es hic Május in ordine vit es». Vájjon a szent 
életű szerzetes BEDA írta-e a VIII. században a martyrologium szavait : 

Magyar Könyvszemle. 1927. I—II. füzet. 6 
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«Sidere virgo tuo Bacchum September opimat, 
September lectos ferit hie cum juste corymbos. 
Miti September praegustat pocula Baccho 
Quos aris venerando colat memoretque canemus» 

Ugyancsak BEDA Diaetetikája rendeli a barátoknak, hogy októ
berben a szőlőkúra mellett csípős mustot igyanak. Tehát nyilván-
valólag szőlőmívelő területről való versekről van szó, ahol az 
invokált Orbán pápa (1088—1099-ig uralkodott) tisztelete divott, 
ami nem illett a VIII. századbeli Angliára. Hogy a régebbi kiadók 
milyen gondatlanul jártak el BEDA munkáinak összegyűjtésében, 
bizonyítja az, hogy a BEDA munkája gyanánt kiadott : «De embolismo-
rum ratione» (MIGNE idézett helyén a 790-ik 1.) tetrastichonok : 
valójában MELANCHTON tanítványának Joachim. CAMERARIUSNAK ver
sei, amit még életében 1/^4-ben kiadott a Medicina Salernitana 
erfurti kiadása. így aztán érthető, hogy BEDA munkái közé becsúsz
tak az ilyen épületes sorok: (794. 1.). 

«Aeris ignifiuos intendit Julius aestus 
Hoc brevior somno tempore danda quies, 

Balnea vitentur, nee venam tangere ferro, 
Nec dominae petulans accubuisse velis.. . 

Esse salutaris perhibetur mulsa Novembri, 
Gingiber et dulce fissile melle natans: 

Tum neque saepe laves, Veneris neque sacra fréquentes 
Ante senex tempus ne videare suum. 

Pedig ilyen havi regulák MIGNE id. BEDA kiadásában is olvas
hatók, bizonyságul, hogy a szövegkritika még itt sem volt elég szigorú. 

Egyébként ne vádoljuk CAMERARIÜST vagy erkölcseit, hiszen 
csak szöveget emendált és helyre állította HIPOKRATES diaetáját a 
salernumiak értelmezése szerint, ahol a Venusasszony kultuszának 
époly helye volt, akár a PsEUDO-BEDÁban. Ezt a bizánci stílus, amit 
kódexünk követ, nem ismerte el, innen az ellentét, nemcsak a 
morál, hanem az orvosságok terén is, egyben az egyik tilalom a 
sok közül, hogy a PSEUDO-BEDÁT és a Pray-kódex szövegét azo
nosnak tekintsük. Valóban közös őstől származnak, de már régen 
elváltak egymástól, azért nem is tartják a rokonságot. Kapcsok-
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taikat és az idegen elemek bejutását másutt fejtegetjük, itt még 
csak arra utalunk, hogy HIPPOKRATES szövegének elváltozásai mutat
ják a tudomány útját Salernumig, majd onnan CAMERARIUS koráig, 
sőt ha úgy tetszik napjainkig, mert a szakadatlanul élő görög-latin 
szellem diadalát hirdetik, aminek egyik szerény emléke a mi 
kódexünk is. 

Bevezetésül nyesegetést Ígértünk, ime lehullott a nemes oltvány 
néhány vadhajtása, a tőkék visszanyerték erejüket és virulni fog
nak tovább. Hogy elégtételt szolgáltassunk a sokszor meghurcolt 
PsEUDO-BEDÁnak, egyelőre az ő soraival végezzük támadásainkat: 

«— Superflua ut demat — 
Falcem retinens vult cedere vitem* 

(MÍGNE id. h. 763. 1.). 
ERNYEY JÓZSEF. 

6* 




