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AZ ÉRDY-KÓDEX EGY HELYÉRŐL. 

Alsáni Bálint és az Erdy-kódex című cikkem azzal a sokáig kísértő 
meggyőződéssel is leszámolt, mely az Alsáni nevéhez tévesen kapcsolt 
História de translatione S. Pauli Thebaei című műben vélte m Érdy-kódex 
«Remethe zyz Zenth paal ewfewnknek ky hozafarol» szióló részletének 

a 1 
(631 9 — 634 311) forrását. Ezzel azonban a probléma csak negatív oldaláról 
nyert elintézést, a pozitív oldal megvilágítása t. i. a forrás felkutatása, még 
hátra van. E részben már a tárgy természeténél fogva is az egykori hazai 
tudósítások felkutatása látszik célszerűnek. Ilyen egyebek közt Szabó-
Hellebrant RMK.-ában a III. k. \. r. 46. 1. 146. sz. alatt Valentinus de 
Hungáriának Prodigia S. Pauli Primi Eremitae, (Cracoyiac, «MDVII. 4-r.) 
című müve, Horányiból {Memoria II. 183.) idézve. E műnek épenséggel 
nem veszett nyoma, mint Katona Lajos is hitte (MNy. 1908:315.), hiszen 
köztudomású, hogy Gerard Károly francia bibliographus a római Angelica 
Bibliotheca «T. 9. Í8.» jegyű, 1511-iki velencei nyomtatványának 1—23. 
lapjaiban, F. Valentinus idézett munkájára ismert. E mindenképen értékes 
unicum ismertetésében (M. Könyvsz. 1901:113—125.) Fraknói Vilmos arra 
az eredményre jutott, hogy F. Valentinus teljesebb neve Hadnagy Bálint; 
a Hadnagy lehet családnév, de lehet személy-jelző név is, amelyet Bálint 
atya úgy szerezhetett, hogy mielőtt a szerzetbe lépett, katonai pályán mint 
hadnagy működött. Művének a Translatio S. Pauli részlete (5—7. I.) van 
tárgyi és tartalmi kapcsolatban az Érdy-kódex szóban forgó textusával. 
Fraknói szerint e részlet úgyszólván teljesen megegyezik azzal a szöveggel, 
melyet a bollandisták az Acta Sanctorum Jan. I. kötetében (p. 608—609.) adtak 
ki. Ha e megállapítás lelkiismeretes egybevetésen alapul, akkor e részlet 
fent idézett cikkem bizonysága szerint nem egyéb, mint az Alsán nevé
hez fűzött História egyszerű átvétele. Szóval forrás tani értéke mindenké
pen másodrangú. Fontosabb is ez egyezésnél a LXXXL fejezetben (23. 1.) 
olvasható útmutatás, melyről Fraknói így számol be: «E fejezet felemlíti, 
hogy ,hasonló számtalan csudák függnek a kápolnában' ; de két jelesebb 
csuda nem juthatott ,az ö kezeibe'. Az egyik 1422-ben történt a baicsi 
pálos kolostorban, ahol László siklósi várnagy, amikor sirba akarták 
helyezni, halottaiból feltámadott. A másik . . . Ezeknek az eseteknek 
nyomtatásban közzététele — úgymond — a jövendő időknek marad fön-
tartva» (i. h. 1901: 132.). E sovány kivonatból eléggé kitetszik, hogy itt 
László siklósi várnagy azon legendájáról van szó, mely az Érdy-kódexnek 
«Remethe zyz Zenth paal ewfewnknek ky hozafaaról» szóló textusába is 

bele van szőve (633 35 — 634 a i J.). Ez az a hely, melyre célzás történik 
cikkem címében. 

A további nyomozásnál Eggerer Fragmen panis című' Pálos-krónikája 
(Viennae,-1663.) szolgál útmutatóul. Eggerer ugyanis Hadnagy Bálint mun
kájának 1507-ik évi krakkói kiadásából kivonatolja Remete Sz. Pál testfel
vételét, translatióját és hazánkban müveit csodáit. S ami még inkább emlí
tésre méltó, a 166—470. lapokon igyekszik pótolni a Hadnagy Bálinttól a 
LXXXl. fejezetben megjelölt hiányt: Exemplum hic subnectimus, ab ipso 
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F.' Valentino tabulis olim consignation, quod etc. . .. (Eggerer i: m. 166. 1.) 
És a következő lapokon valóban elbeszéli László siklósi várnagy legendáját. 
Ami most már az eredeti és az Érdy-kódex fordított szövegének egymáshoz 
való viszonyát illeti, az Eggerer-féle közlemény alapján is feltehető a gene
tikus kapcsolat. A magyar fordítás ugyan rövidebb, de felöleli a latinnak 
minden mozzanatát; a latin szöveg viszont megvilágítja a magyarnak 
egész szókincsét. Szembetűnőbb tárgyi eltérést mindössze egy motívumban 
találunk, ott, amikor László túlvilági élményeinek elbeszélésében jó és 
gonosz cselekedeteinek mérlegeléséről szól. A magyar szövegben a jó és 
gonosz cselekedetek kettős elkönyvelésével találkozunk, a latinban azonban 
valódi súlymérőről van szó: az .egyik serpenyőbe a bűnösnek jó, a má
sikba rossz cselekedeteit vetették. Ha tekintetbe vesszük az effajta viziók 
e nevezetes elemének nagy elterjedtségét s az említett változatok vegyes 
használatát, akkor a magyar szöveg eltérését habozás nélkül a fordító javára 
írhatjuk. Az Eggerernél közölt szöveget tehát addig is, míg egy régibb 
lectio variánsra nem akadunk, bátran tekinthetjük alapszövegnek. Példánk 
irodalomtörténeti nevezetességét növeli magyar vonatkozása is. Igaz, hogy 
magyarsága vajmi gyönge lábon áll, ha az összehasonlító mondatörténet 
élesebb világításába helyezzük. Mert a mi legendánk is egyike a régibb 
idők világjárt mondáinak, melyeket Proteushoz hasonló változékonyság 
mellett semmi sem jellemez jobban, mint az utak és módok kiszámítha
tatlan sokfélesége, amelyeken az idő és tér legtágabb határai között idestova 
bolyongani soha meg nem szűntek. Példákért nem is kell messze fáradnunk. 
Közeli változatok olvashatók az Érdy-kódex 21. és 573. lapján a párisi 
elkárhozott doktorról, ki a ravatalon háromszor felemelkedett; a forrás itt 
Franciscus de Puteo karthauzi szerzetes bő Vitay&, az Acta Sanctorum 
Oct. III. köteteben (p. 707—721.). Temesvári Pelbárt is elmond különösen 
az utóbbihoz egy fölötte hasonló miraculumot Stellariumá.na.k függeléké
ben (1. XII. p. III. c 10. m. 2.); sajnos, hogy máskor oly pontos forrásjelö
lése ezúttal nem ád felvilágosítást legendánk eredetére. 

Mindezt helyénvalónak találtam elmondani kiegészítésül és részben 
igazításul a MNy. fent idézett Tokos lő című cikkéhez. 

HOLIK FLÓRIS. 

SALAMON ÉS MARKALF TÁRGYKÖRÉHEZ. 

A Balassi-comoedia éles világot vet a XVI. század életének arra a 
sötét foltjára, hogy a magyar nép mily igazságtalanságokat volt kénytelen 
eltűrni saját urai részéről. A keserű elnyomatás azonban igen gyakran a 
szilaj kedvnek legvadabb kicsapongását eredményezte. A népszellem vissza
hatásaként föltűnt az irodalomban egy új típus, az agyafúrt paraszt: kifog 
azokon, akik előtt a szegénységnek ugyancsak meg kellett húzódnia. E nép
szellem első képviselője irodalmunkban Salamon és Markalf; már alap
eszméjének általános érdeke is a világirodalom azon vándorai közé emeli, 
melyek az idő és tér tág határai között idestova bolyongani soha meg nem 


