
APRAY-KODEX ÍRÁSÁNAK HELYE ES 
TOVÁBBI SORSA. 

Midőn egy középkori liturgikus emlék írásáról beszélünk, soha. 
sem szabad azt gondolnunk, hogy azt az író források nélkül, ön
állóan, a saját tanulmányai alapján állította össze. Különösen így 
van ez a kéziratos sacramentariumoknál és missaléknál, melyek a 
katolikus egyháznak gondosan őrzött és rendkívül fontos könyvei. 
Ezekre már a PRAY-kódex korában megvoltak a hivatalos formulák 
és általános egyházi utasítások. A már meglevő müveket állan
dóan másolták, az újabb dolgokat az idők és az egyházi rendele
teknek megfelelően beléjük írták, vagy esetleg egyes dolgokat, 
melyeket általános vagy helyi intézkedések eltöröltek, kihagyták. 
A pontos és hü másolásra rendkívül kényesek voltak. Mivel így 
a missalék írása nagyobbrészben merő másolás volt, azért nagyon 
sok régiséget is megőrizhettek, mert gyakran megesett, hogy a 
másoló is régi kéziratból dolgozott. 

A PRAY-kódex írásának idejében és már jóval előtte is az 
egész nyugati egyházban a fuzionált sacramentarium Gregorianum 
volt használatos, és már említettük, hogy kódexünk is egy ilyen 
tipus. Tehát mikor írásáról és annak helyéről beszélünk, akkor 
inkább másolás helyéről beszélünk, mert eredetiségről csak annyi
ban lehet szó, amennyiben a helynek vagy a magyar környe
zetnek megfelelő részeket is belevette, vagy pedig azokat, melyeket 
az általános szabályok vagy helyi intézkedések újabban elrendeltek. 

A kéziratos liturgikus könyvek eredetére, írásának és haszná
latának helyére igen sokszor legbiztosabb irányítók azok a közös 
oratiók, melyekben az illető templom védőszentjének neve is benn-
foglaltatik vagy általános szokás szerint belefoglalták. Ezek az 
oratiók árulják el azon templom védőszentjét, melyben a könyvet 
használták. Ma nem írják bele, sőt sokszor a középkorban is csak 

18* 
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N-nel jelölték a szent nevét és a szertartást végző vagy miséző 
pap egyszerűen belemondotta a megfelelő helyen a nevet. 

Mivel a PRAY-kódex eredetére rendkívül fontos a használó 
templom védőszentjének ismerete és e körül téved a legtöbb vizs
gáló, azért részletesen fogjuk ismertetni mindazon helyeket, hol 
a védőszent neve előfordul. Majdnem minden kutató úgy fogja 
föl, hogy a PRAY-kódex templomának védőszentje Szűz MÁRIA, 

némelyek még KER. SZENT JÁNOSt is beleveszik és a két szentet 
együtt tartják a templom védőszentjeinek. Más misekönyvekkel 
való összehasonlítás eldönti ezt a kérdést és világosságot derít a 
homályos, vitás pontra. 

Vizsgálódásaink e részében a PRAY-kódex törzsrészét vesszük 
alapul, mely kétségtelenül együtt készült és együvé tartozik, kivéve 
azon kisebb bejegyzéseket, melyek szemmelláthatóan más kéz 
írásai. Ezen törzsrész a naptár és a teljes sacramentarium, mely 
magában foglalja a praeparatio ad missam-ot, a canont, a proprium 
de tempore és de sanctis-t, továbbá a commune sanctorum-ot, a 
votiv miséket, kolostori áldásokat és a halotti szertartásokat. Belőle 
körülbelül csak két fólió hiányzik, amely az agenda mortuorum 
eleje volt. Ez a túlnyomóan nagy rész az igazi törzsrész, a) mert 
mindvégig ugyanazon kéz írása, b) mert ez a fölépítése igen sok 
középkori sacramentariumnak. A halotti szertartások az 1506-ban 
készült magyar bencés breviárium végén is megvannak. 

Az oratiók szövegének kutatásába belevontuk hazai néhány 
missalénkat és néhány nevezetesebbet a külföldiek közül is 
A «Missa communis pro vivis atque defunctis» oratiójának szövege 
a következő : 

Pietate tua quesumus domine no-
strorum solue uincula omnium pecca-
torum et intercedente beata Maria 
semper uirgine cum omnibus sanctis 
domnum apostolicum episcopos et 

Ugyanígy : A St. Blasien-ből való 
sacramentariumban, 1 az egri 1399 bői 
való missaléban,2 az ősnyomtatványok 
közül az esztergomi 1515-ból 3 és pécsi 
1499-ből való 4 missalékban stb. 

1 GERBERT: Monumenta veteris Liturgiáé Alemannicae. I. 271. 1. 
2 169' folio. 
3 Megjelent Velencében. 256 folio. 
4 Velence, 1499. 2 4 x folio. 
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St. Blasienben: atque locum nostrum 
istum in omni sanctitale custodi et me 
famiilum tutim atque monasterium no
strum fratres nostros et lolam famí
liám . . . 

A többi fönnebbi helyeken ilyen 
természetű betoldás nincs. 

abbates et omnem gradum ecclesiasti-
cum, reges et principes famulos et 
famulas tuas (atque loca nostra una 
cum omni congregatione et família beati 
yohannis baptiste) in omni sanctitate < 
custodi omnesque affinitate, fraterni-
tate, familiaritate et confessione nobis 
iunctos et omnes xpanos a uiciis 
purga, uirtutibus illustra, pacem et 
salutem nobis tribue, hostes uisibiles 
et inuisibiles remoue, aeris temperiem 
indulge, fruges terre concède, carnalia 
desideria repelle infirmis nostris sani-
tatem restitue, iter agentibus prosperi-
tatem concède, inimicis nostris ac 
discordantibus et nobis ueram karita-
tem largire, incredulos conuerte, erran
tes corrige, symoniacam haresim et 
omnes hereses et scismata in ecclesia 
catholica destrue, omnibus fidelibus, 
uiuis atque defunctis in terra uiuen-
tium eternam pariter et requiem con
cède. 

Ezen összevetésből kitűnik, hogy MÁRIA neve benne van 
mindegyik formulában, pedig a közölt helyek közül egyiknek sem 
volt védőszentje Szűz MÁRIA, kivéve Esztergomot, hol a titulus 
SANCTA MARIA et SANCTUS ADALBERTUS. Viszont a későbbi betol
dásnál, hol KER. SZENT JÁNOS neve előfordul, csak a PRAY-kódex 
használ határozott nevet, a korábbi St. Blasien-i csak általánosan 
említi a bencés kolostort. Különben is a későbbi két ősnyomtat
vány kétségtelenné teszi, hogy Szűz MÁRIA neve nem jellemző 
szentje a PRAY-kódex használati helyének, hanem az oratio szövegé
be^ tartozik ho%%á. 

Hogy ez így van, azt a «Missa communis» szövegének 
egy, a kódexünknél régebbi szentgalleni sacramentarium oratió-
jáyal való összevetése ismét igazolja, hol ismét benne van 
Szűz MÁRIA neve, jóllehet Szent Gallen védőszentje csak SZENT 

GÁL volt. 
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in commemoratione beatae Mariae sem-
per Virginis 

ac pro cuncta sancti Gallt congrégation« 
ac família eius 

PRAY-k. St. Gallen. » 

Suscipe clementissime páter omni-
potens eterne deus supplicaciones et 
preces, quas ego tibi peccator prae- « 
sumo offerre in honorem domini 
nostri ihesu christi et in commemora-
tionem beaté Marie semper virginis 
matris domini nostri ihesu christi et 
omnium supernorum ciuium patri-
archarum, prophetarum, apostolomra 
martirum, confessorum ac uirginum 
tuarum pro pace et sanitate populo-
rum tuorum et pro aeris temperie 
et fructibus terre et stabilitate ec-
clesie et ordine sanctorum et sanitate 
régis et episcoporum atque abbatum 
ac pro cuncta congregacione sancti 
iohannis baptiste et familia eius et pro 
me misero famulo tuo et pro omnibus 

uiuentibus famulis ac famulabus tuis a 

uiuis atque defunctis fidelibus tuis et 
quibus propter nomen tuum domine 
bona fecerunt et mihi in nomine tuo 
peccata confessi fuerunt et concède 
propicius, ut intercedentibus omnibus 
sanctis tuis ante conspectum diuine 
maiestatis tue misericordiam conse-
quantur. Per. 

Ebből az összehasonlításból szintén világos, hogy MÁRIA neve 
itt szintén az oratio szövegéhez tartozott. Ugyanezt igazolj a MARTÈNÈ 

Missa Communisának oratiója is, mely a fönnebbinek rövidebb 
formája.2 Mindkét oratio bizonyítéka, hogy az illető templom 
védőszentje KERESZTELŐ SZENT JÁNOS. 

A következő oratiókban a Szűz MÁRIA neve nem tartozott 
ugyan bele a szövegbe, de mégis belefoglalták, mert ez akkor 
általános szokás volt. Példának adjuk a ST. FLORIAN (ágostonrendü) 
kolostor XII. sz.-i rituáléjának, a corbiei (SZT. PÉTER) bencés 
kolostor sacramentariumának és az egri 1399-ből való missalénak 

1 GERBERT M. i. m. I. 270. 1. 
2 G. MARTÈNE : De antiquis Ecclesiae Ritibus. Antverpiae, 1763—1764. 

I. 201. 1. 
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(itt a védőszentet nem ismerjük) megfelelő oratióit. A kolostor 
megáldása után a körmenet befejezésekor általánosan a következő 
imát mondja a pap: 

Rituale Sti Floriani: * qui locum istum 
in honore sancte Marie uirginis et sancti 
Floriani martyris lui consecrasti. 

Corbie : 2 qui locum istum sanctorum 
tuorum Martyrum nomine vei sanguine 
consecrasti. 

Egri missale : . . . sancte Marie et 
sancli N. consecrasti. 

Rituale Sancti Floriani : ti per sanc-
tam Mariam ... 

Corbei : et per sanctum Petrum mili-
tem tuum... 

PRAY-IC. 

Via sanctorum ihesu christe, qui 
ad te uenientibus claritatis eterne gau-
dia contulisti aditum templi istius Spi
ritus sancti luce perfunde, qui locum 
istum itt honore sancte Marie sancti que 
ioannis baptiste consecrasti ; presta que-
sumus omnipotens deus, ut omnes 
istic intercedentes obtineant ueniam 
pro delictis, ab omnibus liberentur 
angustiis, impetrent quicquid pecierint 
pro necessitatibus suis, piacere semper 
preualeant coram oculis tuis, qua 
nenus per te et per intercessionem 
Sancte Marie sanctique Johannis baptiste 
tecnon et omnium sanctorum muniti. 
mereantur aulám paradisi introire. 
Saluator mundi, qui cum patre in 
unitate eiusdem spiritus sancti uiuis 
et régnas Deus. Per. 

Tehát MÁRIA nevét belefoglalták az oratiókba olyan helyek 
is, melyek nem MÁRIA tiszteletére voltak felszentelve. Ugyanilyen 
szokás alapján került bele MÁRIA neve a föltámadási körmenet 
végén mondott oratióba, amely nem más, mint a kolostori áldások 
közül «in atrio» mondatni szokott ima.3 

Suscipe domine preces nostras et per 
resurrectionem filii tui domini nostri 
ihesu Christi a cunctis malis liberemur 
intercedente beata Maria semper uirgine 
beato Joanne baptista m uro custodie 
tue, hoc sanctum ouile circumda, ut 
omni aduersitate depulsa hoc semper 
domicilium sit incolumitatis et pacis. 
Per. 

Esztergomi 1515-ban nyomtatott 
missale (121. fol.) intercedente beato 
N. martyre tuo ... 

1 FRANZ A. : Das Rituale von St. Florian aus dem XII. Jahrhundert. 
Freiburg im. Br., 1904. 100. 1. 

2 MARTÈNE : i. m. I. 202. 
3 FRANZ A. : Die Benedictionen im Mittelalter. I. 636. 1. 
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A közölt összevetésből az tűnik ki, hogy a «beata virgo 
Maria» az első két oratiónál hozzátartozott a szöveghez, az 
utóbbiak pedig arra példák, hogy szokás volt ezt a kifejezést bele
foglalni olyan helyeken is, hol MÁRIA nem volt védőszent, pl St. 
Gallenben, Szt. Flóriánban vagy Pécsett. 

Hazánkban világos példáit látjuk annak, hogy MÁRIA neve 
helyet foglal olyan kolostorok okleveleiben is, melyeknek nem ő 
volt a védőszentje. A tihanyi alapítólevél «ad ecclesiam Sancte 
Marie Sanctique Aniani episcopi»-t mond, 1 ugyanezt ismétli közel 
egykorú hátirata i s ; 2 a pécsváradi monostort az alapítólevél Szűz 
MÁRIA és SZENT BENEDEK tiszteletére emeltnek mondja, jóllehet 
Tihanynál a kolostornak története, Pécsváradnál meg éppen a 
PRAY-k.-ben levő Pozsonyi Kis Krónika élénk bizonyságunk, hogy 
az első csak SZENT ÁNYOS, az utóbbi pedig SZT. BENEDEK tiszte
letére volt felszentelve (1038. «Dedicatum est monasterium S. 
BENEDICTI») Ugyanez volt a szokás külföldön is. 3 Mindez igazolja 
azt a közismert tényt, hogy a hyperdulia dogmája milyen mélyen 
gyökerezett a középkori lélekben. 

Alább idézni fogjuk a bélai bencés apátság egy oratióját, 
hol szintén benne van MÁRIA neve, pedig a védőszent SZT. MARGIT 

volt. Ennek okát a külföldi szokáson kívül abban is látjuk, hogy 
Magyarországon Mária «Patrona Hungáriáé» volt. 

E^ek alapján kimondjuk már, hogy a%on templomnak, mely
nek a Pray-kódex készült, védőszentje Keresztelő S^ent János volt 
és nem S^û^ Mária, sem pedig a két s^ent együtt. 

További kérdés már, hogy azon templom valamely kolostor 
temploma volt-e, vagy világi papoké. Erre az első felvilágosítást 
a «Missa pro salute uiuorum et pro requie mortuorum^ adja, mely
nek első oratiójának ezen része így szól: 

Sanctorum t u o r u m . . . et animas famulorum famularumque tuarum 
omnium videlicet fidelium catholicorum orthodoxorum, quorum commemora-
tionem agimus et quorum corpora in hoc monasterio requiescunt, uel quorum 

1 PRT X. 488. 1. 
2 PRT X. 495. 1. 
3 KARÁCSONYI : Szent István Király Oklevelei. 86. 1. 
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nomina ante sanctum altare tuum scripta adesse uidentur, electorum tuorum 
iungere digneris. 

Ez a hely nyílt bizonyság amellett, hogy egy kolostor szá
mára készült a kódex. De kétségtelenné teszi ezt a kolostori áldá
sok sorozata is,* amely annyira sajátja a kolostoroknak, hogy más 
templomokban ilyen áldások nem is voltak szokásosak. Teljesen 
megmagyarázhatatlanok volnának ezek, ha világi papok írták volna 
őket bele, pedig mindenki elismeri, hogy ezek is a kódex törzs
részéhez tartoztak. 

Az egyes szertartásoknak a szerzetesekre vonatkozó meg
jegyzései sem hagyhatók figyelmen kívül. Hamvazó szerdán meg
hagyják az utasítások: «ante missam discalceant se fratres ad 
processionem»,2 gyertyaszenteléskor pedig : «custos ecclesie distri
buât candelas fratribus».3 Mindezek a helyek a clunyi szokásokhoz 
mennek vissza. 

Erős bizonyíték az is, hogy a naptárban SZT. BENEDEK ünne
pének octávája van, mely egyedüli az összes középkori naptáraink
ban, ez csak a bencéseknél volt így. 

A legnagyobb nehézségnek tartja OCSKAI és utána KARÁCSONYI 

és ERNYEY, hogy a szertartásoknál episcopus, pontifex, archidiaconus 
és más kifejezések szerepelnek, melyek csak világi papokra vonat
kozhatnak. Erre vonatkozólag tudnunk kell, hogy a kolostorok és 
apátságok számára külön hivatalos ordo nem jelent meg, hanem 
ezek is a világi papok számára készült ordókat használták. Kolos
tori használatra készültek a szerzetes consuetudók, de ezeket nem 
a hivatalos egyház adta ki. Egyszerűen lemásolták az apát számára 
azokat a helyeket, melyek a püspökre vonatkoztak, vagy többé-
kevésbbé átalakították a római ordót. A szerzetes apátok mai nap
ság is a Pontificale Romanumot és a Caerimoniale episcoporumot 
használják, hol az összes terminusok a világi papokról vannak és 
mégsem gondolja senki, hogy az asszisztenciában szereplő archidia
conus világi pap (pl. a pannonhalmi perjel). Hogy ez régebben 

1 L. Magyar Könyvszemle 1927. I—II. 60—62. 1. 
2 Magyar Könyvszemle 1927. 49. 1. 
3 ü . o. 56. 1 
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is így volt, mint legismertebb példákra hivatkozunk RÁTOLD corbiei 
apát sacramentariumára,1 vagy a St. Germain des Près kolostor 
ponti ficaléj ára,2 vagy egy ferencrendi missaléra,3 hol ezek a kife
jezések Cpontifex, archidiacohus etc) mind benne vannak, pedig 
az első kettő bencés hely volt. Voltak helyek, hol a szokásokat 
írták bele a liturgikus könyvekbe, vagy a római ordót átalakí
tották. Ilyen átalakítás látszik a PRAY-k.-en is,4 de ez korántsem 
volt általános. A civitas szó is a világi ordókból került bele, mert 
azok a püspöki egyházakat vették alapul és minden püspöki helyet 
civitasnak neveztek abban az időben. 

OCSKAI után többen ellentétet látnak a kódex nagypénteki 
szertartásai és a kolostori bencés szokások között abban, hogy 
kódexünk rubrikái azt rendelik, hogy a nagypénteki istentiszteletnél 
nem szabad mezítláb szolgálni, holott a szerzetes szokások meg
követelik, hogy a szerzetesek nagypénteken a prímától a vesperásig 
mezítláb legyenek. Ez az érv OcsKAinak egy tévedésén alapszik. 
A bencés consuetudók csakugyan azt követelik, hogy ezen a napon 
a szerzetesek mezítláb legyenek, de ugyanezen szokások elrendelik, 
hogy a nonához és a miséhez vegyék fel a lábbelit. így intézked
nek a német szokások (((post primum signum hőre nőne calciatis 
ministris et revestitis» etc.),5 az einsiedelniek,6 ez olvasható ki 
SIGIBERT apát clunyi szokásaiból is, hol az adoratio crucis előtt 
le kellett vetni a cipőt («his finitis exuant se casulis et calceis 
redeantque in chorum»),7 ami nem történhetett volna akkor, ha 
mezítláb lettek volna az oltárnál. Ezek pontosan megegyeznek a római 
ordók követelményeivel, tehát ez inkább érv a bencés eredet mellett. 

Többen helytelenül következtettek a pünkösd vigiliáján mon
dott két litániából arra, hogy kódexünket szerzetesek és világi 
papok közösen használták volna, vagy világi papok azért vették 
bele a második litániát, mert a szerzeteseket is berendelték az 
istentiszteletre. A szerzetes consuetudók tanúsága szerint a szerze-

1 MARTÈNE: i. m. I. 202. 5 ALBERS : i. m. V. 35, 
2 U. o. IV. 158. 6 U. o. V. 94. 1. 
3 U. o. I. 79. 7 U. o. II. 97. 
4 Magyar Könyvszemle 1927. 64—65.1. 
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tesek több helyen két litániát mondottak ekkor (Dijon, Compiègne),1 

sőt Corbieben hármat. Épen így két, esetleg három litániát jelez
nek többször a világi papok szertartásai is.2 Mi lehetett most 
már kódexünknek első «secundum canonicos» és a második 
«secundum ordinem monachorum» litániája? Pünkösd vigiliájának 
szertartása körülbelül azonos a nagyszombatiéval és itt is két 
litániát találunk a PRAY-k.-ben. Az első a «Rex sanctorum», melyet 
rubrica «versus»-nak nevez, mert verses litánia, azt a kereszt-
kúthoz menet énekelték, a másodikat a keresztkúttól eljövet mon
dották. Az első sok, világi papok számára készült könyvben meg
van és csak általános kéréseket tartalmaz,3 a második litánia 
pedig a szentek litániája volt, mely az egyes helyekhez alkalmaz
kodott. Hogy a másodiknál odateszi azt, hogy «secundum ordinem 
monachorum» mondandó, csak annak bizonysága, hogy szerzetesek 
használták, mert az első a világi papok könyveiben is benne van, 
mivel általános használatú volt. Tehát ez a rész is a szerzetes 
eredet mellett bizonyít. 

A% a Ker. S^. János tiszteletére emelt templom tehát, melynek a 
kódex készült, kolostori templom volt. 

Hogy milyen szerzetesek voltak abban a kolostorban, akik 
a sacramentariumot használták, arra a votiv misék adják meg a 
választ. G. MoRiN a zágrábi egyetemi könyvtárban megtalált egy 
XII-XIII. századi sacramentariumot, melyről a jeles kutató meg
állapította, hogy a bélai bencés apátság sacramentariuma volt. 
Vessük össze az említett sacramentarium és a PRAY-L második 
«pro congregatione» miséjét, melyek, ha nem teljesen azonos 
szövegüek is, tárgyunkra döntők. 

Bélai sacramentarium:4 

Alia tnissa. Famíliám huius cenobii quesumus domine intercedente beata 
dei génitrice Maria et b. Benedicto confessore t u o . . . pro omni familia in hoc 

1 MARTÈNE : De antiquis monachorum ritibus. 159. (C. XXL, XIII.) 
2 U. o. III. 194. 
3 Közli MARTÈNE : i. m. 194. és Jahrbuch für Liturgiewissenschaft IV. 

8 8 - 9 . , de megvan a németújvári missaléban és az egri missaléban is. 
4 G. MoRiN : Manuscrits Liturgiques Hongrois des XIe-et XII e Siècles. 

Jahrbuch für Liturgiewissenschaft. VI. 64. 1. 
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cenobio degente... ut professionis sancte propositum, quod te inspirante 
suscepimus, te gubernante custodiamus. 

PRAY-kódex: 

Alia tnissa pro congregatione. Familiam huius sacri cenobii quesumus 
domine intercedente beato Benedicto confessore tuo perpetuo guberna modera-
mine, ut adsit nobis et in securitate cautela et inter aspera fortitudo.1 

Béla bencés apátság volt, védőszentje SZENT MARGIT. EZ az 
összehasonlítás a következő konklúziót vonja maga után: ha a 
bélai kolostorban is belefoglalták MÁRIA nevét, hol az nem volt 
védőszent, akkor nem védőszent a PRAY-k.-ben sem s ha ott a 
congregatio szentje SZENT BENEDEK volt, akkor a PRAY-k. helyén 
sem lehetett más. 

Ez a két oratio-szöveg maga eldönti, hogy a Pray-kódex 
használati helye bencés monostor volt. Ezt igazolják a fráter, custos, 
magister, apát kifejezések, melyek előbb voltak a szerzeteseknél, 
mint a világi papoknál. De élénk bizonyítéka ennek a naptár és 
misék sorozata is. SZENT BENEDEK mindkét ünnepének (márc. 21 
júl. 11.) octávája van, ami egyedüli naptárirodalmunkban, ott van 
sz. ALTO, Altenmünster apátság alapítója, mely egyedüli nálunk és 
ritka más külföldi naptárakban ; csak egyszer fordul még elő naptá
rainkban, ATTALAS bobbiói apát, páratlan LUITRUDIS is (szept. 22.), 
kinek ereklyéi a korveyi és esseni bencés apátságokban pihentek. 
Nem érv az a bencés eredet ellen, hogy Sz. BENEDEK translatiója 
nem vörösbetüs ünnep a naptárban, hanem érdekes jele a cassinói 
hatásnak, amely váltig küzködött ezen ünnep ellen, ugyanide vezet
hető vissza JACOBUS MiNORnak június 22-re tett ünnepe is. Sorban 
szerepelnek a hazai apátságok védőszentjei is. Rendkívül fontos 
kultúrtörténeti szempontból a CORBINIANUS miséje, mert a híres 
apátpüspök nemcsak nagy tiszteletben állott a külföldön, hanem 
állítólag Savia területén mint missionárius nálunk is járt a Dunán
túlon. Jóllehet a naptárban nincs jelezve napja, mégis meglévő 

1 Van a misék közt még egy másik Missa pro congregatione is, mely
ben Mária neve van csak, ez azonban a «Missa specialis pro omni congregatione 
s. Mariae», mely más bencés missalékban is megvan. (GERBERT : i. m. 
I. 26s. 1.) 
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miséje élénk útmutatás a kézirat útjára, mert ő volt a freisingi káp
talan alapítója. Mindezek nem kerülhettek véletlenül egy naptárba, 
hanem határozott bizonyítékai a bencés eredetnek. 

Tehát a Pray-kódex egy Ker. S%. János tiszteletére emelt bencés
kolostor számára készült. 

Ez a szigorú következtetéssel adatokból levont eredmény ki
zárja azt, hogy a PRAY-k. Deáki számára készült, mely mellett PRIK-

KEL foglalt állást, 1 de kizárja KARÁCSONYI2 elméletét is, ki Fehér
várra és végre ERNYEY-ét, ki Veszprémbe teszi eredetét.3 Ezen véle
mények nagyrészt OCSKAI adataira támaszkodnak, melyek közül igen 
sok már elavult. Nem mehetünk el ERNYEY nézete mellett anélkül, 
hogy föl ne hívjuk arra a következetlenségre a figyelmet, hogy ő 
a veszprémi püspök számára készültnek mondja a kódexeket, jól
lehet a veszprémi püspök templomának védőszentje, SZT. MIHÁLY 

említve sincs az említett oratiókban.4 

Melyik volt már az a SZENT JÁNOS bencés kolostor ? BATTYÁNYI 

és HORVÁT István 5 helyes sejtéssel a Boldva mellé tették eredetét, 
támaszkodva arra, hogy kétszer is bele van írva a Boldva melletti 
kolostor leégése. (Húsvéti tábla : MCCIII. monasterium S. iohannis 
baptiste comburitur. Krónika : MCCIII. Monasterium iohannis baptiste 
comburitur iuxta bulduam situm) HORVÁT I. azonban a boldvai 
kolostort Jászon sejtette egyrészt, mert nem tudta, hogy Boldván 
volt bencés kolostor, másrészt mert a «prepositus» szóból helyte
lenül következtetett. 

A bencés kolostorok közül kettőnek volt KER. SZ. JÁNOS a védő
szentje. A két apátság : Szent János Várad alatt a Sebes Körös part
ján és Boldva az azonos nevű folyó hajlásánál (Borsod m.). Az 
előbbiről a XII. sz.-ból nincs biztos adatunk és csak kikövetkezte-
téssel tudjuk azt is, hogy bencés volt.6 A másik a Boldva mellett 

1 PRT I. 46 . 1. 
2 Magy. Nyelv. XXI. 226. 
3 Magy. Könyvszemle. XXXIV. 78. 1. 
4 Van ugyan egy «missa communis», melyben SZT. MIHÁLY neve megvan, 

de ez nem jellemző hely a templom védőszentjére. 
5 Tudományos Gyűjtemény I. (1835.) 110. 
6 SÖRÖS P . : Elenyészett Bencés Apátságok. PRT. XII. B. 451. 



2s8 ZALÁN MENYHÉRT 

épült kolostor, melyről későbbi adatok vannak és határozottan állít
juk, hogy ott monostor volt.1 

Azóta két lelkes kutató munkája világot vetett a boldvai kolos
torra is. 1927 nyarán M. Kiss Lajos és NYIRY Dániel próbaásatásokat 
végeztek Boldván és az eredmény a következő: 1. A boldvai ref. 
templom azonos a régi bencés apátsági templommal. 2. Ezen temp
lom háromhajós román templom, melynek építése a XII. századra 
tehető, vagy legkésőbb akkor már elkészült. 3. Stílusa megegyezik 
a korabeli bencés apátsági templomok követelményeivel. A templo
mon óriási égések nyomai láthatók, melyek nemcsak az 1755-iki 
égésre vihetők vissza. Fontos tárgyunkra 4. az is, hogy a templom 
mellett 80 m hosszúságban egy négyszögű kolostor alapfalai tűnnek 
elő, melyek a korabeli kolostori építkezés ismertető jeleit viselik 
magukon és azonkívül az alapkövek metszési formája és anyaga is 
azonos a temploméval. 

A PRAY-k. két bejegyzése a Boldva melletti kolostor leégéséről, 
továbbá a széplaki bencés kolostor felszentelésének bejegyzése, mely 
Boldvától nem messze van, továbbá az a körülmény, hogy a be
jegyzésnél egyszerűen csak azt mondja, hogy «a venerabili episcopo 
MARTIRIO» a püspök székhelyének megnevezése nélkül azt igazolja 
hogy a használó monostor abban az egyházmegyében volt, amely
nek MARTIRÍUS püspöke volt. Más alkalommal hozzáteszi az érsek 
székhelyének nevét is. Különben sincs semmi ok arra a föltevésre, 
hogy kéziratunk a bihari szent János kolostoré lett volna. 

A SZENT MARGiT-kápolna nem okoz különösebb nehézsége^ 
Tudjuk, hogy a középkori kolostorok mellett szokás volt kápolnát 
építeni a hívek számára. Ez sokszor egybe épült a templommal. 
A boldvai kolostortól 50—60 lépésnyire volt azonban egy kápolna
szerű épület. Romjai legalább erre engednek következtetni, de 1770-
ben a kegyúrtól a már akkor is ismeretlen célú és eredetű épület 
romjainak lebontására engedélyt kapott a sziráki plébános. 

A fönnebbi érvek alapján kimondjuk, hogy a Pray-kódex tör^s-
rés%e, mely a HB-et is magában foglalja, a boldvai bencés kolostor 
számára készült. 

1 SÖRÖS P. : i. m. 377. 1. 
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Sok töprengést okozott már azon egyházi ruhák viselőjének 
kiléte, amelyek kódexünkben szerepelnek. Jóllehet ÁRPÁD-kori egy
házi ruháinknak magyarázata és vizsgálata terjedelmes cikket kívánna, 
mégis röviden végigvizsgáljuk a preparáció ruháit, melyek a kor 
jellegét viselik magukon. Az kétségtelen, hogy az előkészület a 
ritkábbak közé tartozik A preparáció előtt ez olvasható: «Incipit 
ordo quomodo presbiter se ad missam preparare». Bármennyire is 
kényelmes volna a «presbiter» szó alapján kimondani, hogy ezek 
a ruhák egyszerű pap számára vannak, ezt nem tehetjük azért, mert 
más egyenesen püspök számára készült preparációk is néha sacer-
dost és episcopust felváltva emlegetnek,1 másrészt meg az előké
születben szereplő ruhák csakugyan pontificalis ruházatot adnak 
Vizsgálódásunk arra fog irányulni, hogy megállapítsuk, hogy föl
tétlenül püspöki ruhák-e ezek, vagy viselhette-e őket bencés apát is. 

Az előkészületi imádságok elmondása után a pap rövid ima 
közben levetette felső ruháját és egy imádság következett a fésűhöz 
(ad pectinem). A fésű a középkorban sok helyen használatos volt 
az istentisztelet előtt. Kézmosás után a pap a fésűvel rendbehozta 
a haját, vagy először megfésülködött és azután mosta meg kezét. 
A külföldi leltárakban gyakran szerepel a fésű presbitereknél, apá
toknál és püspököknél egyaránt.2 A bencés szokások közül három 
helyet találunk, ahol a fésű használata különösebben ki van emelve, 
még pedig a német, einsiedelni és a lüttichi bencés apátságok 
szokásaiban, melyek sokfelé voltak használatban. A német bencés 
szokások a következőket hagyják meg az ünnepekre vonatkozóan 
a custos (templomőr) és a edituus (sekrestyés) számára: «A 12 
leckés napokon a templom sekrestyése a sekrestyében korábban 
rendesen készítse el azon dolgokat, melyekre a következő napon 
az istentiszteletnél segédkezüknek szüksége lesz, azaz vizet, fésűt 
(pecten), evangéliumos könyvet, misekönyvet, füstölőt, gyertyatar
tókat, hogy midőn a harmadik nocturnum után a felöltözéshez 

1 Pl. a mindeni püspök számára készült Missa Illyrica. MARTÉNE : i. m. 
I. 176. 1. 

2 MARTIGNY: Dictionnaire des Antiquités Chrétiennes. 1865.190. Du CANGE: 
Glossarium : Pecten. BRAUN : Liturgisches Handlexicon : Kamm. 



éo ZALÁN MENYHÉRT 

kimennek, mindent rendben találjanak».1 Ugyanígy rendelkeznek az 
einsiedelni szokások2 és a lüttichi sz. jAKAB-kolostor ordináriusa is.3 

Többször találjuk plébániák és püspökségek missaléiban is, tehát 
a fésű soha kitüntető jelvény nem volt. Elavult OcsKAinak és 
PRiKKELnek azon állítása (Régi Magy. Nyelvemlékek I. LXXXI. és 
PRT 451.1.), hogy a fésűhöz mondott ima speciális sajátja kódexünk
nek, mert ez az oratio megtalálható több plébániai és püspöki 
missaléban vagy pontifkaléban.4 

A fésű használata után a főpap imák közepette megmosta és 
megtörölte kezét, azután felvette a tunicá-t Ezt a ruhadarabot 
határozottan el kell választanunk a diaconus tunicellájától vagy a 
dalmaticatól, annyival is inkább, mert ezek már felső öltözékek, ez 
a tunica pedig az első ruhadarab, melyet a főpap felvett. A hozzá
fűzött ima szövege («tunica iusticie et innocencie») azt bizonyítja, 
hogy fehér vászon ruhadarab volt. Bármilyen korai adat is ez, nem 
kételkedhetünk benne, hogy itt a rochetum egy fajtájáról van szó, 
melyet nyugaton már korán viseltek egyszerű papok és püspökök 
egyaránt.5 

A vállkendő (humerale), alba és öv (cingulum) után a balteust 
vette föl a pap, melyet a cingulumra függesztettek. Ez a balteus 
manipulus-szerü ruhadarab volt, színében rendesen egyezett a mise
ruhával, a végére pedig keresztet vagy bárányt szoktak hímezni.6 

Jelenleg is megvan még, mint külön pápai díszruha. Középkori 
nevei : subcinctorium, balteus, subcingulum, praecinctorium, semi-
cinctium. A balteus szó sokszor közönséges cingulum jelentésben 
is előfordul.7 A PRAY-kódexben külön ruhadarab szerepel ezen a 
néven, amit a hozzáfűzött imádság is kétségtelenné tesz. 

1 ALBERS : Consuetudines Monasticae. Monte Cassino. 1912. V. 49. 1. 
2 ALBERS: i. m. V. 80. 1. 
3 Liber Ordinarius des Lütticher St. Jakobs-Klosters 49—31. (Beiträge zur 

Geschichte des alten Mönchtums und des Benediktinerordens. Heft. 10.) 
4 K Ö C K : Handschriftliche Missalien in Steiermark. Graz u. Wien 1916-

103., 95., 98. 11. 
5 BRAUN I. : Liturgische Gewandung. Freiburg i. Br. 1907. i26. 1. 
6 Képe BRAUN i. m. 117. 1 
7 U. o. 120. 1. 
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Ezen ornatus-darabnak, mely a IX. században Rómában még 
ismeretlen, főpapi használata nem volt határozottan világos még a 
XII. században sem. Innen van, hogy a coyacai zsinat (1050) még 
a presbiteri ruhák között sorolja fel, a liturgiái írók közül pedig 
HoNORius és ROBERTUS PAULULUS (XII. sz.) szintén papi ruhadarab
nak tartják,1 jóllehet sz. TAMÁS és III. INCE már pontificalis ruhának 
ismerik. De már korán találkozunk vele, mint a püspököknek sajátos 
és külön ruhadarabjával, vagy mint egyszerű presbitereknek és 
apátoknak adott kitüntető ornatus-darabbal. Legrégibb említését 
ilyen néven corbiei RÁTOLD sacramentariumában találjuk (X. sz.), 
később egy besançoni pontificaleban, majd Le Becben (XII. sz.) és 
egy cambraii pontificaleban. Megtalálható gyakran a középkori lel
tárakban pl. a pfäfFeri (X. sz.), speieri (105 1), roueni (1200 körül) 
székesegyházaknál, sőt előfordul még a XV. sz.-ban is a missa-
lékban és pontificalékban.2 A pápák is ajándékozták kitüntetéskép. 
ANASZTÁZ Braunau apátja, aki később Pannonhalma első npátja lett, 
993-ban kapta meg a jogot a balteus viselésére.3 Ez az adat a 
magyar bencésekre azért is fontos, mert az első bencések Braunau-
ból jöttek hozzánk. Hogy a középkorban különösen Franciaország
ban sok apát viselte, azt onnan is láthatjuk, hogy két apáti bene-
dikálási ordot is találunk, ahol az újonnan benedikált bencés apátnak 
a pásztorboton kívül a balteu^t és keztyüt adja át a főpap, mint 
apáti jelvényt,4 melyet más rendű (pl. premontrei) apát nem kapott. 

ERNYEY a balteus viselését összefüggésbe hozza a kardáldással 
és ezt mondja: «Az a pap, aki balteust köt, ami tulajdonképen 
kardöv, tehát «cingulum militare», miután papi cingulumát már fel
öltötte, tulaj donképen a kardöve^ést akarta jelképezni, tehát ez a 
magyar pap valamikor valóban karddal lépett az oltárhoz, aminek 
nyoma az olasz krónikákban (PAULER I. 356.), valamint a királyi 
koronázásokon Rómában megmaradt».5 Erre a következő a meg-

'i U. o. 118. 1. 
2 Xénia Bernardina II. 2. 216. 1. Wien. 1891. 
3 MIGNE PL 137. 847. 1. Ezen adattal azonban vigyázva kell bánnunk, 

mert a bulla kétségtelenül interpolált, a mitra egész biztosan később került belé. 
4 MARTÈNE: i. m. II. 153., 156. 1. 
5 Magyar Könyvszemle 1927. 70. 1. 

Magyar Könyvszemle. 1927. III—IV. füzet. 19 
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jegyzésünk: i. a liturgiatörténetben a karddal oltárhoz lépő pap 
ismeretlen, sőt ellenkezik a kath. liturgiával és erre adatunk nincs. 
2. PAULER idézett helye sem erre vonatkozik, hanem általánosságban 
a világiasan viselkedő és esetleg kardosán járó papokra. 3. A papi 
balteus sohasem tartott kardot, hanem valószínűen azért kezdték 
viselni, hogy a hosszan lelógó stólát vele fölkössék.1 Fejlődése a 
szó öv jelentéséből történt és épen azért fordul elő a cingulumnak 
balteus neve is. Mivel azonban a profán használatban a szó kard
övet jelentett, azért ment át az oratiója a lovagi áldásokba is, ép-
úgy, amint az egyszerű cingulusra is használták a balteus felöltése
kor mondott imát. Ugyancsak nem állhat meg az az állítás sem, 
hogy a X. századon túl már nem igen találkozunk vele. Ezzel 
szemben tény az, hogy legtöbb adatunk a XI— XIII. sz.-ig van 
róla.2 ERNYEI szerint kódexünk «világirodalmi jelentőségű», mert a 
balteushoz való ima a külföldi emlékekben sehol sem található. 
Ez az ima épen azért, mert a balteust a cingulus értelemben is 
használtak, átment a cingulus fölvevésének imái közé is és néha a 
cingulusnál találjuk és egyáltalában nem ismeretlen a külföldön.3 

A balteusról BRAUN feltűnőnek találja, hogy azon emlékek és 
helyek, ahol a név előfordul, mind francia, normann vagy német 
eredetűek, ebből azt következteti, hogy az említett név vagy maga 
a ruhadarab északon volt használatban vagy itt is keletkezett.4 Ez 
határozott ujjmutatás kódexünk eredetére nézve. 

A balteus után a manipulust vette fel a pap. Az a szokás, 
mely a főpapoknál mai napság megvan, hogy a manipulust csak 
a Confiteor után veszik fel, csak a XIII. sz.-ban kezdődik és pre
parációnk ebben még a régi szokást követi. 

Azután a stólát bekötötték a cingulussal. Nem dönthető el a 
szövegből, hogy a stóla két vége egyenesen lefüggött-e, vagy 
keresztbe volt vetve, de ez a középkorban különben sem volt hatá
rozott megkülönböztető jel.5 

1 BRAUN : i. m. 123. 
2 U. o. 117—124. 11. 
3 Megtalálható : KÖCK : i. m. 99. (ad cingulum). 
4 BRAUN: i. m. 121. 5 BRAUN: i. m. 588. 
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' A megfelelő imák kíséretében négy főpapi jelvény következik 
ezután: a kereszt (crux), kesztyű (cyrotheca), gyürü (anulus) és a 
dalmatica, melyet meg kell különböztetnünk a diaconusok dalma-
ticájától. A IX. sz.-tól kezdve szokás, hogy a püspökök és más 
papok is engedélyt kapnak főpapi dalmatica viselésére.1 A XI. sz. 
közepéig szinte általános szokás, hogy a szandálok viselésének jogá
val kapcsolódik a dalmaticáé, míg ettől kezdve a mitra és kesztyű 
vagy más ruhadarab szerepel a pápai kiváltságlevelekben. 

A felszentelt papok általános ruhadarabja, a casula után már 
csak két főpapi jelvény következik : a püspöksüveg (ad cydram) és 
pásztorbot (baculum). 

Az ad cydram kifejezés, mely kétségtelenül a mitrát akarja 
jelenteni, nagyon kihívja figyelmünket, mert a liturgiatörténetben a 
cydra szó sehol sem található. Volt azonban a püspöksüvegnek 
egy középkori neve, melyből a szó megérthető. Az infula és mitra 
mellett ennek a darabnak még négy neve volt a középkorban : 
cidaris, cuphia, tiara és pileum. Ez utóbbi kifejezések azonban a 
XIII. sz. után már ritkábbak. A cydra szó nem lehet más, mint a 
mitrának a cidaris szóval összevont alakja és róla semmi más 
különöset nem kell tartanunk, mint hogy íráshiba. 

Ez a véleménye dr. BRAUN J.-nek, az egyházi ruhák jelenlegi 
legkiválóbb szakemberének.2 A mitra püspöki jelvény volt ugyan, 
de ebben az időben sok apát nyert már engedélyt a viselésére. 

A cidarishoz mondott ima sem ismeretlen a liturgiatörténetben. 
Több, kevesebb lectio variánssal megtaláljuk az infulához mondott 
imák és az amictus (humerale) felöltésekor mondott imák között, 
mert régebb időben ezzel is betakarta a pap az egész fejét. 3 

A preparáció ruhái együttvéve főpapi ruházatot adnak ugyan, 
de ezeket már együtt is sok apát viselhette abban az időben, sőt 
sokan engedély nélkül is kezdték őket viselni. Ezért tiltakoztak 
viselésük ellen a püspökök, de ez a tilalom csak azokra vonatkoz
hatott, kiknek erre a pápáktól külön engedélyük nem volt, mert a 

1 U. o. 256. 1. 
2 BRAUN J. úrnak a szerzőhöz írt szíves levele. München, 1926, V. 2. 
3 KÖCK : i. m. 106. 1. és MARTÉNE: I. 173., I. 171. 1. 
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pápai engedély ellen semmiféle particularis zsinat tilalmat nem 
adhatott. 

Ezeken a pontifikáliákon kívül még néhány más ruhadarab is 
szerepel kódexünkben. Virágvasárnap a körmenet visszatértekor a 
diaconusra és subdiaconusra a rubrikák ezt mondják: «Ministri 
autem déponentes dalmaticas et subtilia, assumunt casulas». A minis
terek itt csak a diaconus és subdiaconus lehetnek. A két egyházi 
rend ruháit határozottan elválasztja a SZENT LÁszLÓ-féle összeírás1 

és a bakonybéli összeírás is,2 melynek ezen része a XII. sz. végé
ről vagy a XIII. sz. elejéről való. A subtile a subdiaconus dalmati-
cája volt. 

Nagypénteken említés történik a planéta fusca-ró\, mely sötét 
miseruhát jelent. Ugyancsak nagypénteken még egy lintheusról 
vagy «syndon»-ról van említés, melyet a passió ezen szavaira: «és 
szétosztották ruháit», a diaconusok az oltárról magukkal vittek, 
esetleg kettéhasítottak.3 Nagyszombaton ismét egy «lintheamen» 
szerepel, melyet a sírra tettek. 

Hasonlítsuk most össze a PRAY-kódex egyházi ruhakészletét 
azon helyekével, melyek eddig mint a kódex keletkezési helyei 
szóbakerültek. 

PRIKKEL M. azt állította, hogy kódexünk Pannonhalmán készült 
Deáki számára és ezek az egyházi ruhák azért kerültek belé, mert 
némely alkalmakkor szükség lehetett rájuk, mikor az apát a szerze
tesek meglátogatására Deákiban tartózkodott.4 Ennek ellene mond 
az, hogy Pannonhalmán, melynek története egyházi ruhák tekinte
tében elég világos, hiányzik a balteus. Lehetetlen, hogy kihagyták 
volna a leltárból, ha ez itt csakugyan meg lett volna, annál is inkább, 
mert már ekkor inkább kitüntető jelvény volt. Pedig ez a ruha két
féleképen is kapcsolatba kerülhetett Pannonhalmával. Tudjuk, hogy 
ANASTASIUS braunaui apát, ki később Pannonhalma első apátja lett, 
midőn 993-ban kolostora megépült, jogot nyert arra, hogy a balteust 

1 PRT I. 591. 1. 
2 PRT VIII. 270. 1. 
3 ALBERS: Consuet. Mon. I. 52 ; I. 97 : IV. 61 ; V. 36 ; KÖCK : i. m. 151. 1. 
* PRT I. 468. 1. 
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viselhesse. De felhívtuk már a figyelmet arra, hogy az engedélyező 
bulla interpolált. Ostiai LEO arról értesít bennünket, hogy Monte-
cassino apátja 7 semicinctiumot vett. Itt meg az a gondolat vetőd
hetnék fel, hogy a cassinoi jogközösség folytán nem jutott-e el ez 
a jog Pannonhalmára is. Mindezekre azonban tagadó feleletet ad az 
a tény, hogy Pannonhalma történetében ez a ruhadarab sohasem 
fordul elő. 

Még nagyobb nehézséget kelt egy másik merőben főpapi ornatus-
darab, mely Pannonhalmán megvolt és a PRAY-kódexben hiányzik : 
e% a főpapi harisnya és skandál. Már SZENT LÁSZLÓ összeírása említi 
ezeket az istentiszteleti tárgyak között és viselésének joga szakadatlan 
sorrendben kimutatható a pannonhalmi okleveles adatokból.1 Ez a 
két különbség ellene mond a pannonhalmi eredetnek. 

Nem jöhet szóba Székesfehérvár sem, mert itt a prépost csak 
1366-ban kapta meg a pontificatiók jogát és ekkor sem mind vala
mennyit, mert a gyürü és egyéb jelvények viselését csak 1411-ben 
kapta meg.2 Ha pedig a koronázó főpapnak készült volna, akkor 
hiányos lenne ez a ruhatár (pallium, szandál etc.). 

ERNYEY Veszprémbe teszi kódexünk eredetét. Veszprémben egy 
1429—37 közötti időben készült leltárból kimutatható a pontificalis 
fésű (pecten pontificale (sic),3 de tudjuk, hogy a fésűt más papok 
is viselhették. MIHÁLY püspök (1399—1402) ajándékai között pedig 
egy «főpapi kard» tűnik föl. (Item unus gladius pontificalis, compositus 
de camucato rubeo deaurato cum floribus).4 Ezt a ruhadarabot FEJÉR-

PATAKY az ékszerek és drágaságok között püspöki kardként szerepelteti. 
A püspöki kardot BRAUN az egyházi ruhák között nem említi, de ez 
nem is lehet kard, mert azt istentiszteletnél nem viselhettek és ellene 
mond ennek az is, hogy a ruhák között sorolja föl a leltár és anyaga 
is vörös kamuka, virágos díszítéssel. Azt hisszük, hogy a balteus 
név analógiájára történt ez a szokatlan megnevezés és a ruha nem 

1 PRT I. 62—63., 592-, 603. 1. 
2 SEBESTYÉN J. : A székesfehérvári prépostság és káptalan egyházi kivált

ságai. Századok 1925. 392., Századok 1926. 463. 1. 
3 Történelmi Tár. 1887. 187 1. 
4 Tört. Tár. 1887. 186. 1. 
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más ,mint balteus. MIHÁLY püspök mint nyitrai püspök jött át Vesz
prémbe.1 Nem tudjuk, hogy nem Nyitráról hozta-e ezt magával, 
mert viselése a veszprémi oklevelekből ki nem olvasható. Ezen kétes 
bizonyságok mellett nagy nehézség az, hogy a PRAY-kódexben hiány
zik a szandál és harisnya, amelyet ekkor már minden püspök viselt. 

A boldvai kolostor kiváltságait nem ismerjük és így nem tudjuk, 
hogy milyen ruhákat viselhetett az apát, de ezek a ruhák nem támasz
tanak semmiféle olyan nehézséget, melyek a boldvai eredet ellen 
szólnának, viszont igen nagy nehézségei ezek a ruhák a többi elmé
leteknek. Nem állítjuk itt véglegesen azt, hogy ezeket a ruhákat 
tényleg Boldván viselte is az apát. Sok példa van arra, hogy az 
ilyen preparaciót egyik könyvből a másikba átmásolták anélkül, hogy 
ott a megfelelő ruhák meg lettek volna. A «cydra» hibás írás is ezt 
látszik igazolni. 

A balteus és subtile nevekből azonban egy nagyon fontos 
kultúrtörténeti tanulságot vonhatunk le. Az előbbi név igen kevés 
kivétellel csak francia, normann és német helyeken fordul elo. 
A subtile szót, mely nálunk az ÁRPÁD-korban sokszor előfordul 
bencés helyeken (Pannonhalma, Bakonybél, Tihany (alapítólevél),2 

Almádi)3 csak merőben német helyeken használták. Az egyetlen 
nem német eredetű forrás, mely ezt használja HONORIÜS Gemma 
animae-]e; ebből sem azt következtetik, hogy e név máshol is hasz
nálatos volt, hanem azt, hogy az író német volt, vagy müvét Német
országban írta. A hét név nemcsak a Pray-kódex útját viszi Német
országba, hanem mutatja a nagy német hatást hazai liturgiánkra 
és bizonyíték, hogy az itteni bencések valószínűen német eredetű 
consuetudokat használtak. 

Áttérünk már a kézirat azon ívére, melyet PRIKKEL M.4 a bencés 
szentek külön miséinek, KARÁCSONYI pedig a francia szentek miséinek 
mond.5 Ezen misék a következők:6 ( i . ) ADALBERTI ep. et mart. (ápr. 

1 Mon. Rom. Ep. Veszpr. II. LV. 1. 
2 PRT X. 495. 1. 
3 Magyar Nyelv XXIII. 364. 
* PRT I. 460. 1. 
5 Magyar Nyelv. XXI. 225 — 26, 228. 1. 
6 Közli őket KARÁCSONYI is Magy. Nyelv. XXI. 225. de néhányat kihagyott. 
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24.) — (2.) Nat. S. FLORIANI (máj. 4.) — (3.) De S. MAIOLI abbate. 
(máj. 13.) — (4.) MAXENCII conf. (jún. 26.) — (5.) MARCIALIS conf. 
(jún 30.) — (6.) S. KYLIANI sociorumque eius (júl. 8.) — (7.) 
ALEXII conf. (júl. 17.) — (8.) Vig. CHRISTOFORI (júl. 24.) — (9.) 
Alia in die Sto (júl. 25.) — (10.) Storum martirum Nazarii et 
celsi. (júl. 28.)— (11.) GERMANI conf. (júl. 31.) — (12.) RADEGUNDE 

(aug. 11.) — (13.) Vig. S. MARIE uirginis (aug. 15.?) — (14.) 
ARNULFI cf. (aug. 16.) — (15.) GENESII (aug. 25.) — (16.) CIPRIANI 

M. — (17.) JUSTINE (szept. 26, a naptárban hibásan: CYPRIANI et 
JULITTE vörössel) — (18.) DoMNi (okt. 9.) — (19.) QUINTINI mr. 
(okt. 31.) — (20.) VITÁLIS et AGRICOLE (nov. 27.) — (21.) WÍLLI-

BORDI nov. 7.) — (22.) ANIANI epi (nov. 17.) — (23.) GREGORII 

(thaum.) (nov. 17.) — (24.) COLUMBANI abbatis (nov. 21.) — (25.) 
BARBARE (dec. 4.) — (26.) SIGISMUNDUS (töredék) (okt. 16.) — (27.) 
SEUERI et SEUERIANI (okt. 25.) SEVERINI (okt. 23.) — (28.) WOLFKANGI 

cf. (okt. 31.) — (29.) Pro congregacione. 
E misékről a következőket állapítjuk meg : 1. nem mondhatók 

bencés szentek külön miséinek ; 2. de nem mondhatók francia szentek 
miséinek sem, mert a néhány francia szent neve nem elégséges 
ok arra. Mint a naptári dátumokból láttuk, a három utolsót kivéve, 
a naptár sorrendjébe halad, ez már maga is elárulja, hogy a sacra-
mentarumhoz készült függelék. De a további vizsgálat még jobban 
igazolja ezt. Az 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 22, 26, 29. számú alkal
makra már van mise a sacramentarumban is, azonban ez utóbbi íven 
lévő misék szövege más, mint az eredeti részben lévő miséké, a 
többi alkalomra nincs mise, de ezekről így külön nézve sem állapít
ható meg francia vagy bencés jelleg. Ezt a függeléket azért írta a 
kódex után a másoló vagy más kéz, mert a már meglévő misék 
elavultak, vagy szövegüket valami okból nem tartotta megfelelőnek, 
a többit pedig azért írta bele, mert azok meg hiányzottak. Ez a 
függelékkészítés a törzsrészt vette alapul. Ezek nem voltak specialis 
ünnepek az illető kolostorban, jóllehet a naptárban ezek közül né
melyek vörösbetükkel vannak odajegyezve. Ez a vörösbetűs bejegy
zés a következőkép történt. Mikor a függelék készen volt, a másoló 
átnézte a naptárt, hogy nincsenek-e a függelékben olyan szentek, 
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kiknek neve a naptárból hiányzik és úgy találta, hogy MAIOLÜS, 

MAXENTIUS, MARTIALIS, JÜSTINA, DOMNUS és GREGORIUS nincsenek 

benne. Most ezeket hibásan figyelmetlenségből mind vörössel irta bele 
a naptárba. Hogy ez így történt, két tény igazolja. SZT. CYPRIÁN már 
benne volt a naptárban, de utána írta hibásan a JULITTA nevet, JÜSTINA 

helyett. Most, hogy ezen páros szenteknek egyike vörös volt, a másik 
meg fekete, kivakárta a fekete CYPRIÁN nevet és odaírta vörössel 
újra, hogy az összetartozó két szent egyszínű legyen. Ha ez olyan 
nagy vörösbetűs ünnep lett volna, akkor elképzelhetetlennek tarta
nánk, hogy a nevet elhibázta volna. Ugyancsak vörössel nov. 8-nál 
a IIII. coronatorum-hoz odaírva : CLAUDI N. EZ a Quatuor corona-
torum magyarázata akar lenni, kik közül kettő CLAUDIUS és Nico-
STRATUS volt. Ezek napja épúgy nem volt ünnep, mint nov. 17-én 
GREGORIUS thaumaturgos napja (kit hibásan pápának ír a bejegyző), 
hanem épúgy másoláshibából kerültek a naptárba vörössel, mert az író 
épen akkor vörös festéket használt. Amint CLAUDIUS és NICOSTRATUS, 

CYPRIANUS és JÜSTINA, GREGORIUS THAUM. nem voltak specialis somogy-
vári szentek, épúgy nem állítható ez a többiről sem (azok inkább 
clunyi szentek). 

KARÁCSONYI és ERNYEY a szt. EGYEDRŐL szóló itt feljegyzett 
himnusból is Somogyvárra következtettek. Ebből épúgy nem lehet 
Somogyvárra következtetni, mint az ugyanitt meglevő MÁRiA-himnus-
ból következtetést vonni. Téves OcsKAinak és PRiKKELnek az az állí
tása, hogy a sequentia sehol sem található máshol. Ez a sequentia meg
van egy melki (bencés) és egy azillei missaléban is,1 pedig egyik 
hely sem volt szoros kapcsolatban a francia szt. EGYED kolostorral, 
sem pedig ezen szent tiszteletére nem volt temploma szentelve. 

Hogy a krónikában az IMRE királyról szóló bejegyzést a közbe
eső zavarok miatt Somogyvárott törölték volna, az épen olyan 
bizonytalan, mint amilyen bizonytalan az, hogy volt-e egyáltalában 
ott ilyen bejegyzés. Az «A cunctis» oratióból — ha csakugyan III. 
Ince idejében jegyezték be — csak annyit lehet következtetni, hogy 
ez a bejegyzés 1198 —1216 között történt. 

1 BLUME-DAEVES : Analecta Hyrnnica M. Ae. IX. 90. CHEVALIER : Reper
tórium Hymnologicum. II. 585. 1. 
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Ezen ívről csak az bizonyos, hogy a sacramentariumhoz tar
tozó függelék, melyet még a bencések írtak hozzá. Hogy kolostori 
használatra volt szánva ez is, mutatja a legutolsó, «pro congrega-
tione» mise oratiója: 

Deus, qui famalos tuos in hoc hoco degentes sub sancta professionc de tempe-
statibus huius seculi eripuisti et ad portum monasterii et quietis uenire fecisti, 
concède, ut hic in perpetuum de auxilio tuo seruentur etc. 

Ez a hely ismét csak kolostorra vonatkozhatik, mert semmi
féle világi pap ilyen oratiót nem használt. Tehát e^en függelék iiása 

még Boldván, vagy a következő állomáshelyén, Deákiban történt. 
PRIKKEL óta senkisem vonta kétségbe, hogy a PRAY-k. követ

kező használati helye Deáki volt. Ezt igazolja a deáki templom fel
szentelésére vonatkozó bejegyzés (1228. nov. 14.). * Az ok erre az 
átszállításra talán épen a boldvai kolostornak 1203-ban történt le
égése volt. 

Azonban Deákiból, talán a szomszédos Taksonyon keresztül 
(templomának felszentelését szintén feljegyzi a naptár), még a XIII. 
sz. második felében Pozsonyba került a kódex. Ezt az állításunkat 
a naptár necrologjával igazoljuk, melynek adatait a vizsgálat még 
alig magyarázta. CSUKÁR családról a következő bejegyzéseket találjuk : 
húsvétmutató tábla: 1241 uxor Johannis occiditur et uxor Chucar 
et uxor . . . a Cumanis captiuatur; naptár, március 29 : Obiit Sukar 
Basa filius; naptár, május 21 : (Obiit íi\)ia Sceleu comitis (ch?)ucar 
(nagyon homályos írás). 

Ezen adatokra vonatatkozóan tudnunk kell, hogy a CSUKÁR-

család nagyon közeli vonatkozásban volt a pozsonyi káptalannal. 
CSUKÁR unokája, János, 1291-ben Turne (másnéven Csukárd) nevű 
birtokát a Megváltóról felszentelt pozsonyi káptalani templomra 
hagyja, melynek «cimiteriumában» atyja Péter és más ősei (alii pro
génitures) nyugosznak.2 Péter CsuKÁRnak fia volt.3 Ugyanezen évben 
megismétli végrendeletét a káptalan számára, melynek ősei és 
elődjei igazi patrónusai (cuius progenitores et antecessores eius sunt 

1 PRT 462 skk. 1. 
2 KNAUZ: Mon. Strig. II. 283. 
3 ü. o. III. 122. 1. 



270 ZALÁN MENYHÉRT 

veri patroni) és ő maga is oda akar temetkezni szerettei közé a 
pozsonyi templom cemeteriumába, hol szülei és rokonai nyugosz-
nak.1 Ezek a bejegyzések tehát nem Deákiban kerültek a naptárba 
és nem azért, mert CSUKÁR Deákit feldúlta, hanem Pozsonyban és 
azért, mert e család a pozsonyi káptalan kegyura volt, és ezért 
szükség volt a családra vonatkozó halálozási évfordulókra, melyeket 
ekkor a naptárba volt szokás feljegyezni. 

Ugyancsak Pozsonyra utal a márc. 6-hoz jegyzet: Obiit Bud 
is. Ez a név vagy a CsuKÁR-családnak egy Nicolaus dictus Bud2 

nevű tagjára vonatkozik vagy a Bud CastrensisPosoniensis deMonar-ra.,3 

de lehet hogy a két név azonos személyt jelent. 
Az említett halálesetek a XIII. sz. második felére estek, tehát 

a Pray-k.-nek már a XIII. s%. második felében vagy végén Pozsonyban 
kellett lennie. 

A «libellus»-ról újabban megállapítást nyert, hogy ezen két 
ív nem más, mint konstanzi BERNOLD Micrologus néven ismert mun
kája.4 A két ív írása különbözik a kódexben található többi írások
tól és ezen íveken található írásjelleg egyike sem lelhető kódexünk
ben másutt. 

Már ez maga is felkelti a gyanút, hogy a Micrologus nem vett 
részt a kódex korábbi sorsában. Ezen két ívből álló mü eredetére 
frappáns felvilágosítást ad a pozsonyi káptalan könyveinek 1425-
ből való jegyzéke. A nevezett leltár negyedik lapja az IPOLYI-

A Micrologus kezdősorai a Prűy-k.-ben. 

1 KNAUZ: i. m. II. 297. 
2 KNAUZ : L m. III. 122. 
3 W E N Z E L : ÁUO. VII. 358. 
4 Magyar Könyvszemle XXXIII. (1926) 272—6. 1. 
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tói 67. számmal jelzett könyvet így írja le:1 altem unum librum 
in pergameno in parvo volumine, cuius rubrica incipit de jejunio 
autumpnali cum cruce nigra supra, scripta et asseribus cum cooper-
torios). 

E leírás mindenben megegyezik kódexünk Micrologusívzl, mely 
1. vörös rubricával kezdődik ; 2. kezdőszavai : «De ieiunio autumnali» 
3. folio kezdetén fönn, csakugyan egy fekete kereszt van rajzolva 
és 4. ez is csakugyan két kis folio nagyságú ternióból álló kis 
volument ad külön. Ezen okoknál fogva most már azt állítjuk, 
hogy a leltár nevezett darabja és a Micrologus egy és ugyanazon 
könyv. A mindenben pontosan vágó adatok erejét még növeli az 
is, hogy a Micrologusnak nem az a rendes kezdete, mint amelyet 
leltárunk és a PRAY-k. felmutat, mert ez a XXVI. fej. kezdete. Tehát 
a kis kötet rendje mindkét helyen egyformán össze van forgatva, 
még pedig ugyanazon külsőségekkel (vörösbetü, kereszt). Mivel 
ez a kezdés rendkívül különös és mindkét helyen azonos, nem kép
zelhetjük, hogy egy másik példányt egész véletlenül így állíthattak 
volna ki. Csak azt gondolhatnánk még, hogy ez későbbi másolat 
lehet a pozsonyi példányról, de ezzel szemben áll, hogy írása igen 
korai eredetre vall és nem valószínű az sem, hogy a másolat ilyen 
részletes külsőségekben is megtartotta volna az eredeti alakját és a 
zavaros fejezetbeosztást. 

A kezdőszavak hasonlóságát már IPOLYI is észrevette, ezt a 
leltár közlésénél említi is, de az azonosságot kimondani nem merte. 
Ennek oka az, hogy ő nem ismerte pontosan a Micrologust, mert 
kezdetét is csak KOLLER ismertetéséből közli,2 de itt a kezdet nem 
pontosan idézi az eredetit. Egyébként IPOLYI abban a hitben volt, hogy 
a kódex e része szervesen hozzátartozó agendarius, mely az egész 
kézirattal együtt került PÁZMÁNY ajándékából Pozsonyba. Ma már 
tudjuk, hogy ez nem szerves része a kódexnek. PRAY-nak azon állí
tását pedig, hogy kéziratunk PÁZMÁNY ajándékából került Pozsonyba, 
a tudós tekintélyén kívül semmi adat sem támogatja és már PRIKKEL 

1 Új Magyar Múzeum VI. évf. (1856) III. füzet 170. 1. 
2 História Episc. Quinqueeccl. I. 387. 1. 
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sem fogadta el.1 Viszont a naptár necrologja azt igazolja, hogy már a 
XIII. sz-ban Pozsonyban volt, sőt egy pozsonyi XV. sz-i kézirat naptá
rának egyes adatai azt árulják el, hogy már akkor föl is használták 
(Nemz. Múz. 94. sz.), mert sok szent van, amely csak e két naptárban 
fordul elő és megegyeznek igen sok kisebb tévedésben vagy jellemző 
megnevezésben (pl. máj. 17 : TIMOTHEI apostoli; nov. 21 : Represen-
tatio S. MARIE; jan. 30: SIRENE; febr. 9 : ALTO; szept. 4 : MOYSI 

servi dei; szept. 19: EUSTACHII M et uxoris íiliorum eius, etc.). 
A Micrologusról a következőket állapítjuk meg: 1. még 1425-

ben a pozsonyi káptalan könyvtárában külön kötet volt. 2. A PRAY-
k.-szel való egybekötése ezen idő utánra teendő. 3. A kódex korábbi 
sorsában, mint annak darabja, nem vett részt és így a vele kapcso
latban történt kombinációk is elvesztik reális alapjukat. Azt azonban 
tovább is valljuk, amit PRIKKEL is állít és már korábban kifejtettünk, 
hogy azért került egy helyre a zsinati határozatokkal, mert ezeknek 
a libellusra vonatkozó intézkedése a Micrologusm vonatkozott. 

A kis mü másolásának ideje az 1210 előtti időre tehető, ezt 
lehet következtetni az Antikrisztus 1210-ben való megjelenésére 
vonatkozó jövendölésből, ugyanezt engedi meg az ír ás jelleg is. 

Nem tudjuk pontosan igazolni, de néhány adat valószínűvé 
teszi, hogy a magyar zsinati végzések is Pozsonyban kerültek a 
PRAY-kódexhez. Ezen ív egyik lapján adja a karácsonyi és vízkereszti 
officium 9—9 lectiójához a megfelelő áldásokat. A bencéseknél 
sohasem volt az ünnepi officiumban 9 lectio, hanem 12, tehát ez a 
bejegyzés csak világi papoktól eredhet. Esztergomi egyházmegyei 
eredetre vall a rajta közölt csízió is, mert benne van SZT. ADALBERT 

translatiója, mely esztergomi vonatkozású. 
Az elmondottak alapján a PRAY-k. sorsát így foglaljuk össze: 

1. A Pray-kódex törzsrészét, amely a naptárt, sacramentariu-
mot és halotti szertartásokat foglalja magában, a boldvai Ker. s%. János 
bencés monostor számára írták. Ezzel együtt írták a HB-t is. 

2. A függeléket, mely 2$ misét foglal magában, még akkor írták, 
midőn bencés használatban volt, akár Deákiban, akár Boldván. 

1 PRT I. 469. 1. 
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3. Az 1228. évben és a körülötte lévő időben a deákii bencés «cella1» 
használatában volt. 

4. Még a XIII. sz- második felében a pozsonyi káptalanhoz 
került és itt kötötték hozzá a Micrologust, mely 142J-ig a káptalan
nak önálló könyve volt. Valószínűen itt tették hozzd & magyar zsinati 
határozatok ivét is.1 

Pannonhalma. ZALÁN MENYHÉRT. 

1 Reflektálnunk kell ERNYEY J.-nek a Magy. Könyvszemle legutóbbi szá
mában megjelent cikkére, melyben a veszprémi eredetet hirdeti és eredményeinkre 
is kitér, a) A BEDA-ból vett részletekre vonatkozólag szórói-szóra ezt írtuk : 
«Ismételjük, nem vitatjuk azt, hogy a hivatkozott művek BEDA-ÍÓI származnak-e. 
Sok adat van arra, hogy ezek csak az ő nevével kerültek forgalomba és némi-
kép az ő gondolatvilágának jellegét viselik magukon, de több méltatlan hozzá 
és nagy idő választja el korától. De mivel az ő neve alatt szerepelnek, azért 
neve alatt említjük mi is őket.» (265. 1.) «Mindaz, amit BEDA műveiben 
találunk, egyrészt még ókori hagyomány a latin és görög tudományból, más
részt középkori szellemi termék». (264. 1.) Tehát nagyon jól tudtuk, hogy csak 
az említett írónak kétes művei közül valók és nem is állítottuk, hogy föltétle 
nül ő írta őket. Hogy ezek után mire való a nagy hadakozás BEDA ellen, é 
az ókor tudósainak felsorakoztatása, az egyszerűen érthetetlen. Hogy POMPONIUS 
MÉLÁT, STRABÓT, vagy SOLINUST többet olvasta volna a világ, mint BEDÁT, az 
azért nem hihető, mert BEDÁnak legalább húszszor annyi kézirata maradt meg 
mint amazoknak. Különben elhisszük, hogy a tőlünk citált részek ezen íróktól 
valók, ha valaki a közölt részleteket azok közül bárkinél együtt kimutatja. 

BEDA naptárára már a X. sz-ban történik hivatkozás (Clm 6421, LECHNEK : 
Mittelalterliche Kirchenfeste u. Kalendarien. 1891. 8, 1.), de már egészségi 
szabályairól is van tudomása a korai középkornak, vele merül fel a kolostori 
érvágás szokása is ; mint hazai forrásra hivatkozunk szent GEixÉRT-re, aki az 
akkori köztudatot fejezi ki, midőn BEDÁT «divinus therapeuta»-nak mondja 
(BATTYÁNY : S. Gerardi Ep. Chanad. Scripta et acta. 1790. 67. 1.) Ilyen és 
hasonló okok miatt nem merték és még máig sem merik végleg a sok inter
polációval bővült művektől B. szerzőségét megtagadni, b) Angol hatásról sehol 
sem beszéltünk, c) Hogy BEDA az ókor szellemi értékeit a középkorra átszár
maztatta, azt nem «rosszul sikerült frázisnak» szántuk, hanem olyan szerzőtől 
vettük ( W E R N E R : Beda der Ehrwürdige u. seine Zeit. Wien 1875. 35. 1.), kinek 
véleményét tudós szerzők is elfogadták. (HURTER : Nomenclator Litterarius. 
1903. I. 632). 

A veszprémi elméletre vonatkozólag felelet fentebbi cikkünk. Nem mulaszt
hatjuk el azonban, hogy ERNYEY-nek néhány tévedésére fel ne hívjuk a figyel
met, Értekezésében a következőket mondja : «kódexünk szelleme nem vall 
mindenütt a XII. századra, hanem sokszor archaizál» (70. 1.). Megállapítottuk 
már, hogy a P R A Y - L fuzionált sacramentariiim Gregorianum. (Magy. Könyv-
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szemle 1927. 62. 1.), tehát ha a régebbi sacramentariumokból benne sokat 
találunk, az nem «archaizálás», hanem az ilyen sacramentariumok természetéből 
következik. A sacr. Gregorianamból való a HB könyörgésének latin szövege is. 
Épen ezért nem szabad csodálkoznunk, hogy az egyes napokra rendelt lecke 
és evangélium vagy az egész nagyheti passzió ugyancsak hiányzik belőle. Ez 
nincs benne a sacramentariumokban, mert körükön kívül esik. — Missa erismalis 
a PRAY-kódexben nincs, hanem csak nagycsütörtöki miseoratiók. — Nagy különb
ség van pontificale és missale között és egy pontificale sohasem lehet falusi 
missalevá (78.1.). — «Hamvazó szerdán a hamu, a húsvéti (? talán virágvasárnapi) 
pálmaszentelés, vagy a temető megáldása stb. itt határozottan pontifikális funk
ciók» (73. 1.) A hamvazó szerdánál szó sincs főpapról, virágvasárnapján is pap 
végzi az áldást és az ERNYEY-től idézett (75.) «pontifex circumstante clerö et 
populo» kifejezés így nincs meg a virágvasárnapi szertartásban. A temető meg
áldását is végezhette engedéllyel apát (PRT I. 9.29., 756) vagy más presbiter. 
A szent EGYEDRŐL szóló sequentia költői alkotás. Tehát nem magyarázhatjuk ki 
a «tuba ductilis» kifejezésből azt, hogy az ottani szerzeteseknek volt harsoná
juk, annál kevésbbé, mert akkor még az ilyen zene a templomokban ismeretlen 
és ahol feltűnt is, az egyház nem engedélyezte. Ugyancsak hibás a clerus és 
plebs-re vonatkozó magyarázat, mert akkor Melkben is meg kellett volna min
dennek lennie, amit itt belemagyarázunk. Itt ezek a kifejezések költői, átvitt 
értelműek. 

Mindezek a hibák csak azt igazolják, hogy liturgia-történeti kérdéseknél 
rendkívül fontos az alapfogalmaknak és a rá vonatkozó irodalomnak ismerete. 




