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Í R T A  V A R J Ú  E L E M É R

Jelentős történeti fölfedezések napjainkban egyre ritkábban fordulnak 
elő. A  könyv- és levéltárak, hála a sokszázados kutató munkának, 

nagyobb részükben fel vannak tárva. Nagy meglepetések e tekintetben 
a tudósokat már alig érhetik.

Az pedig valósággal eseményszámba megy, ha a magyar történet
írás anyagkészlete gyarapodik nevezetesebb tétellel. Tatár, török, 
német annyiszor dúlta végig Magyarországot, hogy régibb irodalmi 
kincseink kilencven százalékban elpusztultak. Ami megmenekült, azért 
kerülte ki a megsemmisülést, mert idejekorán külföldre, a hazainál 
biztosabb, védettebb területre, valamely egyház, szerzetesrend vagy 
fejedelem könyvesházába jutott. Innen van, hogy ha nagynéha múltúnk 
valamely nevezetesebb írott emléke felbukkan, az majdnem kivétel 
nélkül idegen földön történik.

Ilyen ritka esemény örvendeztette meg a magyar történelem 
munkásait a közelebbmult hónapokban. Ernst Lajos, a magyar 
régiségek és ritkaságok éppoly szerencsés kezű, mint áldozatkész 
gyűjtője, egy német könyvárusnál X II .  századi kódexet talált, 
amelyben Szt. István király mindkét legendája bennfoglaltatik, tehát 
a kézirat kiváltképpen magyar érdekű. A  lelkes műbarát sietett azt 
múzeuma számára biztosítani s vele a hazai föld becses történeti 
relikviáinak számát gyarapítani.

Valószinű, hogy a régi könyvek világában jártas eladó kereskedő is 
már tájékozva volt a kódex koráról és tartalmáról. így bár nem fel
fedezője, csak —  a tulajdonos szívességéből—  első ismertetője vagyok 
annak, legyen szabadságomban azt Ernst-kódexnek elnevezni s mint 
ilyet vezetni be történelmünk értékes forrásai sorába. Ezt a csekély 
hálát megérdemli az a férfiú, aki nemzetünk emlékeiből nagy áldo
zatokkal és méhszorgalommal egy múzeumravalót hordott össze 
akkor, amikor az arra hivatott hivatalos körök évtizedeken át elképesztő 
közömbösséggel nézték, mint vándorol el idegen országokba az ezer év 
alatt magyar földön létrehozott ipari és művészeti kincseknek leg
nagyobb része.

Az Ernst-kódex, külső kiállítását tekintve, a könyvbarát tetszését 
első pillantásra megnyerő darabok közé tartozik. Alakja kis negyedrét ;



kötési tábláját mérve 153 mm széles, 192 mm magas, kb. 5 cm vastag 
kötet. A  táblák erősen előrenyúlnak a lapok fölé ; ez utóbbiak mérete 
kb. 134X186 mm, amely méret a nem egészen pontos körülvágás 
következtében egy-két milliméternyire váltakozik. Hogy kötése nem 
az első, azt a lapszéleknek aránylag keskeny volta, a néhol levágott szél
jegyzetek éppúgy mutatják, mint maga a tetszetős kötés. A  táblák erős 
deszkából készültek, s olyan pergamentszerűen cserzett, sárgásfehér 
juhbőrrel vannak borítva, aminővel a X V I I— X V III .  században 
nagyobbára Magyarország látta el nyugati szomszédait. A  kötés gon
dosságára vall, hogy a hát borításához mestere külön szeletet használt 
lágyabb, rugalmasabb, de vastagabb bőrből. A  táblákat a X V II. szá
zadban széltében használt mintájú vaknyomás díszíti, kis, hosszas
négyzetes tükörű, sokszorosan kereteit mintával ; a keretcsíkok kül- 
sőbbike Európa-szerte kedvelt palmettás fonadék, a belső pedig kari
kával nyomott futómintás, virágos inda. A  négybordás hát díszítetlen ; a 
második bordaközben piros lapocskán van az aranynyomású cím : 
V IT A  S M AR TIN I. E P I : ! SCOPI. M. S. S.1 A  táblákat sárgarézből 
készült, koptatógombos, erős sarokveretek (összesen nyolc) és két hasonló 
kerek köldök védik a rongálástól. Akötet bezárására a hátsó táblára alkal
mazott két hosszú disznóbőrszíj szolgál, ezek az első táblára áthajolva 
csuklós sárgaréz kapcsaikkal két rézpecekre záródnak rá. A  könyvkötő 
művészi kezének bizonyságáúl a zárókapcsok végén levő kis horogba 
finoman fonott, gömbölyű, kis bojtban végződő szíjacska van alkal
mazva. E kapcsolás a X IV . századi kötésekre jellemző, holott itt egy a 
X V II .  század végén vagy a következő elején készült táblán találko
zunk vele, ami arra mutat, hogy a pompás, erős kötés zárdában készült, 
ahol a jámbor atyák az elődök alkotta mintákhoz századokig ragasz
kodtak és az ilyen luxuriózusan aprólékos munka elkészítéséhez ele
gendő idővel rendelkeztek. (I. melléklet.)

A  kötetben 125 pergamentlevél található. A  könyv végén csonka ; 
lehet, hogy elől is hiányzik belőle egy vagy két levél. Az első s még 
inkább az utolsó oldal színe és állapota mutatja, hogy hosszabb ideig 
kötéstáblák nélkül lehetett. Amikor mai kötését kapta, a levelek néme
lyikének (a kötet elején és végén) a sarkai letöredeztek ; ezeket a hiá
nyokat s néhány égés okozta lyukat világosabb színű hártyával foldozta 
be a könyvkötő.

Az íróhártya nem tartozott a jobbminőségűek közé. Északi típusú, 
mindkét oldalon egyformán kidolgozott juhpergament ; a levelek hol 
vastagabbak, hol vékonyabbak, a szerint, hogy a bőrnek melyik részéből

1 Manu scrip tűm.
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estek ki. A  hártya itt-ott a készítéskor támadt lyukakat mutat ; eze
ket a másolók írásközben kikerülték.

Az egész kézirat külseje elárulja, hogy a kötet használatra s nem 
pompára készült, bár írása tetszetős, gazdagon van rubrikáivá és színes 
kezdőbetűi is vannak.

A  kódex a kor szokása szerint külön címlap nélkül kezdődik. 
Az első sor vörös címfelirata : Incipit vita saneti martini, hamar 
útbaigazít a tartalom felől s pár sor a szöveg elejéről : Igitur
Martinus Jabariç pannoniorum oppido oriundus fűit, elárulja, hogy 
a hazánkban régtőlfogva nagy tiszteletnek örvendő, pannoniai szüle
tésű tours-i püspök számos életrajza közül a tanítványa, Sulpitius 
Severus által, részben még a szent életében megírt, erősen népies 
biográfia van előttünk. Sulpitius művecskéje nem teljes ; elejéről 
hiányzik a Desiderius presbyterhez intézett ajánlólevél és az első 
fejezet, a munka megírásának indokolásával. Az előbbi nem egy 
kéziratból elmaradt ; az utóbbi nem igen szokott hiányozni, bár a 
tulajdonképpeni életrajz csak a második fejezettel veszi kezdetét. 
Nem lehet eldönteni, hogy megvoltak-e ezek eredetileg a kódexben. 
A  hiányzó darab körülbelül két levélnek felelne meg a kézirat
ban. Lehet, hogy ezek korán leváltak a kötet éléről. Azonban van
nak jelek, amelyek arra vallanak, hogy az ajánlás és az első fejezet soha
sem voltak benne. Erre mutat a lap élén álló már idézett cím. 
Ennek szükségképpen az I. fejezet előtt lett volna helye, ha azt is 
leírja a másoló. Még jobban mutatja az alkalmazott díszes kezdő
betű, amelynek helye a mű élén lenne és semmikép sem a második 
fejezet kezdeténél. (II . melléklet.) Ettől eltekintve a munkában nincs 
hiányosság, a szöveg teljes, magában foglalja szerzőnek az életrajz 
kiegészítésére írott összes munkáit.

A  106b oldalon következik a kódexnek kétségkívül legnevezetesebb 
része, ezzel a rubrummal : Incipit prologus in vitám saneti Stephani 
regis. ( I I I .  melléklet.) A  szöveg első sora itt is azonnal mutatja, hogy 
első királyunk nagyobb legendája veszi kezdetét : Omne dátum 
optimum . . . Végződik a 117a 1. közepén, ahol mindjárt következik a 
kisebb legenda az ismeretes szavakkal : Cum intelligamus sanctorum 
mérita . . . Végződik a 124a 1. alján.

A  következő 124b lapon csupán ennyi rubrummal : Prologus, és 
a következő szavakkal : LO C U T U R U S  carissime de his, que ad edifi- 
cationem claustri materiális pertinent . . . egy érdekes szabályzat követ
kezik a zárdák építéséről ; ez azonban a kézirat csonkasága miatt 
már a 125b lappal megszakad.
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A  kódex külsőségei közül legjobban azok érdekelnek bennünket, 
amelyek révén a készítés idejét bizonyos időhatárok között meg lehet 
állapítani. Olyan kéziratnál, amelyen többen dolgoztak, nem könnyű 
feladat a kormegállapítás. Tüzetes vizsgálat alá kell vonni a kötetet, 
s a palaeographia nyújtotta szerszámokkal úgyszólván fel kell boncolni 
az előttünk kiterített írásokat.

Kódexünk felületesebb átnézésre is több eltérő írást mutat. Ha egy 
kiváló kutatónk tanácsán elindulva, súlyt helyeznénk az írásjelleg által 
keltett együttes benyomásra, úgy legalább hat másolót kellene felté
teleznünk. Azonban két ok visszatart attól, hogy az általános jellegnek 
túlságos jelentőséget tulajdonítsunk. Az egyik a saját magunk s a velünk 
együttélő kortársak írásaiból levont következtetés. Az életkor, az író
anyag (toll, papír, tinta) minősége, a körülmények (megszokott asztal, 
vagy idegen, esetleg alkalmatlan hely stb.), sőt a hangulat is, ugyan
azon kéz írásának a legkülönbözőbb jelleget adják. Az írásjelleg töké
letes állandósága elég ritka kivétel, annál ritkább, minél inkább kalligra- 
fice igyekszik valaki írni. Ezzel szemben egyes betűk alakításának módja, 
a szokás, hogy valamely betű egy-egy vonását jobbról balra vagy meg
fordítva kanyarítjuk-e, nyitottak-e bizonyos betűink vagy zártak, 
vékony vagy vastag vonással húzunk-e meg egyes betüszárakat, s i. t., 
szinte akaratunkon kívül eső, teljesen egyéni dolgok. A  másik ok régi 
írásokon tett tapasztalat, amely azt mutatja, hogy ugyanazon kéz még 
aránylag rövid szövegben is nem egyszer vet eltérő színezetű betűket, 
amelyek a megtévesztésig más és más jelleget mutatnak. Ezért 
írások vizsgálatánál mindenkor a betűk alakítását, azok szerkezetét 
kell figyelembe venni, ha nem akarjuk magunkat esetleges nagy 
tévedéseknek kitenni. Az általános jelleget az utánzó is visszaadhatja; 
az egyes jelek megformálásánál azonban a gondos összevetés rend
szerint rávezet az igazságra.

Mivel pedig a középkori, kivált a X IV . század előtti kéziratoknál 
majdnem mindig kalligrafusi írás szerepel, a többek által írt kódexekben 
pedig a későbbi másoló rendszerint az előtte író scriptor ductusát igyek
szik, egyéni írásán erőszakot téve, utánozni, ezeknél lehet legkevésbbé 
az együttes benyomás alapján ítélkezni.

A  X II .  század a latin írás történetében nagyjelentőségű korszak, 
A  gyors fejlődés egyfelől létrehozza a gót kodexírást, másfelől kifejleszti 
a cursiv oklevélírást. Egymás mellett és egyidőben élnek egészen eltérő 
jellegű írások ; a X — X I. század gömbölyű minusculájától a határozott 
törésű gót-típusig minden átmenet megtalálható. Majusculák keve
rednek a minusculával ; a nagybetűk közt az uncialis és a capitalis



rustica egymás mellett szerepel s mindezekhez járulnak a cursiv írás 
egyre sűrűbben felbukkanó változatai. Ilyen körülmények között a 
kormeghatározás alapjául kevésbbé szolgálhat az írás fajképe, mint az 
írásjelek és az ortográfiai sajátságok.

Az Ernst-kódex írásait vizsgálva, négy egymástól jól megkülön
böztethető kéz munkáját állapíthatjuk meg. Az első, aki a kötetet meg
kezdte, a 14a lap közepéig jutott s egy fejezet elején, az első mondat 
végével hagyta abba munkáját. Azonban még e csekély számú lap között 
is van egy utólag közbeékelt levél, az 5., amelyet egy másik másoló írt 
meg, egészen eltérő írással. A  harmadik kéz a 14a lapon veszi át a mun
kát (IV . melléklet 1. hasonmás) s folytatja, valószínűleg megszakítások
kal, a szent Márton életrajza befejezéséig, vagyis a 106a lap aljáig. 
A  következő oldalon negyedik másoló kezdi el a Szent István legendáit 
s az ő írásával szakad meg a kötet a 125b lap alján.

E négy scriptor közül a II. nem érdekel bennünket, miután írása 
nem korhatározó. Az általa megírt egyetlen levél varrással van betoldva 
a kódexbe s bizonyosan egy utólag megrongálódott, talán tintával leön
tött darab pótlására szolgál. Az írás a X II .  századból való és sajátságos, 
mondhatnók angol-szászos jellege van. Az f ,  / és r szárát hegyesen a 
sor alá húzza, rövidítései már egyenes vonalúak ; használ e caudatát 
és a szó végén összeírott ws-et. Az egész kódexben egyedül ezen a levélen 
találunk tintavonalzást.

tum u  rr - i  uty  irrvim m o  ,ic rn t? rn4Tre ;£ .r j:
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Érdekes megfigyelni, hogy a scriptor az első oldal kezdetén miként 
igyekszik előtte dolgozott társa írását utánozni. Ez elég jól sikerült, 
de valószínűleg fáradságosnak bizonyult s így csakhamar átmegy az

1RÁSM UTATVÁNY AZ ERNST-KŐDEX 5a LAPJÁRÓL

ÍRÁSM UTATVÁNY AZ ERNST-KÓDEX 5b LAPJÁRÓL

írás a másoló szokott ductusába. A  különbség a két írás jellege 
közt nagy s ezért tanulság okáért itt bemutatjuk az 5a lap két 
első és az 5b lap két középső sorát.



Az I. kéz, amely a kódexet elkezdte, végig egyenletes jó könyv
írást nyújt. (II . melléklet.) Barna tintát használ, amely (a szerint, 
amint felkeverték) hol világosabb, hol pedig sötétebb. A  lapszéleken 
punctorium nyoma ; a bekarcolt vonalzás csak néhol vehető észre. 
Gyakorlott kéz, függőlegesen tartott toll. Helyenkint küzd a rossz 
hártyával (péld. a 13b és a 14a oldalon) ; ahol a pergament síma, 
betűi szépen folynak tollából.

A  tömötten álló betűk a X II .  század átmeneti típusához tartoz
nak, amely még a gömbölyded íráson alapul, de már elég éles töréseket 
mutat. A  törés különösen a betűszárak alsó végein érezhetőbb. A  hosz- 
szabbszárú betűk ( f ,  f, b, d, p, q ) szárai kevéssé állnak ki a sorból, fer
dén vannak elvágva s rendszerint vonalkával vannak lezárva. A  minus- 
culák közé majuscula sehol sem vegyül ; a fejezetek kezdőszavai uncia- 
lissal vannak írva. A  fejezetek címei vörösek ; sem ezek, sem a mon
datok vörös kezdőbetűi nem erednek a másolótól. Rövidítések nagy 
számban találhatók ; a rendes rövidítési jel két egymással összekapcsolt 
pont. Szó végén még hosszú f -e t  használ ; s csak betű fölé írva, vagy 
szavak végén y-vel összekapcsolva található. Szótagúi használja az 
&-et. írásjelei a pont és a felkiáltójel. Sűrűn alkalmazza a vessző helyett 
szolgáló felkiáltójel-szerű suspensivumokat. A  hangsúly jelzése vessző
alakban sokszor ott van a magánhangzók felett; azonban a 11a lap 
közepénél abbamarad. Kétségkívül az életrajznak csak első néhány 
fejezetét szokták volt hangosan felolvasni.

Az írás korának meghatározására az összehasonlító anyagot hazai 
okleveleinkből válogattam össze. Egyrészt, mert az okleveleknél pontos 
keltezést kapunk, ami kódexeknél igen ritkán fordul elő, másrészt, mert 
az Ernst-kódexet meggyőződésem szerint Magyarországon írták, tehát 
az összehasonlításra a hazai írások a legmegfelelőbbek. Ezzel szemben 
hátrány az oklevelek s a kéziratok írása közötti szükségképpen 
fennálló különbség. Előbbiek sorai rendszerint ritkábbak, az írás 
kevésbbé tömött, a hangsúlyjelek hiányoznak, amik együttvéve az írás 
»hatását« megváltoztatják.

Szerény okleveles anyagunkból az I. másoló írásának legjobban 
megfelelő analógiát II. Béla király 1137-ben kelt amaz oklevele nyújtja, 
amelyikben a király az újból fölépült pannonhalmi templom fölszen
telésére az apátságnak két birtokot ad.1 A  különbség alig valami. 
Utalok különösen a M ARTINUS név írására, a pri rövidítésére, az álta
lános rövidítési jelre és az & összeírására a szóval. Hogy pedig ne

1 Szentpétery, Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke, 
61. regesta.



csupán a királyi kancellária okleveleire hivatkozzunk, álljon itt Felicián 
esztergomi érsek egy 1134. évi ítéletének 1 írásmutatványa is. Jellege

Ainx polTidttiiw  filzf bomiml ego. $ e íi  rcfclningzi'ifcro'Hi
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RÉSZLET II. B É LA  K IR Á LY  1137. ÉVI OKLEVELÉBŐL

—  a nagy sorközöktől eltekintve —  egészen könyvírásszerű, s meg
lepően hasonlít az Ernst-kódex elejének ductusához.

J l S t f O A M W  p I T R I S  í t l t l  

R c jiu im r  nolultfono fC jr ÍAdifclauo

Arrfu cf)b fabutto xiOxnw Bcfpmcftfi
M U TATV ÁN Y FELICIÁN ÉRSEK 1134. ÉVI OKLEVELÉBŐL

Mint már említettem, az I. kéz írása a 14a lapon megszakad. A  
14-ik sor közepén más (I I I .  sz.) kéz veszi át a folytatást, úgy tetszik, 
fiatalabb seriptor, akinek keményen tört gót könyvírása az első pillan
tásra kb. félszázaddal újabbnak látszik a megelőzőnél. (IV . melléklet 
1. hasonmás.)

Fentebb utaltam rá, hogy ez a másoló többször változtatja 
írása jellegét. Ductusa kezdetben ingadozó, talán mert utánozni igyek
szik előtte dolgozott társa vonásait. Az első lapokon betűi hátrafelé 
dőlnek ; ez a sajátsága azonban fokozatosan, hat levél után teljesen 
eltűnik. Vannak a III .  seriptornak olyan oldalai, amelyeken a betű-

1 Knauz, Monumenta ecclesiae Strigoniensis. I. 85. 1.



I. M E L L É K L E T
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vonal iránya máj .inem soronként változik. (IV . melléklet. 2. hasonmás.} 
E r i :gy cserélgeti a betűk nagyságát, a nélkül, hogy punctoriummal

-:;~_-rr - -i. i -. . . .  ütoztatná. A  tőle származó 183 és fél oldal
(azért e u r i ,  mivel közben egy oldalt figyelmetlenségből üresen hagyott) 
g i n  hosszabb időt mehetett igénybe, mert barna tintájának tónusa 
t t t k o i r  változik egész a feketébe menő sötét színig. Észlelhetők írásán 
a n k a változások is, amikor tollat cserél, p. o. hegyesebbre vágott vagy 
la^Bénrcbb eaJamusa helyett szélesebb hegyű vagy lágyabb, tehát 
vastagriib vonalat eresztő tollat fog. Egészben véve ezek az eltérések 
nem nagyobbak, mint aminőket III. Istvánl 164körül kelt (Szentpétery 
106 sz.) rövid oklevelén látunk.

Azt lehetne mondani, hogy ingadozó írása munkaközben alakúi 
ki s az utolsó kétharmadban már megtartja jellegét. (IV . melléklet. 
3. hasonmás.) Az azonos kezet a betűk alakítása, az írásjelek, rövidí
tések és contractiók egyformasága oly biztosan igazolják, hogy az 
együttes benyomás eltérő volta nem téveszthet meg bennünket. Az itt 
álló eredeti nagyságú négy mutatvány megfelelően képviseli a III . 
számú másolót, feltüntetve az írásában mutatkozó jelentékenyebb 
különbségeket.

írásunk részletesebb vizsgálatánál először is azt kell megállapíta
lak, hogy seriptorunk betűi már erősen tört szárvégeket mutatnak. 

Különösen ott tűnik ez fel, ahol rendes ductusától eltérni igyekszik. 
Talán nem túlozunk, amikor azt mondjuk : ez a másoló az Ernst-kódex 
irasa idején kezdi régebben tanult írását egy új, a divatnak megfelelő 
típusra átváltoztatni. Szinte szemünk láttára játszódik le a gót 
kodexírás kialakulása. Ujabb karaktert adnak írásának az egye
nesvonalú vízszintes rövidítési jelek is, amelyeket két végükön 
rendszerint ferde hajszálvonáska zár le (^-7 alakban) oly módon, 
hogy a második vonáska érinti a betűt, amely fölé a jel írva van,
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Ám ez a két tulajdonság (az erős törés és az egyenes, lehúzott rövi
dítési jelek) ha általában véve a X II. század második felére utal is, 
nem ad pontos kormeghatározást. A  felsőitáliai, különösen Monte- 
cassino felől elterjedő írástípusok korán ismerik mind a kettőt.1 Az egye
nes, lehúzott rövidítési jel a tört írás velejárója. Nálunk az elsőre a leg
korábbi példa Kálmán király 1111-ik évi oklevele a zoborhegyi apátság 
részére (Szentpétery 43. sz.) és ebben már megvan az egyenes rövidítési 
jel. Utóbbi feltalálható Kálmán király 1113-iki oklevelében is (Szent
pétery 46. sz.), pedig más scriptor írta, gömbölyűbb betűkkel. Innen 
kezdve az egyenes rövidítésre nincs hazai példám II. Géza 1151 kör., 
a pannonhalmi monostor számára kelt okleveléig (Szentpétery 80.), 
míg aztán III. Istvántól kezdve közkeletűvé válik.

Ezekkel az újszerű tulajdonságokkal szemben a III. másolónál 
egész sereg régies szokást találunk. Feltűnő szeretettel kever nagybe
tűket a kicsinyekkel, nemcsak az uncialis írású fejezetkezdő szavak
ban, hanem egyébként is : maRtinj, aRborum, confecRARj, feRtur,
M A R tÿN V S , MaRtjNum, martiNV, uiR, TaMen, PetRvs, regNi stb. 
Magától értetődik, hogy e-caudatát használ, de mellette még rátéved a 
keze az ae-re, p. o. 103a 1. fabbariae. Még régiesebb a 16a oldalon 
előforduló quae (quem). Ligaturái között gyakori a y és s összekap
csolása (us) a szó végén, a kis a és a nagy R  egybeírása s mint egészen 
régies jelenség unciális N  és T  egybe foglalva. Elvétve u helyett minus- 
culás v-t is ír. Egyéni sajátsága, hogy a szó vagy a sor végére eső i szárát 
balfelé hajló lendületes horgocskával toldja meg. Ez —  ritkán — 
uncialis kezdőszavainál a szó közepén is előfordul. (Példák a 15a és a 
98a lapról vett sorokban.) írásjelei között a pont játssza a főszerepet. 
Használ még kérdőjelet és Y  alakú jelet a fejezetek jelzésére. Az itt-ott 
egy-egy lapon látható hangsúlyjelzés többnyire későbbi kéztől ered.

Egyébként a III. sz. másoló elég figyelmetlen ; sok hibát ejt s értel
metlenségeket is ír le. így szerepel nála medium helyett niedium, vagy 
pedoribus helyett pecoribus. Ez bizonyság fiatalsága mellett.

Úgy mint az I., a III. sem foglalkozott a rubrikálással ; a felirato
kat, sőt a mondatkezdő piros betűket is más kéz illesztette a szövegbe.

Minden kritériumot összevéve a III. kéz írásának korát a X II I .  
század második harmadára tehetjük.

1 Csak mellékesen hivatkozom néhány külföldi példára is. A  gótjellegű 
tört írásra sok példa a Peleografia di Montecassino-ban. Az egyenes és lehúzott 
rövidítésekre : Marsicai Leó 1098 és 1117 között sajátkezúleg írt krónikája. 
(Chroust: X . 2.) —  Eberhard bambergi prépost (| 1140 körül) kódexe. (U . o. 
X X I. 5.) —  Cod. lat. Monacensis 2. írták 1135 körül. (Arndt, Schrifttafeln, 
IV . Auflage, Taf. 21.)



A  106b oldalon kezdődik a kódexnek ránk nézve legérdekesebb 
része. Az a benyomásunk, mintha ez csak függelékképpen járult volna 
szent Márton terjedelmes életrajzához. Ennek jutott a legrosszabb, lyuka
csos, foltos hártya, amely megnehezíti az írást és a kihagyott folyto
nossági hiányok miatt megszaggatja a szavakat. A  lapszéleken ugyan
olyan punctorium nyoma látható, mint a megelőző részeknél ; a vonal
záshoz (22 sorra) használt szerszám egyes odalokon barna nyomot 
hagyott hátra.

Kódexünk összes írásai között a legkorábbi jellegű s a többieknél 
tekintélyesen öregebbnek látszó a IV. scribáé. Amikor a kéziratban a 
106. levél első oldaláról a másodikra fordítunk, mintha száz évvel men
tünk volna visszafelé. ( I I I .  és V I. melléklet.)

A  betűtípus még kimondottan gömbölyű ; a betűk alsó szárain a 
törésnek alig halvány jelentkezésével. Az a könyv- és kódexíráshoz 
egyformán használt ridegbetűs, egybe nem folyó minuscula van előt
tünk, amely a X I. század elején érte el végleges kifejlődését, hogy aztán 
hovatovább mind több cursiv elemet vegyen fel magába. Az f  és / 
szára általán nem ér a sor alá s ha helyenként lefelé valamivel meg
nyúlik, úgy a szár vége balra hajlik el. Az e feje még kicsi, a d szára 
rendszerint egyenes, a hajlott d ritkább és szára egészen rövid, néha 
össze lehetne az o-val véteni. A  r szára egy kevéssel a vonal alá van 
húzva. A  betűlábak alul gyakran símán megszakadnak s nincsenek 
elhajlítva vagy talpvonással lezárva. A  szárak függőlegesek, néha azon
ban oldalanként kevéssé jobbra hajlanak. A  szó végén sokszor hosszú 
f -e t  találunk ; ahol s van, rendszerint le van fektetve. A  t szára néhol 
fölfelé meghosszabbodik és hátrahajlik, többnyire a nélkül, hogy az 
előtte álló betűvel kapcsolódnék. Az & inkább szótag, mint kötőjel; 
mellette kötőjel gyanánt 7  jel szerepel. írásjelei közt van a pont és a 
kérdőjel ; néhol elválasztójelül a sor végére vonást illeszt. A  sűrűn talál
ható hangsúlyjeleket és pneumákat többségükben más, későbbi kéz 
illesztette be ; ez különben az írásjelek számát is szaporította. Rövidí
tési jelei az m- és n-es csoportban többnyire két, lépcsősen összekap
csolt, négyszögletes pontból állnak, amely gyorsabb írásnál kis félkörű 
koronggá alakul. Az er és re rövidítésre “ |-es alakú jegy szolgál ; ugyanez 
a hosszúszárú d, b és 1-nél hiányjelszerű, a szárhoz kapcsolódó vessző. 
Mindkét rövidítés különben elvétve más kihagyások jelölésére is alkal- 
maztatik. Használja az összeírott uncialis a R  és O R kapcsolatot, egyéb 
összeírásai között van az egybekapcsolt f t  (st.); néhányszor előí'ordúl 
a d szárához kapcsolt e, ami elég ritka contractio. Szó közben v helyett 
u-t ír ; mondat elején a kezdőbetűben u helyett is V áll. Minusculás



v is előfordul, de ritkán. A  sorból kiemelkedő z-t használ, ami szintén 
régies szokás. Vannak egyéni sajátságai, amelyek a IV. scriptort kimon
dottan oklevélírónak mutatják. Ilyen az f  és ritkán az f felső szárának 
hurokszerű kacskaringós díszítése. Egyszer a kacskaringós dísz d betűn is 
előfordúl (113a 1. 10. sor). Ez a sajátos betücifrázás kódexekben ritka
ságszámba megy, ellenben jellemző dísze a X I— X II.  századi okleve
leknek. Nálunk a szent László- és Kálmán-korabeli oklevelekben ritkán 
hiányzik ; innen elvétve előfordul III. Istvánig. Aztán elmarad, hogy 
németes változatban még egyszer felújuljon a X I I— X II I .  század for
dulóján, amikor azonban már lehúzott szárú hosszú f -e k járuléka. 
Egyszer, a 110a lap legalsó sorában az f  alsó szára van, díszítve függőle
gesen haladó kigyóvonalkával. Ez tudtommal nálunk csak II. István
nak Ácsa adományáról szóló 1116— 1131 között kelt oklevelében fordul 
elő. (Szentpétery 52.)

KÍGYÓVONALAS-SZÁRŰ BETŰK 1116—1131 KÖZT K E L T  OKLEVÉLBEN

Hogy mennyire nem kódexbe illő az ilyen díszített szárú betű s 
minő visszatetsző volt az a X I I I .  században is, mutatja, hogy a kézirat 
korrektora sok helyütt kivakarta az f-ek  hurkos díszítését s valószínűleg 
csak azért hagyott fel vele, mert nem győzte irtogatni a szokatlan betű
végeket. Még jobban elárulja másolónk notariusi mivoltát a kisebb 
legenda utolsó oldalának felső sorában László király neve, amelynek 
összes fölfelé-száras betűi meg vannak hosszabbítva. Az a körülmény, 
hogy ez a betűtípus külföldi kódexekben nem fordul elő, viszont a mi 
okleveleinkben tökéletes analógiáira találunk, talán megengedi a követ
keztetést, hogy IV. sz. másolónk írásában magyaros jelleget keressünk.

Jellemző oklevélszerű dolgok még : a rum szótag rövidítése, ahol 
az összeírt aR, illetőleg OR szára mindenkor cifra, néha kettős 
hurokban végződik, hasonló hurkos díszítés a kezdő V, a sorvégző s 
betűn, továbbá a minuscula g lehúzása az alsó sorba, amire példát a 
X II .  sz. elején találunk. Kezdőbetűi között tiszta capitalis alakok 
akadnak, vannak azonban sajátságos különleges betűi is, mint pél
dául gyakran használt M-je, amely egy áthúzás nélküli capitalis A-ból 
és egy minusculás típusú a-ból van összeillesztve. A  minusculák 
közé keveredve csak egy maiuscula-alakot találunk, s ez a Q.



Másolónk régies vonásai közül még megemlítjük, hogy szóelválasz
tása tökéletlen, sokszor írja össze az egybe nem tartozó szavakat, 
hogy egy ízben az Astrik név leírásánál A  helyett Æ-1 használ, igen 
korai uncialis formában és egy helyen eternæ-1 ír (113a 1. 6. sor).

Ha mármost a magyar okleveles-anyagban hasonlóságokat kere
sünk, legelőször is Dávid herceg 1090 körül kelt oklevelén (Szentpétery
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23.) akad meg a szemünk. Ebből ugyan a cifrázott szárú f -e k hiányoz
nak, e helyett megvannak a hurkos végződésű rum rövidítések ; egyéb
ként a ductus ugyanaz.

A  rövidszárú f-ek  hurkos díszítése is szent László-kori oklevélben, 
az 1093 körül készült pannonhalmi összeírásban (Szentpétery 29.) 
jelentkezik először, azonban az alkalmazás módja eltérő. A  teljes hason
lóságot Kálmán király 1109. évi híres oklevele a veszprémvölgyi apácák
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részére (Szentpétery 42.) nyújtja, amely egyébként is egész jellegével 
közel áll a kódex IV. írójához. Ebben egyformán megvan a hurkos /es f, 
valamint a díszes rum rövidítés. Jellemző, hogy az 1109-iki oklevélben is 
csak ezek vannak díszítve, ellenben a többi hosszúszárú betű nincsen.

Nem esnék nehezünkre a kormeghatározás, ha csupán az Ernst- 
kódex utolsó, a legendákat tartalmazó részével lenne dolgunk. Ez eset
ben annak iratási idejét nyugodtan tehetnők az 1100— 1130 közötti 
három évtizedre. Azonban e feltevésnek útját állja a III. kéz írása. 
Pedig ennek egykorúságát nemcsak az teszi kétségtelenné, hogy a 
legendák annak a levélnek a második oldalán veszik kezdetüket,



amelynek első lapján a III. kéz befejezte Sulpitius Severus munkáját. 
Még erősebben bizonyítja ezt egy körülmény, amelyről még nem 
tettem említést : hogy az egész kódex rubrikálását az a scriptor végezte, 
amelyik a legendákat leírta. Ebből tehát világos, hogy amikor a IV. 
másoló munkájához fogott, már a kézirat 1— 106 levele meg volt írva.

A  fölmerülő ellentéteket össze kell egyeztetnünk. Jól tudjuk, hogy 
minden időben egymás mellett működtek öreg és fiatal scriptorok, akik 
között nemcsak életkorban, hanem írásuk típusát tekintve is lehetett 
akár 35— 40 év különbség. Ékesenszólóan beszélnek erről a III. István 
kancelláriájából bemutatott példák. Világos : ilyen körülmények között 
nem a régibb írástípus szabja meg a vegyes kezektől származó kódex 
korát, hanem a legújabb. Tekintve azonban, miként kódexünk két scrip- 
tora régi embernek bizonyúlt, a legifjabbat olyan korai időre kell kel
teznünk, aminőre az ismertető jegyek csak engedik.

Ha mindent összevéve a kódex Íratását a X II. század közepére 
helyezem, úgy hiszem megközelítettem az igazságot.

Hogy az egész kéziratot a IV. számú másoló látta el rubrumokkal,* 
azt az írás sajátosságai, különösen a hurkosszárú f-ek  első pillantásra elá- 
rúlják. Ő írta nemcsak a címeket s a főbb fejezetek élén álló nagybetűs 
vörös kezdősorokat, hanem a 106a lapig sűrűn alkalmazott mondat
kezdő betűket is. Érdekes, hogy ezeket nem egyszer elvéti 2 ; ami 
bizonnyal nem történt volna meg magával a másolóval, aki előtt az 
eredeti példány feküdt, míg a rubrikátor csak értelem szerint dolgozott. 
Hibáit egy későbbi korrektor javítgatta.

A  saját maga írta részben a régibb szokásnak megfelelően nem 
kezdi a mondatokat vörös betűvel, csak a szakaszok élén alkalmaz ilyen 
kezdőket.

Kétségkívül tőle való a kódex három nagyobb és díszesebb iniciáléja 
is, amelyeket itt bemutatunk. Az első oldalon (II. melléklet) nagy 
I betűvel kezdődik a szöveg. A  világoszöldre festett alapon fekete tin
tával körvonalozott, kettős szalagot utánzó betű köré pirossal rajzolt 
román ízlésű lombdísz csavarodik. A  24a lapon capitalis-alakú H-val 
kezdődik a szöveg. (V. melléklet 1. sz.) Úgy a betű, mint a belőle kiinduló 
összefonódott lombdísz pirossal van megrajzolva; a két szár közét fent 
világoszöld, lent világos okkersárga szín tölti ki. A  harmadik díszes 
kezdőbetű a 32a lapon nagy C. (V. melléklet 2. sz.) Teste és a

1 Kivéve mégis az utólag betoldott 5. levelet.
a így ír hibásan Cum helyett Tum-ot, Qui helyett Cui-t, E t helyett At-ot 

(többször is), Hec helyett Nec-et, Sellulam helyett Cellulam-ot stb. Néhol el
maradt a cím, mert nem tudta, mit írjon, másutt a cím hibás vagy éppen fölös
leges. Utóbbi helyen a korrektor a lapszélre írta : Hic non debet esse capitulum.



belsej ében összefonódó lombdísz halvány bíborpirossal van felrajzolva ; az 
üresen maradt helyeket az előbbeni sárga s egy kis folton a zöld szín fedi.

E szerény könyvdísz a X I— X II. és részben még a X III .  század 
általánosan használt betűformáit mutatja. Csak azért adok hozzá néhány 
hazai analógiát, hogy ennek a típusnak az elterjedését 
Magyarországra nézve is demonstráljam. Egy az Ernst- 
kódex la  lapján levő I-hez egészen hasonló, színekben is 
egyező kezdőbetű s egy E, amely párja lehet a kódexünk- 
beli C-nek, a X II. sz. derekán készült s a X III .  században 
a kassai szent Domonkos-rend könyvtárában volt kéziratból 
való.1 Egy másik X II. századi díszesebb kéziratból közöl
jük a nagy C kezdőt. Ezen meglátszik, hogy a kódex 
egykori gazdája Bernát spalatói érsek volt ( f  1217.), Imre 
király egykori nevelője, mert a betű teste arany, lomb
dísze pedig ezüst. A  körvonalak itt is vörössel vannak 
megrajzolva s az üres foltokat a betű belsejében zöld 
szín tölti ki.2

A  kódex a X III .  században gazdát cserélt, ameny- 
nyiben egy külföldi monostor könyvtárába jutott. Ez 
alkalommal valamely tudós barát végig javította a kötetet, 
különös súlyt fektetve a Szt. István legendáit tartalmazó 
részre. Ennek a javítónak kezenyomát a legendák minden 
lapján megtaláljuk.

Kell, hogy felvessük azt a kérdést is, hol írták 
kódexünket, habár minden kétséget kizáró feleletet nem 
is tudunk rá adni.

Szent István király a külföldön is jól ismert szentek 
sorába tartozik ; tisztelete —  kivált szent Benedek fiai fJyxh'TzAzadí 
révén —  a X II I .  század óta határainkon túl terjedt, mégis i u y m o -k ó d e x - 

több mint valószínű, hogy legendáinál?; ez a korai kéz- könyifá^^ú'ia- 
irata Magyarországon készült. Első, nagyobb felében is fehérvár) 
a magyaroknál különös megbecsülésben állott szent életraj
zát tartalmazza. Pannoniai szent Márton majdnem nemzeti szentnek 
tekinthető ; Szt. István király különös pártfogójának vallotta, őt válasz
totta a hagyomány szerinti születéshelye, Pannonhalma védőszentjének,

1 Haymonis episcopi Homeliae super Epistolas et Evangelia. A  gyulafehér
vári Batthyány-könyvtárban. (Magyar Könyvszemle. U . f. V III . 26. 1.) Az I. a 
13b, az E  a 28b lapon van.

2 Expositiones in Cantica canticorum Haimonis, Origenis et Villirami 
abbatis. Saec. X II . Esztergomi főegyházmegyei könyvtár. (Magyar Könyv
szemle. U. f. X . 199. és köv. 1.) A  közölt betű a 48a lapon van.



nevére egyházak hosszú sorát szentelték fel s ő lett a X II. században ala
pított szepesi prépostság patrónusa. Tegyük még a mérlegre a legendákat 
tartalmazó rész kimondottan magyaros ductusát s kilencven százaléknyi 
biztossággal megállapítottnak tekinthetjük a kódex magyar eredetét.

rendházban másoltak, akkor önkénytelenül fölmerül a gondolat, nem 
a magyar ciszterciek könyvíró munkásságának egyik első termékét bír- 
juk-e a kódexben ?

Ez azonban csak feltevés. Ellenben valóság, hogy a X I I I .  század 
végén a kódex egy csehországi ciszterci rendházban bukkan fel. 
Ugyanaz a kéz, amelynek javító-műveleteiről az imént tettünk említést, 
amikor az át javítás legnagyobb részét befejezte, a 122b lap közepén, 
(V I. mell.) egy üresen talált sorra és részben a lap belső szélére ezt írta fel :

A  feljegyzés megismétlődik a 124a oldalon, a külső szélen, a lap 
hosszában írva- Ebből tehát kiderül, hogy a kódex a X I I I .  század 
végén a hohenfurti, a Boldogságos Szűz Máriáról nevezett ciszterci 
zárda tulajdona.

Hohenfurt apátságát a Moldva felső folyásánál, Csehországban, 
közel Felső-Ausztria határához, zord, vadregényes helyen Rosenbergi 
Wok, hatalmas cseh főúr alapította 1259-ben. Első lakói az alsóauszt
riai Willerding (latinul Hillaria) ciszterci zárdájából jöttek. Az alapító 
nagy birtokadományai révén csakhamar népes és tekintélyes monos
torrá fejlődött, nagy és díszes templommal, amelynek építése közel száz

KEZDŐBETŰ BERNÂT ÉRSEK X II. SZÁZADI KÓDEXÉBŐL

Ha most még 
figyelembe vesz- 
szük, hogy Szt. 
István legendái
nak az Ernst- 
kódexbelit is 
számítva össze
sen négy kéz
irata mind cisz
terci zárdában 
maradt fenn, be
lőlük kettőt biz
tosan, egyet —  
a lilienfeldit —  
valószínűen ilyen

iste est liber beate virginis marie in alto vado.



évig tartott. Az alapító után az apátság legnagyobb jóltevőjének tartják 
a Rosenbergieknek egy a X I I I .  sz. végén nagy szerepet játszott tagját, 
Falkensteini Zavist, akinek tetemei is itt nyugosznak, mégpedig kivált
ságos helyen, a káptalanházban.

Ennek a Rosenbergi Zavisnak kalandos élete sokszorosan kapcso
lódik a magyar történelemmel. II. Ottokárnak, a nagyravágyó cseh 
királynak állott a szolgálatában, akinek második felesége Kunigunda, 
Rosztizláv gácsországi király leánya, IV. Béla magyar király unokája 
volt. Habár nem egyszer állottak egymással szemben, IV. Béla király, 
amikor halálát érezte, mégis Ottokár pártfogásába ajánlotta feleségét 
és Anna leányát, Kunigunda anyját. Utóbbi csakugyan vejéhez mene
kült, nem mulasztván el annyi kincset elvinni magával a királyi kincs
tárból, amennyit csak lehetett. Nem kis dolgokról volt szó ; még Atillá
tól maradt holmik is szerepeltek az elhurcolt drágaságok között ; emle
gettek királyi koronát, kardot, nyerget, tányérokat és más drága
ságokat. Ezek aztán ott is vesztek Csehországban. IV. István, amikor 
1272-ben Ottokárral kiegyezett, propter bonum pacis lemondott róluk.1

Ottokár 1278-ban a magyarok által segített Habsburgi Rudolf 
császár ellen Dürnkrutnál csatát vesztett és a németek kezébe jutott, 
akik a fogoly királyt irgalom nélkül levágták. így lett Kunigunda 
özvegy. Kevéssel utóbb Zavis a királyné udvarába kerül s csakhamar 
a közte és a lovag közti szoros barátságról beszél a hír. Talán a nagyobb 
botrány elkerülése végett 1285 tavaszán titkos házasságot kötöttek, 
ami —  a kor felfogása szerint —  Zavist, ki ekkor már Csehország kor
mányzójaként működött, rangban a közönséges főurak fölé emelte, 
így  történhetett csak meg, hogy Falkensteini Zavis Kunigunda halála 
után 1287-ben ismét királyi házból való feleség után nézett s el is nyerte 
IV. László magyar király egyik nővérének kezét. Hogy a házasságnál 
a cseh lovagot kizárólag érdek vezette, arra nézve elegendő bizonyíték 
a már ekkor elég viharos előzmények után zárdába vonult király
leánynak középkori fogalmak szerint különösen előrehaladott kora, 
amennyiben Erzsébet hercegnő ez időtájt a harminc- 
harmadik évét túlhaladta. Hogy ezúttal másodszor 
is tetemesen gyarapodott Zavis úr kincseskamrája 
a magyar uralkodóház drágaságaiból, az magától í

A  nélkül, hogy kalandos feltevésekbe akarnék 
bocsátkozni, rámutatok arra a körülményre, hogy 
a Szt. István legendáit tartalmazó kódex felbuk-

°  KEZDŐBETŰ EGY X II .
1 Theiner, Monumenta Hist. Hung. I. 298. 1. s z á z a d i  k ó d e x b ő l
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kanása Hohenfurtban épp arra az időre esik, amikor Falkensteini 
Zavis magyar származású feleségeinek kincseiből gazdag ajándékokat 
juttat családi monostorának. Nem lehetetlen, hogy ez volt az útja nem
csak a Magyarországból kikerült kéziratnak, hanem Szt. István legendái 
nagyobb mértékű elterjedésének is a cisztercieknél.

Minő érdeklődést keltett eleinte a kódex a hohenfurtiaknál, leg
jobban a korrektúra, amelyen átesett, mutatja. Az ezzel együtt felra
kott olvasási jelek pedig arról tanúskodnak, hogy a magyar király legen
dáját a zárdabeli lectiók közé is felvették.

Kódexünk további sorsáról legfeljebb csonkasága s külső lapjai
nak elpiszkolódása beszél. Kellett lenni egy korszaknak, amikor az 
érdeklődés köréből annyira kikerült, hogy táblája is leszakadt s a kötet 
elfeledve hevert egy zugban, mindaddig, amíg a X V II . században a 
régi írások iránt ébredni kezdő kíváncsiság s az ezzel járó megbecsülés 
mai díszes kötéséhez nem juttatta.

Mikor és hogyan jutott ki Hohenfurtból körülbelül hatszáz évi ott
létei után az érdekes kézirat, kiknek kezén ment át, amíg végül vissza
került arra a földre, ahol majdnem nyolc századdal ezelőtt létrejött, arról 
a kötet mit sem árul el. De annyi is, amit róla tudunk, elegendő a régi 
mondás újból való igazolásához : Habent sua fata libelli.

Fölösleges lenne fejtegetni, minő fontos kútfői a magyar történet
írásnak az első magyar király legendái és életrajza. Az a kevés, amit 
Szt. Istvánról tudunk, nagyobb részben ezeken alapul ; ezekből merí
tettek krónikásaink éppúgy, mint újabbkori historikusaink.

Azonban hosszú időkön át csak a Hartvik püspök által szerkesz
tett életrajzot ismerték és használták. Amíg a két legenda feledésbe 
merült, addig a Hartvik-féle compilatio a középkorban gyökeres levél
lel egyforma tekintélynek örvendett. Minden szavát vitathatatlannak 
tartották ; hiszen pápai bulla ismerte el hiteles voltát (igaz, hogy a 
szentszék jogait csorbító kitétele kivételével) és az egyes káptalanok
nál található példányaiból pörbeli bizonyíték gyanánt hiteleshelyek 
adtak ki kivonatokat. S az életrajz e nagy tisztelete átszállott a későbbi 
korokra is. A  legendákról egész a X V I I I .  század végéig tudomást sem 
vettek. Kéziratos példányok alig voltak belőlük és nyomtatásban elő
ször 1781-ben adta ki őket Mancini A n ta l3 a XV . századi melki kézirat 
alapján. A  kevés példányban nyomtatott könyvecske szűk körben ter
jedt el (példányai ma is nagy ritkaságszámba mennek) és alig tett

1 Primi Hungarorum regis apostoliéi S. Stephani vita. E  pervetusto codice 
msso. celeberrimi monasterii Mellicensis excerpta. Posonii, ex typographia Patz- 
koiana. É. n. ; az 1781. évszám az előszó végén áll.
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hatást. A  legendákat csak akkor kezdték nagyobb figyelemben részesí
teni, amikor Endlicher István 1849-ben megjelent Monumentáiban egy 
addig ismeretlen, korai kézirat, a X I I— X I I I .  századi heiligenkreuzi 
passionale után láttak napvilágot. Kevéssel utóbb, 1854-ben Watten- 
bach a Monumenta Germaniae X I. kötetében megismételte Endlicher 
kiadását, a nélkül, hogy újabb kéziratot használt volna szövegéhez. 
Végül kritikai kiadást adott belőlük Mátyás Flórián 1881-ben, amint 
írja, szintén a heiligenkreuzi kódex alapján ; valóságban azonban csak 
újból leközölte Endlicher szövegét, hozzáadván a Mancini-féle kiadás 
és a Hartvik-compilatio variánsait.

Ha a legenda-kiadások e rövid sorát összevetjük Hartvik könyvé
nek 1486-tal kezdődő nyomtatott kiadásaival, akkor látjuk igazán, 
mennyire nem érdeklődtek a kutatók az előbbiek iránt. A  mellőzést még 
tekintélyes történetírók is azzal vélték indokolhatónak, hogy Hartvik 
zagyva munkáját megtették az eredeti szerkezetnek, ezzel szemben a 
két legendát ebből készült kivonatoknak nyilvánították.

Pedig a két legendának mint forrásműnek értéke magasan fölötte 
áll Hartvik compilatiójának. Ez adja meg a fontosságát az Ernst-kódex 
fölmerülésének, amennyiben az nemcsak régibb, de jobb és megbízha
tóbb szövegét nyújtja a legendáknak, mint az eddig ismert kéziratok.

A  legendákat három kódexből ismertük. Ezek között a legnagyobb 
tekintélyben állott a heiligenkreuzi ciszterci-apátság gazdag könyv
tárának a két legendát is tartalmazó kézirata.

Korban a heiligenkreuzi után a lilienfeldi kézirat következik. 
A  lelkiismeretes G. H. Pertz megállapítása szerint 1 az előbbinek a máso
lata a X I I I .  századból.

A  harmadik példány is a nagy ciszterci passionale egyik másolatá
ban maradt fenn a melki apátság ősrégi könyvtárában. Ez is több 
kötetre volt tervezve, s éppúgy, mint a lilienfeldit, a X I I I .  században 
kezdték írni. De csak az első, január és február hónapokat tartalmazó 
kötet készült el belőle, vagy csak ez maradt meg ; a hiányzó folytatást 
öt ívrétű kötetben egy melki szerzetes, Lieb Kristóf másolta a XV. szá
zad második felében. Ebből adta ki a legendákat Mancini 1781-ben.

Ezekhez járul most negyediknek az Ernst-kódex.
A  legendáknak mind a négy kéziratban ugyanazon rendben való 

összekapcsolása arra mutat, hogy a kettőt már igen korán együvé 
tartozónak tekintették. Az egybeforrott két legenda azonban az Ernst- 
kódexben még önálló munka gyanánt jelenik meg, míg a három másik
ban már csak egy passionale alárendelt része.

1 Archív dér Gesellsch. f. alt. d. Geschichtskunde, V I. 185. 1.

2*
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A  kéziratokat összevetve, egymáshoz való viszonyukat kb. ilyen
formán gondolhatjuk :

Egyesített nagy és kis legenda.

Ernst-kódex Ismeretlen másolat. Ismeretlen másolat
X II. sz. í némi változtatásokkal.

Heiligenkreuzi kódex.
Melki-kódex. 1464. x i l —X III. sz.

Lilienfeldi kódex.
X III. sz. .

Az Ernst-kódex után a legjobb szöveget a melki adja; e kettő 
hihetőleg egy alap-kódexre megy vissza, amely nem állott messze az 
eredetitől. A  heiligenkreuzi másolat már erősen romlott. Természetesen 
valamennyinél feltételezhető még egy vagy több közbeeső másolat is. 
Hartvik a X II. s2. elején bizonyosan romlatlan példányt használt. 
Az Ernst-kódex mellett szól, hogy Hartvik munkájával mindenütt 
összevág, kivéve azokat a helyeket, ahol Hartvik szándékosan változ
tatott az átvett szövegen. Ahol eddig Hartvik javításait vélték fölfe
dezni, ott valóságban a legendák kéziratai voltak korrumpálva.

A  legfontosabb eltérések a legendák mostanáig ismert és az Ernst- 
kódexben található szövege között a következők :

Géza király jellemzése a nagy legendában. Az eddigi szöveg így 
hangzott : »Erat tunc princeps quintus (helyesen : intus) ab illő, qui 
ingressionis ungarorum in pannonia dux primus fuit nomine Geiza, 
seuerius quidem et crudelius olim potentialiter ágens in suos, misericors 
autemet liberális in aiienos .. Az eredeti szövegben pedig ez áll : »Erat 
tunc princeps quartus ab illő, qui ingressionis hungarorum in panno
niam dux primus fuit, nomine Geiza, qui et eredül us in iesum, potentia
liter ágens in suos, misericors autem et liberális in aiienos . . .« Az annyi 
sok magyarázgatásra okot adott intus, — vagy, mint majdnem min
denki értelmezte : quintus kitétel tehát egyszerű másolói hibára foko
zódik le s ezzel elesnek a hozzá fűzött összes gyanítások. Hartvik itt 
sem szerepelhet mint javító. Még érdekesebb ennél, hogy a régi szöveg 
szigorú és kegyetlen fejedelme eredetileg csak azért bánt keményen az 
övéivel s irgalmasan az idegenekkel, mert (már ekkor) Jézusban biza
kodott (vagy kezdett hinni). Úgy, ahogy a megrontott szöveg és hasonló
kép Hartvik mondják, durva, zsarnok, barbár áll előttünk, áld erősza
kosan bánik a saját népével (vagy háznépével?), de kedveskedik az 
idegeneknek. A  kemény fegyelmezés ellenben a kereszténységet jelzi ; 
Géza már Jézus hite felé hajolva, nem tűri el a keresztényies erkölcs



elleni kihágásokat. A  szelidebb jellemzés a magyar emberé, aki a feje
delem tudott szigorúságát megindokolja ; a másik az idegentől ered, 
aki a barbár magyart vadnak, irgalmatlannak szerette tartani.

A  kisebb eltérések közé tartozik, hogy amíg az Ernst-kódex szerint 
szt. Adalbert pruziam ingressus est, a többiek mind hibásan ruziam, 
illetőleg pyziam megnevezést használnak. Kódexünk szerint Ascricus 
páter, cum suis discipulis advenit. . . bonifacius in loco patris constitutus 
abbas a délvidékre ment téríteni. A  későbbi kéziratokban Bonifacius 
in loco patris abbas deinde constitutus, amiből azt lehetett következ
tetni, hogy az első vashegyi apát Aszkrik volt, utána pedig megtették 
annak Bonifácot. Pedig Aszkrik, bár ő alapította a vashegyi monos
tort, nem viselte ott az apáti tisztet, hiszen őt Szt. István érsekké tette, 
ellenben ő helyette mindjárt Bonifác lett az első pécsváradi apát.

Az eddigi szövegben értelmetlen volt a Nagyasszony-napjához 
fűzött magyarázat ; méltán hihették a commentatorok, hogy cseh 
volt, aki írta : festiritas assumptionis . . . uirginis sine addimento proprii 
nominis ipsorum lingue regine vocitetur. Milyen másként hangzik az 
igazi szöveg : festivitas assumptionis . . . virginis sine additamento pro
p rii nominis ipsorum lingva, regine dies vocitetur.

Amikor az Erdélybe törő besenyők ellen csapatokat rendel a király, 
azt olvassuk a régi szövegben : precepit [ut] . . . omnes in rure manentes 
ad munilionem civitatis . . . congregaret. Tehát gyűjtse össze a parasz
tokat a város védelmére. Ezzel szemben az Ernst-kódexből arról érte
sülünk, hogy : precepit omnes irruere manentes ad munitiones civita- 
ínm . . . congregare.

Miután a nagy legendát oly sokáig csonkának tartották, nem 
kicsinylendő, hogy az Ernst-kódexben EXPLIC IT-tel végződik, ami a 
többiekből azért hiányzik, miután ezekben már a két legenda vég
legesen összeforrottnak tekinthető.

A  kis legenda előszavában mind a három kódexben ezt olvastuk : 
Stephani . . . reg is vitám . . . sicut fideli et veraci relatione tunc temporis 
inven tűm accepimus . . . Ezt a helyet ugyan Wattenbach jó érzékkel, 
de önkényesen viventum-ra változtatta; azonban a mondat igazi alakját 
csak az Ernst-kódexből ismerjük meg; fideli et veraci relatione tunc 
temporis viventiuin. Csak az eredeti szerkezetben olvasható, hogy azok, 
akik hallottak a király tanításáról : confluebant ad eum. A  bevándorló 
besenyők kirablásánál a régi szövegben : mentionem habuimus áll, a 
most feltalált eredeti szerkezetben sokkal közvetlenebbül így szól a 
szerző : memóriám feci. Ugyanebben a fejezetben a rabló szolgákról 
egyik kéziratban ezt olvassuk : quorum animus certum est flecti in
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vitium, a másikban éppenséggel animus cereus állott ; a valódi alak 
az Ernst-kódexből tűnik ki : animus cercior est flecti in vicium.«

E változatok között, amelyek az eredeti szöveg ismeretéhez köze
lebb visznek bennünket, talán az utolsó bír legnagyobb érdekességgel.

A  kis legenda az eddig ismeretes szövegek szerint Szt. István 
halála idejét ekképpen tartotta fenn : »Anno dominice incarnationis 
M X X X V I I I  indictione V I. Henrico romanorum augusto, anno antem 
imperii sui X X X V I I I .  kai. septembris obiit. Ez világos és félreért
hetetlen, a halálozás napja szeptember 1. Az év felől nincs kétség, habár 
a Hartvik-féle életrajz egyes kéziratai még ebben is eltéréseket mutat
nak. Hogy lehet mármost, hogy Hartvik, ha az általa majdnem tel
jesen és szolgai hűséggel átírt nagy legendában ilyen pontos dátumot 
talál, azt teljes 16 nappal előbbre merje tolni? A  feleletet a kis legenda 
eredeti (vagy az eredetihez közelebb álló) szövege adja meg, 
amelyből kitűnik, hogy a legendának valószínűleg Pannonhalmán.élő 
magyar bencés írója sem ismerte már az elhúnyta után hamarosan 
elfelejtett első magyar király halálának napját : imperii sui X X X . 0 
V I I I . °  ki. obiiU, olvassuk a kódexben. Lehet, hogy e különös datálás 
(mert a kalenda jelzése hónap-név nélkül igazán különös) helyén a 
szerző eredeti kéziratában spatium volt hagyva a hónap számára, az 
sem lehetetlen, hogy a ki. csak a másoló révén csúszott bele a szövegbe 
és az eredetiben a napi jelzésnek még ez a csökevénye sem volt meg. 
Egy azonban világos : Hartvik nem olvasott az előtte fekvő legendá
ban az évszámon kívül közelebbi megjelölést Szt. István halála idejé
ről, tehát módjában volt tetszésszerinti napra tenni a király elhúnytát 
s ezzel a csodás események nagyon kis számát eggyel szaporíthatta.

Az évszám a kis legendából van kiírva. Ha ott Hartvik napi keltet 
is talál, — úgy, amint azt Wattenbach, majd utána Mátyás Flórián 
kiegészíthetni vélték : V II I .  kai. Septembris, semmi esetre sem mu
lasztja el nagyobb hitelesség okáért azt is leírni. De mert nem talált, 
módja volt megcsinálni a maga szájaíze szerinti történetecskét.

Ez a halálozási dátum éppannyi hitelre tarthat számot, mert ugyan
arról a tőről fakadt, mint Hartviknak az időmeghatározása Szt. István 
uralkodási éveiről : Szt. István teste 45 évig volt csodajelek nélkül sírba 
rejtve, mert épp ennyi évig viselte terreni coronam imperii, amely dolgot, 
mondja a jó püspök : oculis spiritualibus delectat intendere. A  halálozás 
napja is ilyen spirituális delectatio kedveért tevődött augusztus 15-ikére.1

1 Nincs tanulság nélkül párhuzamba hozni a magyar szerzetes és a német 
püspök felfogását ugyanazon dolog felől. Utóbbi Szt. István sírjának szomorú 
elfelejtésében megtalálja —  ha némi tódítás árán is —  a csodát.



Sajnos, az így több mint kétségessé vált augusztus 15-iki keltezés 
helyére másikat tenni nem tudunk s valószínű, hogy sohasem is fogunk 
tudni. Az Ernst-kódex X I I I .  századi hohenfurti korrektora hagyott 
ugyan ránk egy másik, eddig sehol sem hallott dátumot a halálozást 
elbeszélő 123b oldalon a lapszélre írva : V I I I  kalendas mai (ápr. 24, 
Szt. György napja). Azonban nézetem szerint ennek sincs nagyobb 
értéke, mint akár Hartvik-csinálta aug. 15-nek, akár a legendák heiligen- 
kreuzi és melki variansaiban olvasható szept. 1-nek. Késői utó dók hoz- 
závetései ezek mind és 'valószínűleg közel sem járnak az igazsághoz.

RÉGI ÉS ÚJ KÉZIRATOK
Í RTA É M I L E  H E N R I O T  (P A R IS )

A kéziratgyüjtés szenvedélye, amely már valóságos divattá vált, éppen
séggel nem újkeletű. Egyike ez a könyvkedvelés legrégibb s leg

természetesebb formáinak, azokból az ősidőkből, amikor még könyvek 
sem voltak ; s a könyvnyomtatás föltalálása egyáltalán nem ölte meg; 
legfeljebb változtatott rajta. A  könyvbarátok könyvtárában mindig 
volt egy-egy rejtett szöglet, értékes kéziratok számára. Mindaz, amit 
emberkéz írt, nem került szükségképpen sajtó alá, s bizony sok kiváló 
író, vagy egyszerű tudós műve sokáig nem látta meg a napvilágot ; így 
hát igen érchető, ha a klasszikus koroknak nagy gyűjtői, dúsgazdag 
műbarátai iparkodtak megszerezni őket könyvtáruk és gyűjteményük 
gyarapítására. De, fájdalom, e könyvkedvelő ősök nem voltak még oly 
vakbuzgók, mint az unokáik, s kéziratos művek iránt inkább csak kiadat- 
lanságuk miatt érdeklődtek. Ez a megkülönböztetés mindenképpen 
sajnálatos. Mert hogyha a X V II. század egy-két műkedvelőjének eszébe 
jut, hogy nyomdákban s kiadóknál összeszedje Corneille, Racine, La 
Bruyère, Molière kéziratait, oly időben, mikor mindezt egy falat 
kenyérért megkapta volna, ezek az értékes emlékek máig is meg
maradtak volna, s nem kellene sajnálkoznunk Molière kéziratainak 
hiányán, akitől nincs egyebünk néhány jelentéktelen aláírásnál, híjján 
minden történeti s irodalmi érdekességnek.

E nagy író kéziratainak ez a teljes elsikkadása jó sokáig foglalkoz
tatta a kutatók kíváncsiságát. Sardou szerette mesélgetni, hogy egyszer 
egy parasztember egész szekér papírt hozott a Comédie Française-be, 
Molière» papirosait#, amelyekre ő akadt rá, s amelyekkel, mikor nem 
fogadták, végleg és nyom nélkül eltűnt. De ennél sokkal valószínűbb,


