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LÁZS SÁNDOR 

A CORNIDES-KÖDEX EREDETI RENDJE1 

Amikor az Egyetemi Könyvtár jeles őréről, Cornides Dánielről elnevezett kódexet kézbe vesszük, rögvest 
látjuk, hogy a kézirat De Tempore prédikáció- és De Sanctis legendagyűjteményből áll. Jóllehet a szövegekben 
sehol sem mutatkozik zavar, Horváth Cyrill egyik tanulmányában mégis úgy véli, hogy nemcsak az egykori 
Cornides-kolligátummk,2 hanem amint azt a kódexbeli „260., 334., 337., 368. és 480. lapon találkozó 
évbejegyzések mutatják" — „magának a Cornides-kódexnek sorrendje is föl van forgatva".3 Szerinte „az eredeti 
állapot visszaállítása nem jár nehézséggel".4 

A kódex modern kiadásának szöveggondozói, Bognár András és Levárdy Ferenc Horváth Cyrill véleményét 
a kódex eredeti rendjének visszaállítására vonatkozólag felületes szemléletűnek mondják.5 Bognárékat a sok
szempontú vizsgálódás olyan meggondolásra késztette, amely nem csupán az egyes jól elkülönülő részletek 
rendezését segíthette, hanem lehetőséget nyújtott a szerkesztés (tudniillik a Comides-kódex szerkesztési) 
módszereinek közelebbi megismerésére is.6 „Ha csak az évszámokra fordítjuk figyelmünket — írják —, esetleg 
lehetséges valamelyes rendet teremteni a kódex második, szentekkel foglalkozó részében (XIII—XXV. szöveg
egység); az első rész rendje azonban bizonytalan marad (I—XI. szövegegység). Ugyancsak szembetűnő, hogy sem 
az első, sem a második rész szövegei nem követik az egyházi év naptári rendjét. Mindeme rendetlenség 
magyarázata, ill. az egyes szövegegységek időbeli (évek és naptár szerinti) elrendezése határozza meg a kódex 
keletkezésének körülményeit és sajátos szerkezetének okait."7 Vizsgálódásukhoz a következőket veszik figye
lembe: az évbejegyzéseket, az ünnepek naptári rendjét, az egyes szövegegységek megírásának valószínű alkalmát, 
a forrásokat, a papíranyagokat, a feltűnő írásváltozásokat.8 Ennek a hat szempontnak a segítségével állapítják 
meg a kódex szövegegységeinek másolási sorrendjét, azonban az eredeti állapot visszaállítására, akárcsak Horváth 
Cyrill, ők sem tettek kísérletet. 

Mielőtt vizsgálni kezdeném a Cornides-kódex szerkezetét, természetesen mindenekelőtt azt kell tisztáz
nunk, mit nevezünk eredeti állapotnak: a keletkezési kronológiát értjük-e rajta — mint ezt Horváth Cyrill és a 
kritikai kiadás gondozói tették - vagy a Ráskay Lea szándéka szerint összeállított kódexet. Ha ez utóbbit, akkor 
nincs sok tennivalónk, csupán a kódex szerkesztési elveit kell megtalálnunk és megmagyaráznunk, hiszen — mint 

'Ez a dolgozat folytatása az ItK 1981. 671-683. lapjain megjelent vizsgálódásaimnak. Az ott elért 
.iedményekre külön nem hivatkozom. 

2 A Bod-, a Sándor- és a Comides-kódexet, valamint a Példák könyvét és a Könyvecsét kb. 1848-ig magába 
foglaló kéziratgyűjteményt nevezem így. HORVÁTH Cyrill a Codex-tanulmányok c. cikkében (ItK 1894. 
60—68.) Comides-kódexen a kolligátumot érti. 

3HORVÁTH Cyrill, i. m. 62. Az eredeti kézirat és a modern kiadás fóliószámozása szerint: 130.v (1514.), 
167.v (1518. október 8.), 169.r (1519. április 29.), 184.v (1517.), 204.v (1515. december 12.). 

4Uo. 
5 Cornides-kódex. A Budapesti Egyetemi Könyvtár Kézirattárában. A továbbiakban EK Kézirattár. Jelzete: 

Cod. Hung. 4. Kiadás*: Nyelvemléktár VII. VOLF György gondozásában. Bp. 1878. 89-269., Codices Hunganci 
VI. Kiadja és bevezeti BOGNÁR András és LEVÁRDY Ferenc. Bp. 1967. A hivatkozások a továbbiakban -
minden említendő kódexre érvényesen — a következőképpen történnek: Ms és fóliószám magára a kéziratra, az 
Nytár I. II és a Codices Hungarici I. II a megfelelő kiadásra vonatkoznak. 

6Uo. 
1 Comides-kódex. Codices Hungarici VI. 792. skk.i 
8üo. 

1 ItK 1983/6 587 
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Szerk.: György Mihály Vajda. Bp. 1982. 684 1. (Histoire comparée des littératures de langues euro
péennes sous les auspices de l'Association Internationale de Littérature Comparée. (Vol. III.) 

Pótlás 

A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete szakbibliográfiája 1956-1980 c. 
kiadvány Szövegkiadások és antológiák c. fejezetéhez 

H. Törő Györgyi: Jókai Mór: Cikek és beszédek. 4. köt. 1850-1860. I.rész. Kiad.: H. T. Gy., Bp. 
1968.8941. 

összeállította:B. Hajtó Zsófia 

587 



már az ezt megelőző dolgozatomban kimutattam — a könyv fascikulusai a szigeti scriptorium másolópultján 
ugyan két részben, de már egybefűzve feküdtek.9 

Ami Bognár és Levárdy kísérletét illeti a tisztán kronológiai rend helyreállítására, arról a következőket 
mondhatom«el. Az időrend rekonstruálásakor igen kevés biztos támpont áll rendelkezésünkre: csupán a másoló 
évbejegyzései szolgálnak némi felvilágosítással. Bognárék a fent fölsorolt szempontok segítségével ezekből a 
dátumokból indultak ki. 

Vizsgálódásuk eredménye azonban legtöbbször csupáncsak valamely lehetőség megállapítása: következ
tetéseikben gyakoriak a feltételezések. El kell ismerni, hipotéziseik sokszor igen szellemesek, azonban — sajnos 
— nem mindig alkalmasak arra, hogy tényként kezeljük őket. Ezt a hibát Bognárék nem kerülik el. A korábban 
csupán lehetőségként felmerülő feltevéseiket időnként bizonyítékként használják fel későbbi érvelésükhöz. 

Egyes szövegegységek másolási idejének meghatározásához részben a kódex papíranyagának vizsgálatát 
veszik alapul, így a húsvéti prédikáció esetében is.10 Datálásuk pontossága azonban már annak a ténynek 
hatására megdől, hogy a különböző vízjelű ívek már másolás közben is össze voltak fűzve. 

Az előbbi esetben — ám másutt is - a források azonosságának voltát idézik meg feltevéseik egyik 
tanújaként.1 x Minden bizonnyal bátran elfogadhatjuk tényként, hogy a szigeti fehér apácák kölcsönöztek 
könyveket és másolnivalót a szomszédos klastromokból, jelesen a budai klarisszáktól, netán a budaszentlőrinci 
pálosoktól, hiszen ezt magyar nyelvű kódexeink többszörös szövegegyezései is példázzák.12 Olyan közkedvelt 
szerzők esetében azonban, mint Pelbárt és a még ráadásul dominikánus Jacobus de Voragine - akiknek ekkor már 
nyomtatott kiadásaik is voltak — nehezen tételezhető fel, hogy a jómódú, jól ellátott dominikánák ferences 
segítségre lettek volna utalva.13 

Bognár Andrásnak és Levárdy Ferencnek az egyes szövegrészek leírási alkalmának megállapítására irányuló 
kísérlete is — éppen az évbejegyzések híradásai miatt — szintén a hipotézisek világába vezetnek. Napra pontosan 
csupán egy esetben készült el egy szövegegység: a korai Luca-legenda. 

Röviden felsorolt kifogásaim ellenére el kell ismernem, hogy magam — adatok hiányában — nem mernék 
másik, megbízhatóság és pontosság tekintetében Levárdyék kronológiai rendjével versenyző keletkezési sor 
elkészítésére vállalkozni. 

A mai kézirat első részének, a prédikációs résznek a szövegegységei átszaladnak az őket követő, illetve 
megelőző ívek leveleire. így e rész fasciculusokra bontására és átrendezésére - a XI—XII. egységek kivételével — 
kísérletet sem lehet tenni.14 Az egymást szorosan követő prédikációkat soror Leának abban a sorrendben kellett 
lemásolnia, amelyben azok ma előttünk állna!:. 

A legendagyűjtemény esetében - követve az évbejegyzéseket — szívesen hajlanánk arra, hogy ezt a második 
száz levélnyi részt három füzetkötegre tagoljuk,15 de az egybefűzés sokat emlegetett ténye ezt nem engedi meg. 

Arra, hogy e prédikációgyűjtemény datálatlan szövegegységeit mely években másolta Ráskay Lea — mint 
már mondtam —, nem tudok válaszolni; egy esetleges érvényű kronológiai rend rekonstruálását nem is tekintem 
feladatomnak. Itt csupán annyit jegyzek meg, hogy némely írás- és miniálási sajátosság alapján feltehető, hogy 
a De Tempore rész a De Sanctisszú párhuzamosan készült. Egyes kutatók a kódex hosszúra nyúlt másolási idejét 
problematikusnak tartják.16 Már Bognár András és Levárdy Ferenc is utalt rá, hogy a kódex nem folyamatosan, 
hanem szakaszonként írattatott.17 Számos példa bizonyítja, hogy a Ráskay Leához hasonló gyakorlottságú 
másolónak, az ilyen hosszúságú és kivitelű szöveg leírásához nem volt több időre szüksége, mint két, legfeljebb 

'Kutatásaim mai állása szerint csupán a Cornides-kódex utolsó szövegegységének a halottak napi 
töredéknek az eredeti kézirathoz való tartozása kétséges. 

10Cornides-kódex. Codices Hungária VI. 793-794. 
" U o . 
12TIMÁR Kálmán, Magyar kódex-csaladok. ItK 1922. 66. skk., valamint uő.: Domonkos-rendi magyar 

kódexek. I—II. ItK 1930. 265-276, 397-412. 
1 3 A rendi különbség nem zárja ki, hogy a dominikánák ferences textusokkal rendelkeztek. Tudomásunk 

van arról, hogy a XIV. században a domonkosok gondozása alatt álló budavári Nagyboldogasszony templomban 
ferences prédikáció-gyűjteményt felhasználva mondtak szentbeszédet. Vö.:Bécs, ÖNB Cod. 4470. fol. 350?• 

1 4 BOGNÁR A. és LEVÁRDY F. sem tesz. Vö. Cornides-kódex. Codices Hungarici VI. 794. 
1 SA szövegegységek következő tagolása lenne lehetséges: XIII-XX., XXI-XXIIL, XXIV-XXV. és a 

különálló halottaknapi beszéd. 
16MOLNÁR József-SIMON Györgyi, Magyar nyelvemlékek.1 Bp. 1977. 155. 
1 7A Cornides-kódex. Codices Hungarici Vl.-hoz csatolt tanulmány is erre a tényre épül. 
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három hétre. A legjobb párhuzam a Cornides-kódex másolási idejéhez egy párizsi klerikus munkája, ö egyetemi 
elfoglaltságai mellett 1342. március 1-től május 31-ig 204 negyedrét alakú fóliót másolt le.19 Rockinger másik 
esetet idéz: egy hivatásos másolónak Jacobus de Voragine Sermones quadragesimales tekintélyes mennyiségű 
művének lemásolásához két hétre volt szüksége.19 Wattenbach is igen jó anyagot szolgáltat: Az alsó-itáliai 
Gregorius pap Alcuinus Flaccus De Trinitatéját szintén igen rövid idő alatt másolta le: „Citissime velociterque 
descripsi, cum in pluribus occuparer rebus; incepi autem illum V. Id. Sept. hóra quasi prima feria quarta, explevi 
autem septima sabbati abhinc XVI. Kai. Oct feria IV, hóra quasi III." Megjegyzendő, hogy Gregorius a másolás 
munkáját labor servilisnek tekintette, ezért vasárnap nem írt.20 Magyar párhuzam is rendelkezésünkre áll. Bán 
Imre kimutatta, hogy a Karthausi Névtelen igen rövid idő alatt írta le,21 pontosabban nagyrészt másolta 
művét.22 

Ezekkel a kérdésekkel nemcsak azért foglalkoztam itt részletesebben, hogy megkíséreljem eloszlatni a 
magyar kutatásban élő elképzeléseket,2 3 amelyek a másolás valóban fáradságos munkáját igen hosszan tartó 
folyamatnak vélik,24 hanem azért is, mert jelen esetben éppen a hosszúra nyúlt másolási idő s az évszámok 
állítólagos zavara a legjobb bizonyíték arra, hogy Ráskay Lea maga szerkesztette, állította össze kódexét. 

Ahhoz, hogy a Comides-kódex szerkesztési elvét megtalálhassuk, mindenekelőtt azt kell tudnunk, milyen 
használatra szánta, milyen célból másolta, állította össze soror Lea e kéziratot. Horváth János2 s figyelmeztet 
arra, hogy a középkori író—olvasó tulajdonos viszony közül legtöbbször az utóbbi a kezdeményező az 
olvasmány - a kódex - létrehozásában, esetenként persze a másoló közbejöttével. A tulajdonos „határozza meg 
a maga olvasmány-szükségletét s rendeli meg (pl. egy-egy legendának, imádságnak, passiónak stb.) leírását a 
másolónál".26 Magyar nyelvű kódexeink legnagyobb része így vegyes tartalmú, alkalmi szükségletek szerint 
kezdett és folytatott, új meg új szövegegységekkel szabadon gyarapított iromány.2 7 

Ez alól csupán néhány kódexünk kivétel: elsősoron a breviárium-jellegűek2 8 és a hóráskönyvek, tehát a 
kifejezetten liturgikus céllal készült kéziratok. Ezeknek előírt rendjétől —jól tudjuk — nem lehetett önkényesen 
eltérni, bár ezen kódexek levelein is sűrűn találkozunk a szöveghez nem tartozó vagy éppenséggel oda nem ülő 
egykorú vagy későbbi betoldással.2 9 

Tervszerű szerkesztést mutatnak a legendáriumok, ám a 
esetben is meg van kötve a szerkesztő-másoló keze. Mind az 

1 8 H. HAGEN, Catal. eodd. Bern 89. 
1 9 L. ROCKINGER, Zum baierischen Schriftwesen im Mittelalter. Aus den Abhandlungen der Kaiserlichen 

Bayerischen Akademie der Wissenschaften III. Classe. II. 22. 188. 
2 0 WATTENBACH, Das Schriftwesen im Mittelalter. Leipzig. 1896. 291. 
2;1 BÁN Imre, A Karthausi Névtelen műveltsége. Bp. 1976. 11. 
2 2Az újabb kutatás a VOLF György által kimutatott íráshibák (Nytár IV. vij-viij.) és a források alapján a 

kódexet másolatnak tartja. MADAS Edit, Az Érdy-kódex keletkezéséről. Bp. 1977. 91. Bölcsészdoktori 
értekezés. Az EK Kézirattárában. 

2* Példák könyve. Codices Hungarici IV. 289-290. úgy érzem, fölösleges és esetleges számításokat végez. 
2 4 Természetesen gyakran megtörtént, hogy egy-egy luxuspéldányt igen hosszú ideig írtak és illumináltak, 

de ebben az esetben is a díszítés volt az időigényesebb munka. 
2 5 HORVÁTH János nagy műve, a Kezdeték is, részben arra a koncepcióra épül, hogy „nincs irodalom, 

amíg az anyanyelven író anyanyelvű olvasókat nem talál." A felfogás lényegében THINEMANN Tivadar, Városi 
élet a magyar középkorban (Minerva 1923. 41—69.) című művére megy vissza. Vö. MEZEY László, Irodalmi 
anyanyelvűségünk kezdetei az Árpád-kor végén (Bp. 1955. 3.), ahonnan az idézet is származik. A továbbiakban: 
Anyanyelvűségünk kezdetei. 

26 Kezdetek 129. 
2''Kezdetek 128. 
"GÁBRIEL Asztrik, Breviárium-típusú kódexek, in Emlékkönyv Szent Norbert halálának 800 éves 

jubileumára. Gödöllő 1934.109-176. A továbbiakban: GÁBRIEL. 
2 9 A Festetics-kódex utolsó három levelén levő későbbi kéztől eredő szöveg (Io. I. 1—14.) nem idegen a 

hóráskönyvek anyagától. Nemcsak a dominikánus breviáriumok szerves része, mint azt TÍMÁR Kálmán írja 
(Domonkos-apácák birtokába futott kódexek. ItK 1931. 70.), hanem a világi imakönyveké is. Vö. J. 
HARTMAN, Stundenbücher und ihre Eigentümer. Freiburg-Basel-Wien 1977. és az egri Horae Beatae Mariae 
Virginis Ms. 7.r Kiadása: Bp. 1976. 
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koncepció itt sem egyéni invenció eredménye, ez 
Érdy-, mind a Debreceni-kódexben bizonyos rend; 



jelleg megőrzésével3 az egyházi év naptárrendjét követi a szentek életrajzának sora: „itt elkezdetik esztendőn
ként való szentek illő innepének evangélioma".3! önálló műegészet - a legendairodalmon kívül - talán egyet 
tudunk felmutatni, a KönyvecséX?2 

Ráskay Lea Comides-kódexéxőY - főként a kézirat hosszú ideig tartó készítése és dísztelen kivitele miatt -
nehezen tételezhető fel, hogy világiak számára,3 3 megrendelésre másoltatott volna. A Nyulak-szigeti klastrom 
ilyen irányú tevékenységéről egyébként sincsen tudomásunk. Sokkal inkább a kolostor belső szükségleteinek 
kielégítésére szánták, akárcsak a már említett Érdy- és Debreceni-kódexet. Azonban még ekkor is fennáll a 
kérdés, magán- vagy közösségi használatra készítették-e a könyvet. 

Az egyszerű kivitelű Cornides-kódexrői könnyen feltehetnők, akár az emlékeztető, „érzelmi" jellegű34 

évbejegyzések ürügyén is, hogy Ráskay Lea magánolvasásra, netán önmagának kompilálta a kódexet. Annál is 
inkább megengedhető lenne ez, mert Humbertus de Romanis (+1277), a Domonkos-rend V. generálisa 
(1254-1263) könyvtári szabályzatában a következőket mondja: A könyvtáros: „törekedjék arra, . . .hogy az 
elhunyt testvérek könyvei közül némelyek a közös könyvek közé kerüljenek".3 s Ebből világosan kitűnik, hogy 
a szerzeteseknek lehetett saját tulajdonukban könyvük. Feltehető azonban, hogy ez a XIII. században elsősoron 
még csak a férfi szerzetesekre vonatkozott, akiknek tanulmányaikhoz, munkájukhoz a könyv nélkülözhetetlen 
segédeszköz volt, a szerzetesnőknek viszont elsősoron lelki táplálékul szolgált. így ezeknek a könyveknek inkább 
a kolostori könyvesház polcain kellett feküdniük. 

A magánolvasás mindenesetre Szent Domonkos rendjében kötelező is volt. A szigeti dominikánák, akiket 
nem egy pápai oklevél „sorores ordinis S. Augustini secundum Instituta Fratrum Praedicatorum viventes"36 

nevez, s amint ezt a feltehetőleg domonkos eredetű Birk-kódex3 7 is tanúsítja regulafordításával, Szent Ágoston 
életszabályait követték.38 Ágoston regulája a magányos olvasásról így intézkedik: „Codices certa hóra singulis 
diebus petantur; extra horam quae petiverint non accipiant."3 9 A Virginia-kódex Jeromos-regulája meg így 
utasít: „szent könyvek — vagy olvasván, vagy írván — térdeteket megnyomják".40 

Azonban legalább ilyen súlyos érvek szólnak amellett, s magam is azon a nézeten vagyok, hogy e kódex 
közösségi használatra készült. Szent Ágoston regulája ősi szerzetesi szokást tesz kötelezővé a sororoknak: „Cum 
acceditis ad mensam, donec inde surgatis, quod vobis secundum consuetudinem legitur, sine tumultu et 
contentionibus audite: nec solae vobis fauces sumant cibum, sed et aures percipiant Dei verbum".41 Ám nem 

3 0 A Debreceni-kódex ferences jellegű, az Érdy-kódex karthauzi és dominikánus vonásokat őrzött meg. Az 
utóbbira vö. MADAS Edit, i. m. 52. 

3 HORVÁTH János olvasata, Kezdetek 177. Az „illő", amint HORVÁTH is jelzi, 'megülendő', colendum 
jelentésben szerepel. 

3 2Vö. Kezdetek 177. 
33 Cornides-kódex. Codices Hungarici VI. 18. 
3 4 VARGHA Dámján, Codexeink legendái és a Catalogus Sanctorum. Bp. 1923. Idézi: Cornides-kódex. 

Codices Hungarici VI. 13., 14. Magam az említett mondatot az idézett műben nem találtam. 
3 s HUMBERTUS de Romanis, De instructione officialium Ordinis Fratrum Praedicatorum. cap. xiij. De 

officio librarii. E mű a szigeti dominikánák tulajdonában is megvolt. Vö. 102. j . 
36Anyanyelvűségünk kezdetei 107.140. j . 
3''Birk-kódex. Ms. Az OSzK Kézirattárában. Jelzete: MNy. 71. Számos kiadása közül a legjobb PUSZTAI 

Istváné (Birk-kódex. Codices Hungarici V. Bp. i960.). A kiadás Váci Pálról a 13-21. lapokon szól. Váci 
szerzősége csupán azért kétséges számomra, mert egyrészt csak a hagyomány révén tulajdonítjuk a dominikánus 
magisternek, másrészt azért, mert Coelius Gregorius regulafordítása - mint legutóbb megállapítottam -
messzemenőkig megegyezik a Birk-kódex szövegével. A témáról dolgozatom készülőben. 

3 8 A Szent Domonkosról írt história rhytmica egy részlete, amely a szent zsolozsmáján hangzik el. így szól: 
Sub Augustini regula mente profecit sedula, tandem virum canonicum auget in apostoücum... Idézi: MEZEY 
László, Deákság és Európa. Bp. 1979.149. A továbbiakban: Deákság. 

39Birk-kódex. Codices Hungarici V. 58-59. 25. 
4 0 Virginia-kódex. Nytár III. 341: 9-10. HORVÁTH János olvasata:Kezdetek 151. A szöveg forrása Szent 

JEROMOS Regula monachorumimk PL XXX. kivonatos, átdolgozott fordítása. 
4 1 Birk-kódex. Codices Hungarici V. 52-53: 9-12. A szokás Szent BENEDEK Regula monachorumábm is 

feltűnik: Mensis fratrum lectio deesse non debet. Cap. xxxviij. Felmerül a gyanú, hogy Szent Benedek első 
regulája Szent Ágostoné volt, vagy részben azt használta fel; az egyezések így többszörösen is - nem csupán a 
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csak az asztalra olvasás szokása4 2 szól amellett, hogy a kódexet a szigeti apácák közösen használták, felolvastak 
belőle. 

Mezey László kimutatta, hogy a kolláción4 3 nem kell minden esetben élő beszédet értenünk. A kompléta 
„előtti kolláció többnyire olvasmány volt, és ha az volt, főként az apácakolostorokban, anyanyelvű olvas
mány".*4 Mezey erre példának a Weszprémi-kódex esetét említi. E kódexbe pedig - ne feledjük - éppen az a 
kéz jegyezte be: „eböl Virág Vasárnap estue Nagi Czütör estue olvasnak",4 s amelyik a Cornides-kódexbe beírta: 
„Mindsz... kel olvasni". Könnyen lehetséges hát, hogy kompléta előtt kollációkoron a keresztfolyosón 
használták e könyvet is a domonkos apácák. Ellene lehet vetni, hogy a két megjegyzés a XVII. századi 
állapotokat rögzíti, sőt, hogy nem is dominikánus, hanem ferences szokást, hiszen a bejegyzés helye már a 
pozsonyi klarissza klastrom. 

Arra, hogy a kollációtartás szokása mily szívósan élt, álljon itt a következő példa. Szent Gellért Délibe-
ratiójámk capitulumjai végén a kolláció záróformuláját találjuk: „Sit nomen Domini benedictum...",4 6 Ez a 
formula ismétlődik aztán a legtöbb középkori szokást őrző premontrei breviárium XX. századi kiadásában a 
kolláció végén a kompletórium előtt is.4 7 Arról meg, hogy a szigeti klastromban megtartották a kollációt, éppen 
a Margit-legenda tudósít: Margit „vala jmad/agogban nagy /yralmal. mynd collacioyg" 4 8 így megnyugodhatunk 
a tekintetben, hogy nem XVII. századi állapotot vetítünk vissza a XVI. századba, amikor feltételezzük, hogy a 
szigeti fehér apácák közössége előtt felolvastak az akkor még bekötetlen és két ívkötegból álló Cornides-
kódexbőí.49 

A két érvcsoport szembeállítása azonban még nem teszi egyértelművé, hogy milyen célból másolta le 
Ráskay Lea a kódexet. A kérdést részben a kézirat paleográfiai, részben könyvészeti vizsgálata dönti el. 

Kétségtelen, hogy a szigeti dominikánák szeme, akárcsak a többi korabeli kolostor lakójáé, leginkább a 
liturgikus könyvek olvasásához, azok betűtípusaihoz szokott hozzá. Ezeket a könyveket szigorúan csak nagy, 
vastag szárú betűkkel írták, a gótikus textualis formata litteráival, s az abbreviatúrák lehető mellőzésével.5 ° Ezt 
mindenekelőtt a nem anyanyelvi szöveg nehezebb leírhatósága és olvashatósága indokolta, s csak nagyon 

szerzetesi hagyomány révén — érthetőek. A Regula Magistri viszonya Benedekével itt nem játszik szerepet. D de 
BRUYNE, La premiere regle de Saint Benőit, in Revue Benedictine 1930. 316-341. 

4 2 A szokásról és az olvasott könyvekről: MEZEY László, Forrásszemelvények a kéziratosság korának 
könyvtörténetéhez. Bp. 1956. 213., valamint P. LEHMANN, Aufgaben und Anregungen der lateinischen 
Philologi des Mittelalters, in Erforschung des Mittelalters. I. Stuttgart 1959. 22-23. és B. BISCHOFF, 
Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters. Berlin 1979. vonatkozó helyei. Az 
utóbbi a továbbiakban: BISCHOFF. 

43Anyanyelvűségünk kezdetei. 35. Az elmondott beszéd, az orális kolláció, mindig megtalálta az eredeti 
jelentésének megfelelő scriptumhoz vezető utat. „Die Kollazien sind für die erbauliche Lektüre oder Predigt in 
den Nonnenklöstern sehr wichtig geworden..." H. GRUNDMANN, Die religiösen Bewegungen im Mittelalter. 
Historische Studien. 267. Berlin 1935.463-64. 

44Anyanyelvűségünk kezdetei 35. 
4 5 A kéz 7.v margóján azt is megjegyzi, hol kell kezdeni az olvasást. A Weszprémi-kódex közösségi 

használata ellen felhozható, hogy a bejegyzés - „Az Somodi néném könyve ez" - (HORVÁTH János olvasata: 
Kezdetek 145.) azt sejteti, a könyv magántulajdonban volt. Nos, az igazság az, hogy a possesorbejegyzés a 
Weszprémi-kódex 59.r levelén, a második résznek, a Bonaventura-fordításnak a címlapján van. Ana, hogy ez a 
második rész önálló volt, nemcsak a címlapon levő már említett bejegyzés enged következtetni, hanem egyéb 
körülmények is. A fasciculusok, amelyeken ez a fordítás van, nem tartoznak szorosan a passiót tartalmazó 
ívekhez, leválaszthatók róluk; más kéz írásában maradtak ránk, mindkét rész más-más scriptórium jellegzetes
ségeit őrzi. Hogy a két, eredetileg különálló részt mikor fűzték egybe, azt nem tudhatjuk, de egy bizonyos: a 
XVII. század elején Pozsonyban már egy kötegben voltak. Ennek ellenére nem zárható ki, sőt bizonyos, hogy 
keletkezésének idején magánáhítatot szolgált. 

46GERARDI, Deliberatio svpraHymnum trivmpverorvm. Ed. Gabriel SILAGI. Turnholti 1978. 
4 7 Breviárium Praemonstratense. Mechliniae 1930. 
48Margit-legenda. Nytár VII. 4 :14-15 . 
4 9 A karban gyakorta használtak bekötetlen könyveket is. Erről tudósít az EK egyik ágostonos 

graduáléjának bevezetője. Cod. Lat. 34. 1 / Statútum de modo conscribendi tibros musicae hturgicae. Kiadva: 
MKszl891.33. 

5 0Vö. a már idézett graduale bevezetőjével. 
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másodlagosan játszott szerepet a díszesebb forma, kivitel.5 * Az iskolába adott fiúcska is ilyen szövegeken 
tanulta az írás-olvasás tudományát. „Olvasókönyvül a tiszta könyvírásban írt zsoltároskönyvet használták. A 
könyvbetű utánzó leírása szolgált bevezetésül az írástanulásba."52 Másrészt azért is ügyelni kellett a könnyen 
olvashatóságra, mert a lector — apácakolostorokban a lectrix - tiszte általában a liturgikus textusokat még nem 
vagy alig ismerő noviciusokra — noviciákra — jutott. 

Az Egyetemi Könyvtár egyik karthauzi kódexe a következőket mondja: „Sciendum quod a festő visitationis 
marié vsque ad omnium sanctorum tot sunt festa capituli in quibus legentur ewangelia post nonam in 
claustro."5 3 A kézirat bastarda currenssel másoltatott,5 4 egyszerű kivitelű, de igen könnyen olvasható írással. 
Az egyéb olvasmányok már lehettek ezeknél szerényebb igényűek, betűtípusúak, azonban a közösségi fel
olvasásra szántak - a jól olvashatóság végett - még mindig a littera jegyében kellett, hogy íródjanak. A tétel, 
amelyről gyakran elfelejtkezünk, rendkívül egyszerű: ha látjuk, hogy a scriptor biztosítja a jól olvashatóságot (a 
minusculát), az irat feltehetően közösségi használatra készült.5 5 

Az anyanyelven való írás, olvasás magától értetődően nagy könnyebbséget jelentett. A másoló keze 
gyorsabban szalad a papíron, írása át-áthajlik a kurzívba. Ez látszik magyar nyelvű kódexeinken is. A Nádor
kódex írása,5 6 amelyről szünetet jelző, írásjeleket pótló piros virgulái alapján bizton vallhatjuk, hogy fel
olvasásra szánták,57 már a folyóíráshoz áll közelebb, kurziva textualisként határozhatjuk meg.58 Az írás-

| változást itt már az anyanyelvűségnek tudhatjuk be. Vonalvezetésén jól látszik, hogy másolójának keze inkább a 
könyvírásban járatos; a kurzívba áthajló, néhol modorosan ható pseudoligatúrás betűit itt csupán azért használja, 
hogy gyorsítsa munkáját;5 9 de az is kitűnik, hogy a jól és könnyen olvashatóságot mindig szem előtt tartja, a 
rövidítéseket is lehetőleg kerüli. 

Ráskay Lea kódexeiről is - akárcsak a többi felolvasásra szánt anyanyelvű kódexünkről - jórészt ezek 
mondhatók el. Ráskay Lea írása — az egyenetlen színvonal ellenére — rendkívül jól olvasható bastarda.60 

A Cornides-kódex másolási céljának megállapításához még rövid könyvtörténeti vizsgálódásra is szükségünk 
van: a kézirat mérete6 ' gördíthet akadályt az elé, hogy nyugton kimondhassuk, közösségi használatra készült. 

5 * Sz. JEROMOS intése: divinos Codices amet, in quibus non auri et pellis Babylonicae vermiculate pictura, 
sed ad fidem placeat emendata et eruditia distinctio. Epistola ad Laetam. 107. 12. Vall. Persze ez alól a divatot 
követő és a pompakedvelő világiak - akárcsak az egyháziak - korán megtalálták a kibúvót. BONIFÁCIUS érsek 
arra kéri Eadburg apátnőt, ut mihi cum auro conscribas epistolas domini mei sancti Petri apostoli, ad honorem 
et reverentiam sanctarum scripturarum ante oculos carnalium in praedicando. Epistola XXXII. Ed. JAFFÉ. Bibl. 
III. 99. BISCHOFF is megjegyzi: „Grosse Textura ist nicht nur für Missalien in folio und pompöse Psalterien 
gebraucht worden, sondern in feierlichster Steigerung auch für nicht eben grosse Pontifikalien, Canones missae 
und Breviere, ferner in Bibeln, Homiliarien, in Büchern für dir klösterliche Tischlesung, in Martyrologien, 
Anniversarien u.a." Az asztalra olvasásra hozott példája éppen a Legenda Aurea két - egy latin és egy német -
kódexe volt. BISCHOFF 174. 

5 2Deákság 78., valamint BISCHOFF 174. \ 
53Cod. Lat. 77. Az EK Kézirattárában. Az idézett mondat kiadva: Ladislaus MEZEY, Codices Latini medii 

aevi Bibliothecae Universitatis Budapestiensis. Bp. 1961.136-137. A továbbiakban: MEZEY, Codices. 
54MEZEY, Codices 136. 1 
55Literae autem dictae, quasi legiterae, quod iter legentibus praestent, vei quod in legendo iterentur 

ISIDORI Hispalensis episcopi Etymologiarvm sive originum.3 I. Oxonii 1962. Etimológiáé I., II., 3. 
56Fakszimilék a kódexből: Nádor-kódex. Kiadja TOLDY Ferenc. Buda 1875., ZOLNAI Gyula, Nyelv 

emlékeink a könyvnyomtatás koráig. Bp. 1894. 170. ésRégi magyar drámai emlékek. I. Bp. 1960. KARDOS T 
és DÖMÖTÖR T. XIII. tábla. 

5 ''Kezdetek 154-155. 
5 8A datálatlan Nádor-kódex írásának típusa megegyezik egy 1545-ből való stockholmi kódexével, amely a 

„Seeländisches Gesetz"**, tartalmazza. Vö. Stockholm KB C 78. Fakszimile közölve: Monica HEDLUND unc 
Jan-Olof TJÄDER, Katalog der datierten Handschriften in lateinischer Schrift vor 1600 in Schweden. Di< 
Handschriften Schwedens ausgenommen ÜB Uppsala. Bd. II. 2. Tafeln. Stockholm 1980. Abb. 148. 

S 9A kurzív írásforma használatával a másoló könnyebben variálhatta a szöveg mellékjeleit; jó példa erre az j 
betűírása. 

60BOGNÁR és LEVÁRDY VOLF György nyomán „kerekbe átforduló rideg újgót" írásnak nevezik Ráskaj 
Lea írását. Cornides-kódex. Codices Hungarici VI. 9. 

6 1 Circa 193X142 mm. 
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Mindenesetre ez a kitérő nem elsősoron könyvtörténeti érdeklődésű: a könyvek formája, mérete felvilágosítást 
adhat arra nézve, milyen szerepet töltöttek be korukban.62 

Bischoff figyelmeztet, hogy a középkori kódexek nagysága nem csupán a beírt mű vagy művek terjedelmé
től függ, hanem a kézirat tartalmától és felhasználási területétől is. Más méretük volt az úti-missaléknak, mint a 
luxuskiviteleknek, s más a magánájtatosságra, mint az asztali olvasásra szánt könyveknek.63 A középkor 
derekán még igen nagy a divatja a nagy formátumú kéziratoknak, ám még ezek közül is kiemelkedik a XIII. 
század elejéről való Codex Gigás, amely a Szentírást, valamint Josephus és Isidor némely munkáját foglalja 
magába.64 De ezekkel a hatalmas méretű bibliákkal párhuzamosan megjelennek már azok a kicsiny szentírások 
is, amelyek — lévén még meg nem született juhok bőrére írva — négy-ötszáz leveles terjedelmük és circa 
145X100 milliméteres nagyságuk ellenére is szép formájúak, tehát nem túl vastagok.65 Ezekhez társulnak a 
kisebb terjedelmű, tehát már a korai századokban is kis formátumú törvénykönyvek6 6 és szerzetesszabályok.6 7 

A középkor végét így aztán az óriási méretű graduálékés a kicsiny imakönyvek jellemzik.68 

A késő középkor közösségi használatra szánt hatalmas méretű liturgikus könyveinek egyik szép példája az 
Egyetemi Könyvtár már emlegetett XIV. századi Graduale Romano-Augustinuma,69 az Esztergomi Főszékes
egyházi Könyvtár Bakócz- és Ulásztó-graduáléja. A könyv nagy méretét nemcsak a pergamen vastagságának 
ellensúlyozását célzó törekvés indokolja, hanem az is, hogy használatkor a szerkőnyvet többen állták körül, s 
úgy énekeltek belőle.70 Feltűnő, hogy ezek a liturgikus kéziratok legtöbbször pergamenre készültek. Bogdán 
István számolta össze, hogy fennmaradt középkori misekönyveink „száma 54, amiből csak háromnak teljesen és 
egynek részben papír az íróanyaga, a többi hártya".7 ' A papírtól való idegenkedés oka a liturgikus kéziratok 
esetében nyilvánvaló: a mindennapi használat fölöttébb igénybe vette a szerkönyveket.72 A nem kimondottan 
liturgikus célú könyvek íróanyagául azonban már legtöbbször a papír szolgált; nyelvemlékeink is nagyrészt 
papírkódexekben maradtak ránk. 

_ 

"BISCHOFF 38. 
6 3Uo. 
6 4Az ördög Bibliájának is nevezett, jelenleg Stockholmban őrzött kódex mérete 893X490 mm, és 309 

levelet számlál. A XIII. század elején egy szerzetes másolta a csehországi Podlazice kolostorában. Bővebbet az 
előbb idézett svéd katalógus Textbandjából 8—9. Ennél kisebb, de még mindig jelentős méretű a magyarországi 
kapcsolatokkal is rendelkező Admonti biblia. WÉHLI Tünde, Az Admonti biblia. Bp. 1977. A témáról még: H. 
FICHTENAU, „Riesenbibeln" in Österreich und Mathilde von Tuszien. in Beiträge zur Mediävistik. Stuttgart 
1975.163-186. 

65BISCHOFF40. 
"I lyen a Lex Baiwariorum (Codex Ingolstadtensis) kézirata. Jelenleg: München U.B., jelzete: 8° 132. 

Fakszimiléje: Lex Baiwariorum. ed. K. BEYERLE. München 1926. Még: BISCHOFF, Die südostdeutschen 
Schreibschulen und Bibliotheken in der Karolingerzeit. I. Wiesbaden 1960. 249. 

6 7Ilyen például a tegernseei Benediktinerregel. Elias Avery LOWE, Codices Latini Antiquiores.2 Oxford 
1972. IX. 1322. 

6 "BISCHOFF 41. 
6 9 Vö. jelen dolgozat 49. j . 
70XV. századi ábrázolása egy brüsszeli kéziratban: Jó Fülöp házikápolnájában imádkozik. Brüsszel, 

Bibliotheque Royale (Ms. 9092. 9.r). Fakszimiléje kiadva: J. HUIZINGA, A középkor alkonya. Bp. 1976. 67. 
tábla, ahol szerzetesek, és Luca Della ROBBIA (1399—1483.) műve a firenzei székesegyház énekeskarzatán, ahol 
gyermekek állnak körül egy szerkönyvet, s úgy énekelnek. Luca Della Robbia karzata ma a Museo' Opera-bari 
van, gipszmásolata a budapesti Szépművészeti Múzeumban. Fényképfelvétel: YBL Ervin, Toscana szobrászata a 
quattrocentóban. Bp. 1930. 251-253. Magyarországi ábrázolás: Mátyás-graduale. OSzK Cod. Lat. 424. 41. r 

Részletek kiadva:^ Mátyás-graduale. Bevezető: SOLTÉSZ Zoltánná Bp. 1980. 
7 'BOGDÁN István, A magyarországi papíripar története. Bp. 1963. és GÁBRIEL táblái. 
7 2 Az oklevélírási gyakorlatba sokáig nem is sikerült betörnie a papírnak, éppen a pergamen tartósságának 

okán. Vö. F. ECKHART, Die glaubwürdigen Orte Ungarns im Mittelalter. In: Mitteilungen des Instituts für 
österreichische Geschichtsforschung. Ergänzungsband DC. 1915. 395—555. Megjegyzendő, hogy a privilegiális 
oklevelet még a XVIII. században is pergamenre írták. 
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A magánájtatosság igényeit kielégítő világi és egyházi imakönyvek íróanyaga azonban továbbra is nagyrészt 
pergamen, méretük pedig kicsiny; legtöbbször nyolcad- vagy tizenkettedrét alakúak.73 Az egyházi vagy világi 
férfiak számára írt breviáriumok, hóráskönyvek a nők számára írottakénál többnyire nagyobbak.74 Individuális 
eltérések persze itt is vannak. 

A papír térhódítása - már említettük - a nem elsősoron liturgikus célú, hanem a magánolvasásra vagy 
felolvasásra szánt elmélkedéseket, legendákat, az anyanyelvre fordított regulákat tartalmazó kéziratok esetében 
jelentős. Mindenesetre megfigyelhető, hogy az anyanyelvű irodalmi írásbeUség előretörése, újbóli fellendülése a 
XV-XVI. században - nemcsak Magyarországon, hanem külföldön is - erősen a kurzívba hajló bastard 
írásformához és a papír íróanyagú kódexekhez kötődik.75 E kéziratok méretét természetesen részben már a 
papír ívnagysága meghatározta. A könyvek méretéhez azonban továbbra is bizonyos tartalmi sajátságok kap
csolódnak. A regensburgi bencés, Dionysius Menger könyvtári katalógusában a következő könyvformátumokat 
különbözteti meg: papirus regalis, arcus modus (ívrét), textpleter (negyedrét), regelpktel (kisnegyedrét, nyolcad-
rét), valamint halbregelpletel (tizenkettedrét).76 Látható, hogy Dionysius a könyvek méretét részben tartalmuk 
alapján határozza meg. Jelölése nem tér el az eddig bemutatott középkori szokásoktól s mindattól, amit a 
könyvek méretének és tartalmának összefüggéseiről elmondtunk. 

™Czech-kódex (Ms. Az MTA Könyvtár Kézirattárában. Jelzete: K42., 12°), Festetics-kódex (Ms. 12°) 
[Kinizsiné, Magyar Benigna hóráskönyveil Thewrewk-kódex (Ms. Az MTA Könyvtára Kézirattárában. Jelzete: 
K 46., kis 8°), Kriza-kódex (Ms. Az MTA Könyvtára Kézirattárában. Jelzete: K 47., kis 8°) [Imádságoskönyvek 
domonkos apácák számára.], Lázár-kódex (Ms. Az MTA Kézirattárában. Jelzete: K41. 16°) [Imádságoskönyv 
ferences apácák számára.], valamint az általam újból felfedezett Pozsonyi-kódex (Ms. Az esztergomi Ferences 
Könyvtárban. Jelzete Muz. 32., 8°) [Imádságoskönyv premontrei apácák számára]. Külföldi példaként 
Marguerite de Foix (+1486) bretagnei hercegnő hóráskönyve. (London, Victoria and Albert Museum, Salting 
Collection Nr. 1222.) A kódexek kiadásait és a rájuk vonatkozó irodalmat helyszűkében nem sorolom föl. Itt 
jegyzem meg, hogy a XV. századra kialakult az imakönyveknek is a jellegzetes írásmódja, a gótikus textualis 
formata litterái egymást váltogatva hol nagyobbak, hol kisebbek; így III. Frigyes német császár (1410-1493) 
breviáriumában (Bécs, ÖNB Cod. 1767.), valamint a már említett Kálmáncsehi-breviáriumban és a domonkos 
apácák felsorolt imakönyvei mellett Magyar Benigna hóráskönyvében. 

7 4 Jánosnak, Berry hercegének (Jean de Berry 1340—1416), az első mai értelemben vett könyv- és műgyűjtő 
imakönyveiről van szó. Nagyobb alakú hóráskönyvei: Trés Beiles Heures de Notre Dame (Ms. nouv. acq. lat. 
3093.), Grandes Heures (Ms. lat. 919.). Mindkettő a párizsi Bibliothieque Nationale-ban. Példának felhozható 
még Gingaleazzo Viscontinak, a milánói hercegnek (Firenze, Biblioteca Nazionale Br. 397. és LF. 22.) és Merész 
Fülöpnek (1342—1404), Burgundia hercegének (1363—1404) az imakönyve (Cambridge, Fitzwilliam Museum. 
Ms 3-1945.). Magyar párhuzamként szolgáljon Kálmáncsehi Domonkos székesfehérvári prépost (1474-1495) 
breváriuma (Az OSzK Kézirattárában. Jelzete: cl.m. ae. 446.) és Bíró Pál kódexe (Gyöngyösi-kódex Az MTA 
Kézirattárában. Jelzete: K 39.), amelyek a nők imakönyveinél nagyobbak. d 

75Az írás változása részben a papírnak mint íróanyagnak a felhasználása miatt is történt; ez nem oly 
alkalmas a gótikus textualis formata számára, mint a pergamen. BISCHOFF 174. Vö. a pergamenre írott 
Guary-kódex fakszimiléjét (Codices Hungarici III.) például a Cornides-kódex modern kiadásával (Codices 
Hungarici VI.). Az anyanyelviség kapcsolatára a papinál és a bastard írásformával vö. a fentebb említett svéd 
katalógust (58. j . ) . 

76Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschland und Schweiz. IV./l Bearbeitet von Christine Elisabeth 
JNEICHEN-EDER. München 1977. 187. A nagy alakú kódexek elsősorban exegetikai, teológiai irodalmat, 
valamint szótárakat tartalmaznak. A textpleterek csoportjához csatlakoznak a közösségi olvasásnál, tehát a 
kollációnál és az asztalra olvasásnál használt könyvek: a legendák, passiók s a sermo-irodalom. (I. m. 288., 303., 
etc.). Az anyanyelvű papiroskódexek megjelölésében is gyakran szerepel a textpeter kifejezés. (I. m. 381.) 
Eltérések természetesen itt is vannak. A meditációk azonban, amelyeket feltehetően magánolvasmánynak 
szántak, kisalakú (parvus) könyvekben találhatók. (I. m. 313.) Érdekes erre nézvést Petrarca egyik levelének 
részlete; a könyv, amelyről szó lesz, bizonyára egy úgynevezett tarisznyakönyv volt. A Mont Ventoux-ra tett 
kirándulásának végén elővette Szent Ágonston Vallomásait, azt a könyvet, amelyet mindig magánál hordott, azt 
„a kicsiny, kézbevaló kötetet, amelynek azonban az értéke és finomsága véghetetlen". Petrarca levelei, össze
állította és fordította KARDOS Tibor. Bp. 1962.90. 
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A Magyarországon dívó könyvírási gyakorlatra is érvényesek a regensburgi bencés könyvtáros elnevezései. 
Ráskay Lea kódexei - amelyek, mint tudjuk, prédikációkat, legendákat foglalnak magukba - mind méretük, 
mind tartalmuk alapján a textpleterek csoportjához tartoznak. 

A fentebb emiitett karthausi kódex, amelyből a kapitulumban olvastak fel, a Cornides-kódexszél egyetem
ben negyedrét alakú. A szentek életét, szenvedéstörténetét tartalmazó más kódexek is — természetesen az 
íráshatárok által könyvtörténeti szempontból is hasonló sajátságokkal rendelkező vidékeken - negyedrét 
alakúak.77 Nem szabad elfelejtenünk azonban, hogy individuális sajátosságok akadtak mindig. Ilyenek a 
nagyméretű, luxuskivitelű kódexek, valamint azok, amelyek verseket tartalmaznak. Ám az előbbi a kolostorok 
közösségi használatában ritka,78 legtöbbször a védőszent, az ott különösen tisztelt szent életét,79 vagy az 
újszövetséget felölelő kéziratok esetében fordul elő.80 

Mindezek alapján úgy véljük, kódexünk is azok közé tartozik, amelyet a szigeti dominikánák közössége 
használt. Fel lehet vetni, hogy mi lesz akkor a kicsiny, nyolcadrét alakú Weszprémi-kódexszú, amely a Megváltó 
szenvedéstörténetét és egy elmélkedést tartalmaz, és amely eddig a közösségi felolvasások példájaként szerepelt. 
Az ellenvetés nem okoz különös nehézséget. A Weszprémi-kódex — a kolligátum e darabjának keletkezési 
idejével egykorú kéz bejegyzése szerint — a XVI. század első felében magánájtatosság célját szolgálta: „Az 
Somodi néném könyve ez."81 A kódex közösségi használatára vonatkozó bejegyzése azonban már a tovább
hagyományozott középkori szokások életképességének és kiteljesedésének XVII. századi tanúja. 

Az ilyen kis formátumú, elmélkedéseket és bibliai szakaszokat magukba fogadó kódexek minden bizonnyal 
a magánhasználat szolgálatára írattattak. így a kicsiny Székelyudvarhelyi-kódex is, amelyet Nyujtódy Judit 
tövisi begina számára fordított le testvérbátyja fráter András.82 Ebbe a csoportba sorol be az ugyancsak kicsiny, 
tizenhatodrét nagyságú Lázár-kódex is, amely feltehetőleg egy Katalin (Katherina) nevű apáca tulajdonában 
volt.83 A kis méretű Lányi-kódex a somlyóvásárhelyi premontrei apácák közösségét szolgálta. Ám ez sem szól a 
Cornides-kódex és a Boldogasszony szigetén készült társai közösségi használata, felolvasott volta ellen. A 
Lányi-kódex premontrei ordinárium,84 s mint ilyen .a szabályok s a regulák kis méretű kódexei közé tartozik. 
Magyar nyelvű kódexeink közül nehézséget csupán az elején csonka Nádor-kódex okoz, amely kis méretével s 
feltehető funkciójával kilóg az általunk vázolt képből. Kivételek persze - amint már mondtuk - bőven 
akadhatnak. 

A fent elmondottak alapján végezetül úgy érzem, bizton állítható, hogy a Cornides-ködexet közösségi 
olvasásra szánták. Természetesen ez nem zárja ki a magányos olvasó létezését sem. Nemcsak a regula előírásai 
miatt kell számolnunk vele, hanem a kor vallásosságának arculata miatt is. Egyre élesebb, öntudatosabb lesz a 
szembenállás a skolasztika vallásos exkluzivitásával, amely a litteratusok igényeit egy szegényes és szerény 

77így páldául az a csehországi kódex, amely az EK Kézirattárában van. Cod. Lat. 126. VitaS. Albani etc. 
7 8 A német nyelvű költői művek általában nagyalakú kódexekben maradtak fenn. (BISCHOFF 174.) 

Azonban az, hogy ezekből, mint H. ALTHOF (Waltarii Poesis. II. Leipzig 1905.9.) és (Ekkehard Walthariusémk 
kommentátora) J. W. BECK véli, a kolostori étkezéskor felolvastak volna, nem valószínű. Világi szövegek asztali 
olvasmányként történő felolvasása olyan valószínűtlen, hogy az olyan helyek értelmezésénél, amelyek ezt 
sugallják, a legnagyobb óvatossággal kell eljárni. (Vö. LEHMAN i. m. 22.) Elképzelhető, hogy az Érsekújvári
kódex (Ms. Az MTA Könyvtára Kézirattárában. Jelzete: K 45.) Alexandriai Szent Katalin versen legendáját (Ma. 
223 r-259v) asztali olvasmányként is felhasználták, éppen úgy, mint Gandersheimben Hrotsvita verses vitáit. Az 
asztalraolvasáshoz vö. LEHMAN idézett művét, valamint: P. Ph. SCHMITZ, Les lectures de table a l'ahbaye de 
Saint-Denis vers la fin du moyen-áge. in Revue Bénédictine 1930.163-167. 

7'Például a Margit-legenda (Az OSzK Kézirattárában. Jelzete: MNy. 3.). A legenda művészettörténeti 
értékű kötésének fakszimiléje: SZ. KOROKNAY Éva, Magyar reneszánsz könyvkötések. Művészettörténeti 
füzetek 6. Bp. 1973. 51. kép. 

8 0Vö. Bonifácius érsek kérésével. 51. j . 
8 1 Vö. 45. j . A Weszprémi-kódex idézett bejegyzése a kolligátum második részének címlapján van; csupán 

ez, a második kézirat, a Boneventura-fordítás volt Somodi tulajdonában. 
82Székelyudvarhelyi-kódex. Ms. 59.v, Nytár XV. 24. A kódex ma feltehetően az erdélyi Székelyudvarhelyi 

Gimnázium könyvtárában található. Kiadása: Nytár XV. SZABÓ Samu gondozásában. Még: Kezdetek 145. 
83Lázár-kódex. Ms. 96.v. 
"Kezdetek 162-163. és GÁBMEL 109-173. 

595 



minimum alá igyekezett szorítani. A kolostori reformot kísérő modern kegyesség az egyéni tapasztalást helyezi 
előtérbe,8 s ez a felolvasások kiegészítéseként megköveteli az elmélyült, elmélkedő magányos olvasást.86 

Mindenesetre a kódex középkorias vonásai ellenére is jól beilleszkedik a XVI. század szellemiségébe, vallásos 
arculatába. Gyöngyösi Gergely (+1540 előtt), a pálosok generális perjele Humbertus de Romanis nyomán87 

egymást kiegészítőén két művében is felsorolja azokat a könyveket,8 8 amelyeket közös olvasmányul szánt a 
kolláció idejére, s amelyek ismerete a devotus számára nélkülözhetetlen. Az ajánlott művek között ez a két cím 
is szerepel: Passiones et legende sanctorum, valamint Vita patrum.8 9 Gyöngyösi maga is ír rendje számára pálos 
generális elődeiről egy didaktikus célú életrajzi gyűjteményt, a Vitae fratrumot, amelyben a követendő eszmény 
alakját rajzolja meg.90 A Cornides-kódex második része könnyen besorolható Gyöngyösi címközlése alá, de a 
kódex első fele, a prédikációs rész is nehézség nélkül bekapcsolható ebbe a körbe. 

A Cornides-kódex legendái ugyanazt a célt szolgálják, mint Gyöngyösi Gergelynek a kolostori humanizmust 
és a devotio modernát képviselő életrajzai,9 \ ám ezek a javarészt XIII. századból származó viták más közönséget 
tartanak szem előtt, mint a Vitae fratrum. így e legendákban gyakori a regényes, csodás elem, néhol - Paratust 
fordítva - messzire elvetik a sulykot; nem így a Legenda Aureát magyarító józanabb társai: a Lázár-, Kazinczy-
és Érdy-kódex.92 De ne feledjük itt - éppen itt! - Hrotsvitha von Gandersheimnek9 3 - aki műveit asztali 
olvasásra szánta94 — figyelmeztetését: „Si autem obicitur, quod quaedam huius operis iuxta quorundam 
aestimationem sumpta sint ex apocrifis, non est crimen praesumptionis iniquae, sed error ignorantiae, quia . . . 
ignoravi dubia esse, in quibus disposui laborare. At ubi recognovi, pessumdare detrectavi, quia, quod videtur 
falsitas, forsan probabitur esse veritas."95 Emellett szól a Virginia-kódex regulája is: „az mely szenteknek 
életét olvassátok, azokat kövessétek".96 A szigeti apácák mindenesetre ilyen szemmel olvasták ezeket a 
legendákat, amelyek legfőképpen az érzelmekhez, s a képzelethez szólva hatnak olvasóikra. 

Most, hogy sikerült látókörünkbe vonni azt a közönséget, amelynek Ráskay Lea a kódexét szánta, hátra van 
a címben előlegezett kérdés megválaszolása: mi vezette őt a szentek életének össze válogatásában és sorrendbe 
állításában. A gyűjtemény legendáit - mint még látni fogjuk - könnyen felfűzhetjük az egyházi év menetére. A 

8 s Kezdetek 111-126. 
S6„Si vis profectum haurire, lege humiliter, simpliciter et fideliter, nec unquam velis habere nomen 

scientiae." De imitatione Christi. I. 5. 10. Edizione eritica a cura di Tiburzio LUPO. Citta del Vaticano 1982. 
8'HUMBERTUS de Romanis, Opera de vita regulari. II. Ed. I. BERTHIER. Roma 1889. 230. 

HUMBERTUS mester pálos ismeretére magyarországi kézirat a XVI. század elejéről: Cod. Lat. 114. Az EK 
Kézirattárában. 

88Vitae fratrum cap. xlviij. Kiadatlan. Az EK Kézirattárában. Jelzete: Ab 151. a, b, c példány és a 
Directorium, Megjegyzendő, hogy hasonló felsorolást találunk a Regula monachorum utolsó fejezetében (cap. 
lxxxiij.) Szent Benedektől is. \ 

8 9A részletes jegyzék MÁLYUSZ Elemér, Egyházi társadaloma középkori Magyarországon. Bp. 1971. 264., 
valamint Forrásszemelvények 212. 

90MÁLYUSZ E., i. m. 264. skk. MEZEY László úgy véli, hogy Gyöngyösinek írott forrásai is lehettek, s így 
az elődök valóságos arculatát, lelki életét mutatta be kortársai számára. Deákság. 202. 63. j . 

' n Deákság. 203. és KARDOS Tibor, Középkori kultúra, középkori költészet. A magyar irodalom 
keletkezése. Bp. 1941. 208-210. 

9 2 Az Antiochiai Szent Margitról szóló legenda egyik epizódja - a sárkány elnyeli Margitot - csak a 
Cornides-kódexben van meg. (Ms. 165.v. 10-15.) Magánál Jacobusnál ez az epizód hiányzik s megrovásként 
mondja: Velut alibi legitur, os super caput eius ponens... eam protinus deglutivit. Sed dum eam absorbere 
vettet, signo crucis se munivit, et ideo draco virtute crucis crepuit et virgo illesa exivit. Istud autem... 
apokrifum et frivolam reputatur. Idézi HORVÁTH Cyrill, Középkori legendáink és a Legenda Aurea. Bp. 1911. 
50-51 . A hihetetlen epizód a Gelasius pápa (V. század) által az apokrifok közé sorolt vitában található, amelynek 
szerzője Tectinus, aki Margit kortársának és környezetéhez tartozónak mondja magát. 

9 3 HROTSVITHA von Gandersheim kanonissza volt, nem bencés apáca, amint ezt a Régi magyar drámai 
emlékek. 1.512. állítja. A tévedés oka az lehet, hogy K. Celtis a kéziratot a regensburgi bencés apácakolostorban 
találta. Hrotsvitharól P. NAGEL, Hrosvit von Gandersheim. h. n. 1965. 

94SÖVEGES Dávid, Necessitas parit coronam. Kézirat. Pannonhalma, Apátsági Könyvtár. 
9sHrotsvithae Opera. Ed. K. STRECKER. Lipsiae 1906.1:10-16. 
96HORVÁTH János olvasata. Kezdetek. 151. Nytir III. 341:13-14. 
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kérdés azonban az, miért írta le soror Lea éppen ezeket a vítókat. Ha a közösségi szempontokat tartjuk szemünk 
előtt, könnyen megfelelhetünk reá. Már Timár Kálmán észrevette, hogy a margitszigeti apácák „igyekeztek 
megszerezni és összegyűjteni a kolostorban különösebben tisztelt szenteknek, úgyszintén az apácák védőszentjei
nek magyar nyelvű legendáit."97 Ezeket aztán az ünnep vigfliájának estjén felolvasták.98 Már a 393-as hippói 
zsinat megengedi a vértanúakták olvasását az istentiszteleteken. Szent Ágoston panaszkodik is, hogy kevés olyan 
passió van, ami felolvasható lenne.99 Dél-Itáliában később Cassiodorus ajánlja szerzeteseinek a szentek szen
vedéstörténetét olvasmányul,100 Szent Benedek pedig előírja, hogy „In sanctorum verő festivitabus... psalmi 
aut antiphonae vei lectiones ad ipsum diem pertinentes dicantür."101 Az idézett szerzetesi hagyományokat 
figyelembe véve könnyen meglehet, hogy Ráskay Lea kedvesebb apácatársai vagy az éppen beöltöző noviciák 
védőszentjeinek életét másolta le a megfelelő alkalomra vagy ünnepre,1 ° 2 s aztán alkalmas időben fel is olvasták 
e legendákat. A megfelelő alkalom kivárása megmagyarázza, miért húzódott el olyan hosszan a másolás. Azt 
viszont, hogy az ajándékozásnak ez a szokása élt, jól bizonyítja a már említett Nyujtódy Judit kódexe. Fráter 
András ajánlása a következőképpen hangzik: „megh y r t am. . . az te hozzad való atyafyv/ago/ zeretetnek, 
miat ta . . . hog ne lennél, az te celládban az te zentednek koávénelkvl, de vallanád ezt az te lelkednek 
vygaztala/ara".1 ° 3 

Tudva, hogy Ráskay Lea előtt már egybekapcsolt fasciculusok feküdtek, a legendának egymásra rendszer
telenül következő dátumaiból104 azt a kétségtelen tanulságot vonhatjuk le, hogy Ráskay Lea nemcsak másolta, 
hanem maga is szerkesztette a passiógyűjteményt.105 

Ha figyelmesen szemügyre vesszük a könyv tartalmát, megtaláljuk a keresett szerkesztési elvet, mégpedig a 
legegyszerűbbet: a naptári év1 ° 6 és az egyházi ünnepkör menete szerintit. Lássuk előbb a passionalét! 

Dorottya > február 6. (1514. június 10.) 
Ágota i február 5. 
Julianna \ február 16. 

j 
9 7TIMÁR Kálmán, Domonkos-rendi magyar kódexek. ItK 1930. 399. 
98Erre utal BOGNÁR A. és LEVÁRDY F. is. Comides-kódex. Codices Hungarici VI. 795. 
9 9PL. XXXVIII. col. 1426. Sermo cccxv. n. 1. A panasz oka nem az, hogy nem voltak írott passiók, hanem 

az, hogy felolvasásra alkalmatlanul csak gyorsírói jegyzetekben álltak rendelkezésre. 
1 0 0 CASSIODORUS, Institutiones divinarum et saecularium litterarum 1. 32. 3. 
1 0 1 Sz. BENEDEK, Regula monachorum cap. xiv. Megjegyzendő, hogy később lanyhult e szokás 

gyakorlása. Nagy Szent Gergely pápa (1073-1085) például kifejezetten tiltakozik e gyakorlat ellen, ám a XV. 
században már újra él; így a heiligenkreuzi ciszterci monostorban is. Az olvasott könyvek listáját és az olvasásuk 
időpontját idézi: Forrásszemelvények. 213. 

102NÉMETHY Lajos Adalékok Árpádházi Boldog Margit ereklyéinek történetéhez. Bp. 1894. [1885.]is 
említ apácákat, akiknek neve szerepel Ráskay Lea passionáléjában. Az idézett műben soror Frosinával is 
találkozunk, ö az, aki a Példák könyve (Ms.) II.* levelén bejegyzi nevét. Nem valószínű, hogy ő lenne a kódex 
későbbi másoltatója, amint ezt LEVÁRDY F. és BOGNÁR A. állítják. (Példák könyve. Codices Hungarici IV. 
182. jegyzet.) Az utasítást adó kéz a 13. rectón nem azonos az övével. Újabban merült fel a RITOÓKNÉ 
SZÁLAY Ágnes által felfedezett, eddigi ismereteink szerint a szigeti dominikánák könyvtárából egyetlen reánk 
maradt könyvben, a Bandellus de Castronuovo által kiadott kötetben egy eddig ismeretlen apáca, soror Elena 
[Hona] priorissa neve. KIRÁLY Hona, Árpádházi Szent Margit és a sziget. Bp. 1979. 156. sk., valamint három 
kép a könyvről. (Számozatlan táblák.) Problémát egyedül Szent Bereck püspök nevének feltűnése jelent. 
Lehetséges azonban, hogy egy ilyen nevű dominikánus szerzetes valamilyen kapcsolatban állt a szigeti apácákkal, 
— esetleg gyóntatójuk volt. Bereck neve kapcsán persze megint felmerülhet egy esetleges pálos kapcsolat. 

1 0 3NytárXV.24. 
1 0 4 A sorrendben az első legenda 1514-ből, az utolsó előtti 1515-ből való. A legkésőbbi dátum: 1519. április 

29.VÖ. 3.j . 
1 0 5 VARGHA Dámján szerint Ráskay Lea már kész, megszerkesztett kódexet másolt. Codexeink legendái és 

a Catalogus Sanctorum Bp. 1923. Idézi Comides-kódex. Codices Hungarici VI. 13. 
1 0 6 Az évkezdetekről KNAUZ művén kívül SZENTPÉTERY Imre, Oklevéitani naptár. Bp. 1912. 11. és 

BÁN Imre, i. m. 9. 
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Potenciám május 19. 
Hona május 22. 
VisitatioBMV július 2. 
Antiochiai Sz. Margit július 13. (1518. október 8.) 
Praxedis július 21. (1519. április 29.)1 0 7 

Bereck november 13. 
Jusztina október 7.1 ° 8 (1517.) 
Nagycsütörtök' 
Luca december 13. (1515. december 12.) 
Ágnes január 21. 

A passionalénak — mivel nem januárral kezdődik — ha be akarja járni az egyházi év körét, februártól 
februárig kell tartania. Az évbejegyzésből: 1514. június 10.,109 mint a legrégibb dátumból, szinte biztosra 
/ehetjük, hogy a kitűnő Ráskay Lea e legendát másolta be elsőként könyvébe. A következő két legenda, amint 
ezt az évszám és az íráskép bizonyítja, közel egy időben került be a kódexbe: előbb Lucáé, majd Ágnesé.110 

Mivel a könyv élén már nem volt üres hely - s feltehetőleg már akkor megfogant a sororban egy, a 
mártirológium szerint futó passionale terve — kénytelen volt ezeket a legendákat a könyv végére másolni.1' * 

A passionale menete ezek után két kivétellel - Ágota és Jusztina legendájának kivételével - pontosan 
követi a mártirológiumot. A két hiba forrása az eddig elmondottakból is kitűnik. Ágota, akinek ünnepe egy 
nappal megelőzi Dorottyáét, itt a második helyre került. A pontos rendben vagy Dorottya legendája előtt, vagy 
Ágnesé mögött kellene állnia. Azonban — mivel a fasciculusok már össze voltak fűzve — sem itt, sem ott nem 
volt számára hely: így az egyetlen lehetséges megoldás az volt, hogy Dorottya élete mögé másoltatott be.1 1 3 A 
zavar így a legkisebb, csupán egy nap az eltérés. 

A Jusztina-legenda kódexbeli elhelyezésénél több, mint egy hónapos eltolódással kell számolnunk. Jusztina 
ünnepe, az eredetét tekintve francia liturgiájú domonkos rendben,1 x 3 hivatalosan nem ületett meg. Az, hogy 
az észak-olasz szent neve mégis bekerült Ráskay Lea kódexébe, szinten amellett tanúskodik, hogy a kódex 
olvasmányait nem liturgikus célú közösségi használatra szánták - tehát nem egy ünnep magyarázatára —, 
hanem, mint mondottuk, beöltözési vagy névnapi ajándéknak. A ferences rendben népszerű szent neve, 
tisztelete és ünnepe klarissza közvetítéssel is könnyen átkerülhetett a dominikánákhoz. 

Jusztina ünnepét több napon is megülhették,114 ám mind a kódex szövege,115 mind az eddig leírtak 
alapján bizonyos, hogy október 7-én emlékeztek meg róla. A Martyrologium Romanum116 közöl ugyan egy 

1 0 7 A legendát Ráskay Lea Szent Péter mártír napján fejezte be (169/). Az ünnepet a Comides-kódex 
(Codices Hungarici VT.) rosszul adja meg. A 9. lapon április 19-et ír, akárcsak az I. tábla megfelelő helyén, amíg a 
808. lapon április 28>at. Az ünnep április 29-ére esik. 

1 0 8 A Comides-kódex. Codices Hungarici VT. 794. június 17-ét, szeptember 26-át ír. A RADÓ Polikárp által 
idézett kalendáriumok sem tudnak más dátumról. Libri liturgici manuscripti bibliothecarum Hungáriáé et 
timitropharum regionum. Bp. 1973. Index nominum. 

l^ Comides-kódex. Ms. 130.v 

1 ! * Comides-kódex. Ms. 199-210.v A Luca- és az Ágnes-legenda másolási idejét a kódex modem kiadása is 
ide helyezi. Codices Hungarici VT. 794. 

1 1 1Ez a fasciculus vonalazatlan. A codex corpusáról való leválasztása a dolgozat első részében említett 
tollpróbák miatt mégsem lehetséges. 

1 1 * Vö. Comides-kódex. Codices Hungarici VT. 794. 
lI3Humbertus de Romanis mester nem új liturgiát alkotott, „hanem már a meglevőt kodifikálta. A 

szentmise rubrikáit minden valószínűség szerint a párisi capella regiától vette át". BÖLE Kornél, Adatok a 
Domonkosrend liturgiájához és a gyulafehérvári Batthány-könyvtár idevágó kézirataihoz, in A Szent Domon
kos-rend múltjából és jelenéből. Bp. 1916. 287. A domonkos rítusnak más rítusoktól való eltéréséről: 
Lexikon für Theologie und Kirche. III. Freiburg im Breisgau 1931. col. 386. és Cf. VERWILST, D/e domi
nikanische Messe. Düsseldorf (1948). 

1 ! * Martyrologium Romanum Mechünae 1887. 
1 1 5 „kenaatanak kedeg ez nemes zentek es mártírok october hauanak hatod mapyan" Comides-kódex. Ms. 

184.v 21-23. 
116Id.lflad. 
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november 30-i időpontot is, ami megmagyarázná a legenda kódexbeli elhelyezkedését, de ne feledjük el, hogy ez 
a nap Szent András apostol — a domonkosoknál — Totum Duplex II. classis rangú ünnepe. Ez szinte teljességgel 
kizárja azt a lehetőséget, hogy a szigeti apácák ekkor tartsák Jusztina memóriáját.117 Az október 7-i dátum 
mellett a szövegen kívül két érv is szól; az egyik az, hogy az ünnep a ferences rítusból került át, megtartja ottani 
helyét,118 valamint az, hogy az olaszországi assignálásból visszatért dominikánusoknak is ezt a kalendáriumi 
tradíciót kellett magukkal hozniuk.119 

Arra nézvést, hogy miért került a legenda a Comides-kódexben oda, ahol most van, nem tudunk magyaráza
tot adni. Hiszen, ha Ráskay Lea már korábban lemásolta Bereck püspök vitáját,120 akkor lett volna még előtte 
elegendő hely Jusztináé számára. Nehéz mással magyarázni e zavart, mint azzal, hogy Ráskay Lea Bereck 
története elé s Jusztináé mögé más szöveget szánt,12' amely végül nem került leírásra. 

A halottak napi töredékkel eddig nem foglalkoztunk. Nem kell túl sok figyelmet szentelni e beszédtöredék 
elhelyezkedésének, bár ez is ide, s nem a De Tempore körébe tartozik, ám Ráskay Lea a mindenszenteki 
prédikációkat is oda írta le. A beszéd eredetileg külön állt, s csak a XVII. századi bekötésekor csapódott 
Comides-kolligátum kódexei közé. Ezt látszik az is bizonyítani, hogy a fasciculus elejéről és végéről addigra már 
három-négy levél elveszett.122 A sermo elejét egy XVII. századi kéz1 2 3 - valószínűleg más mintapéldány 
alapján124 - pótolta. E másik példány léte magyarázná azt is, hogy a regestrumot készítő soror a beszédet 
azonosítani tudta és címmel láthatta el. A XVII. századi címadásról itt még annyit: lehetséges, hogy e példát 
nemcsak Commemoratk) omnium defunctorumkoi (Halottak napja, november 2.), hanem In festő omnium 
sanctorum (Mindszentek, november 1.) is olvasták. 

A passionaléban csupán egyetlen oda nem illő szöveg van, az In coena Domini (Nagycsütörtök), amelynek 
helye a mai Cornides-kódex első részében, a De Temporébm lenne. Hogy miért került éppen ide, arra nézvést 
megint csak feltételezésekre vagyunk utalva. Igen valószínű azonban, hogy az akkor még különálló rész 

1 ! 7 A domonkos liturgiában megvan arra a lehetőség, hogy magasabb rangú ünnepekhez memoria társuljon. 
li8MEZEY László hívta fel a figyelmemet egy, az írás alapján valószínűleg Magyarországon készült 

franciskánus misekönyv-töredékre. A töredék Jusztina ünnepét szintén október 7-ére helyezi. A töredék jelzete: 
Fragmenta Codicum. D. 30. 

11'HARSÁNYT András, A domonkosrend Magyarországon a reformáció előtt. Debrecen 1938. A 
domonkosok külföldi statútumairól: 268. 

1 2 0 A két szövegegység szorosan egymás után következik. Valószínű tehát, hogy előbb a Bereck-legenda 
került a kódexbe. A Szent Mártonról szóló példa önálló egységnek látszik. Mind a legenda, mind a példa után 
megtaláljuk a szokásos záradékot, amely a szigeti kolostorban - mint erre helyesírása is utal — általánosan 
használatos lehetett. Az Érsekújvári-kódex így fejezi be Alexandriai Szent Katalin legendáját: 

. . . the weled dyczowlwen 
wygadhaf funk mynd ewreke 

kyt engegien mynekwnk 
atya few zent lelök 
egy <?rok elo yften 
mynd orokwl or<?kke 

amen. 
HORVÁTH Cyrill, Középkori magyar verseink.2 RMKT. I. Bp. 1921. 366. A leganda másolási idejére vö. i. m. 
233. j . Igen feltűnő, — s ez megint a szigeti záróformula önállóságára mutat, — hogy a versben az ö jelölése ew 
amíg a záradékban p-vel. 

3 2 1 BOGNÁR A. és LEVÁRDY F. bizonyítják, hogy a Legenda Auredból származó életrajzok esetében a 
másoló előtt kész magyar szöveg feküdt. így érthető, hogy Ráskay Lea ki tudta számítani, mennyi helyre lesz 
szüksége egy-egy legenda leírásához. Ez persze - a másolás rendszertelensége miatt — csak egy-két esetre 
korlátozódik. Cornides-kódex. Codices Hungarici VI. 812—813. Szent Orsolya legendája illene ide - a szent 
ünnepe október 21-én öletett meg. A nyulakszigeti Orsolya-tiszteletről tanúskodik az Érsekújvári-kódex egyik 
exempluma is: Nytár X. 356. 

1 2 2 Az elveszett levelekre vonatkozólag: Nytár VII. xl. 
1 3 3 A levélen több kéz írása látható, a kódex kiadásának szövegközlése nem tesz különbséget köztük. 

Cornides-kódex. Codices Hungarici VI. 778. 
1 2 4 A mintapéldány létét a kipótolt szövegnek a latinnal való aránylag pontos egyezése is bizonyítja. 
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már betelt befuttatta ünnepkörét, s a beszédnek itt már nem volt helye.12S Másrészt megemlíthető az is, hogy a 
húsvéti ünnepkörhöz tartozó nagy csütörtöki prédikáció semmiképpen sem illett volna a mindszenteki sermo után. 
Elfogadhatjuk Levárdyék feltevését: itt volt hely, s ezt a másoló nem akarta kihasználatlanul hagyni.126 

A mai Comides-kódex eredetileg önálló prédikációs kötetének szerkezete az előzőeknél jóval kevesebb 
problémát okoz. Ha egymás után sorakoztatjuk a beszédekhez tartozó ünnepeket — Szűz Márk élete és regulái, 
Mindszentek, Karácsony, Húsvét, Mennybemenetel, Pünkösd, Szentháromság vasárnapja, Űrnapja, Mindszentek, 
Kiskarácsony és Vízkereszt — akkor világosan kitűnik, hogy azok szoros időrendben követik egymást. A 
szövegek között jelentős hézag nincs, a beszédek átfutnak az őket megelőző és követő ívekre, így leírásuk 
kronologikus rendje azonos mai sorrendjükkel is. Nehézség csupán három szövegegységnél támad. Nézzük 
először a két utolsót, amely feltétlen a De Tempore szakaszhoz tartozik. 

Az itt a mindszentek ünnepével lezáródó egyházi évet12 7 a kiskarácsonyt* és a vízkeresztre írt beszédek 
újból elkezdik. E beszédek elhelyezkedésének két magyarázata is lehetséges. Az egyik az, hogy Ráskay 
Lea kifelejtette! — vagy még nem ismerte - ezt a két sermóX, amikor a karácsonyi beszéd után a húsvétit leírta. 
A másik az, hogy szándékában állt a De Tempore ünnepeit — az egyházi évet újra bejárva — más beszédekkel 
még egyszer leírni. 

Az első feltevés a valószínűbb. Mellette szólnak a könyv végén levő leíratlan levelek is . 1 2 8 Feltételezhető 
tehát, hogy a két prédikáció előbb önállló fasciculusra íratott le, s csupán később fűzetett a kódex első részének 
corpusához.129 Ez természetesen megzavarja e ponton a másolás időpontjának meghatározását is; elhelyezésük 
az időrendben bizonytalan, lehetséges, hogy nem utolsónak másoltattak le. 

A második problémát a De Tempore szakaszhoz tematikailag nem tartozó „prédikáció", Szűz Mária élete 
és regulái130 jelenti. Bognár és Levárdy kronologikus rendjében e szövegegységet 1516-ba helyezi, mint 
nyolcadikként leírt textust.131 Ez a megoldás több okon is hamisnak bizonyult. Való igaz, hogy közte és az őt 
követő mindenszenteki beszéd között jelentős írásváltozás látszik, azonban ez még nem bizonyítja az utóbbi
nak korábban keltét. Viszont igen feltűnő körülmény az, hogy e Pelbárt-forditás átnyúlik a harmadik fasciculus 
első levelének rectójára, majd itt megszakad. A verso üresen marad, s az ív következő levelén kezdődik el a 
mindszentekre szóló beszéd. Nehéz feltételezni, hogy Ráskay Lea e majdan, később leírandó beszéd számára két 
ívet kihagyott volna, sőt még a következő fasciculus első levelét is — szokásától eltérően! - üresen hagyja 
számára. Sokkal könnyebb azt elhinni, hogy a prédikációs kötet első szövegegysége e Pelbárt-forditás volt, s csak 
ezt követte — a leírás sorrendjében is — a többi prédikáció sora. Ezt bizonyítja az is, hogy Ráskay Lea ezt: „első 
prédikáció" - csupán később szúrta be címközlése alá.132 

Másrészt azt, hogy az első textustól független De Tempore írásának szándéka csak ekkor, a mindenszentekre 
szóló prédikáció másolásakor fogalmazódott meg benne, az is igen jól alátámasztja, hogy ennek a szövegciklus 
élén álló prédikációnak az első levelén levő rubrumozása mind az őt megelőzőtől, mind az őt követőktől 
elüt.133 Azonosságot csupán az Ágota- és a Bereck-legenda rubrumozásával mutat, amelyek első levelén a 
nagybetűk és az írásjelek szintén piros festékkel vannak átírva.134 Ez a körülmény a három textust azonos 
időbe sorolja, tehát a karácsonyi prédikáció megírásának időpontja szintén az 1514-es esztendőre esik,135 sez 
jelenti a De Tempore szakasz másolásának kezdetét is. 

1 2 s Vagy legalábbis a húsvéti prédikáció már készen volt ekkor. 
1 2 6 Comides-kódex. Codices Hungarici VI. 808. 
1 2 7Az egyházi év adventtől adventig tart. 
X2% Comides-kódex. Ms. ÍOS ' - IO^ . 
1 2 9 Vö. Comides-kódex. Codices Hungarici VI. 794.1. tábla. XI-XII. szövegegység. 
1 3 0 A két szövegegységet a könnyebbség kedvéért itt együtt kezelem. 
131 Comides-kódex. Codices Hungarici VI. 794. 
1 3 2 A Comides-kódex. Codices Hungarici VI. kiadói e bejegyzést későbbi idegen kéznek látják, (428.) 

azonban, ha Ráskay Lea későbbi órásával összevetjük - példának okáért a 95. rectóval - , akkor egyértelműnek 
látszik, hogy ez az ő írása. 

133Comides-kódex. Ms. 30.v 

134Comides-kódex. Ms. 130.vés 175.r 

13sLegalábbis 1514. április 29. utánra. Az írás a két 1515-ös esztendő végén másolt beszédekkel kevés 
azonosságot mutat. 
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Végezetül egészen röviden érintenünk kell még a XVII. századi regestrum,136 a tartalomjegyzék és a kódex 
mai tartalmának viszonyát. 

A legendárium darabjainak felsorolásában, mint a XIX. századi javításból is jól kitűnik, kevés hiba van. 
Praxedisig csupán egyszer, Julianna és Dona esetében cseréli föl - talán tévedésből - a neveket, s kihagyja 
Mária visitatiójának (Sarlós Boldogasszony; július 2.) ünnepét. Alább már nagyobb a kavarodás. Jusztina, Ágnes 
és Luca - ebben a sorrendben! - megelőzik Bereck püspököt. A beíratlan fóliók jelenléte kétségtelenné teszi, 
hogy Jusztina és a másik két női szent előbbre helyezése nem volt puszta figyelmetlenség, hiszen ezek után az 
első beírott levelek könnyen meglelhetök. Magyarázatul az szolgálhat, hogy a női szentek közé a könyvtáros 
nővér talán nem szívesen írta be az egyetlen férfinak a nevét. 

összegzésül a következőket mondhatjuk el. A Cornides-kódextt Ráskay Lea közösségi olvasmánynak, 
felolvasásra szánta. A mai kódex eredetileg két különálló kötetből, egy De Temporénák és egy passionalénak 
nevezhető könyvből állt. Egyik rész sem nélkülözi ugyan a szerkezeti problémákat, ám mindkettő tartalmáról 
megállapítható, hogy tudatos szerkesztés eredményeként keletkezett, a kor szokásainak megfelelően az egyházi 
év ünnepkörét követik. Az első rész szövegegységei a kiskarácsonyi beszédig a mai sorrendben írattak le. 
második rész szövegegységeinek keletkezési kronológiája azonban továbbra is bizonytalan. 

Sándor Lázs 

L'ORDRE ORIGINEL DU CODEX CORNIDES 

Le facsimile et l'édition critique du codex dénommé d'apres Dániel Cornides et conservé a la Bibliotheque de 
FUniversité de Budapest (Cod. Hung. XVI. nro. 4.) a été publié en 1967. Les rédacteurs du volume ont essayé 
d'établir une Chronologie supposable de l'origjne des textes, mais ils ont négligé de nombreux points de vue 
codicologiques. 

En tenant compte de ces derniers et á l'aide du sommaire de la reliure du volume provenant du XVI® siécle 
et entretemps retrouvée, l'étude a essayé de reconstruire l'ordre originel du volume — Fordre exact d'aprés le 
dessein de l'auteur, qui en derniére analyse, d'aprés nos résultats, s'accorde avec l'ordre de succession actuel du 
codex. 

Le Codex Cornides a été destiné par Lea Ráskai pour une lecture commune, á étre lu. Originellement, le 
codex actuel se composait de deux volumes séparés, d'un livre nőmmé De Tempore et d'un autre qui pourrait 
étre appelé passionale. Aucune des deux parties ne manque certes de problémes de structure, mais on peut 
constater á propos du contenu de chacune d'elles, qu'elles ont été créées par un rédacteur conscient, et qu'elles 
suivent, conformément á l'usage de l'époque, le cercle des fétes de l'année ecclésiastique. Les unités de texte de 
la premiere partié ont été écrites, jusqu'au sermon du jour de FAn, dans l'ordre actuel, mais la Chronologie de 
l'origine des unités de texte de la seconde partié resté encore incertaine. 

136Közölve:ItK 1981. 675. 
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