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AZ eRDY-KÖDEX

"Immáron lészen etnlékozet az
nagy szent kar/húziai szerzet
nek eredeliröJ"

1526 táján született meg a karthauzi rendalapítás részletes története és Brúnó
élete magyarul, a legavatottabb személy, a Karthauzi Névtelen tollából. A szerző

nemcsak írói kvalitásaival emelkedett magasan kortársai fölé, hanem abbéli
szándékával ís, hogy átlépve a rendi. kereteket, hatalmas prédíkáció- és legenda
gyűjteményévelmindenféle rendű-rangú-neműlatinul nem tudót komoly és hasz
nos lelki olvasmányhoz juttasson. Nagy buzgalommal és körültekintéssel válo
gatta meg forrásait, minden rendet sz inte magáéként ismertetve meg. Így lett az
Erdy-kódex csonkaságában is középkorvégi magyar nyelvű irodalmunk terje
delmében legnagyobb s legsíkerültebb vállalkozása.

Rendjével kapcsolatban termeszetesen nem' lehet elfogulatlansággal vádolni,
fő helyet szan neki a rendek közt, s ehhez mérten mondandóját is ünnepélyesebb
re fogja: "Aldott Úristenben szerelmes atyámfiai! Bizonyával akarnám, ha bé
vebb er telemnek. szólásnak, mondásnak és írásnak malasztjával bévölködhet
ném, hogy nyilvábban kijelenthetném ez szentséges szerzetnek földön, mennyen
való hatalmas, érdemes voltát, szeplőtelen méltóságát, ártatlan mivoltát, lelki
testi szépségét, isteni dicséretben való gyenyerűséges édességét, ez vílági élet
ben való keménségét, angyali élethez való közelségét, emberi társaságtul való
eltávoztatását, mennyei nyájasságban valókésálkodását, és minden egyéb szer
zetök között földön, mennyen feljebben való hatalmát és királi méltóságát." Egy
hitelt érdemlö auktoritást hiv tanúnak: "kinek bizonsága bódogságus Szent Ber
náld doktor, az ki úgy mond az Nagy Krónikában az szent kartúziai szerzetröl,
hogy minden anyaszentegyházbéli szerzetek között első helyt és fejedelemségöt
tart. Nem hogy idő szerént elébb való volna, de szentséges és kemén életnek
méltóságával. Annak okáért is nevezi őtet Anyaszentegyháznak szépségű kő

oszlopának, mert soha az első igyeközetnek méltóságából ki nem esött, le sem
szállott, mert kiváltképpen megtartatott Szentlélek Uristentül ez mai napiglan
ö mivoltában. Ezeket Szent Bernáld doktor mondja." (A Nagy Króníkát, amiböl
Bernátot idézi, sikerült e helyen Werner Rolewinck Fasciculus temporumával
azonosítanom. Az 1525-ig mintegy 50 kiadásban és körülbelül 100 OOO példány
ban megjelent rövid világkrónikában az 1084-es évnél olvasható a latin meg-
felelő.) .

Szent Brúnó életrajzát és a rendalapítás történetét a kor legfrissebb, leghite
lesebb forrásából, Franciscus de Puteo Vitájából meríti a Névtelen. Franciscus
de Puteo a Grande Chartreuse priorja volt a XVI. század elején, s ebben a minő

ségében egyben a rend generálisa. Nagyobb lélegzetű művét Brúnó szentté ava
tásán tüsténkedve 1514 körül írta, s 1515 körül Bázelban nyomtattatta ki. (Leg
könnyebben az Acta Sanctorum októberi III. kötetében férhető hozzá: pp. 708
727.) A magyar fordítás, mely forrásához viszonyítva gyakran összevon, ezt-azt
betold, az Erdy-kódexnek valóban .az egyik legjobban sikerült fejezete, nagy
nyelvi erővel megformált szepirodalom. Így fest "Kartúzia" a jótékony grenoblei
Hugo püspök riasztó ajánlásában: "Ez mi tartományunk kedég igön hideg föld
és zsírtalan, mint jól látjátok. Vagyon kedég ez hegyek között egy erős, lakat
hatatlan kietlen, kiben sem emberek, sem vadak nem lakhatnak, kinek Kartúzía
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vezetékneve. Mind körül nagy kőszikláknak is szakadásokkal béves, és mind
télben, nyárban hideg, hóval teljes, annak ,okáért soha ott vetemén nem lehet
embernek életére. Ki inkább mondatik tömlöcnek és purgatóriomnak, honnem
mint ott ember lakhatnék ..."

Minthogy a szép szöveg hozzáférhető (megközelitöen betűhíven a Nyelvemlék
tár V. kötetében Bp., 1816. pp. 315-394; a mai helyesíráshoz közelítö átírásban:
Kardos Tibor, Legendák könyve. Bp., é.n. pp. 201-223. és a Magvető Könyv
kiadó gondozásában a közelmúltban napvilágot látott A Néma Barát megszólal
című válogatásban), most csak az életrajz végével, Brúnó kultuszával és szentté
avatásával szeretnék bövebben foglalkozni, illetve az evvel kapcsolatban fel
merült tévedéseket tisztázni.

Az Erdy-kódexről egyetlen monográfia született, A Karthausi Névtelen mű

veltsége címen, Bán Imre átfogó kutatásainak eredményeképpen (Bp.. 1916.).
Munkájának érdemét egy adat helyesbítése nem csorbíthatja. A monográfiából
idézem: ..Ide kívánkozik, hogya Brúnó-legenda 'végén található a Karthausi leg
frissebb időadata, 1514, X. Leó pápa kanonizáló bullájának dátuma. A pápai
elhatározás részletes kivonata is a bullának legalább részleges ismeretére mutat."
(p. 19.).

A probléma, az, hogy a Névtelen korában még nem avatták szentté Brúnót,
így a szentté avatási bullát sem nem láthatta, sem nem idézhette. A dolog azon
ban nem ennyire egyszerű. Brúnó haláláról és az 1514-es processzusról így ír a
Névtelen: ..Es miképpen vasárnapra jutván ő áldott lelkét Úristennek adá Szent
Mihál havának hatod napján, azon időben, mikoron Úr Fiú születetnek utána
írnának ezerszázegy esztendőben... Mikoron kedég bel teljesödtenek volna
kimúlása után négyszázharminc esztendők, írván ezerötszáztizennégy esztendő

ben, tized Leó pápa minden egyéb bizonság nélkül meggondolván bódogságus
Szent Brúnó konfesszornak nagy sok jótéteményét és kartúziai szent szerzetnek
méltóságus voltát ... anyaszentegyházban is fel akará magasztatni, mint olyan
jeles pátriárkát és patronost, hogy minden egyházban és kápolnákban az ő szent
halála napját nagy méltósággal illenék."

[Elöljáróban néhány kisebb kiigazítást kell tennünk, Brúnó nem Szent Mihály
(szeptember), hanem Mindszent (október) havának hatodik napján halt meg.
Másrészt ha 1101-hez 430 évet adunk, akkor nem 1514-et, hanem 1531-et kapunk.
A Névtelen számtani tévedésére az a magyarázat, hogy míg Franciscus de Puteo
a 430 évet a rendalapítás dátumához, 1084-hez adta, és így valóban 1514-hez
jutott, a Névtelen átugrotta ezt a részt, s közvetlenül a ..kimúláshoz" kapcsolta).

Most pedig térjünk az érdemi részre. A Karthauzi Névtelenszerinl X. Leó
elrendelte, ..hogy minden egyházban és kápolnában az ő szent halála napját
nagy méltósággal illenék." Ez valóban egyenértékű lenne a szentté avatással
még bulla nélkül is. Franciscus de Puteonál viszont az áll, hogy X. Leó azt akarta:
"ut in síngulís domibus totius Ordinis nostri et earum ecclesiis seu capellis
festum eiusdem Patris nostri Brunonis ... solemniter colatur" (Lm. 121.). A kü
lönbség tehát az, hogya pápa nem az egész egyházban, csupán a karthauzi renden
belül tette lehetövé Brúnó kultuszát.

Mivel Dedec Crescens Lajos a karthauziakról szóló egyetlen érdemi magyar
nyelvű monográfiában (A karthausiak Magyarországban. Bp., 1889.) szintén azt
mondja, hogy ..X. Leó .mindenhabozás nélkül mondá ki ítéletét, mely Brúnót
a szentek sorába igtatá" (p. 193.), érdemés megnézni, hogy pontosan mi is történt.

A legmegbízhatóbb forrás az üggyel kapcsolatban Antonius páviai kardinális
nak egy 1514. július 19-én kelt levele (Acta Sanctorum Oct. III. 696-691.), mely
ben "totius Ordínis Carthusíensis protector"-nak nevezi magát. Az idézett napon
megjelent X. Leó pápánál több karthauzi prior társaságáb6n, köztük volt Fran
ciscus de Puteo is, mint rendi generális, és felsorolva Brúnó érdemeit, kérték
X. Leót, hogy "cum sexta die Octobris ... festum quotannis in eius memoriam,
ac solemne officium... et commemorationem eisdem caeteris diebus faciendi
licentiam concedere dígnetur" . A pápa .Jíbenter annuens" megadta ai engedélyt
az október hatodikai ünnepre és a napi kommemorációra, írja Antonius kardi-
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nális, de kizárólag a karthauzi rend számára. Licentia vivae vocisról, -szóbeli
engedélyről beszél, s a jelen oklevéllel éppen ezt akarja maradandóvá tenni.
Pápai bulle tehát nem született, de indirekt módon sem ismerte el Brúnót s~ent

nek, az egész római egyházra kiterjesztve kultuszát. A római misszáléba és bre
viáriumba csak 1622-ben vették fel ünnepét, X. Kelemen pápa pedig 1674-ben
megemelte az ünnep rangját. (Hivatalosan szentnek Brúnó tehát csak 1622-től

tekinthető.)
.Visszatérve a szentté avatási kísérletre: Puteusék azért elértek valamit, sőt

sikerült olyan homályosan fogalmaznia a Brúnó-vitában, hogy későbbi biogiáfu
sok valóban feltételezhették egy pápai bulla létét. Mindenesetre az elért sikerrel
elégedetten a következő évben kinyomtatta az életrajzot.

Az Érdy-kódexban azonban a Franciscus de Puteo-féle Vitánál bövebben olvas
hatunk a Brúnó-kultuszról. A latin .életrajz csak annyit rnond, hogy "conveniens
officium in honorem ipsius agatur". Az Erdy-kódexben pedig ez áll: "az ő szent
halála napját nagy méltósággal illenék szent konfesszoroknak zsolozsmájával,
estit kedég bőjttel, és hogy mind az egész szerzetben minden vecsernyének zso
lozsmájában emléközetöt tennének róla Szent Brúnó konfesszor nevezeti alatt".

A rendi generális káptalan .1515. május 7-én, élve a pápai engedéllyel, ponto
san meghatározta a Brúnó-officiumot lectioival, responzóriumaival, könyörgései
vel. (Festum candelarumot kap, a legmagasabb rangú ünnepet, a szövegek az
unius confessoris officiumból és miséből vannak összeállítva, elrendelik a böj
töt a vigilián és a kommemorácíót.] A Névtelen teháta rendi gyakorlatból köz
vetlenül ismerte a: fentieket. 1516-ban, a következő rendi káptalanon elrendelik,
hogy "de vita eius noviter impressa legatur in refectorio") az újonnan kinyomta
tott életrajzból olvassanak fel a refektoriumban), valószínűleg itt már Fran
ciscus de Puteo Vitájáról van szó. Igy juthatott el ez a Névtelen kezébe. A Név
telen és rendtársai számára tehát Brúnó életrajza már "kötelező olvasmány" volt,
október hatodika pedig kiemelt rendi ünnep. O azonban a renden kivüliek számá
ra is ünneppé kívánta tenni azt.

Orbán Ottó

A kor kérdései

A negyvenes évek hazai kertész-értelmiséqi]e
biztosra vette, hogya jövö kulcsa a fajtanemesítés;
kicsire nem nézett - a gomolygó emberfüstbe ..'.
Nincs meddőbb lény a semiepesnemű lángeiménél,
aki izzó hangzatokkal kürtöl egybe egy kereszteshadat,
majd hátat fordít és elemez: mennyi vér ...
A költészetben épp a "költői" a legkevésbé fontos 
egy mészéros valóságérzéke kell ahhoz és isten szeme,
hogy helyesen mér jük ki életünk arányait
az önpusztítás és az önmentés között.
Mennyei gáz és földi madzag, kiabálja a léggömbárus;
élni annyi, mint pórázra kötve szállni:
gyúlékony hártyába kötve egy fuvatnyi végtelen,
és körben az izzó csikkek, a kor kérdései.
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