
TANULMÁNYOK
A KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁGI 

KÖNYVKULTÚRÁRÓL

Országos Széchényi Könyvtár 
Budapest 1989





TANULMÁNYOK
A KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁGI KÖNYVKULTÚRÁRÓL



AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KIADVÁNYAI
ÚJ SOROZAT 3.

Szerkeszti 
Kovács Ilona

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR
BUDAPEST



TANULMÁNYOK
A KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁGI 

KÖNYVKULTÚRÁRÓL

Az Országos Széchényi Könyvtárban 
1986. február 13-14-én 
rendezett konferencia 

előadásai

Szerkesztette 
Sze leste i N. László

Budapest 1989



Lektorálta 
Fügéd i Erik

ISSN 0237-0042 
ISBN 963 200 255 5

Kiadja az Országos Széchényi Könyvtár 
Felelős kiadó: Juhász Gyula akadémikus, főigazgató 

Készült az OSZK Nyomdaüzemében, Budapest 
800 példányban, 12,5 AJ5 ív terjedelemben 

Felelős vezető: Burány Támás 
Munkaszám: 87.132



TARTALOM

Bevezető .......................................................... 7

A tanulmányok jegyzeteiben szereplő rövidítések ................... 11

Székely György: A középkori Magyarország művelődésének egyes

általános kérdései a kódexek tükrében ................... 21

Tárnái Andor: A Halotti Beszéd retorikája ........ ............ . 39

Erdő Péter: Kánonjogi kódexek és töredékek Magyarországon ........  31

Török József: A 11-12. századi liturgikus kódexek tipológiája ....  63

Solymosi László: Könyvhasználat a középkor végén (Könyvkölcsönzés a

veszprémi székesegyházi könyvtárban) .................... 77

Veszprémy László: Legkorábbi hazai sacramentariumaink ............  121

Szendrei Janka: Esztergomi breviarium notatum Prágában ....... . 137

Sarbak Gábor: A pálos Liber viridis ...............................  155

Holl Béla: Jodocus Clichtoveus Elucidatoriuma és a magyarországi

himnuszköltészet európai recepciója ..................... 169

Körmendy Kinga: 15. századi eszmetörténeti kérdések az esztergomi

Főszékesegyházi Könyvtár Ms II. 7. jelzetű kódexében .... 183

Madas Edit: Adalékok az Érsekéjvári-kódex sermóihoz ..............  203

Juhász László: Az "Esztergomi rövid krónika" hitelességének

kérdéséhez (írótinta és pergamenvizsgálatok) ............. 225

Wehli Tünde: A wolfenbütteli zsoltároskönyv könyvfestészeti

szempontból ..............................................  251

Körmendy Kinga: Egy 1432-ből származó imádságoskönyv

magyar vonatkozásai ...............................  259

Török Gyöngyi: Egy 15. századi imádságoskönyv a hónapképek

és a magyar szent királyok ábrázolásával ................  273

Érszegi Géza - Szelestei N. László: Fogalmazási mintákat tartalmazó

tankönyv töredékei a 14. század első feléből ............  297

J. Fodor Adrienne: Az olmützi Janus-kódex .......................  327

Vizkelety András: Ismeretlen forrás árpádházi szentjeink

hagiográfiájához ........................................  345

Hely- és névmutató ................................................. 359

5





BEVEZETŐ

nS finom remegések: az erőm" 

/Ady E.: A Tisza-parton/

Amikor nemzeti könyvtárunk, az Országos Széchényi Könyvtár 1985-ben 

beköltözött a hajdani királyi palotába, és a korábbinál méltóbb, a mai 

technikának megfelelőbb elhelyezéshez jutott, nagy érdeklődést keltő 

kiállításon mutatta be kincseinek egy részét: középkori kódexeit. Iro

dalmi emlékeink szétszóródása miatt az a törekvés, hogy a középkori ma

gyar könyvkultúráról átfogó képet kapjon a látogató, szükségszerűen az

zal járt, hogy a külföldön lévő, magyar vonatkozású, vagy teljesen ma

gyar kódexeket is a lehetőséghez képest be kellett mutatni. Nemcsak az 

országon belüli és a szomszédos államokban lévő nagy könyvtárak bocsá

tották rendelkezésre féltett darabjaikat, hanem szinte egész Európából 

befutottak a magyar szellemi múlt becses emlékei. Az itt következő első 

tanulmány az egész kiállítást értékeli nemzeti kultúránk fejlődése 

szempontjából.

Amikor aztán a kiállítás 1986. februárjában végéhez közeledett, 

a Könyvtár vezetősége, a Magyar Tudományos Akadémia Középkori Munkabi

zottsága és "Fragmenta codicum" kutatóhelye ülésszakot rendezett. 

A könyv, amelyet az olvasó most kezében tart, ennek a szümpoziumnak 

előadásait tartalmazza abban a sorrendben, ahogyan ott elhangzottak. 

A mondanivalót nagyrészt az alkalom szülte, és bár mindegyik előadás

kapcsolódott a kiállításhoz, nem előre átgondolt, tudományos terv hatá

rozta meg őket, hanem inkább hasonlítanak egy kaleidoszkóp tarka együt

teséhez .

A tanulmányok egy része olyan kódexeket vett vizsgálat alá, amelyek 

több száz éve először jártak Budán, és részben már régebben ismertek 

voltak a magyar kutatók előtt, részben most nyílt alkalom behatóbb 

vizsgálatukra. A legparádésabb darab kétségtelenül az a szépen díszí

tett breviárium volt, amelyet ma Wolfenbüttelben őriznek, s amelyet ta

lán Szent Margit forgatott a szigeti kolostorban. Két tanulmány -
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könyvtári nyelven szólva - egy-egy szakcsoportot tekint át: a középkor

ban olyan nagyon fontos kánonjogi, vagy a rengeteg egyházi intézmény 

mindennapi életéhez tartozó szertartáskönyveket rendezi, mintegy kata

lógusát adja. A határ más téren is tág, a veszprémi káptalani könyvtár

15. századi kölcsönzőnaplója ugyanúgy helyet kap a kötetben, mint a Ha

lotti beszéd vizsgálata, vagy a középkori Magyarország büszkeségének, 

Janus Pannoniusnak verseit tartalmazó olmützi kódex bemutatása.

A kaleidoszkópot tovább forgatva, biztosan feltűnik a töredékek 

nagy szerepe. A magyar tudományos élet régen felismerte, hogy ha kultu

rális életünkről valós képet akar megrajzolni, nem elég a vak véletlen 

játékszabályai szerint megmaradt teljes emlékek gyűjtése, azokra a tö

redékekre is szükség van, amelyek a mű meglétét, magyarországi hasz

nálatát bizonyíthatják. A szerencsésebb múlttal rendelkező országokban 

is fontos ez a munka, nálunk jelentősége óriásira nő. Kánonjogi művelt

ségünk képe biztosan sokkal szegényesebb lenne, szükségszerűen primití

vebb állapotokra kellene következtetni, ha a töredéket nem vennénk te

kintetbe. Ha az a 18 vékonyka pergamentcsík és két teljes lap, amelyet 

a 15. század elején Bécsben könyvkötésre használtak fel, nem került 

volna elő, nem szaporodott volna meg a hivatalos iratok és magánlevelek 

formuláskönyveinek legfeljebb fél tucatra rúgó csoportja.

A formuláskönyv töredékes szövegének közreadása hagyományos módon 

történt, és új eredményekre vezetett, más esetben a régi eljárások nem 

lehettek hatásosak. A modern kriminalisztika teljes fegyvertárának be

vetése döntötte el azt a régóta vitás kérdést, hogy vajon az ún. "Esz

tergomi krónika" - egy mindössze egylapos bejegyzés egy iskoláskönyv 

végén - a kódex többi részével egykorúnak tekinthető-e, vagy 19. száza

di hamisítvány. A kriminológia szakemberei örömmel próbálták ki fegyve

reiket, a kodikológusok, a művészet-, zene- és irodalomtörténet művelői 

mind saját módszerükkel igyekeztek a kódexeket vizsgálni, és új eredmé

nyekre jutni.

Nagy szenzációt ezek az eredmények nem hoztak, nem bukkantak isme

retlen nyelvemlékekre, s ha régóta ismert kódexek új megvilágításba ke

rültek is, ez még nem változtatta meg alapvetően a középkori művelődé-
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síinkről alkotott képet. Az előadások nyomtatásban történő közzététele 

hitünk szerint mégis fontos. A kutató új forrásokhoz jut, egyes emléke

inket ezentúl másként ítéli meg, s az apró eredmények együttes hatása 

ugyanúgy megváltoztatja az összképet, mint ahogyan milliárdnyi apró hó

pehely egy éjszaka leforgása alatt megváltoztatja az ismert táj megszo

kott képét. Ezért kell köszönetét mondanunk azoknak, akik kódexeiket 

rendelkezésünkre bocsátották, s azoknak az előadóknak, akik a kiállítás 

kihívására válaszolva, szerényen vállalták az aprómunkát, annak minden 

vesződségével, nehézségével és időt rabló voltával együtt.

Juhász Gyula Fügedi Erik Vizkelety András

az Országos Széchényi 
Könyvtár főigazgatója

az MTA Középkori 
Munkabizottság 

elnöke

az MTA "Fragmenta 
codicum" kutatóhely 

vezetője
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A középkori Magyarország művelődésének egyes általános kérdései

a kódexek tükrében

Székely György

Jelentős feladatot vállalt magára az Országos Széchényi Könyvtár 

"Kódexek a középkori Magyarországon" című kiállítása megrendezésével 

mind szaktudományi, mind pedig általános művelődési szempontból. Az az 

időpont is különlegesen fontos, amikor a kiállítást létrehozta. Főváro

sunk ekkor adott helyet a nemzetközi együttműködés szempontjából nagy 

lehetőségeket nyújtó Európai Kulturális Fórumnak, és ehhez szervesen 

kapcsolódott egy olyan tudományos-művelődési szemle, amely hiteles ké

pet nyújt országunk írásbeli kultúrájának első fél évezredéről, és se

gít megjelölni művelődésünk európai helyét, az összefűző szálakat olyan 

korban, amikor a hétköznapokat oly sokszor a múzsákat hallgatásra kész

tető csatazaj töltötte ki, s amikor a társadalom nagyobb részére nem 

terjedhetett ki az a magas kultúra, amiről a kiállítás számot adhat. 

A maga állagában és összehasonlítási lehetőségeiben tehát a kiállítás 

élénk érdeklődést válthatott ki a hazai és külföldi szemlélőben, a kü

lönféle humán szaktudományok művelőiben és a kiállításlátogatók jóval 

szélesebb körében. A maga sajátos műfaji és nyelvi adottságaival termé

szetes módon tanúsítja a kiállítás kódexanyaga^ és az azt kiegészítő 

néhány tárgyi emlék, mennyire összeforrott a magyarországi művelődés 

Európával, s lett annak annál szervesebb része, mennél több önálló, 

"nemzeti" vonást tudott kialakítani társadalmi, politikai, tudati fej

lődése során.

A kiállítás részben az időrendi szempontot érvényesíti, amikor az 

anyagot uralkodóházak szerint csoportosítja termekbe. Ez korántsem kül

sőleges rendező elv, immár tartalmatlan hagyomány, hanem igen kifejező 

mind a politikai történet, mind pedig a művelődés korszakainak megjelö

lésében. Az Árpádházi és Anjou királyok kora még inkább az európai mű
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velődés formáihoz, műfajaihoz, intézményeihez való felzárkózás kora 

volt Magyarországon, a Zsigmond uralmától a mohácsi vészig tartó kor 

pedig már a jelentősebb hazai alkotások, a legmodernebbnek számító ak-. 

kori irányzatok adaptálásának időszaka, és egyben a műveltség társadal

mi bázisának kiszélesedését jelzi, immár nem az egyházra szorítkozó mű

velődés időszaka csupán. Ennek látszólag ellentmond, hogy a kiállítás 

utolsó terme éppen az egyházi műveltségnek ad teret, mutatva annak ma

gas színvonalát, változatosságát a 15-16. század fordulóján. Mégis a 

kiállítás eme része bizonyos fokig optikai csalódás: az európai művelő

dés éppen ez időben szakadt el a kódexek kizárólagos fontosságától, s 

tört utat az ebben a kiállításban természetesen nem érzékelhető könyv- 

nyomtatás, és már ekkor feszegette a középkori egyház zárt kereteit az 

Európa különböző pontjain feltünedező előreformáció a maga változatos 

formáival: eretnekmozgalmak, misztika, új áhítat ...

Mind a vallásos szellemi áramlatok, mind a külföldi egyetemek láto

gatásából erősödő új gondolatok kiállított példái az ún. Huszita Biblia 

kódexforrásai. A kiállítás forgatókönyve annak példájául emelte ki, 

hogy a jelzett időszakban az ájtatossági-aszkétikus irodalomban egyre 

nagyobb szerepet kapott a nemzeti nyelv, amely már a laikusok ilyen 

jellegű olvasmánya, illetve lelki művelődési irányát jelzi. Már az el

ső, részleteiben három kódexben fennmaradt magyar bibliafordítás na

gyobb laikus közönség számára készülhetett. Az első a Bécsi-kódex, ma

gyar bibliafordítás 1450 körül, az Országos Széchényi Könyvtárból, a 

második a Müncheni-kódex, magyar bibliafordítás 1466, a müncheni Bajor 

Állami Könyvtárból, a harmadik lett volna az Apor-kódex, amit egykor 

a Székely Nemzeti Múzeumba juttattak, és Sepsiszentgyörgyön őrzik. 

A nyelvtörténeti kutatás immár több mint száz esztendeje állapította 

meg, hogy a Bécsi és Müncheni kódex mellett a Simonyi Zsigmondtól fel

ismert Apor-kódexbeli első kéz zsoltárfordítás leírása a legrégibb ma

gyar Biblia három nagy töredéke. Simonyi kiemelte, hogy egyetlen más 

kódexünkben sincs annyi merészen alkotott neologizmus, mint éppen az 

említett háromban. Vannak olyan szavak, amelyek csak bennük fordulnak 

elő (rütet - extázis), s más ritkák is csak rajtuk kívül még egy-két
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kódexben (forbátl - megtorol), A 20. századi kutatás mutatta ki éppen e 

szavak nemcsak lelki, hanem földi politikai vonatkozását. A mevetes - 

insultatio, a fozlat - praedatio, praeda fogalmak biztosan ilyenek. De 

el sem szabad túlozni a szóértelmezés megideologizálását. Amikor a Hu

szita Biblia egy pontján az "És mend ezekben nagy közlet erőssejtetett 

mü közöttünk és tü közöttetek" mondatból a modern értelmezés az isteni 

kinyilatkoztatás (közlés) bebizonyosodását olvasta ki, Bán Imre - a Ká

rolyi Biblia revideált fordítását is segítségül híva - mutatott rá a 

természetesebb értelmezésre, hogy ti. nagy távolság (közbevetés) van 

köztünk és köztetek (ti. az üdvözültek és elkárhozottak között). A lo

kalizáláshoz segít a Nyíri Antaltól felelevenített fejtegetés a Münche

ni kódexben többször előforduló akcsa (= quadrans) szóról, amit a for

dítók a fordítás helyének lakosságától hallhattak (román akcse, ezüst 

pénz< oszmán török akcse, aprópénz), ti. Moldvában, és ezt nem a másoló 

szóhasználataként kell felfogni. A nyelvtörténeti kutatás a párhuzamos 

helyek összeállításával nagy valószínűséggel állíthatta, hogy a Bécsi 

kódex első felét és Máté evangéliumát más fordította, mint a bibliafor

dítás többi részét, amit talán némely fejezet kivételével egy másik 

fordított, azaz aki Mátét fordította, nem fordíthatta a többi evangé

listát, eltérnek pl. a személyragos igenevek eltérő használatában. Szi- 

ly Kálmán ezért írhatott Tamásról és Bálintról, mint a Biblia első ma

gyar fordítóiról. Ez azonban már az irodalomtörténet színesebb terüle

tére vezet át. Thienemann Tivadar még két ferences barátnak huszitiz

mussal vádolt bibliafordításáról írt, a vulgáris Biblia ugyanis az 

egyetemes egyház egységét fenyegette. Ö azonban Bibliájukban nyomát nem 

lelte a huszitizmusnak. A ferenciek Bibliája elnevezést félreértésen 

alapulónak minősítette Timár Kálmán: Tamás és Bálint huszitasággal vá

dolt papok (Bálint plébános) bibliafordításáról ugyan ferences krónika 

ír, de nem mondja őket rendtársaknak. Ilyen értelemben joggal tulajdo

nította Elekes Lajos immár negyvenhat éve huszita klerikusoknak őket. 

De a helyzet még érdekesebb a forráshely teljes értelmezésével; ez két 

minőséget ad meg, váltogatva: "duo literati de Kamanest, videlicet Tho

mas et Valentinus", "duo clerici haeresim praedictam seminantes", "sim-
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plices literati". A szóhasználat a deák és a klerikus fogalmak elvá

lásának határán mozog, talán irányuk miatt kétségbe vonva papi mivoltu

kat. A kódexek kutatása tehát bőségesen nyújt teret a különféle disz

ciplínák művelőinek. Nyelvész, Mészöly Gedeon lelt olyan latin kódexet, 

amely egyebek közt bibliai részeket is tartalmaz, ti. a nagyobb és ki

sebb prófétákat, s egy híján az oly rég keresett prológusokat is. Mivel 

pedig eme bibliai rész írását Prágában, 1422 április 14-én végezték be, 

a mi kiállított kódexeink is visszamutatnak a már huszita felkelő egye
temi városra.2 Egyetemi műveltség és deákműveltség felé mutat a vallá

sos élet sajátos áramlatai közti küzdelem három kódexbeni lecsapódása.

A kiállításon a kódexek szinte önálló fontosságot nyernek, egyedi

leg is figyelemre érdemesek. Valójában azonban szinte mindig valamilyen 

kisebb-nagyobb gyűjteménybe tartoztak. A kódexek, kézírásos könyvek 

élete aligha választható szét a könyvtáraktól, amelyekbe kerültek. 

A műveltség fokát nemcsak az egyes kódexek tartalma, előfordulási rit

kasága, vagy gyakorisága mutatja, hanem talán ennél is inkább az, mi

lyen helyük volt valamely gyűjteményben, mikor kerültek abba. Bármeny

nyire hangsúlyozzuk a folyamatosságot a középkori egyházi és udvari 

élet formáiban, a szertartások szövegében, ez nem mond ellent az éne

kelt és zenei dallamok változatosságának, fejlődésének. Még inkább ha

tottak a kódexek művészeti elemeire, funkciójában változatlan formakin

csére - a díszített kezdőbetűkre, a lapszéli rajzokra és a képes táb

lákra az európai képzőművészet sokszor igen felgyorsuló, a politikai és 

a művelődési szférák korszakhatáraihoz korántsem mindig igazodó váltá

sai, stílusban, színben, dinamikában egyaránt.-*

íme, egyszerre hány szempontból tekinthető, s elfogultság nélkül 

mondhatom, élvezhető egy-egy felnyitott kódexlap azok számára is, akik 

esetleg betűit olvasni nem tudják, szövegét nem értik. Végül, de nem 

utolsósorban jelentékeny, és az egyik kiállítási terem problematikáját 

a középkor liturgikus irodalma alkotja. Az egykor különösen sok élő 

nyelvű közösséget egyesítő országban, a mind élesebb társadalmi ellen

tétek szabdalta lakosságban nem lebecsülendő összetartó köteléket éppen 

a vallási szertartások közös volta, latinsága és alapvetően mindenütt 

egységes tartalma jelentette.

24



A kódexek műfajai, szerzői - mint már a maguk korában - bármennyire 

is egyazon egyetemes igényű egyházhoz tartoztak, mégis mindig jeleznek 

egyéni változatokat, vagy éppen törekvéseket, olykor első jelei későbbi 

változások, áramlatok felbukkanásának. De nem kevésbé fontosak azok az 

adatok, amelyek az egykori tulajdonosok, vagy éppen rendelők, megbízók 

korára, az intézmény helyére, a személy működésére vonatkoznak. Ezek 

ismeretében a kódex funkciója, szerepe, olvasásának korszerű, vagy kon

zervativizmust kifejező volta válik érzékelhetővé. Az őrzés helye, a 

hazahozás eredethelye, a szétszóródás iránya megannyi művelődési, okta

tási, politikai mozzanatot világíthat meg. Történelmünk sokszor "for- 

gandó" volta, megannyi fordulata érzékelhető a látszólag jelentéktelen, 

száraz adatok segítségével, ezek nálunk fontosabbak, mint nyugodtabb 

politikai folytonosságot élvezett országokban, könyvtáraikban.

A címeikben látszólag össze nem tartozó, megmaradásuk véletlen- 

szerűségei miatt amúgy is egy szétfoszlott szövevény egy-egy szálát je

lentő kódexek és korjelző tárgyi emlékek éppen a fentiek figyelembe

vételével mégis sokkal többet érzékeltethetnek, mint egy-egy tulajdonos 

érdeklődését, tanulmányi rendjét, szertartási gyakorlatát. Belőlük tá- 

gabb művelődési kapcsolatok, olykor áramlatok bonthatók ki. Szerencsé

sebb esetben a kódex bejegyzéseiből fény derül olvasói, forgatói szemé

lyére. Ezeknél szembetűnőbb, és a kiállítási anyag adott korlátái mel

lett is jobban kiemelkedik élvonalbeli mecénások, könyvtáralkotók (Má

tyás király, Vitéz János, Janus Pannonius, a magyar humanizmus nagy 

triásza) és a kisebbek elég széles köre.

A kódexkiállítás válogatását ebben a tekintetben nemcsak a hely vé

gessége, de egy másik gyakorlati meggondolás is korlátozta. Tekintettel 

a magyarországi renaissance művészet komplex schallaburgi és budavári 

bemutatására, a Mátyás-kor könyvkultúráját eleve szerényebb keretben 

kívánta ismertetni, illetve olyan darabokat bemutatni, amelyek a schal

laburgi kiállításon nem szerepeltek. Az 1470-ből való, talán budai Tra- 

pezuntius: Compendium grammaticae, az akkori firenzei Catullus-Tibul- 

lus-Propertius versgyűjtemény, az 1480 körüli Corvina-kötésbe került 

bolognai biblia Erlangenből, az egykorú Mátyás-graduale és Trapezunti-
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us: Rhetoricorum libri, az 1485-90 közt Attavante műhelyében díszített 

Naldus Naldius: A Bibliotheca Corviniana dicsérete, Toruhból, az 1487- 

90 közt ugyancsak Attavanténél készült Bonfini-fordítású Flavius és 

Lemnius Philostratus művek, a Nápolyban 1490-ben készült Petrus Ranza- 

nus: Epitome rerum Hungaricarum jól mutatják Mátyás könyvtárfejlesztési 

és szélesebb eszmei koncepciójának időben és térben való kiterjeszkedé

sét. Vittore Branca professzor a gazdasági tényezők mellett a szellemi 

tényezőre is utalt az Itália és Magyarország közti kulturális kapcsola

tok közvetítésében. Firenzei és velencei kereskedők mellett humanista 

könyvfelkutatók léptek érintkezésbe Mátyás királlyal, hozzájárulva a 

neves könyvtár kialakulásához. Addig kiadatlan Poliziano-kéziratok fel

tárásával Branca bővíteni tudta a pármai Taddeo Ugoleto tevékenységének 

szerepét az olasz-magyar kapcsolatokban. Ez alkalmat nyújtott Polizia- 

nonak a mecénás király magasztalására is (királyi lelkű fejedelem, igen 

bölcs és legyőzhetetlen király). Kiviláglik Poliziano elve is: a leg

jobb szövegű kódex kikeresése, a többi, hibát tartalmazó kódex fölé he

lyezése.^

Méltó helyet kapott a kiállításon a Hunyadiak melletti nagy állam

férfi, Zrednai Vitéz János. Szóba kerülhetett Tertullianus apolotjetikai 

műve Vitéz János emendálásaival, Nagyvárad 1455, Salzburgból; Victori

ous kommentárjai Cicero De inventione című művéhez, amit Vitéz János 

emendált Nagyszebenben 1462-ben; Tacitus történeti művei Vitéz János 

marginális megjegyzéseivel, Nápoly 1467 előtt; Tribrachus eklogái Vitéz 

Jánoshoz, a címzett arcképével 1465-72 közöttről. Csak a szellemi irány 

miatt egészíthessem ezt ki a vatikáni Ptolemaeus Cosmographiajával, 

amely Vitéz János tulajdonában volt. Természetes, hogy könyv- és könyv- 

művészeti tudományosságunk nagy figyelemmel fordult a humanista érsek 

felé, s ennek szellemi forrásait Csapodiné Gárdonyi Klára fedte fel, 

rekonstruálta Vitéz János könyvtárát tárgyaló művében. Talán saját 

könyvtáránál is fontosabb annak megállapítása, hogy az államférfi is

mert és olvasott minden olyan művet, amely bekerült Mátyás király 

könyvállományába. Fordulatos politikai pályája a magyar történetírás 

szemében sem csökkenti Vitéz nagyságát. A 10 kötetes Magyarország tör-
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ténete számára hátrahagyott kéziratában Elekes Lajos mint a humanizmus 

első önálló hazai képviselőjét és terjesztőjét tárgyalja, aki levelei

ben nem csupán diplomáciai vagy magániratot, hanem humanista módon: 

közvélemény formálására alkalmas irodalmi műfajt látott. Leveleit még 

életében összegyűjtötték. A különféle diszciplínák oldaláról való elis

merések felidézése mellé tegyük oda, hogy nem a tudomány, vagy művészet 

tornyába visszavonult humanista volt, hanem jellegzetes hivatali pályát 

járt meg, amivel a kancelláriát általában is az új szellemi törekvések 

műhelyeként foghatjuk fel. Kancelláriai jegyző 1433, protonotárius 

1437, majd titkár, kancellár. Egyházi pályája fontos szakasza Nagyvá

radhoz kötötte (1443-43 prépost, 1445-65 püspök), ahol már szellemi 

légkört fejlesztett ki. Ez utóbbinak későbbi emléke a Gesta Romanorum 

nagyváradi másolata 1474, Egervári László a püspökség kormányzója hasz

nálatában, és az 1475-ben ott, ugyanannak számára másolt Guido de Co

lumna: Historia Troiana.^

Bizonyos, hogy Vitéz Jánosnak, aki még a régi és új latinság határ

vonalán küzdött új stíluseszményért, egyik legmaradandóbb cselekedete 

az itáliai iskoláztatás biztosítása. így taníttatta ott unokaöccsét, 

Janus Pannoniust és védencét, Váradi Pétert. Janus Pannonius már az új 

nemzedékek mesterénél, Guarinonál tanulhatott, akinek ferrarai iskolá

jából Eugenio Garin a nevelési eszmét, a történetszemléletet és a ter

mészettudományos érdeklődést egyaránt kiemelte. Ez a filozófiatörténész 

Guarinonak a teogóniai mítoszokról adott interpretációját találta meg 

Janus Pannonius verseiben. A magyar humanizmus harmadik nagy könyvgyűj

tője, költője és ihletűjeként jött számításba a kiállításon. Janus Pan

nonius 1000 körüli görög Bibliáját, az olmützi-bécsi eredetű 1467-70 

körüli humanista költők gyűjteményét, benne Janus Pannonius verseinek 

és a magyar humanista költeményeinek XV. századvégi itáliai kéziratát 

tervezhették. A humanista költővé lett, de az adott társadalomban - s 

ez lehetett képzése első célja - állami főhivatalnok kellett legyen, 

főpapi javadalomból kellett éljen. Diplomáciai, kancelláriai, kincstar

tósági téren működött, sokáig sikerrel. A Csapodi Csabától meglelt se

villai kódexben megőrződtek azok a Mátyás király nevében kiadott diplo
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máciai iratok, amelyeket Janus Pannonius a maga leveleinek tekintett. 

Egyházi pályafutásában előbb nagyváradi kanonok, majd pécsi püspök. Ja

nus Pannonius ugyan elméletileg tisztában volt az állam természetével, 

Plutarchoszhoz fűzött tanácsa szerint az uralkodónak egyesítenie kell 

magában az oroszlán és a róka tulajdonságait, és a szükség szerint kell 

használnia a tulajdonságokat, o maga nem tudott felkészülni ilyen kirá

lyi "erények" kivédésére. Ezért megrendítő! a humanista ideál király 

összecsapása humanista főpap-hivatalnokaival. Bartolomeo della Fonte 

sorai egy ifjabb Guarinohoz írt levelében: "Nam vir clarissimus Iohan- 

nes, . Histrigoniae archiepiscopus a Mathia Corvino rege comprensus est 

et Ianus, Quinquecclesiensis episcopus, vir doctissimus et poeta cla

rissimus in ipsa fuga interiit. ... o me miserum, qui uno tempore tan

tos viros tam amicos e tantis fortunis in tantas miserias videam cor

ruisse. "°

A nagy személyiségek mecénási, alkotó szellemi tevékenysége mögött 

nem borul homályba azoknak az intézményeknek alkalmi, vagy tartós műkö

dése, ahol kódexeket gyűjtöttek, olvastak, amelyekből tanítottak. A ki

állítás ilyeténképpen érzékelteti a középkori magyar egyetemalapítások 

viszontagságos történetét, a középkori egyetemekre külföldre járók ol

vasmányanyagát, mindezek együttes lecsapódását az alsóbb fokú hazai is

kolákra , tanulmányokra.

Feltűnő, külföldi kódex-kiállítások anyagának belső arányaihoz ké

pest, hogy egyéniségekhez, vagy különféle intézményekhez képest milyen 

kevés a főiskolákhoz kapcsolódó állag. Némileg jobb a helyzet, ha tudo

mányos diszciplínákhoz kapcsoljuk a kódexanyagot. A forgatókönyv sze

rint a domonkosok magyar rendtartományát még a tatárjárás előtt a bolo

gnai magyar jogtudós, Paulus Hungarus szervezte meg. A domonkosok külö

nösen a tudományos képzés megszervezésében játszottak nagy szerepet. Az 

első magyarországi studium generale (Buda, 14. század legeleje) az ő 

vezetésük alatt állott. 1300 körüli kódex tanúsága szerint Petrus de 

Tarantasia és Aquinói Tamás teológiai művei megvoltak a sárospataki do

monkosok használatában. A különféle jogfelfogások és gyakorlat jelei a

14. század első feléről való formuláskönyv töredékek, s egy Bolognában
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tanult magyar kánonista, talán Uzsai János használatában volt Liber de

cretalis az 1350-es évekből. Pécs felé vonzza figyelmünket a 14. század 

közepéről való Florilégium Szent Ágoston műveiből Ottó ottani kanonok 

tulajdonából. A kiállítás egyik szenzációja két olyan kódex jelenléte, 

amelyek a Nagy Lajos létrehozta, sajnos rövid életűnek minősített pécsi 

egyetemet reprezentálják, ahol a már sokszorosan kiaknázott, ún. pécsi 

egyetemi beszédek 15. századi másolatban fennmaradt kódexe eredetije 

mellett az eddig ismeretlen, Münchenben fölfedezett grammatikai és poé

tikai traktátusokból álló, a 14. század első feléből való kódexet hasz

nálták. Addig is, amíg ennek tüzetes kutatási eredményével tisztába jö

hetünk, utalnom kell arra, hogy a közelmúltban elvesztett nagy forrás- 

kutatónk, Bónis György a 10 kötetes Magyarország története II. kötete 

számára hátrahagyott kéziratában elég részletesen fejtegette a pécsi 

egyetem alapítási körülményeit és működése ismert személyi adatait. 

Szól a "Pécsi Egyetemi Beszédek" utólag adott címén ismert magyar, a 

magyar szenteket kiemelkedő szerephez juttató domonkos beszédgyűjte

ményről, amely sajnos csonkán (a vasárnapi prédikációk hiányával) ma

radt ránk, felfogása szerint a szerzetesi közösségre számító, a teoló

giai és klasszikus irodalmat alaposan kiaknázó beszédekben felcsillan 

ugyan a kora humanizmus némely gondolata, de lényegében a középkori 

skolasztika gondolatvilágába ágyazottak. Hiányolja ugyanakkor a beszé

dekből a Pécsre, az egyetemre való utalást. így Bónis a szakirodalomban 

folytatott viták ellenére úgy vélte, hogy a Beszédek a magyar dömések 

egyik klastromában, ott is 1323 előtt keletkeztek, mivel az akkor 

szentté avatott Aquinói Tamásról hallgatnak. A kiállított két kódex 

együttes tanulmányozása talán új fényt vet a kérdéskörre. Fontos lenne 

tudni, meddig voltak Pécsett, illetve Magyarországon, mi tette szüksé

gessé a 15. századi lemásolást? Egyetem híján is voltak alkalmasint Pé

csett magasabb tanulmányok. Gábriel Asztrik finom megfogalmazása sze

rint a pécsi egyetem már nem működött "teljes létezésében". 1494-ben 

schola maior volt Pécsett. Mindenesetre Janus Pannonius se szellemi 

légüres térbe került ott. Más egyetemi tanulmányokkal összefüggő intéz

ményre utal Johannes Occam: Directorium iuris c. műve 1390 körüli máso-
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lata Temlinus Tamás, az esztergomi Collegium Christi tagjától.^ Vilá

gos, hogy Esztergomban sem Vitéz János stúdiójával® kezdődött a tudomá

nyos élet, legfeljebb újult szelleme. A kiállítás forgatókönyve meg

állapítja, hogy Mátyás király pozsonyi és budai egyetemalapításai saj

nos inkább csak kísérleteknek bizonyultak. A magyar tudományosság fej

lődésében e korban a közeli bécsi egyetem játszott az ottani "magyar 

nemzet" anyakönyvével dokumentálható szerepet. Vessük azonban e mellé a 

jogtörténet megállapítását, hogy a hivatali pályáját 1482-ben a királyi 

kancellária alkalmazottjaként megkezdett Werbőczi István csak főiskolán 

szerezhette római és kánonjogban való nagy jártasságát, tehát alighanem 

valamelyik hazai főiskolán, talán a Mátyás alapította pozsonyi, vagy a 

domonkosok jeles budai főiskoláján nyerte képzését. De állítsuk e mellé 

Csapodi Csabának a budai palotában Marsigli által talált könyvek alapos 

elemzésével kialakított gondolatkörét is, amelyeket elkülönített a ki

rályi, vagy valamilyen szerzetesi könyvtártól, s a királyi kápolna 

könyvtárának vélt. 56 kánonjogi kódex, vagy nyomtatott könyv, és 29 vi

lági jogi könyv volt benne (utóbbiakból 12 római, 17 utriusque iuris). 

A két csoportot össze is köti, hogy az egyik kánonjogi kódex végére 

volt helyezve Zsigmond 1435. évi törvénye szövege. Ebből is tanulhattak 

a kancellária ifjú munkatársai! Ha Csapodi megállapíthatta, hogy a fel

tételezett capella regia-könyvtár a skolasztika fejlődésének minden 

szakaszát képviseli, míg a devotio modernára egyetlen munka utal leg

feljebb, az udvari humanizmus korlátáit is akarva-akaratlan érintette. 

Az udvar és a domonkosrend még jobban közeledett II. Ulászló idején, 

amikor Nicolaus de Mirabilibus (Niccolö dei Mirabili), a magyarországi 

domonkosok prior provinciálisa, budai studium generale-jük professzora 

volt az udvari pap. Nagy utat tett meg ez a személyiség, aki 1489. jú

nius 31-én még Lorenzo il Magnifico előtt teológiai vitán vett részt 

Pico, Poliziano, Ficino, Bianchelli és mások társaságában, s aki Firen

zében publikált, de 1493-ban már magyarországi inkvizitornak nevezte 

magát. A domonkosok 1508-ban már Erdélyben is tervezték rendi főiskola 

létrehozását.^
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Lehetséges volt azonban, hogy szabadabb gondolatok alsóbb fokú ok

tatásban is terjedtek, egyetemi ismereteket ott is közvetítettek. Ez 

lehetővé tette deákok magasabb művelődését. A később esztergomi érsek 

Szálkái László sárospataki, alighanem plébániai iskoláskönyve 1489-90- 

es évekből mutatja azt, amiről korábban az ágostonosok, majd Krakkó ha

tását emelte ki a kutatás. A királyné és gyermekei jószágigazgatójaként 

emelkedett, 1510-ben erdélyi és máramarosi sókamaraispánként magyar 

nyelvű levele aláírásában kiemelte deák voltát. 1513 elején még egre

gius, második felében egyszerre váci püspök. A magasabb szellemi körhöz 

tartozott Gosztonyi János győri püspök, aki a kiállított 1517. évi mű 

forgatókönyvbeli értékelése szerint itthonról is fenntartotta kapcsola

tát párizsi mesterével, Jodocus (Josse) Clichtoveus párizsi filozófia- 

professzorral és annak tudománya iránti érdeklődését. Gosztonyi előbb 

őrkanonokként királynéi, majd királyi secretarius, utána váci püspök 

gyanánt is megtartotta királyi secretarius tisztségét, hogy 150E-ban 

alkancellárrá emelkedjék. Gosztonyira éppúgy, mint Sághi János párizsi 

diákra, Bornemissza János budai várkapitány rokonára újabb összefüggé

seket remélünk Gábriel Asztrik Brüsszelben sajtó alatt álló művéből.^ 

Az ismert pályákat kiemelkedő csúcsoknak kell felfognunk a széle

sebb körű iskolázásból, és fel kell tételeznünk számos kódex elpusztu

lását, csak oklevelek említéséből való megismerését. Ezt támaszthatjuk 

alá egy tragikusan végződött pályával: az Eperjesen lefejezett brassói 

András deák, aki nemesember létére volt sztropkói harmincados, mint egy 

kassai polgár és harmincados familiárisa. Amikor 1515-ben végrendeletet 

alkotott, felsorolta néhány, a sztropkói iskolamesternél (aput magi

strum scolo) letett kódexét, ti. szótárát, poétikát, sőt Lorenzo della 

Valla könyvét. Deákként, nem tökéletes latinsággal is el lehetett tehát 

jutni a humanizmushoz. De ez az eset elvezet az iskolamesterek, az is

koláztatás színvonalemelkedéséhez, amit a kiállítás gazdagon szemlél

tet. A tanulmányok folytatásának voltak segédeszközei a Besztercei szó

jegyzék (1380-1410), a Schlágli szójegyzék (1400-1410), a latin gramma

tikai szövegek magyar-német szólásokkal, Jihlava-Buda vonatkozással 

(1418-22). Az oktatást szemléltetik az esztergomi iskoláskönyv (1419-23),
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Laskái Demeter kolostori iskolai könyve (1433-35), az esztergomi isko

láskönyv (1463-76 közt), Aranyasi Gellértfi János csütörtökhelyi is

kolamester teológiai kolligátuma (1462-73 közt). A városi írnokok mű

veltségének sokoldalúságára vallanak a Liebhard Eghenvelder pozsonyi 

írnok szerkesztésében készült teológiai kolligátum (1434-55) és a Sop

roni virágének (1490 körül). Mindez igazolja Tónk Sándor megállapítását 

arra nézve, hogy a nagyobb településekben lévő iskolákban a tanulni vá

gyók már megszerezhették a "hét szabad művészet" ismereteit, hogy te

kintélyes számú lehetett a 16. század elején az írni-olvasni tudó, 

könyvet forgató, művelődő kézműves, kereskedő polgár.^

Az a szerencsés körülmény, hogy bár nem túl tág körből, de jelentős 

kódexeket kölcsönzés folytán lehetett kiállítani, továbbá, hogy ez is a 

szétszóródott kódexanyag rendszeres felkutatása és feltárása (Hungari- 

ca-kutatás) során vált ismertté és lehetségessé, sőt, hogy még nyelvem

lékeink felbukkanása és kivételes lehetőségként visszaszerzése is gya

rapítja a kiállítást, széles ívben világítja meg az esetleg lebecsült 

középkori magyarországi művelődést. Ma már tisztában lehetünk azzal, 

hogy nemcsak a humanista műveltséghez, vagy az anyanyelvi kultúrához 

kapcsolódó ritka darabok lehetnek nemzeti múltunk büszkeségei, hanem a 

maguk kora vége felé - de szép számmal - megjelenő skolasztikus szelle

mű alkotások is, hiszen mindez együtt egy ország műveltségének kifeje

zője. Az már külön érdeme a kiállításnak, hogy a magyarnyelvűség kezde

ti lépéseit is érzékeltetni tudja. Ezt még meg is előzi a magyarországi 

feudális közösségi tudat, egyfajta korai nemzettudat kibontakozását mu

tató fejlődés, ami megragadható a hazai szentek, főleg az államalapító 

dinasztiához tartozók sok kiállított emlékben mutatkozó tisztelete, a 

magyar történeti emlékek és szemlélet előkelő szellemi helye formájában.

A kiállított kódexanyag meggyőzően igazolja Magyarország és a ma

gyar nép művelődési emelkedését a középkor oly ritkán nyugodt évszáza

daiban és súlyos katonai-politikai megrázkódtatásai előestéjén. Aláhúz

za ezt a genius loci - a kiállítás egy romjaiból újjáépített, középkori 

eredetű palotában került megrendezésre, ahol a kiállított kódexek és 

tárgyi emlékek nem egy darabja a maga korában szerepelt már. A korszak
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felosztásban segítségül hívott uralkodóházak közül a kései Árpádok 

kezdték meg a budai Vár, az Anjouk a palota építését, Zsigmond a góti

kus Friss-palota, Mátyás a reneszánsz márványpalota építtetője, a 

könyvtár megújítója. Nagy Lajos, Zsigmond, Mátyás törekvéseinek fontos 

része volt az egyetemi élet meghonosítása,^ ami a tudományos irodalom 

akkor már legfontosabb serkentője lehetett volna. Udvarukban működtek 

azok az igazgatási, igazságszolgáltatási, egyházi intézmények, amelyek 

állandóbb műhelyei voltak a kódexirodalomnak, az olvasásnak. Ennek kap

csán fordul figyelmünk a felé a kódex felé, amelynek fontosságára Má- 

lyusz Elemér hívta fel az érdeklődést. Egy olyan kiállított kéziratva

riációról van szó, amelynek másik példánya Drági Tamás tulajdonában 

volt, s amelyek szerzője is lehetett ez a vezető világi értelmiségi Má- 

lyusz Elemér szerint. Rövid terjedelmű világtörténeti kompendium ez, 

amelynek magyar függeléke Hunyadi János-párti és főúrbíráló. Német 

nyelvre is már a 15. században lefordították. Drágit, miután volt már 

macsói al-bán, 1486 nyarán Mátyás a királyi személyes jelenlét bírósá

gának élére állította, mint locumtenenst. E rangban ő volt az első, aki 

nem klerikus, hanem világi személy maradt. Mályusz szerint jelentős 

szerepe volt Dráginak az 1486. évi nagy törvénykönyv megfogalmazásában. 

Ez a jogi munkálat a jogszolgáltatás reformját húzta alá, társadalmi 

reformokat is magába foglalt, s titkolta Mátyás abszolutisztikus törek

véseit, egyenesen elítélte az absoluta potentiát, a reformokat ország- 

gyűlés elé utalta. Maga a jogi kiadvány túlesik ülésünk tárgyán, mivel 

nyomtatásba került (Constitutiones incliti regni Ungarie. Leipzig, 

1490. júl. 31. előtt). Az 1486-os törvénykönyv abszolutisztikus irányú 

eszmevilágára jellemző bevezetése: "illő, hogy a királyok és fejedelmek 

... ne csak fegyverekkel, hanem törvényekkel is ékeskedjenek", ami pár

huzamos Iustinianus császár Institutióinák bevezetésével: "A császári 

felségnek nemcsak fegyverekkel kell ékesítve lennie, hanem törvényekkel 

is fel kell fegyverkezve lennie". Drági csak néhány hónappal a törvény- 

könyv kiadása (1486. január 25.) után került magas bírói tisztébe, ta

lán jogi szakértői tevékenysége jutalmául. A személyes jelenlét bírósá

gán, amelynek élén 1489-ig működött Drági Tamás, a királyi hivatalnok
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vezetők és referálok lassacskán háttérbe szorították a királyi tanács 

tagjait. Egyben ez a pályafutás mutatja, hogy a jogi élet írásművei 

igen fontos vonulatát jelentik az állam életének, s ez a kiállított kó

dexeken is lemérhető: Magyi János formuláriuma 1470-90 között, a Ray- 

mundus de Nova Civitate nevéhez kapcsolt Summa legum 1489-ből. A példák 

mutatják az udvarból kisugárzó humanizmus mellett a jogalkotási műhe

lyek központi és helyi jelentőségét. A felkészültségen alapuló munka

társ-kiválasztás itt is érvényesült. Azok pedig tovább vihették az el

képzeléseket más munkahelyükre. A Werbőczi István hivatali működése kö

réből való formuláskönyv 1514 körül keletkezett, mégpedig annak erdélyi 

ítélőmesteri irodájában. Ez arról tanúskodik, hogy a jogtudós több éven 

át dolgozott munkáján, alighanem megbízása előtt gyűjtött már ilyen té

májú könyveket. A nagy Hunyadi és Jagelló-kori egyházi pályák egyes ál

lomásait is érzékeltetik a kiállítás dokumentumai. A veszprémi székes- 

egyház leltára, könyvjegyzékkel (1435) és leltára, könyvkölcsönzési be

jegyzésekkel (1472-1504) sejteti, hogy élénk volt a renaissance építé

szet mecénása, Vetési Albert veszprémi püspök (1459-86) szellemi kör

nyezete, azt nemcsak ő plántálta oda, aki 1458-59 alkancellár, utána 

titkos kancellár volt. Még három Mátyás-kori főpap mecénás szerepel 

egy-egy liturgikus díszkódexszel. Kálmáncsehi Domonkos breviáriumát 

Francesco de Castello Budán az 1480-as években díszítette. Előzőleg 

Kálmáncsehi nem nemes származású, kincstári jellegű megbízatást betöltő 

személy volt. 1462-95 években prépost Székesfehérvárott, 1468 óta a 

pannonhalmi jövedelmek adminisztrátora. Nagylucsei Orbán nádori hely

tartó psalteriuma Budán 1487-1492 között nyert díszítést, azaz élete 

csúcsán és végén. De ez a mezővárosi nem nemes származású deák szabá

lyos hivatali pályafutáson át lett főpappá: 1468 után kancelláriai 

jegyző, kincstári alkalmazott, alkincstartó, az összes só- és bányaka

marák ispánja, kincstartó volt. Nemesi címeres levelet 1480-ban kapott, 

s számos püspökséget töltött be egymás után. Mint győri püspök festette 

címerét a Püspökvár tornyára. A kor szürke eminenciása, Filipec János 

váradi püspök pontifikáléja az 1480-as évek Budájáról származik. Bakócz 

püspökségéhez csak időben kapcsolható az 1490 körüli Zalka-antiphonálé,
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de Győrbe kerülése bizonytalan. Már későbbi a Bakócz-graduálé (talán 

esztergomi, 1500 körül). Bakócz Tamás mezővárosi iparos jobbágy család 

fia, deák, majd pap volt. Mátyás alatt királyi titkár, titeli prépost, 

1481-87 alkancellár, 1486-ban győri püspök lett. Mint ilyen, megfestet

te címerét a püspökvárra, II. Ulászló fő- és titkos kancellárjaként, 

rövid egri püspökségét feladva csere útján lett 1497-ben esztergomi ér

sek. Szekfű Gyula joggal jegyezte meg, hogy Bakóczot a legfelsőbb osz

tálytól "származásából folyó tulajdonságai és műveltsége mégis megkü

lönböztetik", hogy "alacsony származásáról úgy látszik, a hatalom leg

nagyobb fokán sem tudott elfeledkezni; az 1514-i parasztellenes törvé

nyeket nyíltan becsmérelte". Abban azonban talán szűkkeblű volt Szekfű, 

hogy Bakócz "viszont nem akadályozta meg ugyané törvények azon rendel

kezését, mellyel eltiltották a paraszt származású papokat a jövőben 

a püspökségtől". Hiszen a megtorló törvény szövegéből világos, hogy 

a király nemesi nyomás alatt egységes határozat híján is kihirdette a 

főpapoktól el nem fogadott büntetőjogi és a papi tisztséget illető ha

tározatokat (ad quos ipsi domini praelati consentire non potuerunt).^  

Az esetek jelzik, hogy kódexeink tanúsága szerint is a nemesi eredetű 

alkotó humanista főpapok Mátyás alatti bukása után a nem nemes eredetű, 

olykor deák műveltségű prelátuskarrierek világa kezdődött. Ezért is 

fontos, hogy ne csak pályájuk csúcsán a politikai s az egyháztörténet 

tükrében vizsgáljuk ezeket a karriereket, de tanultságuk forrásait, 

szellemi orientációjuk társadalmi mozgatóerőit már korábbról igyekez

zünk felfedezni.
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JEGYZETEK
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A Halotti Beszéd retorikája

Tárnái Andor

Meglehet, hogy a szakemberekben vegyes érzelmeket keltett dolgoza

tom címe, mert hiszen a Halotti Beszéd retorikájáról éppen eleget írtak 

az utóbbi évtizedekben, s emiatt az a gyanú támadhat, hogy ugyan mi 

újat hallhatnak majd a következőkben; gyanakvásukat még csak erősít

heti, hogy olyan szövegről lesz szó, amely több mint 2 0 0  éve élénken és 

szakadatlanul foglalkoztatja ugyan a magyar tudományt, de a megoldatlan 

kérdések mégsem látszanak fogyni körülötte, sőt a szöveg viszonylagos 

elszigeteltsége miatt nem egy közülük eleve megoldhatatlannak látszik. 

Azt hiszem azonban, mégis kísérletet lehet tenni néhány újdonságnak lát

szó adalék elmondására: úgy látom ugyanis, hogy a Halotti Beszéd szöve

géhez filológiailag is akad hozzátenni való; és mivel éppen a magától 

értetődő és mindennapi az, ami tapasztalat szerint leginkább el szokta 

kerülni a kutatók figyelmét, egy ilyen tényezőre szeretném felhívni a 

figyelmet. Elöljáróban azt hangsúlyozom még, hogy a Halotti Beszédet 

végig irodalomtörténeti szempontból tárgyalom, és lényegében azt a ha

gyományt folytatom, ami Horváth Jánosig követhető nyomon; azt, amit ő, 

szokott szerénységével, jórészt Négyesy Lászlónak tulajdonít.

A szakirodalomban ugyanis az utóbbi 50 esztendőben mindenki Hor- 

váthra nyúlt vissza: az ő érdemé annak leszögezése, hogy a Halotti Be

széd valóban szónoki beszéd, mégpedig "szabad, kivonatos tolmácsolása 

egy latin sermo-nak", amely akár "más, rokon tartalmú szöveggel is fel

cserélhető: egy temetési beszéd a sok közül", s emiatt "nem is kellett 

szó szerint úgy elmondani, amint le van írva"; eredetileg "nem írásmű" 

volt és "sokszor elmondták (több-kevesebb alkalmi változatban), míg va

laki így, amint ránk maradt, írásban rögzítette meg." Mint szöveg, a 

magyar nyelv irodalmivá emelésének azt az előkészítő "folyamatát" kép
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viseli, mely még az élőszó területén ment végbe, latin egyházi kultúrán 

nevelkedett papok beszédeiben: "tanításaiban." Négyesi-citátumban hang

zik el aztán az a további megállapítás, hogy a Halotti Beszéd tanúsága 

szerint 1 2 0 0  táján már "latin retorikai elemek is olvadtak bele stílu

sunkba". Beszél még Horváth a magyar Beszéd és latin előképe viszonyá

ról, s megjegyzi röviden, hogy a magyar változat "egyes gondolatokat 

szemel ki, melyek az igénytelenebb hallgató kedélyére erősebben hat

nak. " 1

Rövid tudománytörténeti áttekintéssel is igazolható, hogy a későbbi 

kutatók újabb keletű nézetei és eredményei valóban Horváth János egy- 

egy gondolatára vezethetők vissza. Hogy csak a legjelentősebb tanulmá

nyokat és szerzőket említsem: Szabolcsi Bence arról írt, hogy "a Halot

ti Beszéd egész felépítése oly erősen ritmikus jellegű, hogy nem mon

dottunk róla sokat, ha teljes egészében a vers (persze rím nélküli 

vers) határán járó ritmikus prózának nevezzük": - az alapgondolat nem 

más, mint Horváth János ama kijelentésének zenetudósra valló kifejtése, 

mely szerint a Halotti Beszédet szabadon, szónoklatként mondták el, a 

közvetlen latin minta és stílus "csak segítette fölemelkedni a maga fo

galmi magasabbrendűségébe, s példával szolgált neki a kifejezés művészi 

hatékonyságára.

Ifjabb Horváth János arra a megállapításra jutott, hogy Telegdi 

Csanád esztergomi érseknek Róbert Károly királyunk temetésén elmondott 

orációjában "szorosan a Pray-kódex Sermo-ja és a magyar Halotti Beszéd 

menetét, sémáját követi"; azt mondja továbbá, hogy a két halotti bú

csúztató "a magyar egyház különleges szükségletének megfelelő" régi sé

mához igazodott, és bár "mind a Pray-kódex latin Sermo-jában, mind pe

dig Telegdi érsek búcsúztatójában csak egészen mellékesen van utalás a 

megváltásra", eretnekségre és görög hatásra nem kell gondolni; 

befejezésül megállapítja még, "hogy a Pray-kódexben olvasható Halotti 

beszéd sem nem másolat, sem nem eredeti (=első) fogalmazvány, hanem 

egy, a magyar liturgiában már régtől fogva használatban levő liturgikus 

séma többé-kevésbé önálló magyar parafrázisa."-^
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Az utolsónak idézett mondat teljesen a "nagy" Horváth szellemében 

fogant; az ifjabb Horváth érdeme egyrészt abban a megállapításban áll, 

hogy a magyar egyház a latin Sermo-val "a fájdalom spontán és szertelen 

megnyilvánulásaival szemben, - ami a régi népi siratóknak is jellemzője 

lehetett -, az érsek a gyászt és a fájdalmat bizonyos racionális kere

tek közé akarta szorítani a középkori keresztény egyházi felfogásnak 

megfelelően", másrészt abban, hogy a latin Sermo-nak speciálisan magyar 

és történetileg hosszan elnyúló jelentőséget tulajdonít.

Az újabb nyelvész-kutatók közül első helyen Balázs János irodalmi 

szempontokat érvényesítő eredményeit kell említenem: az idősebb Horváth 

(és Négyesy), valamint Szabolcsi Bence magyar stilisztikai megállapítá

sait, s az ifjabb Horváth latin rímes és ritmikus prózát tárgyaló köny

vét messzemenően figyelembe véve (Árpád-kori latin nyelvű irodalmunk 

stílusproblémái, Bp. 1954.), ő tette elsőnek tüzetes retorikai vizsgá

lat tárgyává a Sermo és a Halotti Beszéd szövegét, először állapított 

meg bennük számos latin retorikai fogalommal egyeztethető szó- és mon

datalakzatot (repetitio, interrogatio, exclamatio, traductio stb.): - 

mindezzel nem tett mást, mint mindkét szöveg felől igazolta a Négyesy 

László által felvetett gondolatot; mármint azt, hogy "latin retorikai 

elemek is olvadtak bele stílusunkba".^ - Benkő Loránd monumentális mo

nográfiája, az irodalmi kutatások számára is rendkívül fontos: elején 

ugyanis a szöveg és olvasata áll, amit az alábbiakban én is használni 

fogok, a végén pedig "A szövegalkotás és stiláris eszközei" fejezetcím 

alatt olyan tudnivalók, amelyek az irodalomtörténészt elsőrendűen ér

deklik.^

Ami véleményem szerint az eddigi - itt említett és fel nem sorolt - 

szakirodalomból jóformán teljesen hiányzik, vagy legfeljebb néhány meg

jegyzésre korlátozódik, az a Halotti Beszéd közönségének kérdése; s me

gint ez az, ami leginkább még a "nagy" Horváth Jánosnál jut kifejezés

re: jobbára magától értetődő dologként, vagyis, hogy a magyar Halotti 

Beszéddel a papnak a néphez kellett szólnia, megtalálható nála az a né

zet, hogy emiatt a magyar Halotti Beszéd a latin nyomán csak "egyes 

gondolatokat" tartalmaz; előfordul még a "tanítás" szó, de idézőjelbe
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téve: gondolom, használatával arra kívánt utalni, hogy tudatosan alkal

mazza a jóval később kanonizálódott református prédikációs hagyomány 

terminológiáját.

Jóval később, az ifjabb Horváth Jánosnál, a szöveg továbbélésének 

vizsgálata során mint "külön érdekesség" kerül szóba, "hogy a Pray-kó- 

dex Sermo-ját, vagy annak magyar változatát egyszerű szerzetes, illető

leg valamely világi ember sírjánál kellett elmondani: lényegében ugyan

az a halotti búcsúztató szólal meg most a király [Róbert Károlyi teme

tése alkalmával is"; ugyancsak nála olvasható az a kitétel, hogy a Ha

lotti Beszéd Telegdi Csanád gyászbeszédével szemben "primitív egyszerű

ségével, részletező naivságával" tűnik ki. Lehet tehát, hogy közönségét 

is az egyszerű, naiv gondolkodású emberek között kereste: mindebben me

gint a latin szöveg történeti funkciójának pontosabb meghatározásán túl 

nincsen lényegesen új, mert a "primitív egyszerűség" és a "részletező 

naivság" stiláris szempontú megfogalmazása annak, amit az idősebb Hor

váth "az igénytelenebb hallgató" kedélyéről mondott, és mindkét Horváth 

véleménye azon alapul, hogy másnak szólt a latin szöveg, megint másnak 

a magyar.

Elődeimhez hasonlóan magam is úgy látom, hogy a Halotti Beszéd kö

zönségét - legyen az maga a királyi udvar, vagy egy szerényebb rangú 

csoport, - csak magából a szövegből ill. a szövegekből kiindulva lehet, 

szűk lehetőségeink között, valamiképpen körülírni: ez az első feltétele 

minden további meggondolásnak. Szöveg ugyanis kettő van: a latin Sermo 

és az ennek alapján készült Halotti Beszéd, az elsőt nyilvánvalóan más 

publikum számára, más céllal írták, mint a másodikat, és valóban, eleve 

feltételezhető a kétféle közönség. További támpontot ez után valóban az 

a felismerés nyújthat, hogy ha a latin Sermo-t az egész magyarországi 

egyház számára szerkesztették, és hosszú ideig irányadónak bizonyult, 

és ha a magyar változatot, vagy változatokat igen különböző hallgatóság 

előtt, igen különbözőképpen "tolmácsolták" (Horváth János), akkor a Ha

lotti Beszéd név alatt, írásban megmaradt magyar szöveg meghatározott, 

1200 körüli hallgatóréteg számára készült. E réteget azonban nem úgy 

kell elképzelni, hogy néven nevezhető emberekből állt: sokkal valószí
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nűbb, hogy a szónoki gyakorlat során absztrahálódott, afféle imaginá- 

rius közönsége volt, amelynek a leírt változatot az egykorú meggyőződés 

szerint hatásosan lehetett elmondani, mert megfelelt a feltételezett 

igényeknek és ismereteknek.

Nyomatékosan meg kell mondani még, hogy a Sermo és a Halotti Beszéd 

nyelvi különbözősége alapján feltételezett közönség nem zárja ki egy

mást automatikusan, mert a magyar szöveget meghallgathatta az is, aki 

tudott latinul, s az utóbbit csupán annak kellett "tolmácsolni", aki az 

előbbit nem értette meg. A két réteget a nyelvtudás választotta el egy

mástól, ami azonban nem feltétlenül jelent lényeges különbséget a rendi 

hovatartozás tekintetében: a latinul nem tudó lehetett pl. főúr, aki 

nem értett a betűvetéshez, de attól még nagyon jól elláthatta a társa

dalmi helyzetével összefüggő teendőket, s az akkori körülmények között 

elég széles vallási ismeretekkel rendelkezhetett. A Halotti Beszéd szö

vegéből kielemzendő probléma abban áll, hogy milyen volt, kikből állha

tott a szakirodalom szerint "egyszerű", "naiv" hallgatóság.

A latin nyelv ismerete teológiai ismeretekkel járt együtt, s ezek a 

Sermo szövegén annak ellenére meglátszanak, hogy címe szerint népnek 

szánt beszédnek készült; színvonala még inkább kitűnik a magyar "tolmá

csolásból", amely valóban azt tartalmazza belőle, ami "a hallgató kedé

lyére erősebben" hathatott. A Sermo-ban azt fogalmazták meg, amit 

minden vallásában képzett kereszténynek tudnia kellett. Benne van tehát

1. a teremtés, 2. a bűnbeesés, 3. a megváltás, 4. a feltámadás 3. és az 

imádkozásra való felszólítás. A teológiai ismereteket a beszéd első fe

lében Ezekiel próféta szó szerinti idézése tanúsítja:

Ezekiel 18, 2,

Patres comederunt uvam acerbam 

et dentes filiorum obstu

pescunt ...

Sermo

Patres ... comederunt uvam, acerbam, 

sed modo dentes filiorum obstu

pescunt .
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A szöveg közepe táján egy Szent Páltól származó citátum áll:

Ad Philippenses 3, 2 0 Sermo

Nostra autem conversatio 

in caelis est ...

Nostra ... conversatio 

in caelis est.

Ugyanitt kell megjegyezni, hogy a teremtés és bűnbeesés .elbeszélésénél 

a Sermo egy helyen alludál a Genesis-ben olvasható szövegre: a "pulvis 

sumus" ugyanis nem lehet más, mint utalás a közismert bibliai "pulvis 

es, et in pulvern reverteris"-re (Gen. 3, 18). Ha végül a beszéd egész 

mondanivalóját magában a Sermo-ban található szavakkal akarjuk össze- 

foglalni, a következő, kétszer is előforduló passzusra utalhatunk: a 

"mansio nostra non ista fovea"-ra és a valamivel alább álló "non ista 

fovea est mansio nostra"-ra: mindkettő az örök életre és a feltámadásra 

vonatkozik.

Merőben más a magyar változat. Először is kimaradt belőle minden 

tudós elem: Ezekiel és Pál neveit, főként pedig szavait feltehetően 

olyanoknak gondolta a magyar átdolgozás leírója, melyek a semmit, a na

gyon keveset, vagy legalábbis nem azt jelentik elképzelt publikumának, 

amit egy teológiában jártas papnak jelenteniük kellett. Megváltozott 

ezen felül a szerkezet, mert a magyar csak 1 . a teremtés, 2 . a bűnbe

esés leírásából, és - befejezésként - 3. imádságra való felszólításból 

tevődik össze. Elmarad tehát a megváltásról szóló tanítás, és nincsen 

szó benne a feltámadásról. Erre mondta Horváth János, hogy az átdolgozó 

"forrása elmélkedő részének csak komorabb szakaszából merít", - de meg

tehette, mert az ugyancsak magyar nyelvű Könyörgés ugyanezt magában 

foglalja. Horváth János mutatott rá, hogy a magyar Halotti beszéd tar

talmazza "a paradicsombeli tilalmakat", ami miatt persze a bűnbeesés 

története részletesebb benne, mint az egészében véve terjedelmesebb la

tinban. Tudtom szerint a bővebb előadás közelebbi forrását eddig nem is

merték fel. Nem más ez, mint maga a Biblia:
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Genesis 2, 16-17

Praecepitque ei dicens: Ex 

omni ligno paradisi comede:

De ligno autem scientiae boni 

et mali ne comedas, in quo

cumque enim die comederis 

ex eo, morte morieris.

Halotti Beszéd 

• 0

Es ménd párádicsumben ßoloß 

3 Ímilcsektűl mondá neki élnie. 

Xéon tilutoá űt Í3 fá
t. *

3 Ímilcsétűl. 3 6  mondoá neki, 

méret nüm én^ik: isá, ki 

napon émdöl az ^imilcstűl, 

xálánek xaláláál x°lsz.

Az a részlet viszont, amely szerint Ádám és Éva nevék" a tiltott gyü

mölcsből, és vele az egész emberi nemnek "halált evék", kétségtelenül a 

Sermo-ból való, egyetlen kivétellel: sem ebben, sem a Bibliában nincsen 

benne, hogy "a gyümölcsnek oly keserű vala íze, hogy torkukat megsza- 

kasztja vala".

Véleményem szerint az elmondottakból az következik, hogy a magyar 

nyelvű Halotti Beszédnek a Sermo mellett két további forrása van, s ál

taluk más megvilágításba kerül a szöveg, a szövegező és közönsége. Nyo

ma van a Genesis szövegszerű ismeretének, és belopakodott egy állítás, 

ami a Bibliából hiányzik, de (előttem ismeretlen szöveg alapján) része 

lehetett a "népszerű egyházi tanításnak". Ha pedig a Biblia és a taní

tási tradíció hatásáról beszélni lehet, talán nem lesz indokolatlan az 

az állítás sem, hogy a magyar szöveg kialakítását e két újabb tényező 

erősen befolyásolta, a "népszerű egyházi tanításnak" pedig magyar nyel

vűnek kellett lenni.

Eme tanítás frazeológiájából származhat ugyanis a magyarban mind a 

bibliai eredetű, stilisztikai vonatkozásban sokszor és dicsérően emle

getett "halálnak halálával halsz" kifejezés, mint a 1,morte morieris" 

magyar megfelelője, ami utóbb került a Jordánszky-kódexbe, mind pedig a 

Sermo-ban is meglevő "pulvis sumus", amely "por és hamu" alakban jele

nik meg magyarul, és anyanyelvi szövegekben jóval később is általános.^ 

A "por és hamu" latinját a Sermo közepéből kellett kiásnia a magyar 

tolmácsolónak hogy a sajátjának elejére tegye és emiatt elég való-
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színűtlen, hogy ebben az esetben közvetlen fordítással van dolgunk. Sok

kal valószínűbbnek tartom azt a feltevést, hogy a Halotti Beszéd szöve

gébe az akkoriban "népszerű egyházi .tanítás" frazeológiájából és szer

kezetéből került .

Ugyancsak a tanítás nyomait, mégpedig a köztudottan szónoki módon 

megfogalmazott tanításét képviseli a Halotti Beszédnek a Sermo-hoz ké

pest feltűnően hosszú, imádkozásra felszólító záró szakasza. E részben 

vannak kifejezések, amiket a középkor végén már nem írtak le, és nem is 

mondhattak: ilyen a "szent asszony Mária" (beatissima virgo Maria) és a 

"Péter úr", mert az egyházi nyelv időközben tovább alakult, és a Halot

ti Beszéd még korai fázist képviselt. A keresett közönség szempontjából 

e részletben az a kitétel látszik fontosnak, amely szerint Péternek ha

talom adatott "oldania és ketnie": nyoma sincs ennek a latin Sermo-ban, 

könnyen kimutatható azonban az evangéliumokból (Mt. 16, 19; Jn. 20, 

23); nevezetes passzus, mert ezen alapul a pápai hatalom és a papságnak 

engedélyezett bűnbocsátás.

Ha mármost a Halotti Beszéd közönségével hozzuk kapcsolatba a kité

telt, nagyon valószínű, hogy ez is tanításra szolgál: arra nevezetesen, 

hogy a hallgatóság tisztelje a papságot, a gyónást ne mulassza el, és 

általában is a vallásnak megfelelően éljen. Elég valószínű továbbá, 

hogy ilyen intelmeket nem klerikusokhoz, hanem világi hallgatósághoz 

kellett intézni, mint ahogy a világiak tanításának anyagába szorosan 

beletartozhatott a teremtéstörténet és ennek kiegészítése is a fantázi

át megmozgató részlettel. Kérdés azonban, hogy mit értsünk "tanítás"-on. 

Nyilvánvalóan hittételek és bibliai történetek közérthető közlését, de 

persze nem a Horváth János által is idézőjelbe tett prédikátori taní

tást, nem is azt, amit esetleg a mai, például iskolai szóhasználat s z e r  

rint értenek rajta.

Meg lehet jegyeznünk ugyanis, hogy a Halotti Beszéd írója olyan 

hallgatóságot képzelt maga elé, amely a teremtés és a bűnbeesés törté

netét nem a temetésen, vagy temetéseken hallotta először: feltételezte, 

hogy már előtte is nagyon jól tudta, és az adott alkalommal csak újra 

hallotta. Ha a magyar szövegező nem így gondolja, teljesen célját té
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veszti, mert szónoklatát senki meg nem érti. A latin Sermo-ban a tárgy 

tudott volta benne is van, mert "Optime nostis"-szal (jól tudjátok), 

kezdődik, második mondatának elején a "Considerate" (Gondoljátok meg) 

áll, vagyis a már tudott történeten elgondolkodni kell. A magyar szö

vegben a "lát" és a "meggondol" között nincsen különbség, a tolmácsoló 

talán a maga nyelvén nem is tudta volna a kettőt elválasztani egymás

tól. A "látjátok" azonban kétszer fordul elő: először, mint Balázs Já

nos írja, rámutatásként, másodszor az "egyes ember és az egész emberi 

nem" viszonylatában, logikai következtetésként; az első jelentés ko

rántsem azonos a másodikkal, mert az utóbbit látni nem lehet, s értel

mét mai szóval csak "meggondolni" lehet: nem a halott látását, hanem 

halandóságunk belátását jelenti.

Jól megfontolva azt, hogy a Halotti Beszéd tolmácsolója elég tisz-
__

tes-hittani ismereteket tételezett fel hallgatóiról, s ezeket világiak

ból állóknak képzelte, nehéz feltételezni, hogy publikuma közrendű ha

landókból állott. Sokkal inkább előnyös helyzetű, esetleg előkelőbb 

származásúakból, akiknek mindenképpen volt idejük és alkalmuk a bibliai 

történetek elsajátítására és hitük előírásainak megfelelő gyakorlására. 

Ugyanakkor az is biztos, hogy latinul nem tudtak, és vallási ismeretei

ket magyarul tanulták. Tanításuk nyelvi anyaga és stílusa tanult papok 

körében, úgy látszik 1200 körül már alakulóban volt: a Halotti Beszéd

ben a teremtésről és a bűnbeesésről szóló rész maradt meg szövegszerű

en, de kiviláglik belőle, hogy egy másik, elveszett résznek a gyónásról 

kellett szólnia. A vallási oktatás persze szóban történt, mert a tanító 

pap elődeinek praxisából pontosan tudta, mit kell tanítania; a tanítást 

sokszorosan leírni viszont alighanem felesleges volt, mert akiknek le

írták volna, olvasni nem tudtak.

Ha végül annak okát keressük, hogy a Halotti Beszédet kinek és mi

ért írták le 1 2 0 0  táján, csak azt felelhetjük, hogy olyan papok számára, 

akiknek "előnyös helyzetű" világiak (előkelőségek) előtt kellett teme

tési beszédet mondaniuk. Sokszor megcsodált és újabban retorikai fogal

makkal körülírt stílusa a hit szóbeli tanítása során alakult ki, és 

egyáltalán nem valószínű, hogy a leíró rendkívüli talentumának bizonyí
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téka: ha egy művelt pap élőszóval tanított, a tárgy, a saját és hallga

tói méltósága egyformán megkívánta, hogy ép mondatokban, hangzatosán 

beszéljen. E beszédmód jellemvonásai a szóbeliségben fejlődhettek ki; 

hatással lehetett ugyan rá a kereszténység előtti, valamiféle fentebb 

stílű beszéd, de tartalma és formái egyre inkább krisztianizálódtak: az 

ősivel - és máig meglévővel - szemben az utóbbit másodlagos szóbeliség

nek nevezném, mert papok és híveik kapcsolatának bizonyos formáira kor

látozódott, és jóval kisebb területet foglalhatott el, mint az elsődle

ges szóbeliség, jelentőségét azonban mint tudós és szervezett képződmé

nyét, nemigen lehet lebecsülni: ebből fejlődött ki ugyanis lassanként 

az a próza, amelynek helyenként nagyon jó, rendkívül numerózus szép ma

gyarságé példáival a kódexirodalomban találkozunk.

A szövegformálásnak akkor még nem léteztek megfogalmazott szabá

lyai, de magyarul, rendszerbe foglaltan a 18. század közepéig sem lé

teztek ilyenek: legfeljebb törekvéseket, esetleg átmenetet jelző meg

jegyzéseket ismerünk. Kaprinai István 1758-ban még azt írta latin egy

házi szónoklattanában, hogy egyes jelenségekről csak azért beszél, mert 

bármilyen hazai nyelvű beszédben könnyen felhasználhatók,^ de egyes 

nyelvekre vonatkozó előírásokat, vagy ajánlásokat már nem közölt. A ma

gyar nyelvű szónoklás - és írott próza - szabályait a Halotti Beszéd 

után még hosszú századokon át csak előszavakból, egyes példákból kikö

vetkeztethető kor- és divatjelenségekből, és latin retorikák nyomán ta

nulmányozhatjuk. Ebben a tág történeti összefüggésben nagy jelentőségű 

a Halotti Beszéd, ahonnan a magyar szónoki próza először lép át a máso

dik szóbeliségből az írásbeliségbe, s egyszer majd innen kiindulva lát-» 

hatunk hozzá rendkívül hézagosán ismert fejlődésének rendszeres feldol

gozásához.
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Kánonjogi kódexek és töredékek Magyarországon

Erdő Péter

Középkori kánonjogi könyvkultúránk, s egyáltalán középkori kánon

jogi kultúránk képének egyes fontos vonásait már Bónis György és mások 

megrajzolták. A kutatások azonban inkább az általános magyar jogi mű

veltség, mint az egyetemes kánonjogtörténet oldaláról közelítették meg 

a kérdést. Abban, hogy eddig átfogó hazai középkori kánonjogi forrás- 

és irodalomtörténet még nem született, kétségtelenül közrejátszott a 

Magyarországon keletkezett, vagy használt középkori kánonjogi kódexek 

pusztulása, a fennmaradt ilyen jellegű kódexek csekély száma is. Nem 

csupán az illető országok esetleg intenzívebb középkori kánonjogi éle

te, hanem a fennmaradt emlékek nagyobb száma is magyarázza, hogy egyes 

kisebb európai népek - pl. Ausztria^ Portugália^ - középkori kánonjogi 

tudománytörténetében újabban érett összefoglaló művek megjelenésének 

lehetünk tanúi.

Középkori kánonjogi műveltségünk történetének további megvilágí

tásához is segítséget kíván nyújtani az a készülő katalógus, mely a mai 

Magyarországon található kánonjogi vonatkozású kódexeket és töredékeket 

ismertetné. Noha a katalógusba felvesszük azokat a kánonjogi kódexeket 

és töredékeket is, melyek nem a középkori Magyarországon keletkeztek, s 

nem is ott voltak használatban, ezek a munkálatok kvantitatív szempont

ból is adhatnak némi eligazítást az egyes művek, műfajok hazai elterje

déséről. Részint ezeknek az előmunkálatoknak, részint általános kánon- 

jogtörténeti szempontoknak az alapján kíséreljük meg most a kánonjog

történet korszakai szerint haladva vázolni, hogy milyen műfajok és mi

lyen mértékben terjedtek el hazánkban a középkori kánonjogi irodalom

ból.
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I. A Gratianus előtti kor

a) A 12. század közepe előtti időkben hazánkban is használatban 

voltak a legelterjedtebb Karoling-kori egyetemes egyházjogi gyűjtemé

nyek: a Collectio Dionysio-Hadriana és a hamis dekretálisok legfőbb 

tárháza, a Collectio Pseudo-Isidoriana. A belőlük fennmaradt töredékek-^ 

száma csekély, de magyarországi használatuk nagy valószínűséggel állít

ható.

b) A gregoriánus reform irányzatát szolgáló egyetemes egyházjogi 

gyűjtemények egykorú használata hazánkban, a fennmaradt anyagból, il

letve annak hiányából következtetve, nem tűnik jellemzőnek. Hogy a ká

nonjogban egyébként jártas^ Könyves Kálmán király idejében tartott első. 

esztergomi zsinat 6 6 . kánonjának rendelkezése, mely szerint minden es

peresnek rendelkeznie kell a "breviárium canonummal"melyik kánonjogi 

gyűjteményre vonatkozik, nem világos.^

c) A régi penitenciás könyvek hazai jelenlétére első királyaink 

törvényeinek forrásaiból következtethetünk. Ugyanez a forrásvizsgálat 

utal arra is, hogy az egyházi jogforrásnak is minősülő frank kapitulá- 

rék szintén használatosak voltak első királyaink környezetében.^

d) A korszak hazai partikuláris egyházjogi forrásszövegei, elsősor

ban a helyi zsinatok határozatai, melyek főként Szent László és Könyves 

Kálmán törvényeiként részben szinte egykorú, vagy nem sokkal későbbi 

kéziratban - a 12. század közepén keletkezett Pray-kódexben^ -, részben 

késő középkori másolatokban - melyek közül kiemelkedő jelentőségű a 

Thuróczy-kódex^ - maradtak fenn.

Ezzel a kánonjogi könyvirodalom 1140 előtti részének hazánkban csak 

igen szerény mértékben képviselt műfajválasztéka gyakorlatilag ki is 

merült.

II. A klasszikus kánonjogtudomány kora

1. Első szakasz: Gratianustól IX. Gergely dekretális gyűjteményéig 

(11407-1234)

52



a) A kánonjog tudományos művelésének klasszikus kora Gratianus De- 

cretumával (1140, vagy újabban többek szerint inkább 1150) kezdődött. 

Magának a Decretumnak 1234 előtti, Magyarországon használt példánya nem 

sok maradt. Ilyen a 12. század végén, vagy a 13. század legelején készült, 

figurális jelenetekkel díszített példány a pozsonyi Káptalani Könyvtár

ban.^ Talán szintén ilyen korai és minden bizonnyal hazánkban használt 

példányból maradt fenn a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának T 301. 

számú töredéke, melyből egy, a megszilárdult szöveghagyományban szerep

lő palea kánon hiányzik, utólag viszont a használó betoldotta,^ vala

mint az Országos Széchényi Könyvtár A 7. számú töredéke, melynek glosz- 

szái régi típusúaknak tűnnek. Későbbi másolásé Decretum példányokból 

szintén maradtak fenn töredékeink (kb. 10 ilyen ismert) . ^  A Decretum- 

ból kivonatokat tartalmaz az Országos Széchényi Könyvtár 263. számú,

15. századi papírkódexe (föl. 88v-89);^  ugyanott a 328. számú ugyan

csak 15. századi papírkódexben (föl. 1-2)^ rövid tartalmi összefogla

lást találunk Gratianus művéből.

b) A korszak további egyetemes egyházi jogforrásgyűjteményei a ko

rai dekretális gyűjtemények, s a IV. Lateráni Zsinat határozatainak 

ezekhez hasonló gyűjteménye. E kollekciók - főleg glosszaapparátussal 

kísért alakjukban - az egyetemi tudományosság termékei, s jelenlétük 

hazánkban már a korai egyetemjáró kánonjogászokra utal. A IV. Lateráni 

Zsinat határozatainak Johannes Teutonicus glosszaapparátusával kísért 

töredékét az Országos Széchényi Könyvtár 19. számú, a 13. század elején 

keletkezett kódexében t a l á l j u k . A  példányt feltehetően hazánkban 

használták. Bernardus Papiensis Compilatio prima néven ismert dekretá- 

lis gyűjteményéből is van ugyan egy Richardus Anglicus (De Mores) 

glosszaapparátusával kísért töredék a Magyar Tudományos Akadémia Könyv

tárában (T 901/5), de ennek középkori használati helyéről biztos adat 

nem áll rendelkezésünkre.Gyulafehérváron őriznek egy teljes példányt 

is a Compilatio primából, sőt Szentiványi katalógusa szerint ugyanabban 

a kódexben (Bibliotheca Batthyanyana, Ms. 166) a Compilatio secunda is 

megtalálható. ^
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c) A tudományos dekretisztika és a korai dekretalisztika irodalmát 

- ha a két korai említett dekretális gyűjteménytöredék glosszaapparátu- 

saitól eltekintünk - hazánkban alig találni, bár a tatárjárás előtti 

időben Bolognában két magyar dominikánus kánonjogász is jelentős hír

névre tett szert. Damasus Hungarus műveinek magyarországi használatára 

semmilyen adatunk nincsen, az egyetemi karrier után hazatérő Paulus 

Hungarustól viszont a 3. Compilatióhoz írt Notabiliájának jelentős ré

szét tartalmazó töredék található az Országos Széchényi Könyvtár 30. 

számú kódexében,mely méltón reprezentálja szűk körre kiterjedő, még 

a hazai egyházi bíráskodás rétegeibe sem eljutó,^ de az akkori világ- 

színvonalon álló teljesítményekkel büszkélkedő tatárjárás előtti kánon- 

jogi kultúránk szinte teljesen elpusztult rétegét.

Valószínűleg ugyanebből a korból való az Országos Széchényi Könyv

tár C 83-as töredéke is, mely a Petrus Ilerdensisnek tulajdonított és 

Közép-Európa-szerte elterjedt Breviárium iuris canonici elejét tartal

m a z z a . ^  Ugyancsak az 1234 előtti idő kánonjogtudományának képviselője 

Bernardus Papiensis Gyulafehérváron őrzött Casus decretaliuma.

2. Második szakasz: IX. Gergely dekretális gyűjteményétől Johannes 

Andreae haláláig (1234-1348)

Ennek az időszaknak egyik általános jellemzője, hogy a külföldi, 

főként itáliai egyetemeken tanuló magyarok szép számmal hoznak magukkal 

tudományos kánonjogi műveket. Az egyházi bírósági eljárás ebben az idő

ben Magyarországon is az egyetemes kánonjog rendjéhez igazodik, így a
7?kánonjogi könyvek hazai használatának területe jelentősen bővül.

a) A kor legfőbb egyetemes egyházi jogforrásgyűjteménye a IX. Ger

gely pápa által kiadott Liber extra, vagy más néven IX. Gergely dekre

tális gyűjteménye, melynek sajátos kiegészítéseket tartalmazó glossa 

ordinaria változattal kísért teljes példánya az Egyetemi Könyvtár 37. 

számú kódexe. Ezt az 1300 körül másolt kötetet Magyarországon használ

ták a középkor folyamán. A 11. levél rektó oldalán magának a gyűjte

ménynek a szövegében (X. 1.2.3) találhtó egy tipikus hiba, melyet a ma
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gyár helységneveket nem ismerő másolók gyakran elkövettek. A fejezet

III. Ince pápának az esztergomi préposthoz és káptalanhoz írt levelében 

(1205-ből) Kalocsa nevét említi. ^  Ezt a másolók gyakran Kölnnek írják 

(Colocensis helyett a számukra ismertebb Coloniensis szót használva). 

Ebben a példányban is ez történt, de a hibát egy középkori használó ki
javította.^

Egyébként IX. Gergely dekretális gyűjteményéből e teljes példányon 

kívül nagyszámú töredék is maradt fenn hazánkban. Eddig 15 ilyen is- 

mert, J s ez a szám nagyobb, mint bármely más középkori kánonjogi mű 

hazai példányainak, vagy töredékeinek száma. Ezek a töredékek számos, 

jellegében is különböző kódexből kerültek ki. Vannak köztük gazdagon, 

figurálisán díszített és egyszerűbb, apró és szokatlanul nagy méretű, 

glossza nélküli, glossa ordinariával ellátott és a glossa ordinaria 

mellett még másodapparátussal is rendelkező, itáliai és közép-európai 

példányok. Mindez világosan utal arra a végrendeletekből és máshonnan 

is ismert tényre, hogy legalább ez a legfontosabb kánonjogi alapszöveg 

hazánkban széles körben elterjedt.

b) A VIII. Bonifác pápa által 1298-ban kiadott Liber sextus decre

talium ugyancsak alapvető jogforrásgyűjtemény volt, melyből hazánkban 

több töredék maradt fenn,^ ha nem is olyan sok, mint IX. Gergely dek

retális gyűjteményéből. Igényes kivitelű, Johannes Andreae glossa ordi- 

nariájával ellátott, Bolognában készült és Magyarországon használt tel

jes Liber sextust őriz a bécsi Nationalbibliothek (Cod. 2042).

c) A IX. Gergely dekretális gyűjteménye és a Liber sextus közt ösz- 

szeállított kisebb, kiegészítő dekretális gyűjtemények (IV. Ince, X. 

Gergely és III. Miklós gyűjteménye) nyomára hazánkban még nem bukkan

tunk.

d) A könyvnyomtatás elterjedése előtti kor Corpus Iuris Canonicibe 

bekerült későbbi gyűjteményei, a Clementinae és XXII. János extravagáns 

gyűjteménye hazai használatáról csupán közvetett emlékek szólnak. ^

e) Az időszak partikuláris egyházjogának hazai forrásszövegeit (fő

ként a zsinati határozatokat) a kései középkor zsinati döntéseivel 

együtt olyan 15. századi másolat őrzi, mint Aranyasi Gellértfi János
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kódexe az Egyetemi Könyvtárban.2® A 14. század közepe tájáról való köl

ni zsinati határozatokat tartalmaz az Országos Széchényi Könyvtár C 75. 

számú töredéke, mely esetleg Magyarországon használt kódexből szárma

zik.

f) A klasszikus kor második szakaszának külföldön tanult egyház- 

jogászai jelentős tudományos könyvekkel tértek haza. A végrendeletekből 

és más forrásokból Bónis György által megrajzolt képet^ a fragmentumok 

erőteljes vonásokkal gazdagítják. A 13. század második feléből és a 14. 

század első feléből való legmagasabb szintű kánonjogi kommentárok elég 

széles választékának jelenlétére vallanak pl. a töredékek Hostiensis 

Summa Aureájából^ és a még terjedelmesebb, s műfajában még egyetemhez 

kötöttebb Lecturájából (melynek egyazon példányából eddig három könyv

tárban bukkantak fel töredékek-^), Sinibaldus Fliscus (a későbbi IV. 

Ince pápa) Lecturájából,*^ Guido da Baypio Gratianus Decretumához írt 

Rosariumából,^ valamint Johannes Andreae-nak a Liber sextushoz írt, és 

a Sextus szövege nélkül, önállóan szereplő glosszaapparátusából.-^

g) Ugyancsak jelen voltak hazánkban a klasszikus korban keletkezett 

legszínvonalasabb olyan kánonjogi művek, melyek a lelkipásztori és 

szentszéki bírósági gyakorlatban is eligazítást adtak. Erre utalnak pl. 

Pennaforti Raymund summáinak töredékei-^ és a házzasságról írt summájá

nak a Magyar Ferences Könyvtárban (1. szám alatt) őrzött példánya (föl. 

215v - 233v), Guillelmus Durantis Speculum iudiciale c. művének és egy 

másik ordo iudiciariusnak talán hazánkban használt kódexből való töre

dékei,^ valamint Bernardus de Botone Casus Longijának számos töredé

ke*^ (melyek azonban egyetlen, vagy nem sok példányból származnak, bár 

különböző könyvtárakból kerültek elő). A gyakorlati kánonjogi munkához 

még közelebb álló segédeszköz volt pl. Richardus de Pofis Summa dicta- 

minise, melynek hazánkban használt példánya a bécsi Nationalbibliothek 

tulajdona (Cod. 481).
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III. A posztklasszikus kánonjog emlékei

A kánonjogtörténetben a 14. század közepétől a középkor végéig ter

jedő időszakot a gyakorlati segédeszközök nagyarányú elterjedése jel

lemzi. Ebből a korból már Magyarországon is olyan sok a kéziratos kódex 

és töredék, hogy áttekintésünknek az eddiginél jóval vázlatosabbnak 

kell lennie.

a) A kései középkor egyetemes kánonjogi forrásszövegei ismertek 

voltak hazánkban is, bár pl. a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában 

található K. 447 jelzetű kódex a Bázeli Zsinat határozataival nem tűnik 

Magyarországon használt példánynak (Vigyázó Ferenc Ranschburg antikvá

riustól vásárolta 1897-ben).

b) A nagy tudományos dekretális kommentárok közül teljes kötetet 

kitevő példányok is maradtak pl. Johannes de Lignano Lecturájából (Ka

locsa, Főszékesegyházi Könyvtár, MS 377/1-2) és Panormitanus kommentár

jából (Esztergom, Főszékesegyházi Könyvtár, MS I. 312). De a kisebb 

traktátusok,-^ főként pedig a lelkipásztori és gyóntatói munkát segítő 

kánonjogi jellegű summák, melyek hazánkban is tucatszámra maradtak 

fenn, igen nagy népszerűségnek örvendtek a plébániai pasztorációt végző 

papság körében is. Részletes felsorolásukra itt nem térhetünk ki. Ilyen 

gyóntatói summa található pl. Liebhard Eghenvelder kódexében, melyet a 

Magyar Ferences Könyvtár 1. szám alatt őriz, valamint ugyanennek a 

könyvtárnak 4. számú kódexében, mely egy Manipulus florum minort foglal 

- többek között - magában. A két legfontosabb gyóntatói summa közül a 

Summa Pisanából Gyulafehérváron és az Egri Főegyházmegyei Könyvtárban 

találhatók teljes példányok,-5̂  a Summa Astesanából pedig nemrég az Esz

tergomi Főszékesegyházi Könyvtárban bukkantunk minden bizonnyal Ma

gyarországon használt töredékre.

Magyarországon használt egyházjogi szótárak töredékei^ jelzik, 

hogy ez a műfaj is meglehetősen elterjedt lehetett. Ám a gyakorlat más 

területeivel kapcsolatos írásművek sem .hiányoznak. Nyilvánvalóan a he

lyi bíráskodást segítette a Rota Romana döntvényeinek gyűjteménye^ 

éppúgy, mint a formuláskönyvek, melyek közül az egyik legrégibb Magyi
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János részben egyházi formulákat tartalmazó gyűjteménye.^ a tisztán 

egyházi formuláskönyvek közül a legjelentősebbek Mihály doktor formu- 

láskönyve az Esztergomi Főkáptalani Levéltárban (Lad. 50, liber pri

mus), Beneéthy Máté formuláskönyve Gyulaiehérvárott^ és Nyási Demeter 

formuláskönyve az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtárban (MS II 507).^

A nem egyetemi szintű, városi iskolai oktatásban a kánonjog szere

pét az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtárban (MS II. 395) őrzött Szal- 

kay-kódex példázza.^

A szerzetesjog nem kisszámú hazai emléke közül példaként említhet

jük az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött ferences formulárét, ^ az 

Egyetemi Könyvtár kommentárral ellátott ágostonos reguláját, ^  valamint 

a domonkos apácák magyarra fordított szabályzatának a Széchényi Könyv

tárban található töredékét.^®

Összefoglalásul elmondhatjuk, hogy az egyházi könyvtárak kódexállo

mányának számbavétele és az utóbbi idők töredékkutatása (a töredékek 

származási és használati helyével kapcsolatban nem ritkán előforduló 

adathiány ellenére is) máris hozzájárult a középkori hazai kánonjogi 

könyvhasználatról alkotott kép gazdagodásához. Az említett kutatások 

elsősorban a következő pontokon tűnnek eredményesnek:

1. A Gratianus Decretuma előtti kánonjogi könyvhasználat tárgyi em

lékeinek száma növekszik.

2. A 12-13. század fordulója körüli kánonjogi tudományosság magyar- 

országi jelenléte valószínűleg új vonásokkal gazdagodik.

3. A 13. század második felétől a középkor végéig terjedő időszakra 

nézve a gyakorlati műfajok túlsúlyáról alkotott - és a kánonjogi könyv- 

használat akkori európai jellegzetességeinek megfelelő - kép új vonás

sal gyarapszik: a kor magas tudományos szintű kánonjogi műveinek az ed

dig feltételezettnél valamivel erőteljesebb hazai használata valószínű

nek látszik.
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11-12. századi liturgikus kódexeink tipológiája

Török József

A hazai térítés és egyházszervezés idejére a liturgikus kódexek 

differenciálódásának folyamata már majdnem teljesen lezárult, hiszen ez 

a szertartások bonyolultabbá válásával, a feladatok egyre nagyobb hie

rarchiát átfogó megoszlásával a fejlődés nélkülözhetetlen feltételeként 

jelentkezett. Az intenzív liturgikus élet természetszerűen hozta magá

val a szertartások esztétikai szépségének gazdagodását, valamint a 

szimbolikus tartalom mind teljesebb föltárulkozását, s ez a liturgia 

végzését, értését szolgáló könyvek szaporodását is jelentette.

Az első, még csak "vándorhittérítők"-nek tekinthető egyháziak műkö

dése átmeneti volt, nevük sem igen maradt fönn. Ök egészen csekély ter

jedelmű liturgikus könyveket hozhattak magukkal, amelyek csak minimális 

mennyiségben tartalmazták a szükséges szövegeket: a mise kánonját, egy

két votív misét és függelékként a keresztelés rítusát. Ezt a föltétele

zést külföldi párhuzamok kellően valószínűsítik.^ Az első, már név sze

rint ismert hittérítők által hazánkba került liturgikus kódexek ugyan 

nem maradtak fönn, velük kapcsolatban mégis jogos két következtetés. 

A személyek és a későbbi hazai könyvek vizsgálata alapján bebizonyoso

dott, hogy konkrét "liturgikus tájegységek": Sankt-Gallen, Salzburg- 

Passau, Mainz-Magdeburg, Regensburg jelentős hatást gyakoroltak a közép

kori magyarországi liturgia kialakítására.^ Az elveszett könyvekre, il

letve ezek tipológiájára az első fennmaradt szerkönyvek alapján lehet 

következtetni. A tipológia kérdésének vizsgálata még számos új ismere

tet tartalmaz, hiszen az, hogy egy könyv milyen mértékben követi, il

letve valósítja meg azt a típust, amelybe tartozik, a liturgikus élet 

állandó változásáról, fejlődéséről tanúskodik. Ez nem azt jelenti, hogy

63



az eddigi tipologizálás helytelen volna; a további vizsgálódások azért 

szükségesek, mert a részletek pontosabb megfigyelése az egyes típusokon 

belüli változást, fejlődést jobban tudja érzékeltetni.

A liturgikus könyvek között fontossági sorrendet nem lehet felállí

tani. Szent István II. törvénykönyve (1030-1038 között), amely szente

sítette a már minden bizonnyal kialakult és meglévő gyakorlatot, misze

rint "minden tíz falu építsen egy templomot ... ruhákról és oltártaka

rókról a király gondoskodjék, papról és könyvekről a püspök", csak ál

talánosságban beszél a liturgikus kódexekről, részletekbe azonban nem 

bocsátkozik.-* Az egyébként gyér számú forrás alapján is a magyar egyház 

megszervezésének első évtizedeiben már gazdag liturgikus élettel kell 

számolni. "A hivők és papok száma növekedett" - írja Szent Gellért le

gendája,^ s ennek a vallási tevékenység centrumában, a kultikus életben 

feltétlen megvolt a maga visszatükröződése. A kultusz állandó, naponta 

visszatérő cselekménye a mise és zsolozsma. Ezt egészítik ki a szentsé

gek, szentelmények, áldások rítusai, s ezt színezi a maga ünnepköreivel 

az újra meg újra visszatérő liturgikus év. Mivel a mise áll a központ

ban, ezért vizsgálódásunkat érdemes a miséhez szükséges könyvek átte

kintésével kezdeni.

Az első két keresztény magyar századból két sacramentarium maradt 

fönn, az első a 11., a második a 12. század végéről. Hogyan keletkezett 

a sacramentarium-típus, és mik a jellemzői?

Az első évezred dereka táján és után az egyes misék szövegeit tar

talmazó libellus missarumok összegyűjtéséből, egy kötetbe foglalásából 

jött létre a főcelebráns könyve, a liber sacramentorum, illetve a 8 . 

században elterjedt neologizmussal: sacramentarium. Elsősorban, vagy 

még inkább kizárólagosan a főcelebráns által a mise (illetve néhány rí

tus, pl. egyházi rend feladása, templomszentelés) folyamán olvasott

imádkozott szövegek (kánon, könyörgések, áldások) találhatók meg benne, 

míg a liturgikus ténykedésben segédkezekre tartozó szövegek, pontosab

ban: az énekek, a zsoltárok és az olvasmányok nem itt kerültek lejegy

zésre. A kora középkorban a szentségek kiszolgáltatásához és más, fon

tosabbnak számító liturgikus tevékenységekhez (pl. consecratio virgi-
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nun, consecratio cymiterii) szükséges imádságok is leggyakrabban a sa- 

cramentariumokban kaptak helyet, majd a pontificale létrejöttével (1 0 . 

század közepe, Mainz) egyre inkább ebbe a könyvbe kerültek. A sacramen- 

tarium egyszerre többet és kevesebbet tartalmazott, mint a későbbi mis- 

sale, pontificale és rituale.

A zágrábi egyházmegye alapításakor - megszervezésekor került oda az 

eredetileg egy hazai, az antiochiai szűz-vértanú Szent Margitot védnö

kének valló, s benedeki regulát követő monostor számára 1083-1092 kö

zött íródott, ún. Szent Margit-Sacramentarium.^ A Hamvazószerdával kez

dődő csonka szerkönyv csak a legszorosabb értelemben vett sacramenta- 

riumba tartozó részeket hozza. Érdemes megjegyezni, hogy Pünkösd szom

batján az olvasmányok incipitjei mellett - amiben semmi különös nincs, 

hiszen pl. a húsvét éjjeli olvasmányok kezdőszavait is rögzíti -, az 

olvasmányokat követő tractusok incipitjeit notatióval ellátva megadja. 

Ez már jelzi a fejlődés irányát, vagyis azt, hogy a missalis plenarius- 

ba majd bekerülnek az énekek, gyakran notatio nélkül.

A tihanyi apátság oklevelén (1053) a közel egykorú hátirat az egy

házi fölszerelések között öt szerkönyvet említ, s ezek között nduo mis- 

sales" is található.' A pannonhalmi monostor számára Szent László ural

kodása alatt készült összeírásban pedig "VI. Missales" szerepel.^ 

A missale elnevezés megtévesztő lehet, mert ezen inkább sacramentarium 

típusú könyvet kell még érteni, ha figyelembe vesszük, hogy a Liber 

Missalis, vagy csak Missalis elnevezés a 8 . századtól kezdve folyamato

san megtalálható,^ mintsem a Nyugaton ekkor már egyre jobban terjedő, 

de hazai területen csak valamivel később megjelenő missalis plenariust.

Mindennek ellentmondhat az a 11. századi hangjelzett missale-töre- 

dék,® amely a könyörgések mellett a mise énekeit (introitus, graduate, 

alleluia, offertorium, communio) notatióval ellátva tartalmazza, ameny- 

nyibep ez tényleg Nyugat-Magyarországon íródott, illetve délnémet terü

leten készülte után azonnal hazai földön kezdték használni. Ebbe a fej

lettebb típusba tartozik még két töredék, az egyik a 1 2 . század elején 

keletkezett, és valószínűleg hazai, míg a másik ugyancsak 1 2 . századi,
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bizonytalan eredetű.^ A hagyományos sacramentarium-típusba lehet sorol

ni azt a töredéket a 11. század elejéről, amely az Expositio evangelio- 

rum ritka rítusát tartalmazza. ^

A sacramentariumok sorát még bizonyára gyarapítani lehet a különbö

ző könyvtáraknak a közeljövőben megjelenő töredékkatalógusai^ alapján.

A Pray-kódex túlnyomó részét két sacramentarium képezi.^ Tipoló

giai probléma, hogy az ún. Nagy-Sacramentarium még szabályos, tehát a 

mise állandó részein és a Consecratio cimiterii rítusán, valamint né

hány, nem liturgikus eredetű, de ekkorra már az istentiszteletbe beszü- 

remkedett imádságon^ túl karácsony vigiliájától kezdődően csak a kö

nyörgéseket tartalmazza, valamint helyenként az énekek incipitjeit (pl. 

Nagyhét, Húsvét). A változás a vötív miséket tartalmazó részben áll be, 

amikor a Missa de sancta Trinitate-tól kezdve a lecke és evangéliumi 

szakaszok in extenso, tehát teljes szöveggel jelennek meg. Az énekek 

viszont ekkor is csak kezdetükkel szerepelnek. A Kis-Sacramentariumot 

az előző résztől a Rituale breve választja el. Itt, ebben a függelékben 

ismét csak a könyörgések szerepelnek, csupán egy helyen találhatók in- 

cipitek. A votív misék későbbi szövegezésűek, és a mise egész szövege 

együtt terjedt, ezzel magyarázható, hogy az olvasmányok is megvannak.

Figyelmet érdemelnek a Nagy-Sacramentarium apológiái, különösen pe

dig az utolsó, amely Sevillai Szent Izidor Synonimorum c. könyvéből 

vett r é s z l e t . A  középkori lelkiség kialakításában nagy szerepet ját

szott ez a kis mű,-^ és jelenléte figyelemre méltó annál inkább is, 

mert a magánáhítatnak a liturgiába történő beépüléséről tanúskodik. Ha

sonló eset található a Szent Margit-Sacramentariumban. De, míg a Pray- 

kódex esetében a beépült imádságszöveg egy későpatrisztikus szerzőre 

irányítja a figyelmet, addig a XI. századi sacramentariumban egy olyan 

könyvtípus emléke él tovább, mely figyelmet érdemel annak ellenére, 

hogy nem liturgikus kódex.

Lelkiségtörténeti és irodalomtörténeti vonatkozása van annak a hat 

részből álló könyörgés-sorozatnak, amely a Szent Margit-Sacramentarium

ban az adoratio crucis szertartásához kapcsolódik. A keresztre feszí

tett, megsebzett, eltemetett, poklokra alászállt, feltámadt és majdan
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ítélő Krisztushoz szóló, az "adoro - deprecor" igepárra felépített kö

nyörgés-füzér Kopasz Károly Liber precationumában található meg először 

valamivel hosszabb változatban.^ Mint már utaltunk rá, ez az imádság a 

Liber precum elnevezésű, a Karoling-korban született paraliturgikus 

imádsággyűjtemények egyes darabjainak a liturgiába történő beszüremke- 

déséről tanúskodik, és ez általános jelenség az egész nyugati egyház

ban. A Keresztrefeszített iránti devotio növekedése magával hozta a 

nagypénteki adoratio crucis bővítését. Jelentős ez a szövegváltozat 

azért is, mert a többihez képest helyenként rövidít, és ezzel a terje

delmet arányosítja, az eredeti terjengősséget korlátok közé szorítja, 

és azt memorizálhatóvá teszi.^ Fontosságát növeli még viszonylagos 

ritkasága. Hazai szerkönyvek közül a Németújváron őrzött 13. századi 

zágrábi-*-® missaléban szerepel még némileg hosszabb szöveggel és terje

delemben. A nagypénteki adoratio crucis szertartáshoz a Hartvik-féle 

Pontificalétól kezdve a Pray-kódexen és az 1341 előtti esztergomi Mis- 

sale notatumon-*-^ át az 1484-es nyomtatott esztergomi Missaléig bezáró

lag az a három imádság található, amelyeket sokáig Petrus Damianusnak 

tulajdonítottak. A germán liturgikus hagyományban a 10. század végétől 

van jelen ez a sorozat, és elég hamar Itáliába került. Korai forrásai 

közé tartozik a később tárgyalandó Hartvik-féle Pontificale, s ez egy 

újabb adalékkal szolgál annak a feltevésnek a megerősítéséhez, misze

rint a középkori magyarországi liturgia számos szálon át kapcsolódott a 

délnémet területek istentiszteleti életéhez.

A sacramentarium használata magában foglalja az olvasmányos könyvek 

szükséges meglétét. A típusok történelmi fejlődésének rövid felvázolása 

itt sem nélkülözhető.

Amikor az első évezred derekától kezdve a lectio continuát (scrip

tura currens) felváltja a perikopa-rendszer, akkor a mise olvasmányai

nak biztosítására különböző szisztémákat dolgoztak ki. Négy szisztéma, 

vagy helyesebben módszer párhuzamosan létezett. Azonban erőltetett vol

na egyenes vonalú fejlődést konstruálni a következőkből, annak ellené

re, hogy a fejlődés egyazon irányba m u t a t . A  következő négy módszert 

alkalmazták:
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a) Az előírt szakaszt, perikopát a Biblia lapszélén különböző je

lek, jegyzetek mutatták. Ugyanez a mód mutatta a terjedelmesebb 

biblikus olvasmányoknak helyet biztosító zsolozsmában is a 
szentírási szakaszokat.^

b) A perikopa-listák a szakasz incipit és explicitjének megadásával 

segítik a szövegnek a Bibliából történő kikeresését.

c) A szerkönyv a szövegeket in extenso, teljes terjedelemben adja 

meg. Ide tartoznak az epistolarium, evangelistarium és lectiona- 

rium típusú könyvek. Erről a következőkben részletesebben kell 

szólni.

d) Végül a sacramentariummal egybeépül az olvasmányoskönyv, vagyis 

a kiválasztott szentírási szakaszok beilleszkednek a sacramenta- 

rium megfelelő helyére.

Az in extenso szöveg megjelenése bizonyos mértékig jelzi a megszi

lárdított olvasmányrendet, amely egyre kevesebb helyi hagyományon ala

puló szövegválasztást tartalmaz.

A harmadik megoldásnak kiemelkedő tanúi az Oláh- és a Szelepcsényi- 

evangelistariumok. Míg az előbbi a 11. században a liége-i egyházmegye 

használatára készült és középkori hazai használata vitatott, ^  addig az 

utóbbit az újabb megállapítások alapján^ nem a 11., hanem a 12. század 

közepéről kell származtatni. Biztos, hogy magyar földön, a benedeki re

gulát követő szerzetesek körében készült. Mintapéldánya természetesen 

korábbi, 11. századi, és a rajna-lotaringiai vidékről érkezett. Mindkét 

szerkönyv nevének megfelelően a mise evangéliumi szakaszait tartalmazza,

A két evangelistarium típusán keresztül tudósít az elveszett pár

ról, az epistolariumról, mely a szentleckéket hozta. Nem szükségszerű, 

hogy az epistolarium és az evangelistarium külön könyvben kapjon he

lyet, mert, ha egy könyvbe másolják a lecke és evangéliumi szakaszokat, 

akkor tágabb értelemben vett lectionariummal állunk szemben. Ez utóbbi 

típus szintén jelen volt a középkori Magyarországon is, mert két töre

dék ezt valószínűsíti. A 11-12. század fordulóján keletkezett, és a 

frank-római perikoparendszert követő töredék ismeretlen helyről szárma

zik,^ míg 12. századi párja magyarországi lehet. ^  Amennyiben a Szent-
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Márton monostor számára Szent László uralkodása alatt kiállított össze

írás scriptora helyesen alkalmazza az elnevezést, úgy a "II. lecciona- 

ri" alatt a fenti típusú kódexeket kell érteni, vagyis olyanokat, ame

lyek egy kötetben tartalmazták a mise olvasmányait.

A mise énekei külön könyvbe, a graduáléba kerültek, így a Szent 

Margit-Sacramentariumot, valamint a Pray-kódexben lévő sacramentariumo- 

kat graduale egészítette még ki. A tihanyi alapítólevél (1055) már fen

tebb említett, közel egykorú hátiratán az egyházi fölszerelések között 

szerepel: "duó gradalia".^ A szintén idézett Szent László-féle össze

írásban pedig: "Ilii. Gradalia".^ Az elnevezés itt sem egészen egyér

telműen jelzi a szerkönyv tartalmát, mert Amalarius (+850 táján) egyik 

műve alapján^® tudjuk, hogy míg a rómaiak három könyvet használtak a 

mise énekes részeihez, addig a frankok egy könyvet, aminek a neve anti- 

phonarium. A rómaiaknál az antiphonarius tartalmazza az introitus és 

communio antifonáit. A responsorialéban a responsoriumok vannak,*míg a 

cantatorium a gradualét, a tractust és az alleluja-verset hozza. Ez 

utóbbinak - Amalarius szerint - gradale a neve a frankoknál, és ez az, 

ami arra figyelmeztet, hogy nem szabad kizárni annak a lehetőségét sem, 

miszerint egy ilyen szűkebb tartalmú, archaikus típusú gradale - gra

duale értendő az összeírás által megnevezett könyvön. Amennyiben ez így 

van, akkor az összeírás által említett "Ilii. Antiphonaria" közül leg

alább egy a mise többi énekeit tartalmazta, míg a többi a zsolozsma 

végzésénél szolgált. Az Antiphonale missarum egyébként a mise olvasmá

nyos részével párhuzamosan fejlődött ki.^

A liber antiphonarius missarumra, vagy gradualéra példa lehet egy

1 2 . századi, valószínűleg magyarországi töredék, amelynek "gazdag zenei 

anyagában feltűnő archaizmus az Offertoriumok és Communiók betétver

sei". ̂

A mise énekes részeinek könyveihez még szorosan kapcsolódik a 

szentmártoni összeírásból a "II. Sequentiales cum trophis". A sequen- 

tiák és trópusok hazai, 1 1 . századi meglétéhez és énekléséhez kétség 

nem férhet. Az üdvtörténeti eseményeket, dogmatikus tanítást kifejtő
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liturgikus költemények délnémet vidékről kerültek hazánkba, és egészen 

a középkor végéig a sequentia-készlet alapjául ez a Sankt-Galleni réteg 

szolgált.

A 11. század végén Esztergom számára készült és hamarosan Zágrábba 

került Benedictionale-^ főként a misén volt használatos. Az ünnepélyes 

püspöki áldások szokását a gall és a vízigót egyházaktól örökölte a bi

rodalmi egyház, és ez az egész középkoron át igen népszerű volt. Szám

talan egyházmegyében fönnmaradt a szokás, hogy a Libera nos után, a Pax 

Domini előtt a diaconus felszólította a híveket: Humiliate capita ve

stra, mire a püspök a fractio panist elvégezte, a megtört Eucharisztiát 

a paténára tette, és befödte, majd énekelni kezdte a hármas (esetleg 

ötös) áldáskívánságot, amire a nép megfelelő helyeken ámennel felelt. 

Utána a particulát a kezébe vette, az Et pax Domini sit semper vobiscu- 

- mot énekelte, és elvégezte a commixtiót.

Ez a konkrét liturgikus környezet, amelyben a több száz áldásból 

egy-egy a maga ünnepén felhangzott. A kódex második, szűkebbre mérete

zett része egy rövidített pontificale a bérmálás, az egyházi rendek és 

a templomszentelés rítusával.

A Hartvik-féle Agenda pontificalis nem csupán ritka tartalma,^ ha

nem felépítése miatt is tanulságos, mert típusa átmeneti jellegű. Nem 

tekinthető ordónak, vagy agendának a szó szoros értelmében, mert a szö

vegeket nem csupán az incipitek formájában, hanem in extenso hozza. 

Ugyanakkor még nem pontificale, abból a szempontból, hogy a sacramenta- 

rium használatát fölöslegessé tenné, vagyis mellette a szertartások 

alatt egy sacramentariumra is szükség volt. Ezt a sajátos helyzetet a 

típus történeti kialakulásának, fejlődésének az áttekintése segít meg

érteni. Az ordók három irányban fejlődnek tovább. Amikor a scriptor a 

püspök által mondandó imádságra, vagy áldásra nemcsak utal, hanem azt a 

sacramentariumból ide másolja, pontificalét hoz létre. A pap által is 

végezhető, vagy végzendő rítusok összegyűjtéséből később (1 2 . sz.) meg

születik a rituale. S ha a szertartások végzésére vonatkozó utasítások 

vannak túlsúlyban, a kódex az agenda, illetve ordinarium típusba tarto

zik.

70



A Hartvik-féle Agenda-pontificalis olyan átmeneti állapotot mutat, 

amikor még szükség van a szertartások végzése közben a sacramentarium- 

ra, miközben a pontificale állandóan gyarapszik az in extenso szövegek

kel. A 10. század derekán Mainzban létrehozott és később Német-római 

Pontificalénak nevezett szerkönyvhöz képest a Hartvik győri püspök ne

véhez fűződő kódex tartalmában, szerkezetében archaikus jellegű.

Az ordo kései változatát említi az 1100 körül összeült esztergomi 

zsinat, mert a fegyelmi kérdések mellett így intézkedik: "Az istentisz

teleti szertartásokat és böjtöket ama könyvecske szerint (secundum li

bellum), melyet jóváhagytunk, mindenki tartsa meg." És: "Semmit se ol

vassanak vagy énekeljenek az egyházban, csak ami a zsinaton jóváhagyást 

nyert. Az "ama könyvecske" az ordo, illetve ordinarium típusba tar

tozott, amely rövid előírásaival és az incipitek megadásával segítette 

a liturgia végzésének szabályosságát, és az áttekinthetőséget.

Amennyire fontos a püspöknek a pontificale, annyira fontos a papnak 

az ordinarium és a rituale. A már többször említett szentmártoni össze

írásban található: "Ilii. babtisteria". Nevük azt sugallja, hogy csupán 
a keresztelés rítusát tartalmazták. A baptisterium a rituale régi neve, 

a 1 1 . század végén és a 1 2 . század elején, különösen német földön így 

hívták a szentségek kiszolgáltatásához szükséges szövegeket tartalmazó 

könyveket.Ezért  jogos a föltételezés, hogy ezekben a keresztségen 

túl a gyónási föloldozás, a házasságkötés rítusa, az utolsó kenet föl

adásának formája is benne volt. Ezek a könyvek nevükkel visszautalnak 

származási helyükre.
A liturgia végzését segítették még azok a művek, amelyek a kivite

lezésre vonatkozó technikai utasításokon túl a tartalom jobb megérté

sét, a szimbólumok jelentésének megismerését szolgálták. A szentmártoni 

monostor jegyzékében Metzi Amalarius (+850) neve alatt minden bizonnyal 

leghíresebb műve, a Liber officialis rejtőzhet, amelyet 823-ban adott 

közre a világi papság liturgikus ismereteinek gyarapítása végett, és ő 

a középkor folyamán mindig tekintélynek számított a nyugati egyházban. 

Amalarius előbb Trier, majd Lyon főpapja volt, s természetesen a kated- 

rális-uzust vette alapul liturgikus magyarázataiban. Ezért még jelentő

sebb a jelenléte a szentmártoni monostorban.^^
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Míg Amalarius művének csak a címe maradt fönn hazai forrásban, ad

dig Constanzi Bernold 1086-1100 között írt liturgia-kommentárja, amely

- bátran mondhatni - a középkor legjobb és legnépszerűbb ilyen témájú 

írása, teljes terjedelmében megtalálható a Pray-kódex elején.-**> A római 

egységesítési szempontokat propagáló írás három részre oszlik. A szerző 

először a mise magyarázatát hozza (I-XXIII. fejezet), utána az évnegye- 

des és böjti idők kerülnek tárgyalásra (XXIV-XXVIII. fejezet), végül a 

divinum officium és a mise liturgikus időszak szerinti változásai kö

vetkeznek (XXIX-LXII. fejezet). Az első rész utolsó fejezete (XXIII. 

fejezet) sajátos problémát vet föl, aminek fényében ez a kézirat még 

fontosabbá válik. Egy miseordinárium található itt, amely az imádságok

- ide értve a kánont is - végzésére vonatkozik. A szerző itt sokkal 

megértőbb a magánimádságokkal szemben, mint az előző huszonkét fejezet 

során. A régebbi kéziratok fele ezt a fejezetet nem tartalmazza.-^ 

A Micrologus legjobb ismerője szerint ezt a fejezetet Bernold akkor ad

ta hozzá az előző részhez, amikor elhatározta, hogy a három művet, il

letve részt egy mű gyanánt adja közre. A másik lehetőség szerint ezt a 

fejezetet ordo missale gyanánt a missalékba bemásolták, s így szükség

telenné vált, hogy a Micrologusban is jelen legyen.-*® Ennek a föltevés

nek ellentmond az a tény, hogy éppen a legrégibb kéziratokban nincs meg 

a kérdéses rész, nem pedig a legkésőbb írtakban. Fontos tény, hogy a 

Pray-kódexből is hiányzik. így ez a hiány, valamint a Bibliotheca Maxi

mában közölt szöveggel történt összehasonlítás-*^ után kimutatható va

riánsok alapján biztos, hogy a hazánkban fönnmaradt Micrologus szöveg a 

régebbi változathoz tartozik.^®

A mise mellett a liturgia másik legfontosabb része a divinum offi

cium, a zsolozsma. Eredetileg semmi saját könyvre nem volt szükség a 

végzéséhez. Elegendő volt a Biblia (a szentmártoni összeírásban: "I. 

Bibliotheca"); természetesen rendelkeztek Psalteriummal is, ám a zsol

tárokat rendszerint emlékezetből énekelték. Az officium struktúráját 

eleinte az élő hagyomány őrizte és adta tovább, de már Szent Benedek 

szükségesnek tartotta rögzítését a Regulájában. Először a könyörgéseket 

gyűjtötték össze a libellibe, majd a sacramentariumok kialakulásával, s
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így valamennyi ősi liber sacramentorumban megtalálható egy, vagy több, 

zsolozsmához tartozó könyörgés-sorozat. A 11. század végén hazánkban is 

jelen volt a Psalterium gallicanum a "fekete szerzetesek" körében.^

A 9. században kezdték a könyörgéseket külön kötetbe gyűjteni, 

aminek collectarius (collectarium, orationalia, manualia) a neve. Itt

hon "III. Collectarii" volt a szentmártoni szerzetesek birtokában. 

A zsolozsmához szükséges énekeket három könyv tartalmazta a hazai for

rás szerint. Az éjszakai hórákhoz szükséges antiphonák és responsoriu- 

mok a nocturnaléban kerültek rögzítésre (Ilii. Nocturnales), a nappali 

hórák végzésénél az antiphonariumot (Ilii. Antiphonaria) használták. 

A himnuszok külön szerkönyvben voltak (Ilii. Ymnarii). Az "I. Brevia

rius" a zsolozsma több-kevesebb elemét tartalmazhatta, vagy a liturgi
kus előírásokat.^

A zsolozsma olvasmányainak legfontosabb része a Bibliából szárma

zott. A patrisztikus és hagiográfiai irodalmat több kódex szolgálta 

(III. Omeliae, II. libri sermonum, II. Passionales). A primát követő 

capitulumon rendszeresen olvasták és magyarázták a Regulát, ezért volt 

a fekete szerzeteseknél: "II. Regule, unus super regulam". Étkezés 

alatt az "I. Collationes" volt használatban,^-* természetesen emellett 

más könyvekből (passionale, stb.) is vehették az olvasmányokat.

A fehérvári bazilika káptalani iskolájában készült a 12. század el

ső harmadában az Antiphonale Albense (vagy Codex Albensis), liturgikus 

és zenei kultúránk becses emléke.^ Mind az éjszakai, mind a nappali 

hórákhoz szükséges énekek jelentős részét (antifonák, responsoriumok, 

invitatoriumok, valamint zsoltárok és himnuszok incipitjei) tartalmaz

za. Mellette szükséges volt a psalterium és a hymnarium használata, va

lamint a collectariumé és az olvasmányos könyveké. Az Antiphonale Al

bense az országos szinten megtörtént első rendezés-válogatás utáni ál

lapot tanúja. Fontos teret enged a helyi alkotásoknak, ugyanakkor tar

talmazza az általános székesegyházi liturgiát gazdagító betéteket is. 

Tipológiai jellegzetessége még, hogy a nocturnalét és az ezt kiegészí

tő, nappal forgatandó könyvet egyesíti magában.
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A liturgikus életet szolgáló kódexek tipológiai áttekintése is ar

ról győz meg, mint a tartalmi vizsgálódások:^ a középkori hazai litur

gia rendkívül színes; a sokféle könyv használata pedig nem egy kódexben 

szegény, helyi egyház szerény kísérletezése, hanem a legrangosabb nyu

gati egyházakban bevált gyakorlat hazai meghonosítása. A liturgikus te

vékenységben kivirágzó középkori kultúra a nemzeti kultúra számára is 

termékenyítő, ihlető volt, s minden liturgikus kódex a kor legmagasabb 

műveltségét, kultúráját, szellemiségét közvetítette a szentistváni 

törvények tíz falujának "egyházában" (templomában) klérus és nép felé 

egyaránt.
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Könyvhasználat a középkor végén

(Könyvkölcsönzés a veszprémi székesegyházi könyvtárban)

Solymosi László

A győri püspöki levéltárban 1983 őszén Varga Ferenc simasági espe

res-plébános értékes hagyatékra bukkant, amelyről megállapította, hogy 

veszprémi vonatkozású okleveleket tartalmaz. Amikor 1984 elején átnéz

tem a negyvenegy, zömében eredeti középkori forrásból álló hagyatékot 

és részletes jegyzéket készítettem róla, kiderült, hogy a források 

szinte kivétel nélkül a veszprémi püspöki levéltárból, illetve a veszp

rémi káptalan magánlevéltárából származnak. Az Országos Levéltár Diplo

matikai Fényképgyűjteménye segítségével azt is megállapíthattam, hogy a 

veszprémi vonatkozású forrásanyag hányattatása valamikor 1941. és 1948. 

között kezdődött. A hagyaték egyik, különösen értékes darabját, a Fejér- 

pataky László közléséből jól ismert székesegyházi leltárt ugyanis 1941- 

ben még Veszprémben lefényképezték, 1948 őszén viszont már sem ezt, sem 

a hagyaték többi darabját nem találták ott az Országos Levéltár munka

társai, akik az eredeti források helyett legfeljebb azok üresen maradt 

borítékait, vagy szerencsésebb esetben 18. századi másolatait vehették 

filmre.* Varga Ferenc szélesebb körű nyomozásainak eredményeképpen tud

juk, hogy ezeket a forrásokat minden feljegyzés nélkül, Pfeiffer János 

veszprémi levéltáros adta kölcsön Fehér Mátyás Jenő domonkos rendi tör

ténésznek, aki szerencsére a völcseji plébánián hagyta őket, mielőtt 

1947-ben eltávozott az országból.^ A forrásanyagot utóbb a plébániáról 

a győri püspöki levéltárba vitték, ahonnan a felfedezést követő filme

zés és restaurálás után a hagyaték 39 darabját 1985 őszén visszajuttat

ták Veszprémbe. Varga Ferencnek köszönhetően mintegy negyvenévi lappan

gás után újból tanulmányozhatók az elveszettnek hitt források.

Az előkerült hagyatékból művelődéstörténeti értéke miatt a veszpré

mi székesegyház két leltára kapott helyet a Kódexek a középkori Magyar
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országon kiállításon.^ Mindkét forrás keletkezése szorosan kapcsolódott 

a székesegyházi őrkanonok tevékenységéhez. A custosi méltóság viselőjé

nek az volt a fő feladata, hogy az egyházi intézmény kincsei felett őr

ködjék; ereklyéi, kelyhei, miseruhái és egyéb felszerelései mellett pe

csétjére, levéltárára és könyveire vigyázzon.^ Felelősségteljes munkája 

előbb-utóbb megkívánta, hogy a rábízott értékekről leltár készüljön. 

A számvetés különösen esedékes volt, ha a fontos posztra halálozás, 

vagy más ok folytán új személy került.

A székesegyházi leltárkészítés kezdetei Veszprémben az Árpád-korra 

nyúlnak vissza. A Bolognában tanult Miklós fia Pál, veszprémi prépost, 

a római jog doktora és kanonoktársai a székesegyház 1276. évi kirablása 

után a pusztítás előtti időből származó pecsétes leltárral jelentek meg 

a főpapok, bárók és nemesek gyűlésén, s a királyi tanács a bemutatott 

inventárium alapján becsülte meg a kár nagyságát. Amikor IV. László a 

veszteségek némi kárpótlásaképpen birtokadományban részesítette a szé

kesegyházat, a leltár egy részletét is belefoglalták a királyi adomány

levélbe. Sajnos, a könyvek felsorolását nem, mert a királyi kancellári

án a könyvek esetében - az értéktárgyak többségéhez hasonlóan - megelé

gedtek pénzbeli értékük rögzítésével.^

A leltárkészítés során természetesen felhasználták a korábbi őrka

nonokok által forgatott és róluk elnevezett inventáriumokat. Minthogy a 

régi lajstromok ezáltal idővel fölöslegessé váltak, megőrzésükre sem 

fordítottak gondot. Többségük elkallódott. A veszprémi székesegyház 

számos inventáriuma közül a 14. századi levéltári jegyzék^ mellett 

mindössze három 15. századi leltár maradt ránk. Fejérpataky László 

mindhármat ismerte.^ A legépebb inventáriumot a múlt század végén tel

jes szövegében közzétette, s részint fel is dolgozta. Megállapította, 

hogy a leltár részét képező könyvjegyzék, sajátos könyvkatalógus, 171 - 

jelentős részben liturgikus - könyvet tartalmaz, s a leltár 1429 és 

1437 között keletkezett.^ Ugyanakkor egy valamivel korábbi másik inven

tárium könyvekre vonatkozó részét is megjelentette? A két Zsigmond-kori 

leltár egymáshoz való viszonyát egyértelműen meghatározza, hogy mind

kettő könyvjegyzékében, éspedig a korábbiban élőként, a későbbiben meg
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néhaiként szerepel Sári György lektorkanonok, aki 1429 vége és 1433 

nyara között távozott az élők sorából.^ A Zsigmond uralkodásának végé

re datált újabb és bővebb könyvkatalógussal - közzététele óta - többen 

foglalkoztak.^ Keletkezését viszont lényegében érintetlenül hagyták.^ 

A leltár összeállításának ideje és menete viszonylag pontosan meg

állapítható. Az inventárium első, nagyobbik része a könyvkatalógussal 

együtt, minden valószínűség szerint 1433-ben keletkezett. A leltárké

szítést döntően az tette szükségessé, hogy megváltozott az őrkanonok 

személye. Nyitrai János 1435 folyamán meghalt, temetését a 11. rektó 

oldalon említik, s még ugyanebben az évben a Nyitra megyéből származó 

Kosztolányi, vagy másképpen Szentvidi Bálint lépett örökébe.^ A váltás 

során korábbi feljegyzések, köztük Csúzi László és Nyitrai János őrka

nonok inventáriumai alapján állították össze a káptalan érdemes tagjai 

a leltár törzsanyagát,-^ melyet folytatólag Szentvidi Bálint a működése 

alatt bekövetkezett eseményekkel egészített ki.^ Az inventárium, mely

nek első és utolsó lapja hiányzik, néhai Lihérti, vagy Himházi Szarka 

László zalai főesperes hagyatékának felsorolása közben szakad meg. 

A bécsi egyetemen tanult főesperes, Himházi Benedek veszprémi püspök 

(1379-1387) rokona, 1439-ben halt meg, s utóda éppen Szentvidi Bálint 

lett.-^ A leltárt ekkor Gál, az új őrkanonok kapta meg, aki rövid ideig 

még használta.-^ Bizonyára tőle származnak azok a betoldások, amelyek a 

könyvkatalógus néhány könyvének hollétéről tájékoztatnak. Bejegyzései 

többek közt arról árulkodnak, hogy Rozgonyi Simon, amikor 1439 végén - 

1428-tól viselt - veszprémi püspöki méltóságát az egrivel cserélte föl, 

elvitte Viterbói Gottfried Pantheonját és Aquinói Tamás Summa Theologi- 

cáját.l® A könyvjegyzékben a 6 . verzó oldal tetején sajátos betoldás 

olvasható. Ebben Szentkirályszabadi Tamás éneklőkanonok saját kezűleg 

elismeri, hogy 1447-ben, a méltóságviselő kanonokok és a püspök hozzá

járulásával, a Szentlélek kápolna építésére elvitt egy breviáriumot, 

amit a cél érdekében nyilván pénzzé tett.^

Az 1435. évi könyvkatalógus - elvétve - könyvkölcsönzésre vonatkozó 

adatokat is tartalmaz. Ezek egy része arra utal, hogy Rozgonyi Simon 

püspök, illetve Ferenc segédpüspök egy-egy liturgikus könyvet (missa-
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lét, pontificalét) tartós használatra magához vett.^O Több alkalommal 

viszont a kölcsönzés szomorú következményét örökítették meg. így meg

tudjuk, hogy a székesegyház könyvállományából a veszprémi Szent Katalin 

domonkos kolostorban egy graduate, Gergely éneklőkanonok házában pedig 

egy matutinális, vagy lekciós könyv elégett. Méltatlankodva jegyezték 

föl, hogy Sári György lektorkanonok - noha solum ad legendum et resti

tuendum kapta meg - elvesztette Gratianus Decretumának kommentárját, 

melyet a 12. századvég nagy tekintélyű bolognai professzora, Ugo da Pi

sa készített.21 Egyetlen világi személy, a Rozgonyi-familiáris Bátfai 

István csókakői alvárnagy és Fejér megyei alispán is kölcsönzött (fel

tehetően a várkápolna részére) egy missalét, amit nyilván elvesztett, 

mert ígéretet tett, hogy másikat készíttet helyette. ^  Bátfai világi 

létére egészen biztosan csak azért kölcsönözhetett a székesegyházi 

könyvtárból, mert ura, id. Rozgonyi István, többek közt Fejér megyei 

ispán és egyben csókakői királyi várnagy, Rozgonyi Simon, az akkori 

veszprémi püspök unokatestvére volt.^

Az 1435. évi könyvkatalógus esetleges információival szemben a har

madik leltár bejegyzései némi túlzással könyvkölcsönzési naplónak te

k i n t h e t ő k . ^  Mint említettem, Fejérpataky László ezt a forrást is iel

merte, sőt le is másolta, vagy legalább valamilyen kivonatot készített 

róla. Munkáiban azonban nem hivatkozott rá. Bónis György valamikor a 

negyvenes években - talán éppen az eredeti leltár kényszerű vándorútja 

kezdetén - a Fejérpataky-gyűjteményben rábukkant a másolatra, és kivo

natolta tartalmát. Amikor gyűjtésének anyagát jó másfél évtizeddel ké

sőbb feldolgozta, már nem találta meg a másolatot. Bónis György szeren

csére nemcsak a másolat felbukkanásáról és eltűnéséről tájékoztatott, 

hanem a forrás kánonjogi vonatkozásairól is: "Félszázad múltán még jó 

rendben volt a káptalan könyvtára; a vikárius, a kanonokok és más kle

rikusok a kánoni törvénykönyveken kívül IV. Ince és Panormitanus kom

mentárjait, valamint egy Repertórium iuris-t vettek kölcsön b e l ő l e . " ^

A Fejérpataky-féle másolatot most sem sikerült megtalálni. Az ere

deti forrás felbukkanása óta azonban elviselhető ez a hiányosság.
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A szóban forgó székesegyházi leltártöredék legkorábbi datált rész

lete 1472-ben, legkésőbb pedig 1504-ben keletkezett. A töredék alapve

tően arról tájékoztat, hogy Újfalvi Gál custos halála után^ az egymást 

váltó őrkanonokok - Csepeli Benedek, Vetési György, Újhelyi János, Po- 

lyáni (másképpen Somodori) János, Kenesei János, Miletinci János, és 

ismét Polyáni János - milyen értéktárgyakat vettek át és adtak át egy

másnak a káptalan kijelölt tagjai előtt. Az átadásnál csak a legértéke

sebb egyházi kincseket, ereklyéket - köztük Szent György, Szent Hippo- 

lit és Szent Bazilidész ezüst hermába foglalt fejereklyéit (az utóbbit 

Vetési Albert püspök a Debrentei Himfi családtól 1467-ben szerezte 

meg)^ -, továbbá a mindennap használt liturgikus könyveket, valamint a 

különféle hagyatékokból származó új szerzeményeket vették számba. Ezért 

a leltártöredék az 1435. évi inventáriummal ellentétben könyvkatalógust 

nem tartalmaz. Az ereklyék felsorolásával viszont szerencsésen kiegé

szíti az 1435. évi lajstromot, amely az első lap hiánya miatt éppen az 

ereklyékről nem tudósít.

A középkor végi leltártöredék különleges értékét az adja, hogy há

rom részletben, összesen 24 könyvkölcsönzési bejegyzést tartalmaz. Az 

első nagy valószínűséggel 1482-ből,^ míg az utolsó 1502-ből származik. 

Az eltérő részletességű bejegyzések zöme a kölcsönzés évét, fele pedig 

pontos napját is rögzítette. A kölcsönzések időbeli megoszlása meglehe

tősen egyenetlen volt. A bejegyzések többsége a nyolcvanas években ke

letkezett; 1490-től mindössze hét kölcsönzést örökítettek meg. Az első 

6  tétel valószínűleg Újhelyi János (1484 ősze előtt), 15 bejegyzés Kene

sei János custos (1486-1494) működése idején, 3 tétel pedig Polyáni (So

modori) János második őrkanonoksága alatt (1495-1504) készült.^ A köl

csönzések egyenetlen megoszlása sokkal inkább a leltár töredék voltának 

lehetett a következménye, mintsem a művelődési igény változásának. Ne

héz ugyanis elképzelni, hogy a Padovában kánonjogból doktorált ifjabb 

Vitéz János, a bécsi tudós társaság, a Sodalitas Litteraria Danubiana 

első elnöke veszprémi püspöksége idején (1489-1499), amikor a velencei 

származású és fényes magyarországi karrier előtt álló Hieronymus Bal

bus, a római- és kánonjog doktora, valamint a püspök művelt unokaöccse,
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az ugyancsak Padovában kánonjogból doktorált és a római Antonius Manci- 

nellusnál irodalmi tanulmányokat végzett Vitéz Mihály egyaránt a kápta

lan tagja volt, a művelődési igény csökkent volna Veszprémben.^

A kölcsönzők a székesegyház alsó, illetve felső sekrestyéjében el

helyezett könyvtárban az illetékes őrkanonoktól vették át a kért köny

veket, s egyúttal saját kezűleg ők maguk, vagy ritkábban a custos je

gyezte fel, hogy mit vittek magukkal. Néhány esetben az őrkanonok (vagy 

helyettese) a könyvek visszahozatalát is regisztrálta: egyszerűen ki

húzta a megfelelő tételt, vagy az importavit, reportavit szóval jelezte 

a kölcsönzés befejeztét. Egy alkalommal pontos napi keltezést is írt. 

Ebből megtudjuk, hogy Piski János, az egyik olvasó több mint három éven 

át használta a kikért könyveket. A bejegyzésekben olykor utaltak a kö

tet anyagára (pergamen, vagy papír), és kétszer azt is rögzítették, 

hogy nyomtatott műről volt szó. A legfontosabb információ természetesen 

az olvasók személyét és a kölcsönkért műveket illette.

Az egykorú oklevelek és a veszprémi káptalan 1495. július 13-tól 

1533-ig vezetett (és az 1526 és 1556 közti események rövid krónikájával 

kiegészített) számadáskönyve páratlanul gazdag névanyagának a segítsé

gével megnyugtatóan sikerült a különféleképpen (csak vezetéknévvel, ke

resztnévvel, tisztséggel, vagy ezek kombinációjával) jelölt kölcsönzők 

azonosítása.^ Eszerint az alábbi személyek (zárójelben az őket illető 

kölcsönzési bejegyzések sorszáma) használták a székesegyházi könyvtá

rat:

Ceglédi István (4,9,10,14,17) 

György domonkos perjel (6 ) 

Károlyi Miklós (19,22,23) 

Királykéri Imre (15)

Kortói Mátyás (18)

Modrusi Bertalan (7)

Nágocsi Gáspár (5)

Pákái Márton (20)

Pápoci Miklós (24)

Piski János (8 )

Szentannai György (21) 

Szentgyörgyi András (2,3,12,13) 

Tibai Márton (16)

Vetési Albert (1)

Zirci Antal (11)
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A 24 kölcsönzési bejegyzés összesen 15 olvasóra vonatkozott. Az el

térés abból adódott, hogy a bejegyzések fele mindössze három személy - 

Ceglédi István, Károlyi Miklós és Szentgyörgyi András - kölcsönzéseit 

örökítette meg.

Az olvasók között ott találjuk Vetési Albert veszprémi püspököt 

(1458-1486), a római- és kánonjog doktorát, Mátyás király neves diplo

matáját. Ö természetesen nem személyesen, hanem megbízottja révén köl

csönzött. György domonkos perjel, a veszprémi Szent Katalin rendház fő

nöke is kihasználta a székesegyházi könyvtár közelségét. Akkortájt meg

lehetősen szoros volt a kapcsolat a világi papság és a domonkosok kö

zött. Vetési Albert segédpüspöke, Szegedi Péter nándorfehérvári püspök 

maga is domonkos volt.'*'* Bizonyára része volt abban, hogy 1476 és 1480 

között a domonkos apácák jelenléte a városban megszűnt, s leromlott, 

elhanyagolt kolostorukat domonkos szerzetesek vették át, akik energiku

san hozzáláttak a 13. században alapított rendház helyreállításához.-*^ 

A szükséges pénz előteremtéséhez eladták a kolostor veszprémi birtokai

nak java részét, melyet - a szomszédság jogán is - a veszprémi káptalan 

szerzett meg.-^ ge más kapcsolat is volt közöttük. Ruszkai Kornis Mi

hály, segesdi főesperes és veszprémi kanonok a domonkosoktól szerezte 

be a kódexmásoláshoz szükséges pergament. Nyilvánvaló hatásuknak tulaj

donítható, hogy Kornis megvette, majd 1484-ben a veszprémi domonkosokra 

hagyta Antoninus archiepiscopus Florentinus (1389-1459) domonkos szer

zetesnek, kora első moralistájának és a firenzei korai reneszánsz je

lentős alakjának nyomtatott Confessionáléját, valamint Leonardus de 

Utino kortárs domonkos szónok prédikációinak ugyancsak nyomtatott pél

dányát.-*^

A püspököt és a domonkos perjelt nem számítva, a székesegyházi 

könyvtárat kizárólag a káptalan tagjai használták. A 15 kölcsönzőből 13 

olvasó veszprémi kanonok volt. A veszprémi és a környékbeli plébániák 

papsága, sőt a székesegyház klerikusai és prebendás papjai sem kölcsö

nöztek a könyvtárból. A 13 kanonok olvasó a káptalan tagságának jól 

meghatározható köréből verbuválódott. A saját és nem saját kezű bejegy

zésekben mindegyik kölcsönző neve előtt szinte minden esetben ott a ma-
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gister titulus. Bár a magister cím magyarországi használatának átfogó 

vizsgálata nem történt meg, annyi bizonyos, hogy még klerikusok eseté

ben sem utalt feltétlen egyetemi fokozatra. ^  A hierarchikusan felépülő 

káptalani testületekben a méltóság (dignitas), vagy officium birtokában 

levő kanonokokat a dominus, a többieket pedig a magister cím illette 

meg.-*® A 36 tagú veszprémi káptalanban tíz fő: a nagyprépost, lektor, 

kántor és custos, valamint a hat (veszprémi, somogyi, zalai, segesdi, 

budai és fehérvári) főesperes (a székesegyházi főesperes volt egyúttal 

a kisprépost^), továbbá amennyiben egyben veszprémi kanonokok is vol

tak - a felsőörsi, valamint a hántai prépost tartozott az urak, míg a 

többi egyszerű kanonok a mesterek közé.^ Kivétel nélkül az utóbbiak, a 

mesterkanonokok adták a székesegyházi könyvtár kanonok olvasóit.

A kölcsönzési bejegyzések keletkezése idején, 1482 és 1302 között a 

veszprémi káptalannak hosszabb-rövidebb ideig összesen mintegy 50 mes

terkanonok tagja volt. Az aligha teljes számban fennmaradt kölcsönzési 

bejegyzések szerint közülük 13 személy (26%), vagyis legalább minden 

negyedik mesterkanonok használta a székesegyházi könyvtárat. A könyvtá

ri olvasók jelentősnek mondható aránya jelentékenyen módosul, ha számu

kat a káptalan teljes tagságához viszonyítjuk. A jelzett két évtizedben 

a méltóságviselő és a főesperes kanonokokkal együtt mintegy 80 kanonok 

számított a káptalan tagjának.^ Hozzájuk képest a 13 kölcsönző (16,2%) 

azt jelenti, hogy a káptalan tagjai közül legalább minden hatodik kano

nok könyvtári könyvet forgatott.

A méltóságviselők és a főesperesek távolmaradása a kölcsönzéstől 

egyfelől azzal magyarázható, hogy jelentősen nagyobb, gyakran többszö

rös jövedelmük módot adott saját könyvtáruk kiépítésére, egyetemi ta

nulmányok végzésére. Másfelől döntően azért nem kölcsönöztek, mert ala

posan igénybe vették és szükség esetén bármikor igénybe vehették a mes

terkanonokok munkáját, tudását és tapasztalatát.

A mesterkanonokok voltak a lektor, kántor és custos helyettesei, a 

szentszéki bíróságok tagjai. Rendszerint közülük választották a kápta

lan gazdasági ügyeit intéző dékánt, a bevételeket szétosztó és kezelő 

személyeket (divisores et conservatores pecuniarum), akik mindig párban
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látták el feladatukat, továbbá az egyes birtokok, uradalmak kormányzóit 

(magistri possessionum) és az erdők felügyelőit (custodes silvarum). 

Gyakran jártak el a káptalan képviseletében, többnyire ők voltak a káp

talan kiküldött hiteleshelyi bizonyságai. Az 1482 és 1502 között tevé

kenykedő 22 bizonyság közül 17 személy (77,3%) mesterkanonok volt.^ 

Általában ők látták el a püspöki, káptalani, sőt közjegyzőként a szent

széki jegyzői feladatokat, szükség esetén pedig közülük került ki a 

szentszéki bíróságot vezető püspöki vikárius is.

A kölcsönzők többnyire csak egy-egy könyvet vittek el a könyvtár

ból. De akadtak olyanok is, akik érdeklődésüknek és munkakörüknek meg

felelően 2-3, sőt olykor 6-7 művet is kikértek. Nem volt véletlen, hogy 

a legtöbb munkát Szentgyörgyi András vikárius adta a könyvtáros őrkano

noknak. A kánonjog baccalaureusa a Veszprémben működő egyházi bíróság 

vezetőjeként néhány év alatt összesen 7 kánonjogi művet kölcsönzött. 

Nágocsi Gáspár, aki utóbb ifjabb Vitéz János püspöksége alatt lett vi

kárius, szintén kánonjogi műre volt kíváncsi, akárcsak Királykéri Imre, 

Vetési püspök jegyzője. A hiteleshelyi bizonyságként és ügyvédként te

vékenykedő Ceglédi István, akinek tudományban való jártasságát a kápta

lan nem késett oltárigazgatósággal jutalmazni, néhány év alatt 6 kánon

jogi munkát kapott kölcsön a könyvtárból. Pápoci Miklós sublector, a 

székesegyházi iskola vezetője Guillelmus Duranti (er. 1231-1296) el

évülhetetlen szertartástanát vette magához. Tibai Márton egy évvel az

után, hogy a bécsi egyetemre beiratkozott, IX. Gergely pápa (1227-1241) 

kánonjogi gyűjteménye, a Decretales és Nicolaus de Blony munkája, az 

alapvető klerikus! ismereteket tárgyaló Tractatus sacerdotalis tanulmá

nyozásába kezdett. Károlyi Miklós padovai jogi tanulmányai megkezdése 

előtt két kánonjogi művet és Hieronymus Epistoláját kérte ki a könyv

tárból. Az idegen származású és gyakran másutt tartózkodó kanonokok kö

zül egyedül a horvát Modrusi Bertalan kereste fel az őrkanonokot, s ér

deklődésének megfelelően 3 kánonjogi munkát kölcsönzött, akárcsak Piski 

János, a káptalan dékánja.

A székesegyházi könyvtár használóinak a többsége nem járt egyetem

re. A 13 kanonok olvasó közül mindössze Modrusi Bertalan, Szentgyörgyi
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András és Szentannai György rendelkezett fokozattal. Szentgyörgyi jóval 

a veszprémi könyvtár használata előtt a bécsi egyetemen bölcsészetből 

magister, kánonjogból pedig baccalaureus, míg Szentannai bölcsészetből 

magister, teológiából pedig baccalaureus, majd veszprémi kölcsönzése 

után doktori fokozatot ért el. Modrusi viszont nagy valószínűséggel 

kölcsönzése után bölcsészetből, valamint római- és kánonjogból egyaránt 

doktori fokozatot szerzett. További két olvasó - Károlyi és Tibai - 

esetében igazolható, hogy egyetemet látogattak, de hogy ott fokozatot 

szereztek volna, annak nincsen nyoma. A 13 kanonok olvasóból tehát öten 

(38,5%) jártak egyetemre. Mindez arra mutat, hogy az egyetemet nélkülö

ző hazai iskolázás elégséges alapot adott a kánonjogi művek és más mun

kák tanulmányozásához és felhasználásához.

A könyvtár 13 bejegyzett mesterkanonok olvasója származását illető

en Szentannai György kivételével adatokkal nem rendelkezünk. Származás- 

helyük viszont többnyire megállapítható, nevük - szerencsés esetben 

egyértelműen azonosítható - falura (pl. Királykér, Kortó, Nágocs, 

Zirc), vagy mezővárosra (pl. Páka, Pápoc) utal.^ Nagy többségük minden 

valószínűség szerint falusi, vagy mezővárosi jobbágycsaládból, illetve 

szerényebb nemesi famíliából származott. Kedvezőtlen társadalmi helyze

tük tükröződött abban, hogy közülük kevesen jártak egyetemre, s még in

kább, hogy többségüknek hosszú pályafutás sem volt elegendő a káptalan 

dominus és magister tagjai közti határ átlépéséhez. Kortói és Zirci 

esetében több mint 30 év is kevés volt a mesterkanonokság meghaladásá

hoz. Egyedül Nágocsi Gáspárnak sikerült jó 30 évi kanonokság után - éle

te utolsó éveire - a kántori méltóság megszerzése. A többség számára a 

kétségtelen előnyökkel, de terhekkel is járó mesterkanonokság volt * 

legalábbis Veszprémben - az elérhető maximum, évek során legfeljebb a 

mesterkanonokok közti rangsorban jutottak előbbre.

Az ismert kölcsönzések a székesegyházi könyvtár gazdag állományának 

csak egy töredékét érintették. A 24 bejegyzés szerint a 15 olvasó 39 

kötetet kért ki. Mivel egyik-másik könyvet többen is kikölcsönözték, s 

némely kötet több munkát foglalt magában, illetve akadt munka, amelyik 

több kötetből állt, a kötetszám 19 műnek felelt meg. Ez az olvasmány
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anyag meglehetősen egyenetlenül oszlott meg. A 19 műből 12 alkotás 

(63%) kánonjogi munka volt. A legtöbben ezeket keresték. A 10 kánonjogi 

érdeklődésű olvasó közül 8  csak kánonjogi munkát kölcsönzött. Párhuza

mosan is kikérhették őket, mert rendszerint több példány volt belőlük. 

A kánoni törvénykönyvek (Decretum, Decretales, Sextus, Clementinae) 

mellett, illetve azokkal együtt forgatták kommentárjaikat is. A régiek 

közül Sinibaldo Fieschi bolognai kánonjogász, a későbbi IV. Ince pápa 

(1243-1254), továbbá minden bizonnyal Iohannes Teutonicus, a neves bo

lognai kortárs, s talán Iohannes Faventinus 1 2 . századi bolognai magis

ter vagy Johannes de Phintona 13. századi kánonista munkáit, az újabbak

ból pedig az 1424-ben meghalt Dominicus de San Geminiano bolognai pro

fesszor, valamint a kései középkor legjelentősebb kánonjogásza, a pár- 

mai, sienai és a bolognai egyetemen is előadó Nicolaus de Tudeschis 

(1386-1445) népszerű kommentárjait. Az utóbbi szerzőtől és IV. Ince pá

pától másik jogi munkát is olvastak, a tájékozódáshoz pedig felhasznál

tak egy Repertórium iuris című jogszabálygyűjteményt, amely minden való

színűség szerint az 1365-ben elhunyt Iohannes Calderinus bolognai ká

nonjogász alkotása volt.

Az olvasmányok második csoportjába az egyházatyák munkái tartoztak. 

Mindössze 4 mű (21%), éspedig Szent Jeromos Epistolája, s egy másik mű

ve, talán a neki tulajdonított Vitae patrum antiquorum, továbbá Szent 

Ágoston (354-430) legjelentősebb alkotása, a De civitate Dei és Sevil

lai Izidor enciklopédiája, a korabeli tudományos ismeretanyagot össze

foglaló Etimológiáé képviselte az egyházatyákat.

A harmadik csoportot 13-15. századi szerzők azon munkái alkották, 

amelyek a papi hivatásra készítettek fel, illetve annak gyakorlását 

segítették. E témakörből 3 mű (16%), Guillelmus Duranti említett szer

tartástana, a Rationale divinorum officiorum, a ferences Nicolaus de 

Lyra változatlanul népszerű bibliamagyarázatai és Nicolaus de Blony 

idézett munkája, a Tractatus sacerdotalis iránt nyilvánult meg érdeklő

dés.

Az olvasók körében IX. Gergely pápa kánonjogi gyűjteménye, a Decre

tales volt a legnépszerűbb: heten is kikölcsönözték. Népszerűségben
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Gratianus, a híres bolognai kánonjogász 12. század közepi Decretuma, 

valamint IV. Ince pápa és Nicolaus de Tudeschis kommentárjai sem vete

kedtek vele, pedig azokat is többen forgatták. A nem jogi tartalmú al

kotásoknak viszont legfeljebb csak egy kölcsönzőjük akadt.

A könyvhasználat gyakorlati célja nem vitatható. A kölcsönzés az 

egyházi bíráskodást, a székesegyházi oktatást, a papi hivatást szolgál

ta. Ugyanakkor az egyetemre járást, az önképzést, sőt a tudós elmélyü

lést is,Még a kánonjogi művek esetében is.Hiszen olyan munkát is kiköl

csönöztek, mint IV. Ince pápa egyik kommentárját, amelyiknek a bírásko

dásban alig lehetett gyakorlati haszna, minthogy használaton kívüli ká

nonjogi gyűjteményt kommentált.

Az olvasmányok közül Dominicus de San Geminiano, Nicolaus de Tu

deschis, Iohannes Calderinus, Pseudo-Hieronymus, Szent Ágoston, Nico

laus de Lyra és Nicolaus de Blony kikölcsönzött kötetei új szerzemények 

voltak. A nyolc munka (Nicolaus de Tudeschist két műve képviselte) 1435 

után került a székesegyházi könyvtár tulajdonába. Az 1435. évi kataló

gus még egyiket sem vette számba, noha Pseudo-Hieronymus, Szent Ágos

ton, Calderinus és Nicolaus de Lyra munkáját - természetesen kéziratos 

és nem nyomtatott formában - mindenképpen leltárba foglalhatták volna. 

A könyvkölcsönzési bejegyzések szerinti gyarapodásban a kánonjogi művek 

aránya a kölcsönzők érdeklődéséhez viszonyítva mérsékeltebb volt, pon

tosan 50%-ot tett ki. De a könyvállomány tényleges növekedésében ennél 

jóval kisebb lehetett a kánonjogi könyvek részesedése. S nemcsak azért, 

mert a kánonjogi alapmunkák régtől fogva megvoltak Veszprémben, hanem 

döntően azért, mert a kanonokok magánkönyvtárait, amelyek hagyatékként 

többnyire a székesegyházi könyvtárat gazdagították, nem a kánonjogi mű

vek túlsúlya jellemezte. Közvetve erre utal a kanonok olvasók nagyfokú 

kánonjogi érdeklődése, közvetlenül pedig az a három veszprémi vonatko

zású szerény hagyaték, amelyikről a XV. század második feléből tudomá

sunk van.

Dörgicsei György veszprémi kanonok könyveiről éppen a kölcsönzési 

bejegyzéseket tartalmazó leltártöredék tudósít. Dörgicsei a Balaton- 

felvidéki Dörgicse nevű szomszédos települések valamelyikéből szárma
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zott, minden bizonnyal kisnemesi családból.^ Először 1453-ban kanonok

ként és tanúként bukkant fel a kánonjogász Apáti Lukács veszprémi kis- 

prépost és szentszéki bíró környezetében.^5  Később dékán volt.^ A ka- 
nonoki testület hierarchiájában nem sokra vitte. Üt évvel halála előtt 

a veszprémi káptalan 32 tagját név szerint említő listában a 22. hely 

illette meg, azaz korát és rangját tekintve, a mesterkanonokok derékha

dában helyezkedett el.^ Hat kötet maradt utána. Kettőt püspökére, Ve

tési Albertre, négyet pedig a káptalanra hagyott. Az utóbbiakat az őr- 

kanonok 1474. január 21-én vette át az elhunyt utolsó akaratának végre

hajtóitól. Dörgicsei a székesegyházi könyvtárat egy Zsoltármagyarázat

tal, két beszédgyűjteménnyel és Arisztotelész Philosophia Naturalis 

munkájával gyarapította.^®

Ruszkai Kornis Mihály az Abaújvár megyei Ruszkáról származott, Dör- 

gicseinél tehetősebb nemesi famíliából. Családjának elsősorban Ruszkán 

és a Pest megyei Tabajdon voltak birtokrészeiKornis az 1460-as évek 

végén nagyprépostként tűnt fel Veszprémben.5® Néhány év múlva azonban 
megvált méltóságától. A káptalan első embere 1473 őszén Vetési László, 

a püspök Ferrarában tanuló, kiváló szónok unokaöccse lett, míg Kornis a 

segesdi főesperességgel vigasztalódott.51 Új méltósága, melyet 1484 

őszén bekövetkezett haláláig viselt, a 8 . helyet biztosította számára a 

káptalanban.52 1 4 8 4  tavaszán kelt saját kezű végrendelete öt könyvről 

intézkedett. Kornis egy új misekönyvet és egy új breviáriumot a székes- 

egyház általa alapított Krisztus Teste és Mindszentek oltárára hagyott, 

míg három nyomtatott könyvet: egy Bibliát, valamint a már említett két 

munkát: Antoninus Florentinus Confessionaléját és Leonardus de Utino 

prédikációgyűjteményét a veszprémi domonkos kolostornak adományozta.^

Apáti Lukács feltehetően nemesi családból származott.54 Az 1440-es 

években iskolamesterként kezdte pályáját. Fehérvári főesperes és veszp

rémi kanonok volt, amikor 1449-ben beiratkozott a bécsi egyetem jogi 

karára, ahol szokatlanul hamar, már a következő évben kánonjogi magis

ter l e t t . H a m a r o s a n  megszerezte a doktori fokozatot is. 1453 elején 

már kánonjogi doktor, veszprémi kisprépost, és ezzel együtt székesegy

házi főesperes volt.56  Jogi ismereteit szentszéki bíróként és püspöki
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vikáriusként hasznosította.-^ 1463 táján távozott Veszprémből: veszpré

mi méltóságait, melyek a káptalanban az 3. helyet biztosították számá

ra, az egri nagypréposti címmel cserélte föl.-*® Műveltsége és egyházi 

pályája lehetővé tette, hogy királyi megbízatásokat is ellásson. Már 

1460-ban Mátyás király szolgálatában tevékenykedett.-^ 1463 táján rövid 

ideig alkancellár volt. Közben az uralkodó kíséretében jelen volt Jajca 

1463. évi ostrománál. Egri prépostként és alkancellárként a helyszínről 

levélben ő tájékoztatta Pálóci László országbírót, hogy a török feladta 

a várat.^ Hosszú szünet után Mátyás király az 1480-as évek derekán is

mét alkalmazta őt: személynökké nevezte ki. Lukács talán egy évig ve

zette a királyi személyes jelenlét bíróságát, majd visszatért Egerbe.^ 

Egri nagyprépostként 1493 táján halt meg.^

Halála előtt néhány évvel gyönyörű kiállítású misekönyvet készítte

tett. Az aranyozott, festett iniciálékkal, képekkel díszített kéthasá- 

bos missale tartalmazta Szent István király, a kódex végén pedig Szent 

László és Szent Adalbert miséjét, továbbá a róluk és Margitról szóló 

himnuszokat. A misekönyv mindkét táblájára Lukács prépost prózában, 

illetve versben dedikációt írt Szent Mihály arkangyalnak, a veszprémi 

székesegyház patrónusának. A prépost életének főbb állomásait is rögzí

tő ajánlás szerint Lukács 1489-ben a missalét Szent Mihály arkangyalnak 

és az ő veszprémi egyházának adományozta, hogy halálát követően az égi 

seregek fejedelme járjon közbe leikéért.^ Nem lehetnek kétségeink afe

lől, hogy a jámbor adomány Egerből eljutott Veszprémbe. A leltártöredék 

szerint Gyulai Balázs lektor, Nágocsi Gáspár vikárius és Polyáni János 

kanonokok jelenlétében 1494. július 22-én Kenesei János, a volt custos 

és immár fehérvári főesperes - többek között - Lukács doktor ajándékát, 

a pergamenre írt nagy misekönyvet is átadta utódának, Miletinci János 

őrkanonoknak.̂  A missale később Veszprémből Pozsonyba került, ahol 

századunkban gyakorlatilag megsemmisült, csupán egy töredéke maradt 

meg. ̂

A szerény hagyatékok óvatosságra intenek: voltaképpen nem tudjuk, 

hogy a kanonokok mit kölcsönöztek saját kis könyvtáraikból egymásnak. 

A jelek szerint elsősorban nem kánonjogi munkákat, talán nem is nagyon
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gyűjtötték azokat, hiszen, ha történetesen szükségük volt reájuk, bár

mikor kikérhették őket a székesegyházi könyvtárból. De óvatosságra fi

gyelmeztet az is, hogy a leltár éppen töredék volta miatt aligha tar

talmazza a két évtized valamennyi kölcsönzését. Ugyanakkor az sem való

színű, hogy a forráspusztító idő döntően a kánonjogi művekre vonatkozó 

bejegyzéseket kímélte volna meg. Ezért a könyvkölcsönzési bejegyzések

ben szereplő művek megoszlását valósnak tekinthetjük, de csak a székes- 

egyházi könyvtár használatát illetően. Az említett arányok a székesegy

házi könyvtár iránt megnyilvánuló érdeklődést tükrözik, de arra alkal

matlanok, hogy a bejegyzett olvasóknak a székesegyházi könyvtárból és 

máshonnan származó valamennyi olvasmányáról, azok megoszlásáról tájé

koztassanak. A bejegyzések és a hagyatékok alapján arra következtethe

tünk, hogy az összolvasmányokban a kánonjogi művek aránya mérsékeltebb 

lehetett, de a kánonjogi érdeklődés túlsúlya, még egyenletesebb megosz

lás mellett sem vitatható el.

A nagyfokú kánonjogi érdeklődés nem szorul magyarázatra. Ellenke

zőleg: hiánya igényelne indoklást. Az egyház a kánonjog szerint élt. 

A veszprémi szentszéki bíróságon - miként másutt is - a klerikusok és 

világiak ügyeiben a kánonjogot alkalmazták. A közreműködés az egyházi 

bíráskodáson - és a vele kapcsolatos közjegyzői tevékenység - kánonjogi 

ismereteket igényelt. A közjegyzők munkájának fontosságát és elterjedt

ségét mutatja, hogy a kánonjogot alkalmazó közjegyzői oklevelek a for- 

muláskönyvekbe is belekerültek,^ így talán az 1484. évi említésből is

mert Veszprémi Formuláskönyvbe^ is, amely az 1450-es években a kánon

jogász Lukács kisprépost vezette veszprémi szentszéki bíróságon köz

jegyzőként közreműködő Lovasi Imre veszprémi oltárigazgató, majd esz

tergomi kanonok hagyatékába t a r t o z o t t .A szentszéki bíráskodás mel

lett a kánonjogra másutt is szükség volt. Az egyházmegyei zsinatokon az 

egyházmegyét érintő zsinati határozatok, továbbá a székeskáptalan tes

tületének működését szabályozó statútumok megalkotása és az egyház

látogatások lebonyolítása szintén elképzelhetetlen volt a kánonjog is

merete nélkül. ^  Bizonyos területen (végrendelkezés, házassági ügyek 

stb.) a hiteleshelyi oklevéladás sem nélkülözhette. A kánonjogi érdek
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lődés szép példája és az egyházi műveltség megnyilvánulása az a veszp

rémi kódex, amelyet Nágocsi Gáspár kanonok, a székesegyházi könyvtár 

bejegyzett olvasója - 1501. és 1503. április 17. között - Veszprémben 

készített Nicolaus de Tudeschis Lectura in Decretales című munkája va

lamely kivonata alapján.^ a népszerű szerző kommentárjainak nemcsak ő, 

hanem tudósabb püspöke, Vetési Albert sem tudott ellenállni; élete 

utolsó éveiben a székesegyházi könyvtárból ő is ezt hozatta ki magá

nak. ̂

A minden bizonnyal hiányosan fennmaradt könyvkölcsönzési bejegyzé

sek arról tanúskodnak, hogy a középkor végén a veszprémi székesegyházi 

könyvtár kínálta egyre bővülő lehetőségeket az olvasók, zömmel a káp

talan mesterkanonok tagjainak kis csoportja, meglehetősen egyoldalú 

- döntően kánonjogi - érdeklődéssel használta ki. A kölcsönzés 1482. és 

1502. között különböző mértékben a székesegyház mindennapos igényeit, 

elsősorban a szentszéki bíráskodás, valamint az oktatás támasztotta kö

vetelmények kielégítését, továbbá az egyetemi tanulmányok végzését, 

vagy azokra a felkészülést, s nem utolsósorban az önművelődést, a tudós 

elmélyülést szolgálta.
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gus egyetlen kötete ma is megvan, az OSZK Cod. Lat. 317. jelzetű kódexével 
azonos. SZIGETI Kilián: Mesko veszprémi püspök Pontificaleja, in: MKsz 1972, 
5-14. Vö. Kódexek, 110-111.

12. MÁLYUSZ, Egyházi társadalom, 107. az 1430-as évek elejéről valónak mondja a 
veszprémi könyvjegyzéket, de nem indokolja, hogy miért.

13. Az őrkanonok 1435. február 10-én még Nyitrai János, 1435. december 8-án vi
szont már Szentvidi Bálint. DL 72251, 102060, DF 201269 (Vp. kápt. mit., Jutas 
22). Nyitrai temetése: TTár 1887, 101. Szentvidi 1435. augusztus 26-án még
egyszerű kanonokként szerepelt. DF 201267 (Vp. kápt. mit., Kál 31). Szentvidi 
esztergomi egyházmegyei clericus volt, s császári közjegyzőként is működött. 
Mindezt teljes nevével együtt 1430. évi közjegyzői kiadványa árulja el: Valen
tinus Thome de Costelano alias de Sancto Vito. DF 201254 (Vp. kápt. mit., Ősi 
5/A). Kosztolány és Szentvid azonosságára ld. FÜGEDI Erik: Nyitra megye be
települése, in: Száz 1938, 304.

14. Item in inventario quondam Ladislai custodis continebatur, quod ... fuisset 
quinque albe ..., de quibus in primo inventario quondam domini Johannes custo
dis est reperta tantum una alba ... TTár 1887, 180. Vö. TTár 1806, 569. 1807, 
178, 188. Csuzi László már 1395 elején őrkanonok volt, halálát követően pedig 
utóda 1415. január 2. előtt Simon fia, János oltárigazgató lett, aki minden 
bizonnyal azonos Nyitrai Jánossal. DL 42597. Mon. Vespr. II. 370. Az összeál
lítás mechanikus módja, a korábbi jegyzékek összemásolása magyarázza, hogy Já
nos őrkanonok élőként is előfordul a leltárban. TTár 1087, 170.

15. A 16. vérző (utolsó) oldalon a dominus Nicolaus prepositus maior assignavit 
mihi custodi, illetve az idem dominus Nicolaus prepositus assignavit mihi cus
todi részletekben Szentvidi Bálint önmagára utalt. TTár 1807, 191. Az itt még 
élőként említett Liptói Miklós nagyprépost 1440 márciusában már nem tartozott 
az élők sorába. Mon. Vespr. III. 110.

16. TTár 1887, 18, 192., KUMGR0VITZ, Veszprémi regeszták, 332., DL 91930., Die 
Matrikel, I. 27. = SCHRAUF, Bécsi egyetem, I. 9., Mon. Vespr. III. 24, 20, IV. 
Bevezetés XCII., GUTNEIL, Veszprém, 209., CSÁNKI, III. 293., Mon Vespr. III. 
110.

17. Ez a Gál custos nem azonos az 1449-től szereplő Újfalvi Gál őrkanonokkal. 
DF 201310 (Vp. kápt. mit., Vp. eccl. et capit. 39)., DL 106518.

18. Mon. Vespr. IV. Bevezetés XCIV, TTár 1886, 573, 574.
19. TTár 1006, 574. A többnyire Szabadi Tamás néven szereplő kántorkanonok

(BÉKEFI, Káptalani iskolák, 181.) egyértelműen azonosítható származáshelye a 
jobbára egy telkes nemesek lakta Veszprém megyei Szentkirályszabadja volt. 
DL 44666, 106510. MEZEY László (11. jegyzetben i.m. 92) szerint ez a Tamás
kántor volt még - őrkanonok korában - a könyvkatalógus egyik összeállítója. 
Tamás azonban sohasem volt veszprémi őrkanonok. így csak 1447-ből származó sa
ját kezű bejegyzése tulajdonítható neki.

20. TTár 1086, 570, 573.
21. TTár 1806, 569, 570, 571.
22. TTár 1806, 570. Vö. TTár 1007, 191. Kölcsönzés természetesen más könyvtárban

is volt. A nagyszebeni káptalani könyvtárból jelek szerint a 14. század elején 
a szebeni plébánia részére kölcsönöztek, a 15. században pedig a szebeni plé
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bániai könyvtárból a helybeli polgármester vett ki könyveket. IVÁNKA Endre: 
Két magyarországi plébániai könyvtár a XV. században, in: Száz 1938, 144, 166, 
232.

23. ENGEL Pál: Királyi hatalom és arisztokrácia viszonya a Zsigmond-korban. Duda
pest, 1977, 71-72, 104. Vö. CSÁNKI, III. 361.

24. Jelzete: Vp. kápt. mit., Vp. eccl. et capit. 91. Fényképe: DF 287844.
25. DÓNIS, Középkori jogunk, 35-36, 53.
26. Újfalvi Gál custos 1472 tavaszán még élt. Mon. Vespr. III. 220. Vö. a 17. 

jegyzettel. A leltártöredék viszont néhai Gál őrkanonokról tudósít. Utóda 1472 
nyarán Csepeli Benedek lett. DF 201432 (Vp. kápt. mit., Litér 7).

27. DF 200512 (Vp. pk. It., Miscellanea 60), másolata: DL 72256.
28. A Szent György fejereklye csak azért szerepel benne, mert feljegyezték, hogy 

hermáját Rozyonyi Simon püspök idejében megjavították. TTár 1886, 569.
29. Az első öt keltezetlen tétel keletkezését egyfelől a közvetlenül utána követ

kező 6. bejegyzés pontos - 1482. december 25. - dátuma, másfelől a 2-3. tétel
ben szereplő vikárius személye határozza meg. A könyvet kölcsönző vikárius 
ugyanis aligha azonosítható a Veszprémből 1400-ban Győrbe távozó Csepeli Bene
dek hántai préposttal, aki távozásáig egyben veszprémi kanonok és veszprémi 
püspöki vikárius volt, mert öt a feljegyzést készítő őrkanonok minden bizony
nyal nem vikáriusként, hanem legnagyobb méltóságának megfelelően (hántai) pré
postként említette volna. Szcntgyörgyi Andrást, a Bolognában kánonjogból dok
torált Csepeli Benedek utódát viszont annál inkább jelölhette vikárius címmel, 
hiszen neki ez volt a legnagyobb méltósága. DL 982., Mon. Vespr. III. 267., 
BEDV, Győri székeskáptalan, 329. Szcntgyörgyi titulusairól 1484. évi oklevele 
tájékoztat. DL 10926. Csepeli Benedek tanulmányaira lásd VERESS, Olasz egye
temek, 52. Egyetemi tanulmányait Csepeli János fia, Benedek minden bizonnyal 
Krakkóban kezdte. Album studiosorum universitatis Cracoviensis, I. Cracoviae, 
1887, 157.

30. A három custos méltóságviselésénck kormeghatározásához a leltártöredéken kívül
felhasználtuk: DF 201492 (Vp. kápt. mit., Keszi 32)., DF 201634 (Vp. kápt.
mit., Számadáskünyv I. - továbbiakban: Számadáskönyv)., DF 201549 (Vp. kápt. 
mit., Somogyi tizedek 35). A Somodori előnévre lásd DF 201539 (Vp. kápt. mit., 
Somogyi tizedek 34). Nem kétséges, hogy a nemesi származású veszprémi egyház
megyés Polyáni János, akinek apja Polyáni Parvus Pál volt, azonos Somodori Já
nossal. Mon. Vespr. IV. 457, 465., DL 80722., Mon. Vat. 1/5. 92.

31. ÁBEL Jenő: Magyarországi humanisták és a dunai tudós társaság. Budapest, 1080,
6, 16, 102-110., FRAKNÖI Vilmos: Mátyás király diplomatái. XIV. Ifjabb Vitéz
János, in: Száz 1899, 291-309, 389-410., TÓNK, Erdélyiek cgyetemjárása, 259’.
Balbus - noha püspök pártfogója társaságában már 1493 táján megfordult Veszp
rémben (ÁBEL i.m. 33-35, 49-50, 53, 50. FRAKNÓI i.in. 410), 1496/1497 forduló
ján lett veszprémi kanonok, s ettől a méltóságától 1513/1514 fordulóján vált 
meg. Meglehetősen ritkán tartózkodott Veszprémben, ezért többnyire nem kapott 
osztalékot. Mon. Vespr. IV. 47., Számadáskönyv passim, vö. LUKCSICS, Veszp
rémi káptalan, 11. Vitéz Mihály 1490 és 1498 között lett budai föesperes és 
veszprémi kanonok, s ezeket a méltóságokat 1511-ig viselte. 1490-ben még előd
je, Mileji János (Mon. Vespr. III. 304, 317) töltötte be ezeket a tisztsége
ket. Vitéz Mihály osztalékát akkor is megkapta Veszprémben, amikor nagybátyja 
bécsi püspöki adminisztrátorságától aligha függetlenül, rövid ideig a bécsi 
egyetemen a magyar náció procuratora volt. FRAKNÚI, i.m. 407-408., VERESS,
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Paduai egyetem, 20., Uó: Olasz egyetemek, 167, 171, 252-253) (azonosítása az 
1499-ben elhunyt Vitéz Mihály zágrábi préposttal, téves), 258., 5CHRAUF, Bé
csi egyetem, II., 26, 37, 60, 81, 149, 256., ÁBEL, i.m 104-105, 108-109, Szám
adáskönyv passim., Mon. Vespr. IV. 180.

32. Az értékes számadáskönyvre és egyes adataira LUKCSICS, Veszprémi káptalan, 11. 
és passim hívta fel a figyelmet. A 420 oldalas számadáskönyv jelzetét lásd a 
30. jegyzetben.

33. Mon. Vespr. III. 242., BÉKEFI, Káptalani iskolák 415., GUTHEIL, Veszprém, 336, 
EUBEL, Hierarchia, II. 219., HARSÁNYI, Domonkosrend, 323.

34. DF 201443, 201456, 201462. (Vp. kápt. mit., Vp. oppidum 58, Vp. eccl. et ca
pit. 56/A, Vp. oppidum 60.) Vö. GUTHEIL, Veszprém, 332-333., ahol az 1476 tá
jára datált oklevél keltezése, jelzete téves, s regesztája pontatlan. Vö. az 
1481. évi pécsi domonkos tartományi gyűlésről tájékoztató, és most előkerült 
oklevéllel. DF 287848 (Vp. kápt. mit., Vp. oppidum 59). A domonkos női szerze
tesek férfi szerzetesek által történt felváltásáról az irodalom nem tud. HAR
SÁNYI, Domonkosrend, 81, 103-104.

35. GUTHEIL, Veszprém, 333-337.
36. Kornis végrendeletére lásd az 53. jegyzetet. Meglehet, hogy a Confessionale 

Budán nyomtatott példányáról van szó. SOLTÉSZ Zoltánná: A második magyaror
szági ösnyomda nyomai, in: MKsz 1958, 144-157. A két domonkos szerzőre lásd 
Lexikon für Theologie und Kirche. Hrsg, von Michael BUCHBERGER. I-X. Freiburg 
im Breisgau, 1930-1938. I. 511, VI. 518.

37. MÁLYUSZ, Egyházi társadalom, 54-56, 103., BONIS, Jogtudd értelmiség, 19, 
28-29., MEZEY, Deákság, 157-158., 162-164., KOVÁCS, Studensek, 5.

38. Különösen jól tükröződik ez a Számadáskönyvben. Más forrásban olykor a ma- 
gistert is megtisztelték a dominus címmel.

39. A székesegyházi főesperességhez kánonjogilag hozzátartozott a veszprémvári 
Mindszentek prépostság. Egy 1418. évi pápai oklevél szerint archidiaconatus 
maioris ecclesie Vesprimiensis cum prepositura ecclesie omnium sanctorum in 
castro Vesprimiensi eidem archidiaconatui canonice annexa. Mon. Vespr. III. 
11- 12 .

40. Egy 1469. évi oklevél alapján a káptalan létszámát 32, illetve 36 főre szokták 
tenni. MÁLYUSZ, Egyházi társadalom, 116., GUTHEIL, Veszprém, 107-108. Az érté
kes oklevél (lásd a 47. jegyzetet) a káptalan 32 tagját sorolja fel név sze
rint. A listából azonban hiányzik Újfalvi András felsőörsi prépost, aki egyben 
veszprémi kanonok volt (GUTHEIL, Veszprém, 188-189), továbbá a somogyi és a 
segesdi főesperes neve. (A veszprémié nem, mert - mint a 39. jegyzetből kide
rül - azonos volt az oklevélben szereplő kispréposttal.) A hiányokat figyelem
be véve, a 32-es létszámot 35-re kell kiegészíteni. Ezzel összhangban a kápta
lani számadáskönyv egyszer 34, másszor pedig 35 veszprémi kanonokról tájékoz
tat. Mivel a kanonoki testületek tagjainak a száma inkább páros szokott lenni, 
s ekkora testületnél halálozás, vagy más ok folytán üresedés mindig előfordul
hatott, 36 kanonok alkothatta a veszprémi káptalant. Ezt alátámasztja egy 
1550-ből való forrás, amely 36 kanonoki helyet sorol fel, 35-öt névvel együtt, 
míg a 36. helyet üresedésben levőnek tünteti fel. LUKCSICS, Veszprémi kápta
lan, 28-29. Ez a forrás minden bizonnyal a középkori állapotokat tükrözi, hi
szen annak kevés a valószínűsége, hogy a 16. században új kanonoki stallumot 
létesítettek volna. Más kérdés, hogy mikortól volt 36 fős a székesegyházi tes
tület. A kanonokok száma a vita communis idején és később is a bevételektől
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függött, a káptalan nem volt zárt testület. Nem tekintve egyes 11. századi ki
vételeket, a 13. század derekán kezdődött a létszám rögzítése. Az európai gya
korlattal egyezően a magyarországi káptalanok is ekkor lettek zárt közösségek
ké. A csázmai káptalan István zágrábi püspök 1232. évi alapítólevele szerint 
12, míg a székesfehérvári káptalan, Jakab pápai legátus intézkedésének 1234. 
évi pápai megerősítése nyomán, 40 kanonokból állt. A létszám rögzítése termé
szetesen nem zárta ki a változást. Márton egri püspök például 1307-ben, miután 
András nevű elődje több új kanonoki stallumot létesített, visszaállította a 
korábbi állapotot, amikor elrendelte, hogy a székesegyházban csak 20 kanonok 
legyen. SANTIFALLER, Leo: Über eine Urkunde Papst Innonzenz' IV. für Capodi- 
stria— Köper vom Jahre 1245. in: Polychronion, Festschrift Franz Dölger zum 
75. Geburtstag. Hrsg, von Peter WIRTH. Heidelberg, 1966. 452-456. TKALÍIÍ, Mo- 
numenta, I. 69., Mon. Vespr. I. 99, DF 209903 (Heves megyei lt., Egri kápt. 
mit., 1—1—1—5).

41. A káptalan személyzetének megállapításához a kiadott anyag, Gutheil Jenő kéz
iratos Veszprémi Okmánytára és Érszegi Gézával közösen készített kiegészítése 
mellett felhasználtam a veszprémi káptalannak a DF és DL gyűjteményben levő 
kiadványait, továbbá a veszprémi püspöki, káptalani és hiteleshelyi levéltár 
anyagát, valamint a személyi adatokban rendkívül gazdag káptalani számadás
könyvet. Ez utóbbi nélkül a többi egyházi testülethez hasonlóan, igen hiányos 
lenne a névsor. A számadáskönyv 1495. és 1502. között mintegy háromszor annyi 
mesterkanonokról tájékoztat, mint ugyanebből az időszakból az okleveles anyag.

42. Az olvasók közül öt mesterkanonok (Ceglédi, Károlyi, Kortói, Nágocsi és Zirci) 
volt hiteleshelyi bizonyság. A méltóságviselők közül Csicseri Orosz Péter 
nagyprépost, Gyulai Balázs lektor, Gyümölcsényi Elek kántor, Ruszkai Kornis 
Mihály segesdi és Újhelyi János ugyancsak segesdi főesperes járt el hiteles 
helyi kiküldetésben.

43. Az azonosítás nehézségét a gyakori helynevek mellett, mint amilyen Szentanna 
és főleg Szentgyörgy volt, jól érzékelteti az alábbi példa. Ceglédi István 
származáshelyét illetően kézenfekvő a Pest megyei mezővárosra gondolni. Ugyan
akkor nem hagyható figyelmen kívül, hogy a veszprémi egyházmegyébe tartozó So
mogybán is volt a középkorban Cegléd nevű település. CSÁNKI, I. 21, II. 599. 
A két lehetőség közül bármelyiket is választjuk, ezzel legfeljebb Ceglédi 
származáshelyéről, nem pedig származásáról, falusi, vagy mezővárosi jobbágy 
eredetéről döntöttünk. Akkor sem biztos polgár-jobbágy származása, ha á 
mezővárost tekintjük származáshelyének. Óvatosságra int, hogy Veszprém 
megyében 1511-ben a somlói alvárnagy nemes Ceglédi Bálint volt. DL 22192.

44. CSÁNKI, III. 46, 142.
45. DF 237468 (Esztergomi kápt. mit., 45-4-15).
46. DF 201379 (Vp. kápt. mit., Jutas 27).
47. DF 283233 (Vp. kápt. mit., Vp. eccl. et capit. 52). Vö. GUTHEIL, Veszprém, 

331.
48. A leltártöredék 2. verzó oldalán olvasható: 1474 in festo Agnetis libri legati 

per honorabilem condam m(agistrum) Georgium de Dergeche legati eidem ecclesie 
sunt presentati officium custodie tenenti videlicet isti: expositio psalterii, 
textus Aristotelis Philosophie naturalis, sermones morales cum clausulis re- 
nunciationum et alter liber similiter sermonialis et duos libros per eundem 
legatos habet dominus prelatus. Vetési Albert bizonyára nem jelentéktelen 
könyvtárából mindössze egyetlen mű ismert. Priscianus 1470-ben kiadott nyelv
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tanában olvasható a következő bejegyzés: Liber reverendi domini Alberti epi
scopi Wesprimiensis 1474. KEMÉNY Lajos: A kassai parochiális könyvtár jegyzé
ke 1781-ből, in: MKsz 1891, 336. Említi TÁRNÁI, Irodalmi gondolkodás, 49.

49. CSÁNKI, I. 43, 216, 228, III. 377. Kornis Mihály Ruszkára utaló előnevét közli 
a veszprémi káptalan 1475. évi oklevele: DL 80571.

50. Lásd a 47. jegyzetet.
51. Még Kornis a nagyprépost 1473. szeptember 6-án, míg november 22-én már Vetési 

László. DF 201835 (Vp. kápt. mit., Vp. oppidum 57), DF 260800, 260801 (Akadé
miai lt., Kolozsvár: Bánffy lt. 220-221).

52. Kornis 1484. augusztus 21-én még él, míg segesdi főesperességében utódát, Új
helyi Jánost a leltártöredék már szeptember 29-én említi. DF 201486 (Vp. kápt. 
mit., Jutas 32). Vö. GUTHEIL, Veszprém, 334.

53. DF 230044 (Vp. megyei lt., Vp. kápt. hiteleshelyi lt., Testamenta eccl. 2): 
Item predicto rectoratui Corporis Christi et Omnium Sanctorum lego unum missa- 
le bonum cum breviario meo in pergameno empto a fratribus Sancte Katherine 
scriptos ... claustro Sancte Katherine de Wesprimio tres libros impressos vi
delicet Bibliám et Leonardum de Vtino ac Confcssionale edi itum] per fratrem 
AIntloninum archiepiscopum de Florentina. A három nyomtatott könyvet Békefi 
nyomán említi HARSÁNYI, Domonkosrend, 285. Összehasonlításképpen: Máté ajaki 
plébános és alesperes 1494-ben szintén öt könyvről végrendelkezett. Négy köny
vét - breviarium magnum, postillam, legendam sanctorum et psalterium - a Sza
bolcs megyében levő ajaki Szent Erzsébet egyházra, egy könyvét - librum Croni- 
ca Hungarorum - pedig rokonára, Pál bakai plébánosra hagyta. DL 82083.

54. BÓNIS, Jogtudó értelmiség, 225. Bónis szerint Lukács a Zala, vagy a Szatmár 
megyei Apátiból származott. Lukács Apáti előneve azon alapul, hogy 1470-ben 
egy egerszalóki birtokügyben együtt szerepel néhai Apáti István fiával, litte
ratus Péterrel. DF 210330, 210331 (Heves megyei lt., Egri kápt. mit., 11-1-1- 
3, 11-1-1-4) Nem kizárt, hogy Lukács a paduai egyetemen 1445-ben kánonjogot 
tanuló Tapolcai Lukáccsal volt azonos. Az itáliai tanulóévek magyaráznák, hogy 
miért szerzett olyan hamar fokozatot a bécsi egyetemen. Kikövetkeztetett Apáti 
előneve sem összeegyeztethetetlen a Tapolcai névvel, mivel a Zala megyei Ta
polca szomszédosa Apáti volt. VERESS, Paduai egyetem, 8.

55. SCHRAUF, Bécsi egyetem I., 105, 142-143.
56. DF 237466 (Esztergomi kápt. mit., 45-4-14).
57. DF 200495 (Vp. pk. lt., Miscellanea 53)., DL 15137., Mon. Vespr. III. 152., 

DF 237491, 237494 (Esztergomi kápt. mit., 45-5-14, 45-5-17).
58. Lukács 1463 végén már egri nagyprépost. Lásd a 60. jegyzetet. A veszprémi kis- 

prépostságban utóda Karai László lett; 1464. augusztus 5-én már ő viseli ezt a 
tisztséget. DF 236454 (Esztergomi kápt. mit., 26-4-16).

59. BÚNIS, Jogtudó értelmiség, 225.
60. THALLÓCZY Lajos: Jajcza (bánság, vár és város) története. 1450-1527. Az okle

véltárt szerkesztette HORVÁTH Sándor. Bp., 1915. 31-32. Az oklevél helyes kel
te - miként arra bevezetőjében Thallóczy is utalt - 1463. december 26. Az iro
dalomban tévesen egy évvel későbbi dátum hanosodott meg. Mind ez ideig ez az 
egyetlen oklevél, amely Lukácsot alkancellárként említi.

61. BÓNIS, Jogtudó értelmiség, 255., KOVÁCS, Studensek, 23.
62. Az egri nagyprépost 1492. november 22-én még Lukács, 1493. október 9-én vi

szont már Szatmári Ferenc. DL 19785, 20067.
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63. KNAUZ, A pozsonyi káptalan, 10-11. A 375 nagyméretű, hártyalevélből álló, az 
elején és a végén hiányos kódex egyik tábláján Knauz szerint a következő szö
veg állt: Gloriose Michael Archangele xpi. atque preposite paradisi, Ego Lucas 
Rector scole, tum deinde Decretorum Doctor, prepositus Ecclesie omnium Sancto
rum de Castro, Archidiaconus Cathedralis et Canonicus Ecclesie tue Wesprimien- 
sis, nunc vero prepositus et Canonicus Ecclesie Agriensis, hunc librum scri
bere et iuxta posse meum decorare feci, illumque tuo sancto nomini et ecclesie 
tue Wesprimiensi predicte dono dedi et obtuli, supplicans humiliter et deuote, 
quatenus eundem librum de manibus meis licet indignis suscipere et dum tempus 
diuinitus prefinitum mee vocacionis aduenerit, animam meam tibi commendatam 
atque a peccatorum maculis tuo pio interuentu emundatam ante tribunal xpi. 
presentare et tandem ad vitam sibi a Deo preparatam perducere digneris sine 
fine mansuram. Arnen. 1489. A másik tábla verses ajánlása: Princeps milicie ce- 
lestis sancte michael | Hoc munus oblatum de manu suscipe Luce || Quem Deo com
mendes precibus ipse tuis.

64. A leltártöredék a 3. rektó oldalon Knauz leírásával és az ajánlással összhang
ban tájékoztat a kódexről: Missale in pergameno magnum per Lucam doctorem da
tum I.

65. S0PK0, Július: Kódexy a neűplne zachované rukopisy v slovenskych kniXniciach.
(Martin), 1986, 63-64. (nr. 490.).

66. BÓNIS, Sasadi tizedper, in: LK 1971, 111. A szentszéki iratminták több formu- 
láskönyvbe is belekerültek. Uő: Olasz vikáriusok Magyarországon a reneszánsz 
korában és a Beneéthy-formuláskönyv, in: LK 1974, 93. A püspöki könyvtár tanú
sága szerint a közjegyzők és mások a 16. század elején nyomtatott külföldi 
formuláskönyveket használtak. KREDICS László: Ősnyomtatványok és antikvák a 
veszprémi püspöki könyvtárban, in: Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 13, 
1973, 159, 167. A közjegyzők feladatköréről részletesen tájékoztat egy zágrábi 
egyházmegyés közjegyző 1407. évi kinevezési okmánya. Zsigmond-kori Oklevéltár. 
Összeállította MÁLYU5Z Elemér. II/2. Budapest, 1958. 5648. sz.

67. Az esztergomi Szent Miklós oltár 1484. évi leltárában szereplő formuláskönyvre 
Bónis György hívta fel a figyelmet, s a részint a királyi kúria, részint a 
veszprémi káptalan stílusában íródott munka keletkezési idejét 1460-1470 közé 
tette. BÓNIS, Középkori jogunk, 151, 156, 224. A leltár jelzete: DF 236334 
(Esztergomi kápt. mit., 24-3-30).

68. Lovasi Bálint fia, Imre négy veszprémi keltezésű közjegyzői oklevelét ismerjük 
1453-ból (egyet Harangi Lászlóval közösen adott ki). DF 237470, 237477, 237587 
(Esztergomi kápt. mit., 45-4-17, 24; 45-12-15)., BÓNIS, Sasadi tizedper, 105. 
1. és 14. kép (közjegyzői jegy). Lovasi veszprémi (Szent Udalrik) oltárigazga
tóságát egy 1457. évi oklevél említi. DL 15180. A veszprémi egyházmegyés Lova
si minden bizonnyal a Balaton-felvidéki Lovas faluból származott.

69. A veszprémi káptalan középkori statútumaiból egyetlen 1479. évi constitutio 
maradt fenn. Szövegét a káptalani számadáskönyv (p. 310-319) őrizte meg: a szé
kesegyház jótevőiért és híveiért Szent Márton nyolcadán mondandó misékről és a 
szegények alamizsnában való részesítéséről intézkedő, 1479. évi rendelkezést, 
melyet a Mátyás király halálát követő és a veszprémi vár elfoglalásához vezető 
német támadás óta nem tartottak meg, a káptalan tagjai 1522-ben megújították, 
és elrendelték megtartását.
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70. A Nágocsi-féle kódexről Szelestei Nagy László szíves közlése, illetve leírása 
tájékoztatott. Segítségét ezúton is köszönöm. A 292 papírlevélből álló, dí
szítés nélküli kódexet Veszprémben a Püspöki Könyvtár őrzi. Jelzete: 37316. 
A veszprémi székesegyház elmenekített kincseiről 1571-ben Sopronban összeírást 
készítettek. Ebben azonosítható a Nágocsi-féle kódex és Lukács prépost aján
dékba adott misekönyve (lásd a 64. jegyzetet). Ugyanakkor szerepel benne a 
káptalan kéziratos formuláriuma is, amely természetesen nem azonosítható a Lo- 
vasi-féle formuláskönyvvel (lásd a 67. jegyzetet). ERDÉLYI Gyula: Veszprém vá
ros története a török idők alatt. Veszprém, 1913, 182, 188.

71. A 14. század végén alapított esztergomi Collegium Christi megközelítően másfél
százados működése is jelentős részben a kánonista utánpótlás biztosítását 
szolgálta. BÓNIS, Jogtudó értelmiség, 44., KÖRMENDY Kinga: Az esztergomi Col
legium Christi és könyvtára a XIV-XVI. században, in: MKsz 1983, 20. Az egye
temi fokozatot szerzett esztergomi kanonokok műveltsége a középkorban csaknem 
teljes egészében egyházjogi műveltséget jelentett. Uő: Literátusok, magiszte
rek, doktorok az esztergomi káptalanban, in: Művelődéstörténeti tanulmányok a 
magyar középkorról. Szerk. FÜGEDI Erik. Budapest, 1986, 185. A kánonjog refor
máció előtti térhódítása alól még a távoli Anglia sem tudta magát kivonni. 
BÚNIS György: A jogtudó értelmiség a középkori Nyugat- és Közép-Európában.
Budapest, 1972, 154-155.
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FÜGGELÉK

1. A könyvkölcsönzési bejegyzések szövege

A 12 papírlevélből (310-335x115 mm) álló leltártöredék 24 könyvköl

csönzési bejegyzése négy oldalon olvasható, éspedig egy-egy oldalon be

lül időrendben. Egymás alatt a 4. rektó oldal felső harmadán három, a 6 . 

rektó oldal egészén öt, a 6 . verzó oldal egészén hét, a 8 . verzó oldal 

felső négyötödén pedig kilenc bejegyzés található. A 4. rektó, illetve 

a 8 . verzó oldalon a könyvkölcsönzési tételek más természetű feljegyzé

sekkel folytatódnak. A kölcsönzési bejegyzéseket a jobb áttekinthetőség 

és használhatóság céljából - eredeti sorrendjüket megbontva - időrendbe 

soroltam, és mindegyik bejegyzést sorszámmal láttam el. A közlésben így 

a 4. rektó oldalnak a 22-24., a 6 . rektónak a 7-8, 10-12., a 6 . verzó- 

nak a 13-19., a 8 . verzó oldalnak pedig az 1-6, 9, 20-21. számú tétel 

felel meg. A betűhív közléstől a központozás és a nagybetűk esetében, 

illetve a "c" hangértékű "t" betű jelölésében tértem el.

Jelzete: Vp. kápt. mit., Vp. eccl. et capit. 91 (DF 287844).

1482. december 25. előtt3

1. Exportavi Lecturas Abbatis in quinque^ voluminibus domino episcopo.

2 . Dominicum super tertio habet dominus vicarius.

3. Innocentium habetc dominus vicarius.

4. Decretalem habet Chegled.

5. Secundum1̂ habet m(agister) Caspar.e

1482. december 25.

6 . Ego magister Georgius priori predicator habeo apud me Isodorum 

[E]thymologiarumQ in pargameno^ huius ecclesie in festo Nativitatis 

anno M° CCCC8 II. 1

1486. augusztus 1.

7. Ego m(agister) Bartholomeus accepi 1486 p(rimo di)e Augusti Decre

tum, Clementinas, Repertorium iuris.
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1486. október 24. - 1490. január 21.

8. Ego magister Iohannes de Pysky feria tertia anted Symonis et lude 

1486 accepi de sacristia libros Decretales, Sextum et Clementinas.

1490 in festo Agnetis reportavit.^

1486

9. 1486 ego m(agister) Sthephanus ... recepi-*- Sextum in festo ... 

[mart]iris.m

1487. január 1. és 9. között0

10. Ego m(agister) Sthephanus recepi Decretum, Abbatem super exceptio

nibus 1487.

11. 1487 item magister Anthonius de Zyrz habet ultimam partem Lyre.

1487. január 9.

12. 1487 feria tertia proxima post festum Epiphaniarum Domini m(agi- 

ster) Andreas de Sancto Georgio exportat libros infra scriptos: De

cretales et Repertorium iuris in pargameno, item Innocentium super 

5 libros Decretalium, item Decretum in pargameno cum Apparatu.0

1487. augusztus 7.

13. Item septimo Augusti 1487 m(agister) Andreas de Sancto Georgio ex

portavit Ab(batem) super tertio Decretalium.

Importavit.P

14. 1487 septimo17 Augusti ego Sthephanus canonicus W(esprimiensis) ex

portavi Innocentium super antiquis.

1488. május 22.

15. 1488 ego m(agister) Emericus de Kyralkery canonicus Wesprimiensis 

exportavi librum Decretalium in pergameno in octava ascensionis.

16. Ego m(agister) Martinus de Thyba canonicus Wesprimiensis exportavi 

unum librum Decretalium in pergameno et alterum, qui sic incipit: 

Medice, cura te ipsum! in papiro in octava ascensionis anno 1488.

1489

17. Ego m(agister) Sthephanus de CegQed] etc. recepi Abbatem stuperi 

... ets super tertio ... duos^ 1 [489.1u
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1490. február 26.

18. Ego m(agister) Mathias de Kortho recepi Innocentium feria sexta 

post Mathie apostoli 1490.v

1492. december 2.

19. Ego m(agister) Nicolaus de Karol fateor me recepisse a domino cus

tode unum librum ecclesie super Decretum, quare eidem promitto me

diante cirografo meo reddere, restituere ac presentare in prima Do

minica adventus Domini anno etc. 1490 secundo.

1492

20. 1492 ego m(agister) Martinus [Palkay* canonicus Wesprimiensis fate

or ad me recepisse librum Hieronimi in papiro impressum.

21. Ego m(agister) Georgius de S(ancta) Anna percepi librum Augustini 

De civitate Dei in papiro et in inpressura.v

1496

22. Anno 1496 ego m(agister) Nicolaus Karoly de sacristia superiori a 

domino custode accepi Epistolam Ieronimi.

1497. február 2.

23. In die purificationis coram domino custode recepi librum Decreta

lium 14E9]7.Z

1502. július 2.

24. Item anno Domini 1502 in festo visitationis beate Marie virginis 

ego magister Nicolaus de Papocz recepi de sacristia inferiori a do

mino custode Rationale divinorum officiorum in pargameno scriptum 

etc.
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J e g y z e te k  a s z ö v e g k ö z lé s h e z

a) Az első öt tétel keletkezését egyfelől a közvetlenül utána következő 6. bejegy
zés pontos dátuma, másfelől a 2-3. tételben szereplő vikárius személye határoz
za meg. Az utóbbira lásd a 29. jegyzetet.

b) A bejegyzés készítője először más számot írt, és azt javította "ötre".
c) A szó után rn(agister) Cheglcd kihúzva.
d) A sorszámot arab számmal és rövidítéssel írták.
e) A 2-5. tétel azonos kéztől, minden bizonnyal az őrkanonokétól származik.
f) A prior szót "p" betűvel és rövidítésjcllel írták.
g) Az erős rövidítéssel leírt szó első betűje hiányzik.
h) A szó első tagjában, ha kiírják és nem rövidítik, mindig "a" betű szerepel. 

Ugyanúgy a 12. és a 24. tételben. Rövidítve a 15-16. tételben.
i) A 6. tétel sorait - nyilván a könyv visszahozatalakor - kihúzták. A sajátosan 

feljegyzett évszámban a "0" bizonytalan olvasat, de egyértelművé teszi, hogy az 
évszámot a szokatlan 14ÜII formában újból leírták.

j) A praepositio után itt és a 113. tételben is a festum szót elhagyták.
k) A könyvek visszahozatalát jelző bejegyzés más kéztől, minden bizonnyal az őr- 

kanonokétól származik.
l) A forrás lyukas, valószínűleg a kölcsönző származáshelyére utaló neve, vagy ka- 

nonoki minősítése hiányzik.
m) A forrós lyukas, az ünnepet jelölő vértanú neve hiányzik.
n) A 10. és a 11. tétel napi keltezését a közvetlenül utánuk következő 12. tétel 

dátuma határozza meg. Az is lehetséges, hogy mindhárom tétel ugyanazon a napon, 
azaz január 9-én íródott.

o) A 11. és 12. tétel azonos kéztől, minden bizonnyal az őrkanonokétól származik.
p) A könyv visszahozatalát jelző bejegyzés, illetve a tétel áthúzósa más kéztől, 

minden bizonnyal az őrkanonokétól származik.
r) A sorszámot arab számmal és rövidítéssel írták.
s) A forrás lyukas, értelemszerűen a primo, vagy a secundo szó hiányzik.
t) A forrós lyukas, valószínűleg a libros szó hiányzik.
u) A forrás lyukas, a csonka évszóm előtt nyilván tévesen leírt és ezért kihúzott 

1490-es évszóm teszi lehetővé a kiegészítést.
v) A tétel sorait - nyilván a könyv visszahozatalakor - kihúzták.
x) A forrás lyukas, a csonka név a kanonokok nevének ismeretében egyértelműen ki

egészíthető volt.
y) A tétel keltezése hiányzik. Valószínű, hogy ugyanabban az évben íródott, mint 

az előtte levő 20. bejegyzés.
z) Az évszámot hiányosan 147 alakban írták. A kölcsönző neve hiányzik.
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2. A könyvtár olvasói

A könyvkölcsönzési bejegyzések sorrendjében a kölcsönzők azonosítá

sát, betűrendben pedig életpályáját közlöm.

1. Vetési Albert.

2-3. Szentgyörgyi András. Lásd a 29. jegyzetet.

4. Ceglédi István. A jelen esettel egyezően a Számadáskönyvben gyakran 

előfordul, hogy a káptalan jól ismert tagjait csupán származáshelyük 

nevével jelölik.

3. Nágocsi Gáspár. A csupán Gáspár néven említett kölcsönző csak vele 

azonosítható: a káptalan ismert tagjai közül a középkor végén csak 

ő viselte ezt a keresztnevet, néha máskor is csak Gáspár névvel il

lették, a kölcsönzéskor megnyilvánuló kánonjogi érdeklődés pedig 

egész életét végig kísérte.

6. György domonkos perjel.

7. Modrusi Bertalan. Azonosítását a csak keresztnéven említett köl

csönzővel pályája és az a körülmény teszi lehetővé, hogy a káptalan 

ismert tagjai között ő volt az egyetlen, aki akkortájt ezt a ke

resztnevet viselte.

8. Piski János.

9. Ceglédi István. Miután Csurgói István kanonok 1482. és 1484. között 

szerzetbe vonult, a káptalan ismert tagjai közül csak Ceglédi vi

selt István keresztnevet. Az azonosítást megerősíti, hogy a saját 

kezű bejegyzés írásképe megegyezik Ceglédi István 17. sorszámú sa

ját kezű elismervényével.

10. Ceglédi István. Lásd a 9. tételhez fűzött megjegyzést.

11. Zirci Antal.

12-13. Szentgyörgyi András.

14. Ceglédi István. Lásd a 9. tételhez fűzött megjegyzést.

13. Királykéri Imre.

16. Tibai Márton.

17. Ceglédi István.
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18. Kortói Mátyás.

19. Károlyi Miklós.

20. Pákái Márton.

21. Szentannai György.

22. Károlyi Miklós.

23. Károlyi Miklós. A kölcsönző egyedül itt nem nevezte meg önmagát. 

Logikus, hogy személyét a közvetlenül előtte álló 22. tétel ismert 

nevű kölcsönzőjével azonosítsuk. Az azonosítást megerősíti a két 

saját kezű bejegyzés (és a 19.) írásképének egyezése.

24. Pápoci Miklós.

x x x

Ceglédi István veszprémi kanonok 1478 eleje óta szerepel a káptalan 

tagjai sorában. Kérdéses, hogy a Pest megyei Cegléd mezővárosból szár

mazott. Gyakran járt el hiteleshelyi bizonyságként, többször képviselte 

ügyeiben a káptalant. Tanúskodott, világi személytől ügyvédi megbízást 

kapott. A káptalan 1484 tavaszán - többek közt megfontolva tudományban 

való jártasságát (attentis vita, virtute...scientie decenti peritia) - 

jutalmul neki adta a veszprémi Keresztelő Szent János egyház Szűz Mária 

kápolnájának rektorságát. Ceglédi 1489. évi saját kezű könyvkölcsönzési 

bejegyzésében szerepelt utoljára. 1495. július 13-a előtt meghalt, vagy 

távozott a városból. Rokona lehetett az a Ceglédi Orbán, aki 1495 és 

1505 között volt veszprémi kanonok.

DL 10717, 10990, 66314, 66333, 102600., 0F 201531 (Vp. kápt. mit., Somogyi tizedek 
21), 201402 (Vp. kápt. mit., Vp. eccl. et capit. 60). Vö. GUTHEIL, Veszprém, 334., 
ÜF 200557, 203136 (Vp. pk. It., Miscellanea 135, Litterae mancae 49/13)., Mon.
Vespr. III. 257. Származására lásd a 43. jegyzetet, Ceglédi Orbánra pedig Szám
adáskönyv, vö. Mon. Vespr. IV. 46, 52, 160.

György domonkos perjel csak a leltártöredék könyvkölcsönzési bejegyzé

seiben szerepel. Ennek ellenére nem kétséges, hogy 1482-ben, a kölcsön

zés idején a veszprémi Szent Katalin domonkos kolostor élén állt. Sze
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mélye az ismert veszprémi perjelek: Szőlős! Gergely (1480), Somogyi Bá

lint (1481), valamint Gál (1484) sorába illeszkedik.

GUTHEIL, Veszprém, 332-334. Vö. a 34. jegyzettel.

Károlyi Miklós veszprémi kanonok először 1492-ben, a könyvkölcsönzési 

bejegyzésekben fordul elő. Lehet, hogy a Vetésiekkel rokonságot tartó 

és ugyancsak Szatmár megyében birtokos, Kaplony-nembeli Károlyi család

ból származott, de erre egyelőre nincs semmi bizonyíték. Talán azonos 

volt azzal a Károlyi Miklóssal, aki 1486 tavaszán iratkozott be a bécsi 

egyetemre. Az azonban biztos, hogy veszprémi kanonokként 1500-ban a 

Selmecbányái eredetű, budai patrícius családból származó Budai Juncker 

János veszprémi kispréposttal, székesegyházi főesperessel és kanonokkal 

együtt a padovai egyetemen jogot tanult. Itthon a káptalan gazdasági 

ügyeiben tevékenykedett, hiteleshelyi bizonyságként működött. Háza a 

nyugati váralján fekvő káptalani városrészben, Tibai Márton kanonok la

kása déli szomszédságában állt. Károlyi 1508 és 1510 között megvált 

veszprémi kanonokságától: meghalt, vagy távozott a városból.

SCHRAUF, Décsi egyetem, II. 132., VERESS, Paduai egyetem, 21-22., KUBINYI András: 
Dudái és pesti polgárok családi összeköttetései a Jagelló-korban, in: LK 1966, 
256-250., VARGA Imre: Magyarországi tanulók a padovai egyetemen a XV-XVI. század
fordulón, in: ITK 1975, 214., Számadáskönyv., Mon. Vespr. IV. 152-153., DL 72250.

Királykéri Imre veszprémi kanonok a Somogy megyei Karád és Fiad között 

fekvő, s utóbb elpusztult Királykéri helységből származott. Első emlí

tésekor Vetési Albert jegyzője volt: ő írta Kornis Mihály segesdi főes

peres és veszprémi kanonok 1484. évi végrendeletének végére a püspök 

megerősítő záradékát. 1489 nyarán szerepelt utoljára. 1495. július 13-a 

előtt meghalt, vagy távozott Veszprémből.

CSÁNKI, II. 619., DF 230044 (Vp. megyei lt., Vp. kápt. hiteleshelyi 1t., Testamen
ta eccl. 2)., DF 201506 (Vp. kápt. mit., Csaba 15).
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Kortói Mátyás veszprémi kanonok a Somogyvár melletti Kortó helységből 

származott. 1476-ban már veszprémi kanonok volt. Tevékenyen részt vett 

a káptalan gazdasági ügyeinek intézésében (magister possessionum, divi

sor és conservator, többször dékán stb.). Emellett hiteleshelyi bizony

ságként járt el. 1501-ben a Balaton-felvidéki Arácson szőlőt vásárolt. 

Hosszú pályája végén, 1506-tól a kántor helyettese (succentor) volt. 

Harminc évet meghaladó mesterkanonokság után 1508 és 1510 között halt 

meg.

CSÁNKI, II. 622., Mon. Vespr. III. 241., Számadáskönyv., DL 66356, 66642, 71325.,
PRT X. 607., DF 201592 (Vp. kápt. mit., Vp. oppidum 74).

Modrusi Bertalan (Bartholomaeus Croatinus de Modrussia, Bartholomeaus 

Hodcovius Modrussiensis) veszprémi kanonok horvát volt, Modrusból, a 

horvátországi püspöki székvárosból származott. Veszprémi kanonokként 

1478 őszén iratkozott be a bécsi egyetemre. Tanulmányait részint itt, 

részint Itáliában végezte. 1495-ig volt veszprémi kanonok. Közben böl

csészeiből, valamint kánon- és római jogból doktorált. Egy ideig Geréb 

László erdélyi püspök, a gyulafehérvári humanista kör kiemelkedő képvi

selője vikáriusaként működött. A veszprémi mellé modrusi és bécsi kano- 

nokságot szerzett (ifjabb Vitéz János veszprémi püspök volt ekkortájt a 

bécsi püspökség adminisztrátora), s mindezeket az erdélyi egyházmegyé

ben a szászlekencei (Lechnitz, Lechin^a) egyház javadalmával gyarapí

totta. Tanulmányai és egyéb javadalmai miatt nem sokat időzhetett 

Veszprémben. Távolléte miatt 1495-ben Veszprémben nem kapott osztalé

kot. Pályája Bécsben folytatódott, ahol Habsburg Miksa római király 

szenátora lett, és az egyetemen kánonjogot tanított.

Die Matrikel, II. 166., SCHRAUF, Décsi egyetem II. 37, 77., VERESS, Olasz egyete
mek, 411., Mon. Vespr. IV. 29., Számadáskönyv (Modrus, Modrws néven).

Nágocsi Gáspár veszprémi kanonok kétségkívül a Somogy megyei Nágocs 

helységből származott. 1478 végén már veszprémi kanonok volt. Több mint
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harminc év múlva neki sikerült a dignitáriusok közé emelkednie: valami

kor 1508 és 1510 között kántorkanonok lett, és 1512/1513 fordulóján be

következett haláláig az is maradt. Közben volt hiteleshelyi bizonyság, 

1492-től haláláig az egymást váltó veszprémi püspökök vikáriusa: szent

széki bírája. 1500-ban Rómában járt, ahol kieszközölte IV. Sándor pápá

nál a káptalan és tagjai kiváltságainak megerősítését. Tevékenyen részt 

vett a káptalan gazdasági ügyeinek intézésében: több éven át társával 

együtt kezelte a testület bevételeit. Háza, vagy inkább kúriája volt 

Veszprémben. Már 1485-ben szőlőt birtokolt Csopakon. A 16. század ele

jén a Balaton-felvidéken három újabb szőlőt vásárolt, kettőt Palozna- 

kon, egyet pedig Kisberény Almádi nevű szőlőhegyén. Pályája hatott ro

konságára. Egyik atyafia, Nágocsi Márton klerikus volt, s közjegyzőként 

tevékenykedett, másik rokona, Nágocsi litteratus Simon iskolázottságára 
pedig neve utalt. Nágocsi Gáspár támogatta rokonai tanulmányait. Almádi 

szőlőjét 1508 elején azzal a feltétellel adta unokahúgának, hogy azt 

három fia - köztük az említett Simon - taníttatására fordítsa. Nágocsi 

Gáspár elmélyült kánonjogi érdeklődésének ékes bizonysága, hogy 1501 ős 

1503 között Nicolaus de Tudeschis, a szicíliai származású 15. századi 

kánonjogász kommentárja, a Lectura in Decretales, valamely kivonata 

alapján kánonjogi kódexet készített.

CSÁNKI, II. 630., DL 10113., Számadáskönyv., Mon. Vcspr. IV. 171., DF 201505 (Vp. 
kápt. mit., Felsóürs 14a)., Mon. Vcspr. IV. 5., LUKCSICS, Veszprémi káptalan, 4., 
DF 201536 (Vp. kápt. mit., Somogyi tizedek 33)., PRT X. 607-609., Mon. Vcspr. IV.
162., DF 201490 (Vp. kápt. mit., Alsóörs 29)., DF 201551 (Vp. kápt. mit., Kis
berény 15)., DF 201550 (Vp. kápt. mit., Paloznak 66)., DF 229969 (Vp. megyei lt., 
Vp. kápt. hiteleshelyi It., P-242). Nágocsi kánonjogi kódexére lásd a 70. jegyze
tet.

Pákái Márton veszprémi kanonok minden bizonnyal a Zala megyei Páka me

zővárosból származott. Először 1492-ben a könyvkölcsönzési bejegyzések

ben fordul elő. 1495 és 1505 között succentor volt: előbb Gyümölcsényi 

Elek, utóbb Aranyosi István éneklőkanonokot helyettesítette. Rész vett 

a káptalan gazdasági ügyeinek intézésében, egy éven át dékánként dolgo

zott. 1505-ben szőlőt vásárolt a Balaton-felvidéki Arácson. 1512/1513 

fordulóján meghalt, vagy távozott Veszprémből.
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C5ÁNKI, III. 23., Számadáskönyv., SÜMEGHY Dezső: Sopron vármegye levéltárának ok
levél-gyűjteménye, I. (1236-1526) Sopron, 1928, 182-183.

Pápoci Miklós veszprémi kanonok minden valószínűség szerint a Vas me

gyei Pápoc mezővárosból származott. 1500 táján lett a káptalan tagja. 

1501 és 1503 között sublectorként Gyulai Balázs lektort helyettesítet

te. 1506-bon szőlőt vásárolt a Balaton-felvidéki Paloznakon. 1507-től 

1510/1511 fordulóján bekövetkezett haláláig társával a káptalan bevéte

leit kezelte.

CSÁNKI, II. 726-727., Számadáskönyv., DF 201557 (Vp. kápt. mit., Paloznak 65).,
DF 262486 (Vas megyei lt., Vasvári kápt. hiteleshelyi 1t., Litterae eccl. et fám.
C-46).

Piski János veszprémi kanonok talán az erdélyi Piski helységből szárma

zott. Sajátos körülmények között 1482 és 1484 között lett a káptalan 

tagja. Vetési Albert püspök az 1470-es évek végén megfosztotta méltósá

gától és kanonokságától a bécsi tanulmányok után Bolognában kánonjogból 

doktori fokozatot szerzett Mileji János zalai főesperest és veszprémi 

kanonokot. Kanonokságát Csurgói István, a püspök jegyzője kapta meg, 

aki néhány év múlva, 1482 és 1484 között szerzetbe lépett. Utóda a ka- 

nonokságban Piski János lett. 1484-ben jelen volt Kornis Mihály végren

deletének püspöki megerősítésénél, 1488-ban pedig a káptalan dékánja

ként tevékenykedett. Az időközben kárpótolt Mileji János budai főespe

res és veszprémi kanonok azonban megfosztotta kanonokságától. Bár a pá

pai követ visszahelyezte stallumába, Mileji 1490 tavaszán megfellebbez

te döntését. A per kimenetelét és Piski további sorsát nem ismerjük. 

Mivel az 1495. július 13-án kezdődő káptalani számadáskönyvben nem for

dul elő, meghalt, vagy távozott Veszprémből.

CSÁNKI, V., 125., Mon. Vespr. III. 302-303. 316-317., Hazai Okmánytár, V. Kiadják 
IPOLYI Arnold, NAGY Imre és VE'GHELY Dezső. Győrött, 1873, 345., DF 201462 (Vp. 
kápt. mit., Vp. oppidum 60)., DL 18717., DF 230044 (Vp. megyei lt., Vp. kápt. hi
teleshelyi lt., Testamenta eccl. 2)., DF 201503 (Vp. kápt. mit., Vp. eccl. et ca
pit. 63). Mileji János egyetemi tanulmányaira lásd SCHRAUF, Bécsi egyetem II.,
90., VERESS, Olasz egyetemek, 45.
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Szentannai György veszprémi kanonok először az 1492-re datálható köl

csönzési bejegyzésben fordul elő. Néhány év múlva már nem volt veszp

rémi kanonok: 1499 és 1501 között távozott a városból. Minden bizonnyal 

azonos volt azzal a Szentannai Györggyel, aki 1479-ben lett a bécsi 

egyetem hallgatója, s ott bölcsészetből magister, teológiából pedig 

doktori fokozatot szerzett, s a magyar náció procuratora, majd a 16. 

század első évtizedében a teológia professzora volt a bécsi egyetemen. 

Egregius titulusa az egyetemi iratokban bizonyára nemesi származására 

utalt.

FRAKNÓI Vilmos: Magyarországi tanárok és tanulók a bécsi egyetemen a XIV. és XV.
században. Budapest, 1874, 31, 35, 70., SCHRAUF, Bécsi egyetem II., 24. és passim, 
Számadáskönyv.

Szentgyörgyi András győri kanonokként a bécsi egyetemen bölcsészetből 

magister, kánonjogból pedig baccalaureus fokozatot szerzett. Ezt köve

tően az 1470-es években Csupor Demeter győri püspök vikáriusa lett. 

Szentszéki bíráskodása révén kapcsolatba került a veszprémi püspökkel 

és káptalannal. E kapcsolattal magyarázható, hogy a győri mellé 1480 

táján a veszprémi kanonokságot is megszerezte, sőt, a Bolognában kánon

jogi doktorátust szerzett Csepeli Benedek utódaként, Vetési Albert püs

pök vikáriusa lett. Vetési halála után, 1487 első felében megvált a vi- 

káriusságtól, helyét Mileji Tamás kántorkanonok, a bécsi tanulótárs és 

a kánonjog baccalaureusa foglalta el. Szentgyörgyi 1487 nyarán még köl

csönzött a székesegyházi könyvtárból, s a kötetet vissza is vitte. Ezt 

követően - 1495. július 13-a előtt - meghalt, vagy távozott Veszprém

ből.

BEDY, Győri székcskáptalan, 323., SCHRAUF, Bécsi egyetem II., 36. és passim, Mon. 
Vespr. III. 234, 254., IV. 451 (doctori címe téves), 462., DF 201531 (Vp. kópt. 
mit., Somogyi tizedek 21)., DL 18526, vö. BÉKEFI, Káptalani iskolák, 338. Mileji 
Tamásra lásd SCHRAUF, Bécsi egyetem II., 69, 93., DF 201502 (Vp. kápt. mit. Veszp
rém metaiia 3)., Csepeli Benedekre pedig a 29. jegyzetet.
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Tibai Márton - Tibai Albert fia - veszprémi kanonok valószínűleg Ung 

megyéből származott, s minden bizonnyal a Vetési család: Vetési Albert 

püspök és rokonsága révén került Veszprémbe. Kanonokként 1487 tavaszán 

iratkozott be a bécsi egyetemre. 1495-ben a káptalan borjövedelmeinek 

egy részét bérelte. Háza, melyet ő hozatott rendbe, a nyugati váralján 

fekvő káptalani városrészben, a városból a Szent Margit egyházhoz veze

tő út mentén állt. Déli szomszédja Károlyi Miklós kanonok volt. Tibai 

1495/1496 fordulóján halt meg. Halála óta lakatlan házát a káptalan 

csak 1507-ben adta bérbe.

CSÁNKI, I. 408, 500., Die Matrikel, II., 195., SCHRAUF, Décsi egyetem II., 33.,
Számadáskönyv., GUTHEIL, Veszprém, 339.

Vetési Albert veszprémi püspök a Kaplony-nemzetségből származott. Csa

ládjának névadó birtoka a Szatmár megyei Vetés volt. Albert valamikor 

1410 táján született, apja, Vetési Jakab Szatmár megye alispánja volt. 

Vetési Albert papi pályára lépett: erdélyi egyházmegyés klerikus lett. 

Sokoldalú egyetemi tanulmányait Padovában - római- és kánonjogból egy

aránt - a doktori fokozat megszerzésével fejezte be. Hazatérése után 

Hunyadi János kormányzó és erdélyi vajda, majd a gyermek V. László 

szolgálatába állt. Hunyadi János, az országtanács, illetve V. László 

külföldi követeként járt el. Mint a Hunyadiak kipróbált híve, 1458-ban 

alkancellárként, majd titkos kancellárként Mátyás király titkos pecsét

jét használó kancelláriájának első irányítója és vele együtt a királyi 

személyes jelenlét bíróságának vezetője lett. Diplomáciai megbízatása 

miatt hamarosan megvált tisztségétől; tapasztalatát, tudását ettől fog

va, míg kora engedte, több alkalommal Mátyás király diplomatájaként 

hasznosította. Egyházi pályája is gyorsan ívelt felfelé. Előbb gyulafe

hérvári kanonok, majd főesperes, később prépost, utóbb Nyitra püspöke, 

s végül, 1458-tól 1486-ban bekövetkezett haláláig veszprémi püspök 

volt. Utóbbi méltóságával együtt Veszprém megye ispánja és királynéi 

kancellár lett. 1476-ban Fehérvárott ő koronázta meg Beatrixet, Mátyás 

király feleségét. Püspöki méltósága lehetővé tette számára, hogy párt-
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fogoltjait egyházi javadalomhoz juttassa. Unokaöccsét, a Ferrarában ta

nuló és Janus Pannonius barátságát kiérdemlő Vetési Lászlót veszprémi 

nagypréposttá tette. Sőt, utolsó itáliai útján alkalmat adott neki, 

hogy szónoki képességét a pápai udvarban bemutathassa: Vetési Lászlóval 

készíttette és mondatta el az üdvözlő beszédet, amelyben a magyar ki

rály üdvözletét és tervezett török elleni hadjáratát illető segély- 

kérelmét tolmácsolta IV. Sixtus pápának. Az 1475. február 2-i pápai fo

gadáson elhangzott beszéd Rómában hamarosan két alkalommal nyomtatásban 

is megjelent. Rokonai közül Vetési Györgynek Vetési Albert őrkanonoki, 

az ugyancsak Itáliában tanuló Vetési Gergelynek pedig kanonoki és somo

gyi főesperesi javadalmat juttatott. A veszprémi káptalannak az erdélyi 

egyházmegyéből, illetve az ország keleti részéből származó Mátyás-kori 

tagjai rokoni, vagy más személyi kapcsolat révén jobbára szintén neki 

köszönhették javadalmukat. Ugyanakkor a veszprémi egyházmegye kleriku

sait sem mellőzte. Közülük került ki legismertebb pártfogoltja, Karai 

László, az első budai nyomda megalapítója, aki az 1460-as években 

veszprémi kisprépost volt. Vetési Albert művészetpártolását veszprémi 

és sümegi építkezéseinek fennmaradt emlékei és a székesegyházi orgona- 
építés, bőkezűségét oltáralapítványai, ispotályalapítása és Szent u/rzili- 

dész ezüst hermájának megvásárlása, pompaszeretetét pedig ma is látható 

velencei eredetű Vetési-címeres miseruhája tanúsítja. Az idős főpap 

holttestét a püspök által új márványoltárral gazdagított és újra feste

tett veszprémi Szent György kápolnában temették el.

FRAKNÓI Vilmos: Mátyás király diplomatái, III., Vetési Albert, in: Száz 1898, 385-
404., CSÁNKI, I. 489, 501., VERESS, Olasz egyetemek, 154-155 (tévesen vonatkoztat
ja adatait 3 Vetési Albertre), 241-242, 247-240., Uő: Paduai egyetem, 9., ÜÓNI5, 
Jogtudó értelmiség, 165, 175, 222, 228, 250, TÓNK, Erdélyiek egyetemjárása, 199., 
GYÜRKY Katalin H.: Die St. Georg-Kapelle in der Ourg von Veszprém, Bericht über
die Ausgrabungen im Jahre 1957 und ihre wissenschaftlichen Ergebnisse, in: Acta 
Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 1963, 341-408., EGYED Edit:
Vetési Albert püspök velencei casulája, in: Veszprém megyei Múzeumok Közleményei, 
2, 1964, 209-223., GUTHEIL Jenő: Mátyás korának veszprémi emlékei, in: Dunántúli
Szemle, 1940, 119-134., Uő: Veszprém, 80-83, 330-335. Az ercklyevásárlásra lásd a 
27. jegyzetet, Vetési Lászlóra pedig a fentieken kívül még Mon. Vespr. III. 324-
334., IV. 460-461., DF 260800, 260801 (Akadémiai lt., Kolozsvár: öánffy lt. 220-
221). A zichi és vásonkeói gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára. XII. Szerk. 
Lukcsics Pál. Budapest, 1931. 310. Vetési Gergelyről tudósít DF 201501, 201503
(Vp. kápt. mit., Vp. eccl. et capit 62, 63). Vö. GUTHEIL, Veszprém, 336. Vetési 
György őrkanonokot a szóban forgó leltártöredék említi. (Nemeskéri János szíves 
szóbeli közlése szerint a püspök 60-64 éves korában halt meg.)
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Zirci Antal veszprémi kanonok a Veszprém megyei Zirc helységből szár

mazott. Már 1466-ban a káptalan tagja volt, s 1500/1501 fordulóján be

következett haláláig az is maradt. Vetési Albert püspök képviseletében 

többször íratott át oklevelet. Gyakran tanúskodott, olykor hiteleshelyi 

bizonyságként járt el. Háza volt Veszprémben. A káptalan malmait, il

letve tizedét bérelte. Mint divisor és conservator, társával rövid ide

ig a káptalan bevételeit kezelte. Közel negyvenévi kanonoksága alatt nem 

sikerült a dignitáriusok közé emelkednie, mindvégig megmaradt mesterka

nonoknak. Csupán annyi változás történt a rangsorban, hogy míg 1469-ben 

csak két mesterkanonokot előzött meg, addig a század végén valamennyit, 

minthogy időközben a többiek meghalván, vagy távozván, ő lett a rang

idős (első) mesterkanonok.

DF 201409 (Vp. kápt. mit., Füle 6)., DF 200513 (Vp. pk. It., Miscellanea 61)., 
DF 200516 (Vp. pk. 1t., Hajmáskér 3)., lásd a 47. jegyzetet, DF 262504 (Vas megyei 
lt., Vasvári kápt. hiteleshelyi lt., Litterae eccl. et fám. C-15)., DF 200526 (Vp. 
pk. lt., Miscellanea 131)., DF 274005 (Győr megyei 1. sz. lt., Győri kápt. hite
leshelyi lt., 210)., DF 201432 (Vp. kápt. mit., Liter 7)., DF 201440 (Vp. kápt. 
mit., Zalai tizedek 6)., DF 200534 (Vp. pk. It., Doldogasszonyfa 1)., DL 10717,
19225., Számadáskönyv.

3. Kölcsönvett művek

A bejegyzések sorrendjében következik a szerzők és műveik azonosí

tása. Ha a tételben több kölcsönvett munka szerepel, a bejegyzések sor

száma alszámot kapott.

1. Az Abbas név a szicíliai születésű Nicolaus de Tudeschis (1386— 

1445) bencés apátot, a kései középkor legjelentősebb kánonjogá

szát rejti. A sok néven (Abbas, Abbas modernus, Siculus, Panormi

tanus) emlegetett, és életét palermói érsekként végző Nicolaus de 

Tudeschis 1412 és 1432 között a pármai, sienai, illetve bolognai 

egyetemen kánonjogot tanított. Alapvető munkája az itt említett 

ötkötetes Lectura in Decretales, amely a IX. Gergely-féle Dek- 

retális gyűjtemény öt könyvéhez írt magyarázatait tartalmazza.
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A népszerű, nyomtatásban sokszor megjelent kommentár hazai elter

jedtségét mutatja gyakori előfordulása a magyarországi könyvtá

rakban. (Ugyanerre a műre vonatkozik a 13. és 17/1-2. szám is.) 
Dictionnaire de droit canoniquc. Publié sous la direction de R. NAZ. I-VII. Paris, 
1935-1965. VI. 1195-1215, NÖRR, Knut Wolfgang: Die kanonistische Literatur. Hand
buch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte. 
I. Mittelalter (1100-1500). Hrsg, von Helmut COING. München, 1973, 368, 301, SA3Ö 
Géza - SOLTÉSZ Erzsébet: Catalogus incunabulorum quae in bibliothecis publicis
Angariae asservantur. I-II. Budapestini, 1970, II. 3366-3378. tétel.

2. A keresztnéven említett szerző a toscanai születésű, 1424-ben 

meghalt Dominicus de San Geminiano (de Sancto Geminiano) bolognai 

kánonjogász professzorral azonosítható. A kölcsönzés a IX. Ger- 

gely-féle kánonjogi gyűjteményt magyarázó Commentaria in libros 

Decretalium egy részére, a gyűjtemény 3. könyvét kommentáló Com

mentaria super tertio libro Decretalium részre terjedt ki. A bo

lognai kánonjogász munkája, mivel a 15. században még nem nyom

tatták ki,közvetlen kapcsolatok,minden bizonnyal a bolognai egye

temen tanuló kanonokok révén kerülhetett - kéziratos formában -

a székesegyházi könyvtárba.
Diet. Can. (Id. az 1. sz. alatt) IV. 1410.

3. IV. Ince pápának a 12/3,, vagy a 14. szám alatt említett művéről, 

valószínűleg a sokkal jelentősebb és gyakrabban használt előbbi 

munkáról lehet szó.

4. A Decretales (másképpen Compilatio nova, Compilatio sexta, Liber 

Extra, V libri Decretalium) a pápai jogszabályok, a dekretálisok 

hivatalos gyűjteménye. IX. Gergely pápa (1227-1241) megbízásából 

a katalán származású Raimundus de Pennaforti, a bolognai egyetem 

híres kánonjog-professzora állította össze az egyházjog Gratia- 

nus-féle, 12. század közepi összefoglalása óta keletkezett dekre

tálisok öt nagy gyűjteménye, a Compilationes antiquae alapján. Üt 

könyvre tagolt munkáját IX. Gergely pápa 1234-ben megküldte a bo

lognai és a párizsi egyetemnek, és ezzel általános, hiteles egy

házi törvénykönyvvé nyilvánította, míg a régi gyűjtemények hasz

nálatát megtiltotta. (Ugyanerre a műre vonatkozik az 5, 8/1, 

12/1, 15, 16/1. és 23. szám is.)
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5. A sorszám értelemszerűen arra utal, hogy a 4. tételben szereplő 

IX. Gergely-féle kánonjogi gyűjtemény, a Decretales második - má

sik - példányát kölcsönözték ki.

6. Sevillai Izidor, Isidorus Hispalensis sevillai érsek, egyházatya 

(cr. 560-636) legfontosabb munkája, az Etymologiae, vagy Origines 

20 könyvben kora teológiai és profán tudásanyagának enciklopédi

kus összefoglalását adja.

7/1. A Decretum, Decretum Gratiani, vagy eredeti címén a Concordia 

discordantium canonum Gratianus bolognai kamalduli szerzetes al

kotása. A neves kánonjogász korábbi egyházjogi szabályokból 1140 

táján állította össze. (Ugyanez a mű szerepel még a 10/1. és a 

12/4. szám alatt.)

7/2. A Clementinae, Constitutiones Clementinae V. Kelemen (1305-1314) 

pápaságának jogalkotó tevékenységét foglalta össze. Utóda, XXII. 

János pápa 1317-ben küldte meg a bolognai és a párizsi egyetem

nek. (Ugyanerre a műre vonatkozik a 8/3. szám is.)

7/3. A Repertórium iuris minden bizonnyal Iohannes Calderinus (cr. 

1300-1365) 1474-ben nyomtatásban is megjelent, azonos című alko

tása lehetett. A 14-15. században nagy tekintélynek örvendő bolo

gnai kánonjogász gyűjteményes munkájában a kánonjog van túlsúly

ban. (Ugyanerről a műről van szó a 12/2. szám alatt is.)
STINTZING, Roderich: Geschichte der populären Literatur des römisch-kanonischen
Rechts in Deutschland am Ende des fünfzehnten und im Anfang des sechszehnten Jahr
hunderts. Leipzig, 1067, 144., BÚNIS, Középkori jogunk, 53., Diet. Can. (Id. az 1. 
sz. alatt) II. 1191.

8/1. Decretales - lásd a 4. szám alatt.

8/2. A Sextus, Liber Sextus kánonjogi gyűjteményt 1298-ban VIII. Boni

fác pápa csatolta az öt könyvből álló, IX. Gergely-féle törvény- 

könyvhöz. Az 1234 és 1298 között hozott újabb pápai jogszabá

lyokat tartalmazza. (Ugyanezt a művet említi a 9. tétel is.)

8/3. Clementinae - lásd a 7/2. szám alatt.

9. Sextus - lásd a 8/2. szám alatt.

10/1. Decretum - lásd a 7/1. szám alatt.
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10/2. Nicolaus de Tudeschis (lásd az 1. szám alatt) valamelyik kommen

tárjáról lehet szó. A mű, amelyhez magyarázatait fűzte, feltehe

tően maga is a kommentárok műfajába tartozott, talán a 12. száza

di Exceptiones decretorum Gratiani volt. Az utóbbi alkotás tan

könyv lehetett; szerzője a Gratianus-féle gyűjteményből kiírt ká

non- és római jogi citátumokat glosszákkal látta el. Az is lehet

séges, hogy a Decretum után keletkezett dekretális gyűjtemények, 

nevezetesen az első három gyűjtemény ismeretlen szerzőtől szárma

zó kivonata, az Exceptiones decretalium trium compilationum szol

gált a magyarázat alapjául. Sokkal valószínűbb azonban, hogy az 

alapmű azon exceptio-irodalom körébe tartozott, amelynek az volt 

a funkciója hogy a jogi mesterfogások, fortélyok számbavétele ré

vén a perfolyamatban az alperest a büntetés elkerülésében segít

se. Ebből a gazdag műfajból leginkább Sinibaldus Fliscus, a ké

sőbbi IV. Ince pápa De exceptionibus munkájára gondolhatunk.
SCHULTE, Johann Friedrich: Die Geschichte der Quellen und Literatur des Canoni-
schen Rechts von Gratian bis auf die Gegenwart. I-III. Stuttgart, 1875-1880, I.
227., KUTTNER, Stephan: Repertorium der Kanonistik (1140-1234). Prodromus cor
poris glossarum, I. Cittá dei Vaticano, 1937. 434, 436-437, NÖRR, Knut Wolfgang: 
Die Literatur zum gemeinen Zivilprozeß. Handbuch der Quellen, I. (Id. az 1. sz. 
alatt) 393.

11. A bejegyzés Nicolaus de Lyra (er. 1270-1349), a normandiai szüle

tésű ferences szerzetes legjelentősebb alkotására vonatkozik, a 

párizsi egyetem teológia professzora több részből álló biblia- 

magyarázata, a Postilla super totam Bibliám befejező részét köl

csönözték ki. A kommentár széles körben elterjedt, s rendkívüli 

népszerűséget élvezett, amit tovább fokozott, hogy nyomtatásban 

sokszor megjelent. Nicolaus de Lyra munkája volt az első, nyomta

tott bibliamagyarázat.

12/1. Decretales - lásd a 4. szám alatt.

12/2. Repertorium iuris - lásd a 7/3. szám alatt.

12/3. A genuai születésű Sinibaldo Fieschi, a bolognai egyetem neves 

kánonjog-tanára, a későbbi IV. Ince pápa (1243-1254) kommentárt 

írt a IX. Gergely-féle törvénykönyvhöz. Az Apparatus in V libros 

Decretalium volt a pápa legjelentősebb műve, népszerűségét a
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könyvnyomtatás tovább fokozta. (Vö. a 3. és a 10. számú megjegy

zéssel.)

12/4. Decretum - lásd a 7/1. szám alatt.

12/3. Iohannes Teutonicus (cr. 1170-1245/46) neves bolognai kánonjogász 

alapvető munkája, a Gratianus-féle Decretumhoz írt magyarázat, az 

Apparatus ad Decretum (Glossa Ordinaria) 1216 táján készült, s a 

kortárs Bartholomaeus Brixiensis átdolgozásában a Decretum nyom

tatott kiadásaiba is belekerült.

13. A lectura super tertio libro Decretalium az 1. szám alatt emlí

tett mű egyik kötete.

14. IV. Ince művéről, esetleg a Decretales keletkezését megelőző öt 

gyűjtemény, a Compilationes antiquae egészének, vagy inkább egy 

részének kommentárjáról lehet szó. KUTTNER azonban (Id. a 10/2. 

sz. alatt) nem tud IV. Ince eme munkájáról. Erdő Péter szerint va

lószínűbb a pápa saját dekretálisainak gyűjteményéhez írt kommen

tárjaira gondolni. (Vö. a 3. és a 18. számú megjegyzéssel.)

15. Decretales - lásd a 4. szám alatt.

16/1. Decretales - lásd a 4. szám alatt.
16/2. A Lukács evangéliumából (4, 23) vett idézettel kezdődő munka 

szerzője Nicolaus de Blony (de Plove, de Staravolcio, de Blonie)i 

címe pedig Tractatus sacerdotalis de sacramentis deque divinis 

officiis et eorum administrationibus. (Az azonosítást Körmendy 

Kingának köszönöm.) A lengyel szerző Stanislav poznani püspök 

káplánja volt, s püspöke kérésére 1427 és 1438 között írta meg mű

vét, melyet a káptalan megerősített, és a papság kézikönyvének, 

hivatalos tankönyvének nyilvánított. A praktikus könyv népszerű

ségét jelzi, hogy több 15. századi kiadást megért, s ezekből jó

egynéhány magyarországi könyvtárakban is fennmaradt.
SCHULTE i.m. (Id. a 10/2. szám alatt) II. 443-444, CHEVALIER, Ulysse: Répertoire 
des sources historiques du Moyen Age. I-II. Paris, 1905-1907,2 II. 3324, SAJÖ- 
S0LTÉSZ i.m. (Id. az 1. sz. alatt) I. 2384-2390. tétel.

17/1. A Lectura super primo, vagy secundo libro Decretalium az 1. szám 

alatt említett mű egyik kötete.
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17/2. A Lectura super tertio libro Decretalium az 1. szám alatt emlí

tett mű egyik kötete.

18. IV. Ince pápának a 12/3., vagy a 14. szám alatt említett művéről, 

valószínűleg az előbbi, ismertebb munkáról lehet szó.

19. A liber ecclesie super Decretum Gratianus gyűjteményének köze

lebbről nem azonosítható kommentárja lehetett. Esetleg az 1433. 

évi könyvkatalógusban szereplő Summa magistri Iohannis super De

cretum azonosítható vele. Ennek szerzője - MEZEY László szerint - 

(11. jegyzetben i.m. 87, 91) Iohannes Faventinus, 12. századi bo

lognai kánonjogász, Erdő Péter szíves közlése szerint pedig in

kább Iohannes de Phintona 13. századi kánonista lehetett. (Ezúton 

is köszönöm Erdő Péter kánonjogi pontosításait.) Iohannes de Phin

tona személyére Id. KUTTNER i.m. (Id. a 10/2. sz. alatt) 20-21.
20. A liber Hieronymi Szent Jeromos egyházatya (cr. 342-420) valame

lyik, közelebbről meg nem határozható művét rejti. Az 1435. évi' 

könyvkatalógusban több munkája szerepel. Ezek azonban az azonosí

tásnál nem jönnek szóba, mivel a kikölcsönzött könyv nyomtatott 

mű volt. Számításba vehető viszont a neki tulajdonított, népsze

rű, nyomtatásban többször megjelent, Magyarországon is ismert Vi

tae patrum antiquorum.
SAJÓ-SOLTÉSZ i.m. (ld. az 1. sz. alatt) I. 1690-1700. tétel.

21. A bejegyzés mintaszerűen adja a szerzőt és műve címét. Szent 

Ágoston, Aurelius Augustinus (354-430), a nagy egyházatya legje

lentősebb munkája, nagystílű kultúr- és történetfilozófiai alko

tása, a középkorban sokat olvasott De civitate Dei nyomtatott 

példánya volt a kikölcsönzött könyv.

22. Hieronymus, Szent Jeromos egyházatya Epistolae című művéről van 

szó.

23. Decretales - lásd a 4. szám alatt.

24. A Rationale divinorum officiorum a középkori római katolikus li

turgia átfogó összefoglalását adja. A liturgiatörténet felbecsül

hetetlen értékű forrását a dél-franciaországi születésű Guillel- 

mus Duranti, dictus Speculator (er. 1231-1296) mende-i püspök és 

neves kánonjogász készítette. Szertartástana a középkor egyik 

legolvasottabb munkája volt, a szerény könyvtárakból sem hiány

zott, s számtalan kiadást megért.
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Legkorábbi hazai sacramentariumaink+

Veszprémy László

11-12 századi könyvkultúránk emlékei eredeti állapotukban a legrit

kább esetben maradtak fenn. A jelenlegi kódexkiállítás - különböző 

okoknál fogva - sajnos, még a fennmaradt kisszámú emlékanyagot sem tud

ta teljességgel bemutatni. így hiányzik már a középkor óta a Zágrábi 

Érseki Könyvtárban őrzött, teljes bizonyossággal magyarországi eredetű, 

három liturgikus kódex: Hartvik győri püspök agenda-ja (MR 165.), az 

Esztergomi Benedictionale (MR 89.) és az általában hahóti-nak nevezett 

Szent Margit Sacramentarium. (A továbbiakban pusztán a hagyományt kö

vetve használjuk a Hahóti-kódex elnevezést.) Jelen dolgozatunkban a 

legkorábbi, Magyarországon használt sacramentariumról, a Hahóti-kódex- 

ről fejtjük ki véleményünket.

A Hahóti-kódex kutatástörténete

A két magyarországi sacramentarium tudományos feldolgozása teljesen 

eltérő módon alakult. A Pray-kódexre Schier Xavér Ágoston után elsőként 

a tudós jezsuita történész, Pray György már 1770-ben felhívta a figyel

met, a kiváló nyelvész, Sajnovics János ugyanez évben kiadta a Halotti 

Beszédet. Batthyány Ignác erdélyi püspök pedig 1785-ben a kódex további 

részeit (zsinati törvények, Micrologus) jelentette meg. E korai érdek

lődést persze nem a kódex sacramentarium része érdemelte ki, hanem a 

magyar nyelv első összefüggő szövegemléke, a Halotti Beszéd és Könyör

gés, majd később a "pozsonyi évkönyvek" elnevezéssel ismertté vált tör-

+Hahóti-kódex (Zágráb, MR 126), Pray-kódex (OSZK, MNY 1.).
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téneti bejegyzések. Már korán látványosság lett belőle: Ferenc József 

második magyarországi látogatásakor a Nemzeti Múzeumban a Pray-kódexet 

is megtekintette. A kódex történetére és sorsára vonatkozó publikációk 

száma azóta is folyamatosan gyarapszik, már jóval meghaladta a félszá

zat. *

Ezzel szemben a Hahóti-kódex a számos középkori kézirattal büszkél

kedő zágrábi érseki Könyvtárban nem keltett érdeklődést; Dankó József a 

magyarországi himnuszköltészetet bemutató művében (1893) idéz belőle, 

ám tudományos feldolgozására az első világháború lezárulásáig kell vár

ni. Germain Morin, a később nemzetközi elismertséget szerző filológus 

ekkor töltött néhány hónapot a zágrábi könyvtárban, egyúttal az Egyete

mi Könyvtár igazgatójának, Fancevnek is felhívta figyelmét a kéziratok- 
2ra.

Következtetéseik - Kniewald kiegészítéseivel együtt - sok vonatko

zásban mindmáig meghatározták a kódexről alkotott képünket. Dragutin 

(Károly) Kniewald, a liturgiatörténet zágrábi professzora, aki elévül

hetetlen érdemeket szerzett a magyarországi liturgikus irodalom feldol

gozásában és közzétételében, 1938-ban összegezte ismereteinket a kéz

iratról. Feltételezte, hogy a kéziratnak már a zágrábi püspökség meg

alapításakor, 1094-ben - mai tudásunk szerint legkésőbb 1091-ben - je

lenlegi őrzési helyére kellett kerülnie. Érvelése a Szent László legen

dán alapszik, amiben ez olvasható: "két püspökséget is állított, és ki

rályi bőkezűséggel gazdagított". Morin és Fancev megfigyelései közül 

átvette, hogy a sacramentariumot egy antiochiai Szent Margit patrociniu- 

mú bencés monostor számára másolták. Ti. erre utal a kódexbe bemásolt 

könyörgés "... nekünk Szent Margit szűznek ebben a monostorában, és 

Szent Benedek regulája alá rendelt szolgáidnak..." A Margit patrociniu- 

mú monostor kérdésében azonban új javaslattal állt elő. Kniewald okkal 

vetette el Morin-nek a kódex eredetére vonatkozó nézetét, ami Béla (Kő

rös m.) Szent Margit patrociniumú bencés monostorára vonatkozott, noha 

arról 14. századi említésén túl nem tudunk. Továbbá korrigálta Morin 

téves Szent Imre-Szent Henrik azonosítását is. Fancev állításait is fi

gyelmen kívül hagyta, aki a mintapéldányt az Adalbert alapította Prága
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melletti Bíevnov bencés monostorából eredeztette, tekintettel Adalbert 

és Elek ünnepeinek a kódexben való előfordulására, majd ő is magyar- 

országi bencés apátságokkal hozta kapcsolatba (Meszesi Szent Margit, 

Somogyvári Szent Egyed). Fancev figyelmét azonban elkerülte, hogy Bfev- 

nov patrónusai - Mária, Benedek, Elek - kódexünkben együttesen nem for

dulnak elő patrónusként, Somogyvárral való kapcsolatba hozása pedig 

Egyed fogadalmi miséjében előforduló "patrociniis" szó helytelen értel

mezéséből, hogy ti. "patronus noster" az értelme, eredt.^

Kniewald mindegyik tanulmányában szem előtt tartotta a lehetséges 

dél-magyarországi kapcsolatokat, és ilyet ez esetben is talált. Felicián 

esztergomi érsek 1134. évi, hitelt érdemlő oklevelében ugyanis a követ

kezőket olvashatjuk a zágrábi püspökség alapításáról: László király 

"hogy ezen nép tudatlanságán segítsen, bizonyos cseh származású, tisz

teletre méltó életű Düh nevű férfiút talált alkalmasnak, hogy őt káp

lánja, Francica által ezen egyház püspökévé tegye, aki is ezen egyház 

tisztségviselőit a somogyi és zalai vármegyékből rendelte..."^ Ezek 

alapján Kniewald figyelme a Zala megyei Fiahót monostor felé fordult, 

ahonnan a kéziratot származtatta, és azt a monostorról elnevezte. Mivel 

az 1083-ban kanonizált magyarországi szentek - István, Imre, Deliért - 

csak a sacramentarium függelékében kaptak helyet, a kézirat másolását 

1083 körűire, esetleg a püspökség alapítási évéig terjedő időszakra he
lyezte. ̂

Erdélyi László még Kniewald munkájának megjelenése évében felhívta 

a figyelmet a Flahót-elmélet tarthatatlanságára, ugyanis a monostort a 

Hahót nemzetségbeli Búzád fia Arnold 1234-ben alapította. Egyúttal meg 

is cáfolta a somogyvári apát 1330 körüli állítását arról, hogy Hahótot 

még Szent László alapította és rendelte a - valóban általa alapított - 

somogyvári apátság fennhatósága alá. A nyilvánvaló hamisítvánnyal az 

apát a Hahót nemzetségbeli Keled fiait szándékozott visszatartani a mo

nostor anyagi megkárosításától. Erdélyi javaslata a garábi (valkói fő- 

esperesség), feltételezése szerint 1093-94 között alapított Szent Mar

git monostorra vonatkozott, ám a lokalizálás ismét nélkülözött minden 

további bizonyítékot.^
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Kniewald az Esztergomi Benedictionale tanulmányozásakor ismét szem

besült egy Szent Margit monostor lokalizálásának problémájával. Ekkor 

azonban már nem meri azt Hahóttal azonosítani, sőt a döntést a magyar 

kutatókra bízza. A benedictionale kapcsán foglalkozott az 1108 körül 

alapított dömösi (Pilis m.) társaskáptalannak a fejtegetéseibe való be

illesztésével, de mivel a Benedictionale 1083 előtti másolásához to

vábbra is ragaszkodott, azt elvetette. Az észrevételek és kritikák ha

tására utoljára egy 1944-es írásában állt ki a sacramentarium hahóti 

eredete mellett, 1939-ben már maga is csak Szent Margit sacramentarium- 

ról ír.^ Fancev, Morin és Kiewald írásain kívül érdemi közlemény a kó

dex történetére vonatkozóan 1977-ig nem jelent meg, így a nemzetközi és 

hazai könyvtörténeti és történeti szakirodalomban a legutóbbi időkig - 

általában - a hahóti eredet elmélete terjedt. Újabban zenetörténeti 

szempontból foglalkozik a kódexszel Szendrei Janka (1981).®

A kutatástörténet következő szakaszának kezdete Peter Ratkoá 1977- 

es tanulmánya, amely a zobori remeték, András (Zoerard, Szórád) és Be

nedek kultuszát, a remetéknek a zágrábi liturgikus kéziratokkal kimu

tatható kapcsolatát tárgyalta. A tanulmány a Hahóti-kódexszel mint a 

szentek tiszteletének legkorábbi emlékével foglalkozik, és megkísérli a 

kódex eredetét tisztázni.^ RatkoS érdeklődése annak a jele, hogy a 

szlovák kutatók András és Benedek legendáját par excellence helyi szlo

vák kultüremlékként vizsgálják, amely még mentes a későbbi "országegye

sítő krisztianizációs küldetés" ideológiájától.Az András és Benedek 

legendához kapcsolódó problémakör tisztázására ebben a tanulmányban 

természetesen nincsen lehetőség.

Visszatérve RatkoS tanulmányához, melyről tudomásunk szerint eddig 

a hazai kutatás nem vett tudomást, a kódex történetét a következőképpen 

rekonstruálja: a zobori remeték ünnepének megléte, sőt András patrónus- 

ként való megnevezése a kódex eredetét Észak-Magyarországhoz köti, vé

leménye szerint Nyitrához. A két szent életű remetét ugyanis az erede

tileg Szent Emmerámnak szentelt nyitrai egyházban temették el, és így 

az ottani egyház társpatrónusaivá váltak. Most következik a tanulmány 

legfigyelemreméltóbb része. A szerző felismeri, hogy a szertartások egy
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része nem a szerzetesek, a monostor, hanem a világi papok, a káptalan 

szokásait követi. Helyesen szól tehát arról, hogy a kódexet nem csak 

bencés monostorban használhatták. További érvelése azonban vitatható, 

mert, miként a Pray-kódexről írt tanulmányában is tette, figyelmen kí

vül hagyja a sacramentariumok közös műfaji sajátosságait, és azokat 

egyedi kéziratként értékeli. Számára is egyértelmű, hogy a monasztikus 

használat egy Szent Margit monostorhoz kapcsolódik, de a káptalani 

használatot egy Mária patrociniummal hozza összefüggésbe. A Mária pat- 

rociniumra való következtetés a Hahóti-kódexben azonban tévedés eredmé

nye. A húsvétvasárnapi mise "statio" megjelöléséből ("Ad S. Mariam") ez 

nem következik, mivel az a római S. Maria Maggiore bazilikára vonatko

zik. H

A lokalizálás kérdésében rendkívül óvatosan fogalmaz. Javaslatai 

között szerepel Nyitra és Dömös, ahol Mária patrociniumú templomokat 

feltételez. A Szent Margit bencés monostor kérdését is nyitva hagyja, 

Morin nyomán Bélát mint Álmos feltételezhető, ám nem bizonyítható ala

pítását említi. A kéziratok Zágrábba kerülésének idejével egyáltalán 

nem foglalkozik, a Dömösön alapító Álmos személyével, aki korábban hor- 

vát király volt, Ratkoá számára a dömösi-zágrábi kapcsolatok is bizo

nyíthatónak tűnnek.^

A kódex keletkezése

Bármennyire furcsa, a kódex eddigi ismertetői teljesen figyelmen 

kívül hagyták a kézirat írásának, paleográfiai jellemzőinek vizsgála

tát, illetve akik az írásra felfigyeltek, a kódex történetével nem fog

lalkoztak. Vidakoviő 1952-ben M. Borada zágrábi egyetemi tanár vélemé

nyét idézve, a kéziratot helyesen mondja 11-12. századinak, párhuzam

ként Felicián esztergomi érsek már említett 1134. évi oklevelét és egy, 

a kódexünktől inkább eltérő írásé 12. századi erlangeni kéziratot em

lít.^ Mezey 1963-ban megállapítja, hogy a székesfehérvári eredetű an- 

tifonás-könyv, a Codex Albensis (12. század első fele) a Hahóti-kódex- 

szel írástörténeti kapcsolatban áll. Ennek az írástradíciónak a meg
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határozásához segítségünkre lehetnek az oklevelek: 1090 körül Dávid 

hercegnek a tihanyi apátság részére kiállított adománylevele az első 

emlék, majd a zobori apátság részére kiállított 1111. évi következik, a 

sort pedig Felicián 1134. évi oklevele zárja. ^  A német birodalmi kan

cellária 12. századi gyakorlatában is találunk hasonló írásé oklevele

ket.-^ Példáink alapján a Hahóti-kódex, amelyet egy másoló kéz késő ka- 

roling minusculával másolt, a 11-12. század fordulója és a 12. század 

közepe közötti időszakra datálható.

Az okleveles példákkal való párhuzam annál is találóbb, mivel az 

írás számos jellegzetessége az okleveles gyakorlatból magyarázható 

(s-t, c-t ligatúrák feltűnően elhúzott kötése (<T£ ), szóvégi maiusculák 

gyakori előfordulása (S), szóvégi "i" betű'meghosszabbítása az alapvo

nal alá (Xj ), vagy -rum rövidítés ( ^  ). A központozás külön említést 

érdemel, mivel számos alkalommal felbukkannak benne a Karoling-kori 

központozási norma kései nyomai (medialis: : , subdistinctio: ; , fina

lis: Y  ), ami a kézirat feltételezett mintapéldányának régiségét és 

gondos kivitelezését is mutatja.-^

A kézirat részei a következők: csonka temporale Hamvazószerdától, 

sanctorale, szentek commune miséi, fogadalmi misék, áldások. A tartalmi 

vizsgálódás keretében először a kézirat rétegeit próbáljuk elkülöníteni 

a sanctorale és a fogadalmi misék sorának segítségével. Feladatunkat 

megkönnyíti, hogy az 1083-ban kanonizált magyarországi szentek (András 

és Benedek kivételével) a fogadalmi misék között kaptak helyet, és nem 

a sanctoraléban. Ez az elrendezés azt sugallja, hogy András és Benedek 

miseformuláit még 1083 előtt bemásolhatták. így feltételezhető, hogy 

1083 után más könyörgést nem másoltak a sanctoraléba. Tehát a sanctora

le mai formájában 1083 előtti.^

- Az első réteg még a Karoling-kori sacramentarium tartalmára vet 

fényt, amelyet a Karoling birodalom nyugati területeinek helyi kultuszé 

szentjei jeleznek: Sámson (Bretagne), Wandregilis (Fontenelle, Mared- 

sous), és mindenekelőtt Audoenius (Rebais, Fontenelle), akit az imádság 

"mi atyánk"-nak nevez. Jogos Morin és Kniewald feltételezése, hogy az 

ősmintapéldány Fontenelle, ismertebb nevén Saint-Wandrille apátságából, 

vagy annak környékéről származik.-^
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- A második réteg már magyarországi, amelyet a zobori remeték külön 

napon (júl. . 16., 17) tartott ünnepei jellemeznek a sanctoraléban, vala

mint György és Adalbert közös megemlékezése. Alexius ünnepét mi is 

Adalberttel hozzuk kapcsolatba. Véleményünk szerint Adalbert egyszerű, 

György napján tartott megemlékezése is lényeges érv a bfevnovi származ

tatás ellen, a kézirat Esztergom egyházmegyei - nem esztergomi - jelen

létét azonban kellőképpen igazolja. Érthetetlen, hogy Kniewald magyar- 

országi András ünnepének említés nélkül hagyta, hogy az imádság Andrást 

a "mi patronusunknak" nevezi. András megkülönböztetett tiszteletét mu

tatja, hogy a Mindenszentek litániájába is bekerült. (A litániában sze

replő Benedek valószínűleg nem a magyarországi szent.) Eszmetörténeti 

szempontból is érdekes, hogy a könyörgések e két szentnek, nevezetesen 

Benedeknek tulajdonították a kereszténység meggyökereztetését "tocius 

nostre gentis provisor", abban az értelemben, ahogyan 1083 után első 

szent királyunk mise-imádságaiban szerepel. A sacramentariumokból fel

tehetően 1083 után szorult vissza tiszteletük, - amint erre Török Jó

zsef egy korábbi előadásában utalt - egyéni arculatú imádságaikat elve

szítették. A 12. század végi Pray-kódexben már egy napon, közös com- 

mune-típusú imádsággal fordulnak elő. Tudjuk, a breviáriumokban azonban 

továbbra is helyet kapott legendájuk (Zágráb). Benedek ünnepének szöve

gében említésre méltó, hogy Mór pécsi püspök által megszerkesztett le

gendából ismert sas madár, amely Benedek holttestét a Vág folyóban meg

találta, szerepel benne, míg András oratiójában önsanyargatására törté

nik utalás. András és Benedek tisztelete szempontjából szóba jöhet Zo- 

bor - a kódexben a patrónus Ipoly ünnepe is megvan -, míg Nyitra ellen 

csak Emmerám ünnepének hiánya szól. Kniewald az augsburgi Afra-ünnep 

említését a kéziratban Morin tévedésének tartotta. Feltehetően azért 

nem találta Afra oratióját, mert azt nem a megszokott augusztus 7-re, 

hanem 5-re másolták be. Ez az ünnep egy változata, később Afra fivére, 

Afer ünnepének tudták. Valószínű, hogy a második réteghez tartozik, és 

Emmeram mellett egy másik délnémet szent korai, magyarországi tisztele

tét mutatja. E két réteg alkotja együtt a kódex mintapéldányát.^
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- A harmadik réteget a fogadalmi misék között található ünnepek 

jellemzik. Köztük István, Imre, Gellért, Margit, Adalbert és Egyed. Kö

zülük István és Imre a Mindenszentek litániájába is bekerült, Margit, 

aki egyébként is szerepelhet a litániában, a mártírszüzek között az el

ső helyre került. Margit fontosságát jelzik, hogy a szentek fogadalmi 

miséi között csak ő kapott díszes iniciálét. Ez alapján e réteghez so

roljuk a "Missa in monasterio pro fratribus" miseszövegben említett 

Margit patrocinium-említést is. Adalbert újabb miséjének a lejegyzésé

ben ismét az esztergomi egyházmegyére utaló bizonyítékot látunk Egyed 

tiszteletének a somogyvári apátsággal való kapcsolatbahozását nem érez

zük szükségesnek. Továbbá a magyar szenteknek a sanctoraléból való ki

maradása nem példa nélküli, mint a Németújváron őrzött Zágrábi missalé- 

ban is tapasztalhatjuk. Ezzel együtt áll a kódex mai szövegállapota, 

eltekintve az utolsó fóliókra későbbi kezek által beírt kisebb terje

delmű pótlásoktól. A továbbiakban a Margit patrocinium valószínűsítésé

re térünk ki.^l

Mint Ratkoé - helyesen - észrevette, a húsvéti időszak liturgiája, 

részben a pünkösdé is, káptalani, helyesebben szólva székesegyházi szo

kásokat őrzött meg. Erre utal a keresztelő kút szereplése az ordo szö

vegében, a húsvét utáni hét vesperás és "ad fontes" imádságai, a világi 

papság megnevezéseinek előfordulása. Ez persze még nem zárja ki, hogy 

egy ilyen kódexet bencés kolostorokban ne használhattak volna, számos 

külföldi példa mellett maga a Pray-kódex a legismertebb ellenpélda. 

E sajátság a mintapéldányok igen erős konzerváló jellegének tulajdonít

ható, miként a húsvéti szertartások ordo-formulái között nem egy, az 

ősi Gelasian-típusú sacramentariumok szövegével szóról szóra egyezik. 

Mindössze annyit bizonyít, hogy így a kéziratot világi szertartásé 

helyeken is tudták használni A kódex későbbi bejegyzései is tartós 

zágrábi használatról tanúskodnak. A kódex a 14. században 

bizonyíthatóan már Zágrábban van, egy könyvjegyzék tanúsága szerint; 

incipitje alapján mai, csonka formájában.22

A kódexre vonatkozó fejtegetéseink végére hagytuk az egyik leglé

nyegesebb érvet: a Hahóti-kódex és az Esztergomi Benedictionale kapcso
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latát. A benedictionale kéziratában maradt fenn az esztergomi egyház

megye fennhatósága alá tartozó szent helyek ordinandusainak felsorolása 

E felsorolásban a diaconusi címnél szerepel egy Szent Margit monostor. 

A felsorolás megemlíti még Adalbert székesegyházát, Szent Mária egyhá

zát (Székesfehérvár), Szent Péter egyházát (Óbuda), Szent Ipoly monos

torát (Zobor), Szent Benedek monostorát (Garamszentbenedek). Már Radó 

Polikárp számára is egyértelmű volt, hogy a Szent Margit monostor itt 

csakis a dömösi társaskáptalant jelentheti^  Ám, ha ezt elfogadjuk, 

akkor kétségbe kell vonnunk a benedictionale 1083 előtti másolásának 

elméletét. Vagyis nem tekinthetjük korjelzőnek, hogy a magyarországi 

szenteket nem másolták a benedictionale sanctorale részébe. Meg kell 

jegyeznünk, erre pótlólag sem került sor, 'pedig a zágrábi egyház patró- 

nusa tudvalevőleg István. Mivel a dömösi káptalant 1108 körül alapí

totta Álmos herceg, a benedictionale másolását ez időpont körűire, vagy 

utánra kell tennünk. Zágrábba kódexünk az Esztergomi Benedictionaléval 

megegyező módon kerülhetett.

A benedictionale írástörténeti helye is lehetővé teszi a későbbi 

datálást. A Pray-kódex által ismertté tett írásgyakorlat, a dél-német 

eredetű, ún. ferde ovális stílusban íródott, amely a 11. század közepé

től a 12. század végéig hagyott emlékeket. A kódex főszövege után egy 

más egykorú kéz által írt bejegyzés a kódexet a 12. század közepénél 

feltétlenül korábbinak teszi. ^

A Hahóti-kódex és az Esztergomi Benedictionale közötti kapcsolat 

Morin számára is meggyőző volt, ám az ebből adódó következtetéseket nem 

vonta le.

Végezetül azt kell megvizsgálnunk, hogy összeegyeztethető-e a dömö

si monostor társaskáptalani jellegével a sacramentariumban említett 

Szent Margit monostor bencés regula szerint élő tagjainak említése. Vé

leményünk szerint a prépostság alapítási körülményei erre lehetőséget 

adnak.

Nézzük az alapítás körülményeit: a Képes Krónika kifejezése az ala

pításra (construxit, consecravit) jelzi a templomalapítás fokozatait: 

construere, dotare (confirmare), consecrare. Amennyiben Álmos 1108 kö
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rül felszenteltette saját egyházként a templomot, akkor már évekkel 

azelőtt hozzáfogott a bazilika építéséhez, és azt sikerült is befejez

nie. Ezt az 1138-as oklevél a "fabricavit" perfectum alakú igével je

lezte. Ugyanebben az oklevélben fordul elő az "ordinare" ige, állító és 

tagadó értelemben (Béla ... interius et exterius ordinavit ecclesiam; 

Almos inordinatam reliquerat ecclesiam). Ebben a szövegösszefüggésben - 

mint egyéb példák is mutatják - az egyébként többértelmű "ordinare" is 

az alapítás terminus-technicusa, ebben az esetben az alapítás anyagi 

feltételeinek a biztosítására és az adományok megerősítésére vonatko

zik. Ez azonban Álmos herceg szándéka ellenére (invitus) nem történhe

tett meg.^ Az alapítás kedvezőtlen körülményeire vonatkozik az egykorú 

krónikások megjegyzése: "[Almus] spoliatus tam rebus quam ducatu", az 

1108-dik évhez. ^  Erről árulkodik az oklevél megjegyzése is a monostor 

szegénységéről, omladozó tetőzetéről és falairól (exterius inordinata); 

és valószínűleg ellátás hiányában a káptalan sem kezdhette meg működé

sét (interius inordinata).2? Birtokadományai egyúttal a káptalanok po

litikai szerepére is utalnak: szervezetük nagy kiterjedésű birtok- 

együttesek összefogására különösen alkalmasnak bizonyult.^

Ha figyelembe vesszük azt is, hogy a monostor és káptalan ebben az 

időben, szokásaiban legalábbis nem különült el olyan mereven - ezt a 

kor azonos szóhasználata (monasterium, fratres) mutatja, a dömösi kano

nokok 1138-ban a claustrumban közös dormitoriumot és refectoriumot 

használnak - nem zárhatjuk ki, hogy az alapítás első viszontagságos 

időszakában bencés regula szerint élő szerzetesek használták a monos

tort.^^

Kniewald számára problémát jelentett, hogy az Esztergomi Benedic- 

tionale felsorolásában a "Monasterium S. Margarete" miért a monostorok 

- és nem a káptalanok - között található. Véleményünk szerint az alapí

tás első időszakában a bencések itteni jelenléte erre megadhatja a vá

laszt.
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Összefoglalva:

- bizonyítottnak tekintjük: az eddigi kutatás megállapítását a kódex

ősmintapéldányának frank eredetére vonatkozóan;

- a mintapéldány és a jelenlegi példány esztergomi egyházmegyei haszná

latát;

- a benedictionale és a sacramentarium Szent Margit patrociniuma közöt

ti kapcsolatot, azonosságot;

- valószínűnek tartjuk, hogy a sacramentariumot a társaskáptalannak 

alapított Szent Margit monostorban bencés regula szerint élő szerze

tesek számára másolták a 12. század elején.
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18. Amennyiben feltételezzük, hogy a szentté avatás előtt András és Benedek kö
nyörgései nem kerülhettek be a sacramentariuinba, akkor ünnepeik a votív-misék 
között meglévő István, Imre, Gellért miséivel alkotják a második réteget (1003 
után). Ám tekintettel a kanonizáció 11. századi gyakorlatára és az officiumok 
kialakulásának folyamatára, már 1083 előtt, jóval korábban bekerülhettek kö
nyörgéseik a kéziratba "ex consuetudine, reverentia et voluntate populi". Erre 
ld. KLAUSER, Renate: Der Heinrichs- und Kunigundenkult im mittelalterlichen
Bistum Bamberg. Bamberg, 1957. (Festgabe aus Anlass des Jubiläums "950 Jahre 
Bistum Bamberg") 36-48. További adatok a korai kanonizációra és az azt meg
előző tiszteletre PÖTZL, Walter: Die Anfänge der Ulrichsverehrung im Bistum 
Augsburg und im Reich, in: Jahrbuch d. Vereins für Augsburger Bistumgeschichte 
7, 1973, 82-94.

19. St.-Wandrille-re ld. LOT, Ferdinand: Études critiques sur l'abbay de Saint-
Wandrille. Paris, 1913. (Bibliothéque de l'École des Hautes Études).

20. De sancto Benedicto De sancto Andree (!) confessore.
martire. (47r) (47v)

Deus, qui beatum Benedictum 
martirii passioni peracta 
lugubri sessione aquile de
claratum, tocius nostre 
gentis fecisti provisorem, 
presta, deprecamur, ut cuius 
multimoda miraculorum 
tuicione gloriamur, eum apud 
te indefessum senciamus 
intercessorem. P.

Presta, quesumus eterne Deus, 
ut Benedicto martire tuo 
promerente proficiat nobis 
hec oblacio, que potuit esse 
tocius seculi delictorum 
abolicio. P.

(Collecta)

Deus, qui beatum Andreám con
fessorem tuum latentis cirtamine 
(sic) passionis afflictum con
sortem esse voluisti beate 
immortalitatis, presta, ut 
cuius meritis corporeis 
deliberamur languoribus, eo 
intercedente mereamur possi
dere spiritualem leticiam 
iocunditatis.

Secreta:

Offerentes tibi, quesumus, 
domine Deus, in commemoratione 
beati confessoris tui Andree 
salutiferum eterni nectaris 
libamen, ut iusdem patroni 
nostri intercessione nobis 
condonetur inconcussum 
defensionis tutamen. P.
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Petimus, inmense Deus, 
celestis misterii parti
cipatione recreati, ut eo, 
quod temporaliter agimus, 
interveniente martire tuo 
Benedicto vitamur (sic 
eternaliter renovati. P.

Corpore et sanguine filii tui 
Ihu Xpi refecti omnipotens 
deus tuam deposcimus clementiam, 
ut assidua confessoris tui 
Andree supplicatio nobis opti- 
neat ad optandam peccatorum 
indulgentiam. P.

Afra ünnepének megléte azonban még nem igazolja Fritz Valjavecnek a "német" közve
títést túlhangsúlyozó nézetét. Geschichte der deutschen Kulturbeziehungen zu Süd
osteuropa. Bd. I. München, 1953.^ 40.
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Esztergomi Breviarium Notatum Prágában

Szendrei Janka

Középkori emlékeink száma egy becses darabbal gyarapodott: eddig 

ismeretlen, a művelődéstörténeti kutatásban fel nem használt magyar 

hangjegyes kódex bukkant fel Prágában.A kódexre - egy zsolozsma-énekes- 

könyvre - Frantiáek Pokorny, brünni liturgiatörténész hívta fel a fi

gyelmünket, ̂ akinek feltűnt az addig provenienciáját tekintve meghatá

rozatlan könyv hangjegyírásának egy fakszimile kiadásban közzétett esz

tergomi kódex kottájával való hasonlósága. A magyar kapcsolatot erősí

teni látszott egy tartalmi egyezés is: Becket Tamás tisztelete mind az 

esztergomi, mind a prágai kódexben.^

Frantiéek Pokorny jelzése után (1983) a Zenetudományi Intézet mun

katársa, Ullmann Péter vállalta hogy a kódex liturgikus beosztását meg

vizsgálja, s a hangjelzésről mintafelvételeket készít. Ez 1984-ben tör

tént meg. Eredményei még felül is múlták várakozásunkat, hiszen többek 

között igazolták a magyar notáció proveniencia-jelző szerepéről alko

tott véleményünket.^ A hangjelzés, melyet most már néhány fényképfelvé

telen magunk is tanulmányozhattunk, klasszikus magyar notációnak bizo

nyult, a kódex pedig nemcsak hogy magyar, hanem a központi hagyományvo

nalat képviselő esztergomi szerkönyv. A liturgikus tartalom gyors meg

határozását Dobszay László kutatásai tették lehetővé, melyeknek egyik 

eredménye az esztergomi zsolozsmarítus mind külföldtől elváló pontjai

nak, mind a hazai egyéb szokásrendektől megkülönböztethető vonásainak 

rögzítése, jegyzékbe foglalásai Ullmann Péter fényképfelvétele meghozta 

azt az oldalt, melynek alapján a provenienciá kétségtelen (föl. 13v- 

14): itt olvasható az Ave spes nostra antifona, mint karácsony első 

vesperását bevezető tétel - s ez kizárólagos magyar sajátság, - ugyan
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i t t  m egfigyelhető  a 3 -4 -5 . an t ifona  so rrend je , va lam int az 5. z s o l t á r t  

követő t o ld a lé k - a n t i f o n a , a Gaude et lae ta re  Jerusa lem , amely v á la s z t á 

sok Esztergomra je llem zők.

1. A Breviarium Notatum 13v-ja
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2. A B rev ia rium  Notatum 14r -ja
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A kódex megismerésének további fázisai lassan bontakoztak ki. Kö

szönet illeti mindazokat, akik ebben segítettek, mind a prágai Památnik 

Národního Pisemnictvít előzékenységééert és a kódex mikrofilmjéért, 

mind az Országos Széchényi Könyvtárat azon kódexkiállítás szerve

zéséért, melyen a számunkra új énekeskönyvet az érdeklődő magyar nagy- 

közönség is megtekinthette.5

+ + +

A Památnik Národního Pisemnictví D.E. I. 7. jelzetű kódexe a stra- 

hovi premontrei kolostor könyvállományába tartozott. E történeti könyv

tár körbélyegzőjét több helyen is megtaláljuk benne. Valószínű, hogy 

oda a 18. századi vásárlások során került - e tekintetben az intézmény- 

történettől várhatunk pontosabb eligazítást. Újkori, 19. századi kötés

ben van, és újkori a köttetés utáni foliálás is (két rossz helyre, és 

fejjel lefelé beillesztett lapjánál a foliálás folyamatos). A kódex ma 

328 lapból áll. Ennél eredetileg valamivel többet tartalmazott, mert 

eleje hiányos, és a végén is megszakad.Az analóg források alapján azon

ban az elején lévő hiányt nem becsülhetjük 8-10 lapnál többre (esetleg 

egy naptárral együtt mintegy 12-16 lapra) a végén viszont aligha hiány

zik több 2-3 lapnál.

Műfajilag a kódex breviarium notatum, tehát nem antifonále, mint az

1. jegyzetben idézett levél nevezte. Kora legkésőbb a 14. század eleje. 

E mellett a datálás mellett szólt - a fényképről való elemzés során - 

az írás fejlett kéthasábos elrendezése, és a notációnak az 1341 előtti 

Missale Notatum Strigoniense-vel való nagyfokú egyezése. Bizonyos azon

ban, hogy újabb, gondosabb paleográfiai elemzések szerint nem zárható 

ki a kódex 13. századvégi eredete, vagyis a Pokorny által javasolt da

tálás. Emellett érvel a kódex tartalmának számos archaikus vonása is.

A strahovi kódex egy breviarium notatum teljes, egész évre szóló 

temporale szakaszt tartalmazó kötete.^ A zsolozsma-anyagnak ez az el

rendezése, tehát a temporale és sanctorale szakaszok teljes szétválasz
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tása meglehetősen ritka, de előfordul más magyarországi forrásban is, 

pl. a Budai Antiphonale (15-16. sz.) tartalmát szintén az egész évi 

temporale alkotja.^

A kódex nagy része egyetlen kéz írása (gothica textualis, a köz

ponti magyar forrásokban megfigyelhető hajlékony tollkezeléssel). 

A 206r-n azonban, a Sicut ex lectione kezdetű Beda Venerabilis homilia 

írása közben a munkát más kéz veszi át (nem lehetetlen, hogy itt egy 

részt a korábbi írásból le is törölve), s innentől kezdve a 222v aljáig 

tart e második leíró, ill. leíró pár - hiszen a scripturával együtt a 

notáció is változik e részben - munkája. A 223. laptól ismét a főírást 

látjuk a kötet végéig. Bizonyos, hogy a kezek váltásának itt nem egy

szerűen a kódexmásolók munkamegosztása áz oka. (Van olyan kódexünk, 

ahol a két notátor váltakozó, vagy párhuzamos munkája jól nyomon követ

hető.)^ Itt nem ez a helyzet. A 206-222. lapokat a kódexbe nem sokkal 

később, de utólag illesztették, kiegészítésként. Erre mutat a csatlako

zásnál tapasztalható kisebb átfedés, az Ego te túli és a Montes Gelboe 

responsoriumoknál. A toldás célja az volt, hogy Szentháromság ünnepének 

és Űrnapjának zsolozsmáját interpolálják. A második kéz munkáját lénye

gében ezek az anyagok alkotják, az az egy-két tétel, ami ezen kívül a 

toldásban szerepel, csak az illesztés hiánytalanságát szolgálja. Való

színű, hogy a kódexben az úrnapi officium eredetileg még nem volt meg. 

Ennek, mégpedig a Sapientia aedificavit kezdetű - Esztergomban később 

más officiummal kicserélt - históriának^ a kódex a toldalékában egy 

asszimilálatlan, zavaros szerkezetű (4 nocturnus a matutinumban!) vál

tozata olvasható a föl. 213v-221. oldalakon.Az új officium - úgy tűnik - 

még gyors, friss másolat, s nem állta ki a gyakorlat próbáját. A Szent

háromság-zsolozsmáról tudjuk, hogy ez időben rég ismerték már Magyaror

szágon, de elhelyezése sokáig nem volt stabil. A Codex Albensis a 12. 

század elején a pünkösd nyolcadnapja (tehát a későbbi Szentháromság va

sárnap) utáni hétfő-kedd-szerdára elosztva hozza.^ A strahovi kódex 

ugyan már a későbbi végleges liturgikus elhelyezésnek megfelelően told

ja be, a forma azonban még nem kikristályosodott, így például nincs 1. 

vesperás, a hozzá tartozó antifonákat a 2. vesperásban találjuk.^
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A kódex liturgiatörténeti értékelésénél, sőt datálásánál is minden

képpen figyelembe veendő, hogy törzsanyagában (az első kéz leírásában) 

a Szehtháromság-officium valószínűleg még nem végleges helyén, az úr- 
napi officium pedig talán egyáltalán nem szerepelt.

A hangjegyírások a breviáriumban 4 piros vonalon, kvintenként ki

tett betűkulcsokkal ellátva, custos nélkül helyezkednek el, tehát a ha

zai szokásoknak megfelelően. Mind a törzsanyag kottája, mind a toldalé

ké magyar notáció.^ E körön belül az első hangjegyírás kifejezetten az 

esztergomi scriptorium modorában stilizált, az elemek kerekítését 

önálló dekoratív művészetté fejlesztő, kalligrafikus változat. Részlet- 

megoldásai az 1341 előtti Missale Notatum Strigoniense-ben megfigyelt 

megoldásoknak tökéletesen megfelelnek. Kiemelendő például, hogy clima- 

cus-változatai közül a kettőzött indítású forma a főalak - önállóan és 

összetételek elején kizárólag ez állhat -, míg a szimplán induló függő

leges pontsor igen ritka, s az összetételek belsejébe szorult vissza 

(vö. 3-4. fakszimile).^

A vonalvezetés a Missale Notatumhoz képest talán még hajlékonyabb, 

s a kurzív technikához közelebb áll. E tényt a kódex datálásánál is 

mérlegelni kell, utalhat ugyanis 13. századi eredetre.^ Az esztergomi 

notáció kalligrafikus változatának eddig ismert legkorábbi dokumentumai 
a 14. század elejéről valók. Nem zárható ki azonban az esetleges koráb

bi keletkezés sem, hiszen más scriptoriumainkban már a 13. század végén 

jelentkeznek kalligrafikus hangjelzések (Erdély).^

A toldalék hangjelzése a magyar notáció neumaszerkezetét más tech

nikával, a részelemeket csupán egymás mellé rakosgatva - vagyis nem fo

lyamatos vonalvezetéssel - kivitelezi. Ez a kottakép nem stilizált (a 

félkörös ívek helyén tollnyomással képzett kottafejek állnak), az írás- 

irány viszont meredekebb, a jobbra dűlő tendenciát mérsékli (vö. 5. 

fakszimile).
A magyar notációnak ez a megoldása sem ismeretlen emlékeink között'. 

Jól dokumentált a 14. századból, legrégibb példái viszont 13. száza

diak, legfigyelemreméltóbb köztük a Budapesti Egyetemi Könyvtár töredé

kes Breviárium Notatum-a.-^ Ez utóbbi darabnak betűírása és kéthasábos 

elrendezése is igen közel áll a strahovi kódexéhez. ^
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A toldalékos szakasz két utolsó responsoriumát a notator nem látta 

el hangjegyekkel, talán mert ezek már olvashatók a csatlakozó részben, 

az első kéz írásával. Az egyikre azonban, a Montes Gelboe kezdetűre nem 

sokkal utóbb mégis rákerült a kottaírás, jegyzetszerűen, vékony tollal, 

hajlékony kurzív magyar notációval. E kurzív hangjelzés technikája a 

toldalék-hangjelzésével egyezik, jelei elemekre tagolódnak. Közeli ro

kona a 14. századi Veszprémi Pontificale lapszéli jegyzetei között ta

lálható.

A breviárium tartalmi jellemzésének lényegét voltaképpen már el

mondtuk azzal, hogy esztergomi breviáriumként határoztuk meg a kódexet. 

E terminus kifejtése az adott keretek között nem lehet feladat, a mö

götte rejlő konkrétumok illusztrálására csak" egy-két példát hozunk. Ki

zárólag Esztergomra jellemző pl. a karácsonyi első vesperás 3-4-5. an- 

tifonájának elosztása (Magnificatus, Orietur, Dum ortus), valamint az 

ezeket követő Gaude et laetare toldalék antifona, melyek kódexünkben a 

13v-14r oldalakon olvashatók. Specialitás ugyanitt a Fit porta kezdetű 

himnusz Completorium alkalmazása (föl. 14r). Előzőleg, Advent 4. vasár

napján az esztergomi úzusra jellemző a többi magyarországival szemben 

az első responsorium (Canite) verzusa (A solis); 3. helyen ugyanitt a 

Juravi dicit responsorium áll, 4. helyen a Non auferetur, majd 6. re- 

sponsoriumként a Virgo Israel (A solis verzussal). Esztergomi sajátság 

ugyanitt 7. helyen a Me oportet, 8. helyen az Intuemini, 9. helyen a 

Nascetur nobis responsorium (föl. 4-8.). A többi magyarországi rítusban 

ezek a tételek - és részben mások - következetesen eltérő elrendezésben 

találhatók. Ugyanígy sajátos elrendezést látunk ugyanezen napon a Lau- 

desben: az Ecce veniet a 2., az Erunt prava a 3., a Dominus veniet a 4. 

antifona helyén csak Esztergomban szerepel hazánkon belül (föl.8). Esz

tergomi megoldásnak számít (s egyben természetesen külfölddel szemben 

is sajátságnak bizonyul) egy Advent utolsó hetére adott, a szokásos be

osztást felváltó antifona-csoport: az Invitatorium (Surgite), továbbá a 

Matutinum és a 2. vesperás antifona sola-ja (Domine Deus virtutum, föl. 

8V , illetve Dicite pusillanimes, föl. 9.). Hasonló fajta jellegzetessé

gek a könyv egész anyagában kimutathatók, és következetes, stabil rend-
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szert alkotnak: mindazon helyeken, ahol Esztergom eltér a többi hazai 

rítustól, kódexünk ezzel a szokásrenddel tart. Ezt a szisztémát rögzí

tik a középkor végi nyomtatott esztergomi breviáriumok is, mai ismere

teink szerint ugyanis az esztergomi zsolozsmarend a 13. század és a kö

zépkor vége között lényeges, meghatározó pontokon nem változott.^ Nem 

jelenti ez azt, hogy idevágó szerkönyveink mechanikus másolatok lenné

nek, s hogy az anyag alakulásának, fejlődésének, bővítésének, vagy egy

szerűsítésének az officiumban semmi tere nem lett volna. Éppen e finom, 

belső alakulási folyamatok jobb megismeréséhez lesz a strahovi Breviá

rium Notatum hiánypótló forrás. Értékesek pl. részletes, az átlagosnál 

bővebb rubrikái (olykor a lap szélén), melyek feldolgozását Ullmann Pé

ter kezdte meg. Hasonlóképpen tanulságos'lesz a középkor végén szoká

sosnál terjedelmesebb lectiok vizsgálata. Már a kódex első olvasása so

rán is feltűnik néhány apró, a rítus lényegét nem érintő különlegesség. 

(Ezek többsége a 13. századi kotta nélküli esztergomi breviáriumban, az 

MR 67 jelzetűben nem található meg.) Köztük zenei szempontból is figye

lemre méltóak a karácsony hetébe eső ünnepek kiemelt responsoriumainak 

vokalizációval váltakozva lejegyzett prosulái: Szent István protomartir 

ünnepén a Stephanus iste martir protho (sic, föl. 24v), János evangé

listáén a Dilectus plus ceteris (föl. 29), Aprószentekén az Est primus 

(!) dux vellere albo (fol. 29v). E stíluskritikai alapon igen régiesnek 

tartott prosulák közül Szent Istváné megvan a Codex Albensis 19v-ján, a 

másik kettő azonbap ismeretlen hagyományunkban. Vonalrendszer híján ed

dig a Codex Albensis dallama sem volt megfejthető. Bizonyos, hogy mind

három darab ritka európai viszonylatban is. H. Hofmann-Brandtnak a res- 

ponsorium-tropusokról összeállított, nagy forrásanyagra épülő katalógu

sa csak az Aprószentek napi darabot regisztrálja, azt is alig dokumen

tálva. 20

Nem számítanak különlegességnek hagyományunkban a karácsonyi De

scendit de caelis responsorium verzusának trópusai: Missus ab arcé és 

Gloria pie Trinitati (fol. 10v), mivel ezek a Codex Albensistől kezdve 

a középkor végéig minden idevágó forrásunkban magvannak. Ennél a tétel
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nél a breviarium már egy modernizált, a későbbi forrásokkal egyező vál

tozatot ad, mikor a verzustropusok mellől elhagyja a Codex Albensisben 

még meglévő neuma triplexet, és annak prosuláit.

Egészen meglepő viszont, és feltétlenül további kutatásra érdemes a 

karácsonyi első vesperásban lejegyzett himnusz-változat (föl. 14.). 

A szokásos, más esztergomi forrásokban is meglévő, s itt csak szöveggel 

följegyzett Veni redemptor gentium elé,^ mely iniciáléval indul, s 

ymnus felirattal van ellátva, kottázva feljegyezték még az eredeti amb

rózián himnusz elhagyott első versszakát is: Intende qui regis Israel:
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A dallam az esztergomi rítusban is használt - tehát nem ambrózián, 

hanem valószínűleg német eredetű - himnuszdallam, ugyanaz, melyre majd 

a Veni redemptort énekelni kell. A maradvány-strófa azonban antiphona- 

nak van jelölve, mutatva, hogy a himnuszhoz tartozás már nem világos 

(NB. antifonának a szerkezet e pontján már nem lenne helye!). Ilyen 

fajta, új dallammal összekapcsolt maradvány-versszak az európai anyag
ban - az összkiadás tanúsága szerint - teljességgel ismeretlen.^ Bo

nyolítja a kérdést, hogy az Intende versszak szövege az ambrózián ere

detihez képest erős változatot mutat. Valószínű, hogy ez esetben kó

dexünk olyan archaizmust őriz, melynek magyarázata liturgiánk kialaku

lási periódusához visz közel. Nem is áll egészen magában e példa: esz

tergomi jellegzetességgé vált a nagyszerdai -vesperásba beillesztett Va

dis propitiator responsorium, mely szintén ambrózián eredetű (pontosab

ban ambrózián közvetítéssel nyugatra jutott átvétel a keleti liturgiá

ból), s míg Magyarországon bevett, Európában egészen ritka, szórványos 

emlékekkel dokumentált tétel. ^

További, szintén a külső kapcsolatok szempontjából is tanulságos 

régiségek breviáriumunkban a többverzusos responsoriumok, pl. a Verbum 

caro (föl. 20.) két verssel és Gloria-val, vagy a hetvenedvasárnapi Ec- 
ce Adam három saját, ritka szövegű verzussal.^

Dallamvariánsok tekintetében a strahovi kódex, amennyire minta

összevetések, "szúrópróbák" alapján állítható, a magyarországi grego

rián dialektust legtisztábban képviselő főforrások csoportjával hangzik 

egybe (esztergomi, budai, pozsonyi, pálosrendi kódexek), s így a dallam- 

variáns-rendszernek a liturgikus úzushoz hasonló stabilitását állítja a

13. század vége és a 15. század között. Ez a mondanivalója jelentős, 

mert a többi, olvasható kottaírással készült, hozzáférhető antifonálénk 

kivétel nélkül 15. századi, s dallammegoldásaikat visszadatálni eddig 

csak néhány töredék alapján mertük.

Összefoglalásképpen a strahovi könyvtárban őrzött Breviarium Nota

tum Strigoniense-nek elsősorban zenetörténeti jelentőségét kell kiemel

nünk. A hazai gregorián dallamvariáns-rendszer datálásában perdöntő, 

időben nagy hiányt pótló forrás, a kottaírás terén pedig az esztergomi 

kalligrafizált notáció műhelyének esetleges régebbi múltjára figyelmez-
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tét. Nem csekély a liturgiatörténeti értéke sem: legkorábbi esztergomi 

breviáriumunk, az MR 67 jelzésű, 2ágrábban őrzött kódex feldolgozásához 

fontos, ellenőrző forrást nyerünk benne, a két, egymástól nyilván füg

getlen kézirat egybehangzása pedig megerősít abban a más oldalról is 

valószínűsített tételben, hogy e tradíció már a 13. század végén sem 

újdonság, hanem tiszteletre méltó múltat tud maga mögött. Ugyanakkor a 

breviáriumban megőrzött régiségek a magyarországi liturgia mintáinak, 

ősforrásainak nyomozásához kínálnak újabb adalékokat.

Örvendetes, hogy még az 1900-as években is előfordulhat eddig isme

retlen, teljes, középkori magyar kódex előkerülése a szomszéd országok 

könyvtáraiban. így bizonyos fehér foltok felderítése ügyében talán to

vábbra sem kell felhagynunk minden reménnyel. Elgondolkoztató azonban, 

hogy miért lappanghatott ilyen soká ez a kódex. Ennek talán több oka is 

lehet. Egyik az, hogy nehezebb belső, tartalmi jegyek alapján azonosí

tani kódexeket, mintha.possessor-bejegyzések, könyvtári jelzetek, pe

csétek stb. hívják fel magukra a kutatók figyelmét. Ezen belül is - 

akár túlzott európai uniformitásra számít, akár rendszertelen változé

konyságra - a liturgikus könyvek tekintetében a szakmai közvélemény ke

vésbé bízik a tartalmi elemzés hasznosításában. De legfőképpen az lehet 

oka kódexünk lappangásának, hogy nincs benne naptár és Sanctorale-sza- 

kasz. Úgy látszik, a liturgikus kódexek meghatározásánál a gyakorlatban 

még mindig a szentek nevei adják a legfőbb támpontot, habár a kutatás 

időközben más, belső tartalmi kritériumokat is feltárt, az eddig közöm

bösnek tartottJemporale-részben is. Ráadásul ezek a kritériumok olyan 

természetűek, hogy a lényegi, strukturális pontokat érintik, s így még 

akkor is döntőek, ha pl. olykor egy kalendáriummal - látszólag - ellen

tétbe kerülnek.

A strahovi kódexet egy hangjegyírásra figyelmes kutatónak köszön

hetjük. De akkor is azonosítható volna tartalma alapján mint esztergomi 

breviárium, ha kotta-nem lenne benne.

S végül e felfedezés figyelmeztet arra, hogy a csehszlovákiai, len

gyelországi intézményekben legalább annyira remélhetők magyar vonatko

zású könyvek, mint a talán nagyobb érdeklődést keltő nyugat-európai 

könyvtárakban.
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JEGYZETEK

1. Venerabilis Domina Dr. Janka Szendrei suscipiet benevole hanc relationem: Prá
gáé in Bibliotheca Strahoviensi - nunc Památnik národního piscmnictví - habe
tur sub signatura DE I 7 antiphonarium, forte adhuc saeculo 13. inserendum, 
quod characteribus notularum ad Hungáriám spectat. Deficit Sanctorale sicut et 
Calendarium, sed - quod mirum est - inter festa Nativitatem Domini concomitan
tia historia propria de 5. Thoma Cantuariensi invenitur, quam Analecta Hymnica 
XIII sub Nr. 92 praestant. Laetus resalutans; FrantiSek Pokorny.

2. Frantiäek Pokorny levele az esztergomi missale notatum (Bratislava/Pozsony, 
Archiv Mesta EC Lad 3 és EL 18) fakszimile-kiadásának megküldésére adott vá
lasz volt. E kiadványban tanulmány olvasható a középkori esztergomi kottaírás
ról, mely sajátos neuma-együttese révén elválik a többi korabeli európai notá- 
cióktól s így magyarországi írásemlékek proveniencia-meghatározásában is el
igazíthat. A missale tartalmi elemzése érinti továbbá Becket Tamás korai esz
tergomi kultuszának kérdését. Bár a vértanú püspök tisztelete Európában sok 
helyen kimutatható, Prágában és a cseh liturgikus kódexekben éppen nem jellem
ző. így, ha egy liturgikus szerkönyv esetében cseh, vagy magyar eredet eldön
téséről van szó, valóban érdemes a Becket-kultusz helyzetét is mérlegelni. Vö. 
SZENDREI - RYBARIÍ, Missale, 46-63, 28-29.

3. Vö.: SZENDREI, Janka: Choralnotation als Identitätsausdruck im Mittelalter,
in: Studia Musicologica, 1985, 139-170.

4. DOBSZAY László: Áttekintés a középkori magyar zsolozsma-rítusokról. Kézirat.
Vö. DOBSZAY, László: The System of the Hungarian Plainsong Sources, in: Stu
dia Musicologica, 1985, 37-65.

5. Vö. Kódexek, Nr. 49.
6. Az előző jegyzetben citált katalógus-cikket tehát, mely még csak hiányos in

formációkra támaszkodott, e ponton módosítanom kell.
7. Vö.: Knauz, Pozsonyi káptalan, 7. (Nr. 1.) (A datálás valószínűleg sajtóhiba.)

Vö.: DOBSZAY László: A pozsonyi antifonálék, in: MKsz, 1972, 271-275.; SZEND
REI, A magyar középkor, C 1, F 146.

8. Például az MR 8 jelzetű pálos antifonáléban (Zágráb, Metropolitanska KnjiZni- 
ca, vö.: SZENDREI, A magyar középkor, C 56).

9. Az esztergomi kóruskönyvekben a Sacerdos in aeternum kezdetű officium olvasha
tó a XV. században, ezt hozza már az MR 67-es esztergomi breviarium XIV. szá
zadi függeléke is (Zágráb, Metropolitanska Knji2nica, föl. 282.), sőt ezt kap
juk a pálosoknál (pl. MR 8), valamint a XV. századi zágrábi könyvekben is 
(MR 10, és Breviarium I.C.42 a Horvát Tudományos Akadémia Könyvtárában, föl. 
221.). A Sapienta aedificavit kezdetű históriát a kalocsai breviárium tartotta 
fenn (OSZK, Cod. Lat. 33, vö.: RADÚ Libri liturgici, Nr. 75. föl. 157v-166.). 
A kétféle officium viszonyáról lásd MEZEY László: Problémák és megoldások a 
kódexkutatásban, in: Az OSZK évkönyve, 1960, 159-165. Hogy a strahovi kódex
úrnapi zsolozsmája a leíráskor még nem igazán adaptált szertartás, hanem ide
gen forrásról történt friss másolat, azt az a tény is mutatja, hogy matutinum- 
himnuszt ír elő, ami egyébként az egész kódexben nem fordul elő, sót a magyar 
egyházmegyék zsolozsmarendjében az egész középkoron át nem szereplő tétel.

10. Vö.: FALVY - MEZEY, Codex Albensis, föl. 99r-100v . Az elosztást a zsoltárbe
osztás teszi világossá.
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11. Fol. 200-213, a responsorium-sorrcnd a későbbi esztergomi forrásokétól eltér, 
vö. pl. Dreviariuin Strigonicnse, Nürnberg, 1404, föl. 106v , ugyanígy már a 13. 
századi kéziratos esztergomi breviáriumban is, vö. MR 67, föl 200v-202. A stra- 
hovi kódex utolsó három responsoriumának sorrendje a Codex Albensis beosztásá
val egyezik.

12. SZFNDREI, Középkori hangjegyírások, 13-90, 123-131.
13. Az esztergomi notáció 14. század eleji, kalligrafizált stádiumáról lásd az 

előző jegyzetben citált tanulmány 50-61, 133-134. oldalait, vö. lla-d. fakszi
mile; lásd továbbá SZENDREI Janka: Az esztergomi missale notatum hangjelzése, 
Zenetudományi Dolgozatok, 1979, 47-69.; SZENDREI - RYDARlC Missale...(2. jegy
zet).

14. A 13. századi Magyarország zenei írásgyakorlatában megfigyelhető kurzív ten
denciáról vö.: SZENDREI, Középkori hangjegyírások, 49-55.

15. Vö.: SZENDREI, A magyar középkor, F 325, vö. 20. fakszimile.
16. Uo. F 540, F 347, F 359, rokon vonások F 345-nél is (14. század); MEZEY, Frag

menta, U.Fr.l.m. 265-266. (13. század.)
17. Mind korban, mind paleográfiailag egészen közeli rokonnak tartható még a nagy- 

szombati Szt. Adalbert Társulat Könyvtárának'egy töredéke, melyről Richard RY- 
BARlC közölt fakszimilét (Der älteste notierte Kodex in der Slowakei, in: Mu~ 
sicologica Slovaca, VIII, Bratislava, 1902, Abb. 4.). Ez a breviarium notatum, 
melynek hangjelzése, amennyire a fotókópián kivehető, inkább a strahovi kódex 
első kezének írásához áll közel, akár második kötete is lehetne most tárgyalt 
emlékünknek. Töredéke Sanctorale-részletet őriz.

1B. Föl. 41., vö.: SZENDREI, Középkori hangjegyírások, 277. 35d. fakszimile.
19. Igazolja ezt az 14Ö4-es nyomtatott Breviárium Strigoniense (Nürnberg) és a 13. 

századi kéziratos esztergomi breviárium (Zágráb, Metropolitanska Knji2nica 
MR 67.) részletes összevetése, melyet Dobszay László végzett el.

20. A Szt. István - tropus a Patefactae sunt responsoriumba, a Szt. Jánosról szóló 
az In medio ecclesiae responsoriumba, az aprószentek-napi a Centum quadragin
ta -ba illeszkedik. Az elnevezés: prosa (Vö. föl. 29v), mint a magyar liturgi
kus könyvekben ez megszokott. Az első két prosa a matutinum utolsó responso- 
riumát ékesíti, a Centum quadragintát az első vcsperásban kell bővítménnyel 
előadni. Az Est praevius dux trópusról vö. Hofmann-Brandt, H.: Die Tropen zu 
den Rcsponsorien des Offiziums, I—II, Erlangen, c.n. Nr. 179, egy bambergi 12. 
századi, s egy valószínűleg augsburgi 16. századi forrásból. Bamberg lit. 24, 
17v-hoz képest, amit módunk volt megvizsgálni, a strahovi kódex változata erős 
variáns (vö. pl. az incipitet: Est primus).

21. A kódexben rossz helyen bekötött, s fordítva beillesztett lap.
22. SZENDREI, Janka: Zur Notations- und Vortagsweise der Prosulen nach den ungari

schen Handschriften, in: MKsz, 1972, 157-165. Forrásjegyzékkel.
23. RAJECZKY, Melodiarium, Nr. 65.
24. STÄBLEIN, Bruno: Hymnen, I. Monumenta Monodica Medii Aevi I. Kassel und Basel, 

1956. Az Intende qui regis vers csak ambrózián és ciszterci forrásból, igen 
erős szövegvariánsban, más dallammal.

25. MEZEI, János: Das Responsorium "Vadis propitiator" in den ungarischen Hand
schriften, in: Studia Musicologica, 1905, 97-107.
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26. A R/ Verbum caro versei: Puer natus, In principio, Gloria Patri, vö.: HES- 
BERT, R.3.: Corpus Antiphonalium Officii, IV, Roma, 1970, Nr. 7840., az Ecce 
Adam versei: Cherubin et flammeum gladium, Eicitque dominus Oeus Adam, Gloria 
creatori omnipotenti Deo, vö.: HESDERT i.m. Nr. 6971., a második-harmadik vers 
csak 1-1 északolasz forrásból.

154



A pálos Liber viridis

Sarbak Gábor

A budapesti Egyetemi Könyvtár 115. sz. latin kézirata, a pálos Li

ber viridis, a Zöld könyv^ a rend történetének becses forrása. Két 

nagy, egymástól jól elkülöníthető részből tevődik össze: az első rész 

az Inventarium privilegiorum omnium et singularum domorum ordinis here

mi tarum Sancti Pauli primi heremitae, 68 pálos kolostor okleveleinek 

kolostoronként rendezett regeszta-gyűjteménye.^ Szerzőjének - nem le

írójának - Gyöngyösi Gergelyt kell tekintenünk, aki rendtörténeti mun

kájának, a Vitae fratrum ordinis fratrum heremitarum sancti Pauli primi 

heremitae prológusában megírta, hogy saját generalátusa idején: "singu

lorum monasteriorum nostri ordinis tam in Hungária, Germania quam in 

Sclawonia existencium capsas, scrinia et arcas indagaram et variarum 

litterarum tenores perlegeram unum inventarium omnium privilegiorum et 

vitas fratrum et praesertim generalium... elucubraram",^ vagy valamivel 

később a Vitae fratrum kéziratában, a már nem Gyöngyösi szerkesztette 

lapokon ezt olvashatjuk az egykori generális perjelről: "idem collegit 

summatim inventarium privilegiorum omnium et singularum domorum ordinis 

heremitarum et in scriptis redegit".^ Tehát a Vitae fratrum olvasása is 

meggyőzhet minket arról, hogy Gyöngyösi tudatos forrásgyűjtésének egyik 

eredményével állunk szemben, hiszen a Vitae fratrumban Gyöngyösi szinte 

oldalanként oklevelekre és pápai bullákra, kiváltságokra hivatkozik, 

mondanivalója hitelességét bizonyítandó. Ez utóbbiak, a pápai bullák 

alkotják - persze nem kizárólagosan, csak túlnyomó többségükben - a Li

ber viridis második, s egyben nagyobbik részét.

A második résznek kéziratunk scriptora ezt a címet adta: Copiae 

bullarum et privilegiorum ordini heremitarum Sancti Pauli primiheremite 

sub Regula Beati Augustini Episcopi deo fideliter famulantium Summos
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per pontifices Romanos legatosque eorundem de Sedis Apostolice plenitu

dine necnon Serenissimos Reges et principes ac Antistites Hungarie 

aliasque personas autenticas et idoneas in ipsius ordinis fratrumque 

fulcimentum ac robur perpetuum indultarum et concessorum.^

A Liber viridis keletkezési idejének meghatározásánál gondosan szét 

kell választanunk egymástól e két alkotórészt. A kézirat első felében 

lévő Inventarium írásának idejét a gönci Szent Katalin kolostor regesz- 

táiban olvasható "nunc autem scilicet anno 1521..." időmeghatározás vi

lágítja meg; feltételezhetően vagy ekkor, vagy legkésőbb a következő 

évben, 1522-ben készülhetett el.^ Már most meg kell jegyeznünk, hogy a 

Bullarium írása ettől eltérő, bár mindkettő egykorú kéznek látszik. 

A papír fajtája, a vízjelek^ is eltérőek, ami megengedi azt a feltéte

lezést, hogy az eredetileg különálló két kéziratot nem sokkal létrejöt

tük után, talán még a 16. sz.-ban kötötték egybe a kódex elnevezésének 

alapjául szolgáló zöld színű papírkötésbe. A Bullarium rész törzsanya

gának írása egy kéz munkája: elsőként Johannes Dominici presbiter car

dinalis, V. Márton pápa legátusa 1419. május 12-én Budán kelt engedé

lyét,® utolsóként pedig VIII. Ince pápa datálatlan, feltehetően 1489-es 

oklevelét^ másolta be félig, így a f.74r üresen maradt; erre egy késői 

használó bánatosan jegyezte be - többek között: - "...scriptor malo no

stro non perfecit in scribendo". Ezután más kéz, a kornak megfelelő 

írással Antonius presbiter cardinalis 1534. szeptember lB-i oklevelét 

másolta le, amiben címzettjét is megnevezi: "dilecto in Christo reli

gioso viro Valentino fratrum ordinis sancti Pauli primi heremitae prio

ri generali...", vagyis az ekkoriban generális perjel Hadnagy Bálin

tot. A következő oklevél szintén egy másik kéz írása: III. Pál Orvie- 

tóban, 1536. szeptember 20-án keltezett bullája.-^ Jogosnak tűnik tehát 

az a feltételezés, hogy az egy másoló által, folyamatosan írt Bullarium 

törzsanyagának keletkezési idejét 1525, mint a bullák között szereplő 

legfiatalabbnak a dátuma után, de mégis 1534 előtt kell keresnünk, mi

vel ennek írása már eltér a törzsanyag írásától. Ezután több késői ki

egészítés következik - az 1534-es és 1536-os bullát egykorú bejegyzés

nek vehetjük - XIII. Gergely 1583. július 25-i római keltezésű bullája
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egy 17., vagy 18. századi kéz írásában.^ A kéziratot három olyan - ha

sonló bejegyzési korú - bulla zárja le, amelyek közül egy a Bullarium 

törzsanyagában már megtalálható.^ A Bullariumot Index alphabeticus 

előzi meg, amit utólag illesztettek a Copiae bullarum... rész elé, és 

kizárólag a pálos privilégiumokat sorolja fel. A késői bejegyzések, a 

másolatok hibáinak marginális javításai, a szövegeket kísérő glosszák, 

egyes, nehezebben olvasható szavak feloldása a margón, vagy egy utalás 

VIII. Orbán pápára - ami legkorábban egy, a 17. sz. közepe táján je~ 

gyezgető pálos szerzetesre enged következtetni - összességükben a Liber 

viridis többé-kevésbé állandó használatát, a rend élete szempontjából 

nézve, fontosságát bizonyítja. Eredeti okleveleknek sokszor híján e má

solatokból a rend története a jogok és kiváltságok megszerzése tükrében 

áll előttünk. Már Zákonyi Mihályt, aki a Liber viridis e második részét 

is alaposan megvizsgálta, foglalkoztatta az író személyének kérdése: ő 

Gyöngyösiben vélte felfedezni. Érvelésének lényege, hogy a Vitae fra

trum bővített, általa 1603-asnak minősített változatában a Liber viri- 

disszel egyező címet talál, azt, amit már idéztünk: "idem collegit sum
matim inventarium.. . Ez azonban - nézetünk szerint - éppen az Inven

tarium rész összeállítójára valló bizonyíték, hiszen a Vitae fratrum 

continuatora az előtte fekvő Inventarium alapján fogalmazta a volt ge

nerális perjel életrajzát és az Inventarium már idézett címét. Be kell 

érnünk annyival, hogy a Bullariumra vonatkozóan Gyöngyösi szerzőségére 

közvetlen bizonyítékunk nincsen; azonban művei, elsősorban a sokat idé

zett Vitae fratrum és a rendi konstituciókhoz írott magyarázatai^ vég- 

elemzésben azt támasztják alá, hogy kellett léteznie egy olyan forrás

nak, amelyből Gyöngyösi rendjének pápai és nem pápai eredetű okiratait 

pontosan ismerte. Elképzelhető, hogy ez, Gyöngyösinek az 1520-as évet 

már megelőzően - legkésőbb ekkor jelenhetett meg a Declarationes 

constitutionum - talán Rómában is rendelkezésre álló, vagy éppen általa 

szerkesztett, rendtörténeti tanulmányai segédleteként értékelhető gyűj

temény képezte alapját a Hadnagy Bálint generalátusa alatt, az 1530-as 

évek első felében végleges formát nyert Bullariumnak. A Copiae bullarum 

egykori különállását erősíti, hogy saját foliumszámozással rendelkezik, 

ami mellett az Index alphabeticus külön számozása is megtalálható.
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Mit is tartalmaz tehát a Bullarium? Közel félszáz pálos, és körül

belül ugyanannyi karthauzi privilégiumot.

Sem a pálos, sem a karthauzi kiváltságoknál nem figyelhető meg akár 

tematikus, akár időrendi elrendezésre valló törekvés. Egy-egy pápa több 

privilégiumának egymás-mellettiségét - a kézirat egészének áttekintése 

után - nem szabad tudatosnak tartanunk.

A következő pálos kiváltságokat tartjuk érdemesnek kiemelni a gyűj

teményből: természetesen megtalálható itt Gentilis két budai és egy po

zsonyi keletű intézkedése - a kézirat három különböző helyén.^ Meg 

kell említeni XXII. Jánosnak az esztergomi és a kalocsai érsekhez cím

zett conservatoria seu protectionalis levelét a pálosok jogainak védel

mében (1322) . H  Hasonló tartalmú Telegdi Zsigmond esztergomi érsek XII. 

Benedektől kapott oklevele 1337-ből. ^  Érdekes, hogy a rendek reformját 

nagyon a szívén viselő pápa, aki maga is ciszter volt, csak ezzel az 

utasításával szerepel önállóan, átiratban pedig V. Mártonnál találko

zunk még vele. XII. Benedek^ reformtörekvései elsősorban a nagy és be

vett rendekre irányultak: "Fulgens sicut stella" (1335) konstituciója a 

ciszterek és a röviden "Benedictiná"-nak nevezett "Summi magistri 

dignatio" (1336) kezdetű bullája a bencések életének aprólékos gonddal 

tervezett megújítása, vagyis megszigorítása. Kísérletei azonban jobbára 

sikertelenek maradtak, nemcsak az előző két esetben, hanem a reguláris 

kanonokokkal, domonkosokkal és ferencesekkel kapcsolatban is. Gyöngyösi 

forráshasználatára a Vitae fratrum nyújt példát: II. Péter generális 

perjel supplicatiójára "Benedictus XII mandavit archiepiscopo Strigo- 

niensi ut possessiones et alia bona domorum nostrarum quovismodo alie

nata teneatur revocare ad ius et proprietatem o r d i n i s " 1342-ben VI. 

Kelemen elődjének, XXII. Jánosnak 1328-as "Per sanctae contemplationis" 

kezdetű bulláját írja át, mivel az eredeti elveszett, és így a Liber 

viridisben is csak ez az átirat olvasható.^ Ismét a Vitae fratrum: 

Gyöngyösi említi, hogy XXII. János 1317-ben pápa lett, és bővítette 

Gentilis kiváltságait.^ Lényeges ez a bulla a rend fejlődése szempont

jából: a pápa megerősíti őket az ágostoni regula használatában, kápta- 

lanaikon választhatnak generális perjelt, akinek egyben jogait is meg
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határozza (visitatio, correctio joga, verekedés miatt excommunicált pá

losok feloldozásának joga), továbbá, hogy saját kezük munkája után nem 

kell tizedet fizetniük, és az egyházmegyei zsinatokon sem kell megje

lenniük. Itt található a VIII. Orbánra (1623-1644) utaló marginális 

glossza, akinek privilégiuma a fentieket megerősíti. Ekkor kapott enge

délyt a rend saját familiárisainak feloldozására^-ez-szintén megtalál

ható a Vitae fratrumban.23 V. Orbán három privilégiummal szerepel a 

gyűjteményben: említésre méltó, hogy 1364-ben a "Per sanctae contempla

tionis"^ írja át, aminek ez a második átírása a Liber viridisben.^ 

Éppen erre a bullára utal Károly Róbert, amikor V. Orbántól a rend ra

tifikálását és approbálását kéri, mondván, hogy XXII. János említett 

privilégiumában "verbum confirmationis seu approbationis non exprimi

tur, sed eis (sc. Paulinis) dumtaxat dicta regula (sc. S. Augustini) 

conceditur..."25 XI. Gergely terjedelmes "Religiosam vitam eligentibus" 

bullája, rüviden a pálosok Mare magnuma 1371-ből megtalálható mind a 

Liber viridisben,26 mind - természetesen csak utalásszerűén - a Vitae 

fratrumban, ezt másoltatja le István vicarius in S. Laurentio 1412-ben 

a budai káptalannal.2? IX. Bonifác 1401-es bullája a Vitae fratrumban 

is felbukkan: Demeter lepoglavai perjel 1437 kürül a zágrábi káptalan

nal erősíttette meg a pápai engedélyt "super eo quod fratres nostri 

possint studere in studio et ubique predicare".28 Nem mondja Gyüngyüsi, 

- pedig éveken át tartózkodott Itáliában és prédikált is Rómában,29 - 

hogy az Itáliát járó magyar pálosok az officiumot "secundum morem Roma

nae curiae" végezhetik.30 A Liber viridis scriptora nyilván a rendi 

gyakorlat ismeretében foglalta össze Bonifác pápa engedélyének tartal

mát "quod fratres Wyennam vel Cracoviam aut aliorsum pro studio sacre 

scripture transmitti possunt", vagyis a pálosok "egyetemjárásának" két 

legvalószínűbb helyét jelölte meg. Egyébként Gyöngyösi maga is Krakkó

ban tanult, igaz, még rendbe lépése előtt. ^  V. Márton pápa tíz tétel

lel szerepel, beleszámítva legátusi okleveleit is. 1417. december 28- 

án, Konstanzban kiadott bullájára hivatkozik Gyöngyösi a Vitae fratrum

ban: lényeges kérdésről van szó, a generális perjel választásáról "ad 

supplicationem serenissimi Sigismundi imperatoris statuit (sc. Martinus
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V.) quod prior generalis debeat eligi in Hungária, alias electio alibi 

facta non valeat" . ^ 2 V. Márton pápa Konstanzban 1417. december 28-án 

kelt bullája "Tunc iniunctum nobis"^ megengedi, hogy a pálosok mara

déktalanul gyakorolhassák a karthauziak jogait a Zsigmond király kéré

sére megújított "In sinu sedis" bulla értelmében.IX. Bonifácnak ez a 

bullája a középkori pálos források között nem maradt ránk. Lőrinc vica

rius másoltatta le V. Márton tiltását, hogy kóbor pálosokat senki se 

fogadjon be.-^ Johannes Dominici kardinális indulgentiája (1417) szin

tén megtalálható a Vitae fratrumban is.-5̂  IV. Jenő nyolc oklevelével^ 

kapcsolatosan annyit érdemes megjegyezni, hogy a Liber viridisből éppen 

az a bulla hiányzik, amely a pálosoknak kizárólag a karthauzi rendbe 

való átlépését engedi.Nyilván véletlen elírásból olvasható kétszer

II. Pius 1459. szeptember 25—i bullája a f. 32-őn és a f. 72-72v-ón.^ 

VIII. Ince 1489-ben Mátyás király kérésére a rend eddigi kiváltságait 

megerősíti Zalánkeményi Péter generalátusa idején "idem generalis obti

nuit anno 1489 ab Innocentio papa bullam Coenae Domini,^ ut videlicet, 

singuli fratres orantes quinquies orationem dominicam et salutationem 

angelicam coram tribus altaribus per continuos quinque dies, consequan

tur omnes indulgentias Urbis. Quam quidem gratiam anno 1525 Clemens VII 

extendit gratiosius, ut scilicet fratres, qui interessé monasteriis non 

possunt, nec tria altaria reperirent, ex tunc sufficiat orasse dictas 

orationes coram unico altari". Ez a bulla is megtalálható a Liber viri- 

disben.^l A következő két oklevél már közvetlenül Gyöngyösi Gergelyhez 

kapcsolódik. Az első esetében feltételezhető, hogy római házuk - S. 

Stephanus Rotundus - perjeleként ő nyújtotta be a supplicatiót "super 

absolutione et dispensatione fratrum" 1520-tól kezdődően száz évre ter

jedő érvénnyel.^ Ugyancsak X. Leó pápasága idején, 1521-ben Bakócz Ta

más engedi meg, hogy a pálosokat ne - mint eddig tették, helytelenül - 

ordinis sancti Augustini-nek, hanem ordinis sancti Pauli primi heremi- 

tae-nek n e v e z z é k e n n e k  az oklevélnek bírjuk az eredetijét^ és az 

Egyetemi Könyvtár 114-es latin kódexében egy másolatát is.^

A Bullarium a pálosokat érintő kiváltságok mellett még jó félszáz 

olyan pápai bullát is tartalmaz, amelyeknek címzettjei a karthauziak.^
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A pálosok javára történt communicatio privilegiorum (Carthusiensium)^ 

azt jelenti, hogy a pálos rend egyszerre mindazon kiváltságok birtokába 

kerül, amiket a karthauzi rend sajátjaként élvez, és már a múltban is 

élvezett; hatálya a jövőben megszerzendő bullákra is kiterjed. A commu

nicatio privilegiorum^ révén sok olyan kedvezményhez jut a rend, ame

lyeket már egy másik rend, fejlődésének egy adott pontján kért és ka

pott a Szentszéktől.

Miért éppen a karthauziak kiváltságait törekedtek elérni a magyar 

pálosok? Talán a remetéskedést lassan feladó pálosok előtt követendő és 

vonzó példát jelentett a szigorú karthauzi rend, amelyben a cönobita és 

anachoréta élet elemei olyan szerencsésen ötvöződtek. Ez az életforma 

pedig kedvező talaja lett a szigorú aszkézisnek, ami egyben lemondást 

jelentett egy nagy létszámú rendről. Az sem mellőzhető, hogy a karthau

ziak képesek voltak rendjük jellegét a kezdetektől fogva a Guigo által 

1127-ben lefektetett elvek - röviden a cönobitizmus és a remeteség 

együttese - értelmében megőrizni és fenntartani.^ K. Elm nyomán-^ úgy 

fogalmazhatunk, hogy a karthauziak képviselték a pálosok szemében azt 

az eredeti elképzelést, aminek szellemében maga a pálosrend a XIII. 

században létrejött és virágzani kezdett. Csakhogy a IV. lateráni zsi

nat tiltó rendelkezése az új rendek alapítására vonatkozóan^ és a 

gyorsan terjedő és népszerűsödő mendikánsok feltűnése a pálosokat a 

kezdeti tiszta vita eremiticától eltérítette, és a mendikánsok szerve

zetéhez való hasonulásukkal egyre inkább a cura animarum irányába kész

tette, még úgy is, hogy nem városokba települtek. Mindehhez járult még 

anyagi létük kezdeti megalapozatlansága,^ ami szintén késleltette ap

probatio jukat, és ezzel határozott rendi karakterük megerősödését. Te

hát a karthauzi privilégiumok birtoklása az eredeti pálos szellem újbó

li térhódítását eredményezi: ez lehetett a rend vezetőinek célja a XIV- 

XV. század fordulója körüli évtizedekben.

A communicatio privilegiorum történetéből érdemes kiemelni, hogy 

eredete a római jogban lelhető fel; kánonjogi viszonylatban elsőként 

IX. Gergely alkalmazta 1233-ban, fejlődésének képe ezután meglehetősen 

színesen alakul. A minden kiváltságra kiterjedő communicatio a bencé
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seknél bukkan fel 1462-ben, amikor II. Pius a monte-cassinóiakkal teszi 

jogközössé az olivetánusokat, valamivel később pedig IV. Sixtus a do

monkosok és ferencesek összes kiváltságában részesíti az ágostonos re

metéket: így jött létre az ágostonos remeték maré magnuma. A mare ma

gnum elnevezés lett erre a típusra jellemző, és ezt vetítjük vissza a 

pálosok 1371-es nagy kiváltságlevelére. A communicatiónak, mint külön 

jogi intézménynek, ekkoriban megkülönböztető elnevezése nem volt, álta

lában aeque principaliter, vagy absolute seu pariformiter kifejezések 

jelölik. A communicatio szó és a megfelelő tartalom első ízben 1519-ben 

X. Leónál fordul elő.^

A Copiae bullarum hasonlóan az Inventariumhoz nem volt jogi érte

lemben hiteles másolat, pusztán a rend vezetőinek használatára, munká

juk könnyítése érdekében készült, azonban olyan korban, amikor a szer

zetesrendek privilégiumait sok - bár nem újkeletű - támadás érte. Gyön

gyösi római éveinek idejére esett az ötödik lateráni zsinat (1512-1517) 

lefolyása, feltételezhetjük tehát, hogy pontosan ismerte az eseménye

ket. A zsinaton túlnyomó többségben vettek részt az itáliai prelátusok, 

a megnyitó beszédet Egidio da Viterbo ágostonos generális tartotta, két 

velencei kamalduli pedig rögtön emlékiratot nyújtott át a frissen meg

választott X. Leónak, amiben pontosan körülhatárolt javaslatokkal áll

tak elő az egyházi törvénykönyv, a liturgia és a szerzetesrendek re

formjával kapcsolatban.-^ A szerzetesrendek meglehetősen bonyolult és 

szinte kibogozhatatlan szövevényű kiváltságait már régóta sérelmezték a 

megyéspüspökök, akik az egyes rendek túlzott önállóságában saját egy

házmegyei joghatóságuk csorbítását látták. ^  A zsinat tizedik sessiója 

alatt mérgesedett el a helyzet annyira, hogy a püspökök kijelentették, 

csak úgy hajlandók folytatni a tárgyalásokat, ha a koldulórendek aláve

tik magukat az általános jogoknak. A rendek bíboros protectorainak köz

belépése inkább az általuk képviselt, vagy védelmezett rend javára dön

tötte el a kérdést: ez tükröződik a két pápai constitutióban is: Regi

mini universalis ecclesiae (1515) és Dum intra mentis arcana (1516). 

A zsinat sok bajra talált orvoslást, de a kiváltságokat és a communica

tio privilegiorum gyakorlatát, vagyis a szerzetesi maré magnumokat lé
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nyegében sértetlenül hagyta.^ Ezekben a körülményekben lelhetjük meg a 

magyarázatát, amiért Gyöngyösi saját és közvetlen szellemi környezeté

nek rendtörténeti érdeklődésén túlmenően rendje kiváltságait összessé

gükben kívánta látni, és a generalátusi hivatalban utódaival pedig lát

tatni.

A bullárium karthauzi kiváltságai 1120 és 1382 közötti időszakból 

származnak, szemben a pálosok 1308 és 1323 (vagy 1534, 1536) interval

lumával. Rendszert, vagy valamiféle rendszerességre törekvést ebben a 

részben sem lehet fölfedezni. Természetes, hogy a privilégiumok tárgya 

átfedést mutat a pálosokéval. Felvetődik a kérdés, hogy mi volt a Liber 

viridis összeállítójának a Copiae bullarum esetében a forrása? Először 

arra gondolhatunk, hogy ugyanaz a budaszentlőrinci könyv- és levéltár, 

amelynek anyagából oly bőségesen merített maga Gyöngyösi is. Ilyen 

könyv- és levéltár meglétére nemcsak közvetett tanúságunk van, hanem a 

Vitae fratrum és Gyöngyösi más munkáinak több helye. Budaszentlőrincen 

kellett lenniök azoknak a másolatoknak, amiket Grande Chartreuse-ben 

készítettek 1418 nyarán "ad instantiam fratris Thomae professi monaste

rii S. Laurentii super B u d a m . A  Vitae fratrum leírása arról tájékoz

tat minket, hogy 1526-ban a törökök dúlása következtében "in libraria 

usque ad mille florenos libri concremati sunt",^ ezután csak 1532-ben 

tudjuk nyomon követni pálos iratainkat, ekkor bízzák kincseiket - vég

zetes lépés - a Homonnai Drugeth család őrizetére: "in tertia (se. la- 

dula) vero litterae monasteriorum privilegiales". Tizennyolc évvel ké

sőbb kísérletet tettek kincseik visszaszerzésére, természetesen ered

mény nélkül, a "litterae privilegiales, fassionales, testamentales, do- 

nationales, metales, confirmationales perplurimae" egy része a későbbi 

adatokból gyaníthatóan került vissza egyedül a rend birtokába. ^  Másod

sorban Mallechich Gáspárra kell gondolnunk, aki Quadripartitum regula

rium című, 1738-ban megjelent posthumus munkájában a pálos privilégiu

mok mellett a karthauziakéit is kiadta - amint arra maga is hivatkozik 

- egy 1510-es bázeli kiadású karthauzi privilégium-gyűjteményből.^ Nem 

tekinthetjük kizártnak, bár pusztán bizonyítatlan lehetőségként említ

jük, hogy az 1525 és 1534 között másolt és nem túl nagy gonddal össze
állított Liber viridis seriptora is ezt a bázeli kiadást vette alapul.
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Összefoglalásképpen megállapíthatjuk, hogy gyakorlatilag minden lé

nyeges bullát, vagy egyéb okiratot közöl a Liber viridis, és ha vizsgá

lódásainkat Gyöngyösi egyéb munkáira, valamint az Egyetemi Könyvtár 

114. sz. kéziratára^ is kiterjesztjük, akkor a pálosokat érdeklő pri

vilégiumok lehető teljességét bemutató kéziratok együttesét vehetjük 

szemügyre. Az Inventariumot és a Copiae bullarumot magában foglaló Li

ber viridisben nem elszigetelt, vagy véletlenszerűen létrejött gyűjte

ményt, hanem a pálos rend vezető rétegére utaló, hivatali ténykedésüket 

segítő, a rend életének jogi biztonságát védelmező és szolgáló gyakor

lati célú kézikönyvet látunk.
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Jodocus Clichtoveus Elucidatoriuma 

és a magyarországi himnuszköltészet európai recepciója

Holl Béla

Jodocus Clichtoveus 1472 táján Flandriában született. Családi neve: 

Josse van de Clichtove. 1487-ben Párizsban a facultas artiumon tanult, 

1490-1506 között a Sorbonne-on Jacque Lefévre d'Étaples (Faber Stapu- 

lensis) tanítványa volt. 1506-tól a Lemoin-kollégium tanáraként műkö

dött, majd 1526-tól 1543-ban bekövetkezett haláláig a Chartres-i kated- 

rális teológus kanonoki javadalmát élvezte. Neve összekapcsolódik a pá

rizsi humanizmus és a 16. század első évtizedeiben kibontakozó pre- 

reformációs törekvések képviselőivel. Az egyház belső reformját sürget

te, főként a világi és szerzetes papság belső életének megújításában. 

Ugyanakkor tiltakozott a római egyháztól való mindenféle eltávolodási 

kísérlet ellen. Ennek szellemében jelentette meg 1524-ben Párizsban, a 

következő évben Kölnben is Antilutherus című terjedelmes vitairatát. 

Rendkívül termékeny író volt. Modern monográfusa, Jean-Pierre Massaut 

ötvennégy, még életében megjelent művét sorolja fel. Ezek teológiai 

traktátusok, bibliai kommentárok, prédikációs gyűjtemények voltak, de 

szép számmal adott ki ókori auktorokat és egyházatyákat is. Legtöbb 

munkája még életében, vagy a 16. század folyamán tíznél több kiadást is 

megért. Clichtoveus és mestere, Lefévre a teológiában a nominalizmus 

merev formái helyett az érzést, a misztikát helyezte előtérbe. Ennek 

jelentős irodalmi megnyilvánulása Dionysios Areopagita műveinek kiadása 

volt. Ezt először 1489-ben Lefévre jelentette meg. Már a címe is sokat

mondó: Theologia vivificans... Theologia mystica. A második kiadását 

1515-ben már Clichtoveus gondozta.1

A párizsi egyetem körül gyülekező humanisták népes filozófiai, teo

lógiai iskoláinak tagjait nem sorolhatjuk fel. Csupán a magyar művelő

déstörténet szempontjából jelentős néhány tanítvánnyal, a Mohács előtti
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másfél évtizedben Clichtoveusszal kapcsolatba került magyar papokkal 

foglalkozhatunk. Közülük is Gosztonyi János győri püspököt és barátját, 

Várdai Balázs locsmándi főesperest, a győri káptalan tagját említjük. 

Párizsi vonatkozásban nevükre a figyelmet a neves bibliofil könyvgyűj

tő, gróf Apponyi Sándor hívta fel, aki hungarika-gyűjteménye számára 

megvásárolt és katalógusában részletesen leírt hat 1515-1519 között Pá

rizsban kiadott nyomtatványt, amelyeknek ajánlásában magyar papoknak, 

köztük Gosztonyinak és Várdainak a párizsi egyetemmel és a prereformá- 

ciós törekvések képviselőivel való kapcsolatára derült fény.^ Ennek 

nyomán Sörös Pongrác, Eckhardt Sándor és Gábriel Asztrik vázolta e ma

gyar papok szereplésének történetét, és ismertette a nevükhöz kapcsol

ható kiadványokat, bemutatta azok francia Szerzőit.-^

A franciás műveltségű Gosztonyi János pályája kezdetén II. Ulászló 

magyar király feleségének, a francia Anne de Foix-nak volt tolmácsa és 

a királyi udvarban magas hivataloknak viselője. Érdemeiért - a királyné 

korai halála után - 1508-ban megkapta a váci püspökséget, amelyet 1510- 

ben a győrire, majd élete végén, 1525-ben az erdélyire cserélt.^ Gáb

riel Asztrik kutatásaiból tudjuk, hogy Gosztonyi - Eckhardt állításától 

eltérően - nem a Dózsa-féle parasztháború leverése után, hanem még 1513 

őszén ment Párizsba.  ̂ Itt viszonylag rövid időt töltött; már 1514 ele

jén hazaérkezett, és március 23-án jelen volt Bakócz Tamás esztergomi 

érsek budai bevonulásánál. Neve 1514. október 19-én a Budára "ob insur- 

rectionem rusticorum atque alias difficultates regni" összehívott or

szággyűlés határozatainak aláírói között szerepelt.^ Rövid francia- 

országi tartózkodása azonban elegendő volt arra, hogy Clichtoveust je

lentős munkáinak, a templomi szertartások szövegeit magyarázó, megvilá

gosító Elucidatoriumnak megszerkesztésére serkentse. A mű teljes címe: 

Elucidatorium ecclesiasticum, ad officium ecclesiae pertinentia planius 

exponens, et quattuor libros complectens. Első kiadása Párizsban 1516. 

áprilisában került ki a sajtó alól. 1558-ig ugyanitt további hat, Bá

zelben két, és Velencében egy kiadást ért meg. A négy "könyv"-nek neve

zett része (libri) közül az elsőben a zsolozsma himnuszait, a második

ban a különféle szertartások szövegeit, a harmadikban a mise praefatio-
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jának és kánonjának szövegeit, végül a negyedikben a misében énekelt, 

vagy mondott prosakat, vagyis az evangélium előtti verses szövegeket 

magyarázza.

Clichtoveus a Gosztonyinak címzett, Párizsban "anno verbi incarnati 

1515" keltezett ajánlásában (Epistola) kifejtette művének célzatát, fő 

szempontjait. Innen tudjuk meg, hogy a gazdag magyar püspök bőkezű me

cénás volt, aki segíteni akart a papság tanulatlanságán, tudatlanságán 

(...ut huic gravi morbo iám late grassanti et totum pene occupanti 

Christianum orbem, pro viribus occurrere mederique possit insignis tua 

dignitas... me... sollicitavit, ut hymnos... elucidarem). A válogatás 

alapjául nyomtatott források szolgáltak, de ezek a kiadók hanyagsága 

miatt hibáktól hemzsegtek (... multis scatenat'mendis, librariorum in

curia passim inductis). A verses szövegeket Gosztonyi maga választotta 

ki, és jegyzékbe foglalva hagyta Párizsban; ezekhez Clichtoveus néhá

nyat a saját tetszése szerint még hozzátett. Megígérte, hogy még az 

elemi grammatikai hibák sem fogják feladatától elrettenteni (Neque ex

horrebo etiam ea, quae humilia videbantur aut rudimentis puerilibus 

persimilia...). Ezeket szorgalmasan ki is javította, amint azt Goszto

nyi neki meghagyta (ut ita facerem, mihi legem praescripsisti). így 

született meg az igazi humanista mű, a szerző és mecénás barátságának 

jele és záloga (monumentum et pignus amoris), amelytől a győri egyház

nak és Pannóniának, de a franciáknak is hasznát remélte (Caeterum... 

hanc operam nostram insigni ecclesiae tuae Iauriensi aut Pannoniae, sed 

et Galliae nostrae et quibusvis aliis profuturam speravi...).

Mellőzve az Elucidatorium sok magyar vonatkozását, a továbbiakban a 

mű első és negyedik, tehát a breviáriumi himnuszokat és a miséhez tar

tozó énekeket (prosa, sequentia) tartalmazó részét vizsgáljuk tüzete

sebben. Az előbbiben 149, az utóbbiban 93 verses szöveget találunk. Az 

egyes daraboknál a címet és a Clichtoveus által emendált szöveget köve

ti a magyarázat, amely három részre tagolódik: 1. elmondja, hogy az 

ének milyen alkalomra készült, kiről szól, ki a szerzője, mi a forrása 

és a versformája; 2. rövid történelmi magyarázatot ad, pl. a szent éle
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tét vázolja; 3. végül, Adnotationes címmel morális, biblikus, teológiai 

magyarázatot és az emendációra vonatkozó megjegyzéseket fűz az egyes 

sorokhoz, strófákhoz.

Az Elucidatorium futó áttekintése nyomán is feltűnik a sok magyar 

vonatkozás. Eckhardt Sándor megjegyzése szerint "a sok magyar himnusz 

és történeti magyarázat érdekes magyar jelleget kölcsönöz, az olvasó 

szinte érzi a magyar munkatárs jelenlétét".^ Ezt a megfigyelést még to

vábbiakkal is kiegészíthetjük. Az Elucidatorium 1516-ban, tehát két és 

fél évvel Gosztonyi hazaérkezése után jelent meg. Várdai Balázs győri 

kanonok, akit Gosztonyi maga után küldött Párizsba, csak 1515-ben ér

kezhetett oda; ő tehát a szerkesztés munkájánál nem lehetett jelen.® Az 

érdemi munkát tehát Clichtoveus egyedül végezte, mégpedig a nála 

hagyott, nyomtatott esztergomi liturgikus könyvek felhasználásával. 

A verses darabok szövegvariánsainak megfigyeléséből biztosnak látszik, 

hogy forrása a Breviárium Strigoniense 1502-i, vagy 1513-i kiadása, a 

Missale Strigoniensenek pedig 1491-1513 között megjelent nyolc kiadása 

közül valamelyik volt.^ Clichtoveus megjegyzése szerint a magyar forrá

sokból merített szövegeket saját tetszésére másokkal is kiegészítette. 

A pontos számlálás, összevetés eredményeként megállapíthatjuk, hogy 93 

sequentia közül 58, a 149 himnusz közül pedig 130 az esztergomi nyomta

tott forrásokból való. Megfigyelhető, hogy még a jellegzetesen francia- 

országi eredetű daraboknál is a magyarországi liturgikus könyveket 

használta, amint ez a Laudes crucis attollamus kezdetű sequentiánál 

minden kétséget kizáróan megállapítható.

Az Elucidatoriumban hét himnusz és hat sequentia, összesen tehát 

tizenhárom verses szöveg a középkori Magyarországon keletkezett, és 

csak magyarországi liturgikus forrásokból ismert. Ezek a következők:

Hymni:

f. 49: Gratulare Caesarea (Dorothea; AH 52, 166)

f. 46v : Regis regum civis ave (Ladislaus; AH 4, 174)

f. 60: Pangat chorus hymnum Dei filio (Margaretha martyr; AH 4, 195)
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f. 65: Gaudent caeli nova luce (Stephanus rex; AH 4, 239)

f. 69v: Plaude parens Pannonia (Emericus; AH 4, 133)

f. 78: Deus plasmator cunctorum (De confessoribus; AH 52, 71)

f. 79v: Christe lucis splendor verae (De confessoribus; AH 52, 72)

Sequentiae:

f. 178v: Omnes una celebremus (Dominicalibus diebus; AH 54, 268)

f. 183v: Plebs fidelis iucundetur (Nicolaus; AH 55, 300)

f. 190: Corona sanctitatis (Adalbertus; AH 54, 35)

f. 195: Novae laudis attollamus (Ladislaus; AH 55, 242)

f. 205: Corde voce mente pura (Stephanus'; AH 55, 346)

f. 222: Quem invisibiliter (De uno confessore; AH 8, 287).

Clichtoveus a versek műfaji meghatározásánál két terminust használ: 

hymnus, vagy prosa; az utóbbi a páros, felelgetős formában szerkesztett 

sequentiát jelenti. Ezért az olyan himnusznál, ahol a hatsoros strófá

ban a 3. és 6. sor összecseng, vagy pedig két háromsoros strófa utolsó 

sora rímel, mindig megjegyzi: Hymnus iste potius prosae, quam hymnicae 

modulationi persimilis est (pl. Regis regum, Christe lucis). A vers

forma meghatározásánál előbb mindig az időmértékes verselés szabályai

val kezdi, majd leírja a sorok szótagszámát és rímelését. A nyolcszóta- 

gos sorokban a iambicug dimetert keresi, és kifogásolja, hogy a szabá

lyos iambus helyett oda nem illő lábak, trocheus, pyrrichius, vagy 

spondeus keverednek (pl. Gratulare Caesarea, Gaudent caeli, Plaude pa

rens). A Deus plasmatornál, amely 8-8-7-8 szótagú, a-a-a-a rímelésű 

versszakokból áll, ugyancsak iambicus dimetert keres, és a harmadik 

sort, amely hétszótagos, hibásnak, a könyvnyomtató gondatlanságából 

eredő romlásnak minősíti (Liber iudicandus sit mendosus, et quae super

fluunt ultra eum numerum, tollendae sint, sique vero citra eum defi

ciunt, veniant adiiciendae). A Pange chorus kezdetű Szent Margit-him- 

nusz strófái viszont négy 11-es, végén összecsendülő sorból tevődnek 

össze. Ezt Clichtoveus iambicus quinarius hypercatelecticusnak minő
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siti, vagyis minden sorban öt iambust és egy fél lábat helyez, és a fél 

lábnak fél spondeusnak kellene lennie; hibás sor esetében szerinte az 

emendálásnak ezt a képletét kell követnie. A felsorolt magyar eredetű 

verseknek mintegy a felénél megelégszik a rhytmica forma (Plebs fide

lis), rhytmicae modulationis mensura (Novae laudis), rhytmicae conso

nantiae servat legem (Corde voce), vagy a multiformis rhytmicae compo

sitionis species (Omnes una, Quem invisibiliter) általános meghatáro

zással.

A verstani leírást követi a himnuszok, vagy sequentiák általános 

jellemzése, és itt kerül sor a magyar szentek életének bemutatására. 

Forrása a breviáriumi viták mellett - amint ezt már Eckhardt Sándor 

megállapította -, a Legendae sanctorum regni Hungáriáé in Lombardica 

historia non contentae című kiadvány volt, amely először 1486 táján 

Strassburgban jelent meg. Clichtoveus ehhez is bizonyára hozzájuthatott 

Párizsban. Valószínűbb azonban, hogy Gosztonyi a negyedik, Velencében 

1512-ben megjelent kiadást vitte magával, és az esztergomi szerkönyvek

kel együtt ezt hagyta Clichtoveusnál.-^ Erről a középkor végi magyar 

legendáriumról legutóbb Tárnái Andor megírta, hogy benne középkori iro

dalmi hagyományaink váltak irodalomtörténeti tradícióvá azzal az igény

nyel, hogy "irodalmilag képviseljék az országot".^ Ezt a tételt jól 

példázzák az Elucidatorium magyar történelmet közlő, magyarázó részei. 

A magyar história elbeszélésében azonban Clichtoveus alkalmat keres a

16. század első évtizedeinek tükröztetésére is. Aktuális problémák buk

kannak elő, például a hős Szent Lászlót idézve, himnuszának egy sora 

(Salve salus Hungarorum) eszébe juttatja a török veszedelmet és a hő

siesen hadakozó kortárs magyarokat: Et nostra etiam tempestate Tureis 

efferatissimis (quos in vicina habent) formidabiles plane sunt: quod 

saepius adiutore Deo eorum exercitus profligarint, et contra inimicos 

Christi, vexilla crucis erigant interriti: collatisque signis manum 

saepius conserant cum illis, et in trepidam eos fugam convertant.^ 

A "párviadalmak" szemléletes leírása mögött akár szemtanú magyar elbe

szélőt is sejthetnénk. Máskor viszont saját hazafiúi büszkeségét is 

felcsillantja. Emlegeti például a franciák "szentjét", Dinonysios Areo-
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pagität, akit együttlétük idején Párizsban Gosztonyival gyakran 

olvasott. Szent István mellé állítja, akiről a himnusz szavai szerint a 

Protomartyr Stephanus jövendöli meg: Rex erit et apostolus; ehhez fűzi 

hozzá: Sic enim sacratissimus pater Oionysius Areopagita, Galiarum 

dicitur apostolus.^

Clichtoveus a magyarországi versekkel kapcsolatban számos biblikus, 

egyházjogi, morális, vagy teológiai magyarázatot, ókori, vagy humanista 

költőkre (Vergilius, Baptista Mantuanus) vonatkozó megjegyzést tesz. 

Belőlük áll össze a középkori latin költészetünk elemzése, bírálata. 

Mert nemcsak a verstani problémákat, vagy a libri mendosi hibáit rótta 

fel. A latin nyelv ismeretének, a grammatikának hiánya még jobban bán

totta. Az ismeretlen szerzőkre időnként szúró megjegyzéseket is tett. 

A Szent Dorottya-himnusz sok döccenését türelemmel javítgatva eljutott 

a 20. sorig, a Theophilum credificat kifejezésig, amely arra utal, hogy 

Dorottya mártíromságának láttára a pogány ifjú is kereszténnyé, "hivő- 

vé" lett. A kommentátor itt vesztette el türelmét: Verbum credifica- 

re... minus usitatum est apud autores linguae latinae. Cuius exactam 

rationem, si habuisse autor huius hymni (quisquis is fuerit) potius di

cere debuisset: Theophilum salvificat.̂

Jelen tanulmányunkban részletesen nem tárgyalhatjuk az Elucidatori- 

umnak mind a tizenhárom magyarországi versét, csupán a Novae laudis at

tollamus kezdetű Szent László-sequentiára vonatkozó megfigyeléseket mu

tatjuk be. Ez a magyarországi kéziratos és nyomtatott középkori mise- 

könyvek elmaradhatatlan darabja; jelenleg ötvenöt hazai forrásból is

merjük. Közöttük alig találunk két azonosat; megszámlálhatatlan szöveg- 

variánsával a textológia számára alig megoldható problémát jelent. 

Clichtoveus is sokat vesződött a nyelvi hibáktól hemzsegő szöveggel. 

E hibák oka véleményünk szerint nem lehetett szövegromlás; a verset egy 

latinul csak rosszul tudó litterator sebtiben készíthette. Utána a má

solók sora a grammatikai hibákat, értelmetlenségeket igyekezett javíta

ni. Kirívó példaként egyetlen sort, a 2. strófapár kezdősorának varián

sait idézhetjük. Ez Clichtoveus emendálásával így hangzik: Dulci mellis 

novi favo; Csanád Béla fordításában: Mint a lépesméz az ének... A kéz-
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iratos források variánsai ezek: Dulce mellis novum favum, Dulce melos 

novi favum, Dulce mellis novi favum; és ez a nyomtatott kiadásokban to

vább variálódik.-^

Clichtoveus a Szent László-sequentiáról a hymnológiai szakirodalom

ban alighanem elsőként állapította meg, hogy az a Laudes crucis attol

lamus kezdetű Szent Kereszt-sequentia mintájára, mai szakkifejezés sze

rint kontrafaktumaként készült: Ad cuius speciem formam et exemplum sic 

est composita, ut quantum sinit materia, sententia sententiae, versus 

versibus, et propemodum verba istius verbis alterius respondeant, 

A mintául szolgáló Szent Kereszt-sequentiánál viszont megjegyezte, hogy 

szerzője Adam a Sancto Victore, formája pedig a Lauda Sion Salvatorem 

kezdetű sequentiával egyezik, amelynek szerzője Aquinói Szent Tamás 

volt. Clichtoveus tehát a Szent László-ének szövegének és dallamának 

eredetét nagyjából úgy határozta meg, ahogy ez a legújabb időkig előt

tünk volt. A francia Nicolas Weisbein kutatásai nyomán, amelyek a Lau

des crucis keletkezésére vonatkoznak, ezt a képet módosítanunk kell, 

ami a Szent László-sequentia szöveghagyományát is új megvilágításba he

lyezi.^

Weisbein az Orléans-i Szent Kereszt-katedrális egykorú káptalani 

nekrológjai alapján megállapította, hogy a Laudes crucis szerzője való

jában Hugues d'Orléans dit le Primat (Orléans-i Hugó, akit Primas-nak 

is neveznek). 1086 táján született, és 1111-1113 között az Orléans-i 

székesegyház iskolájában magister scholarisként működött. A káptalan 

nekrológja előírta, hogy halála napján, szeptember 17-én Hugó mesterről 

emlékezzenek meg. Ö ugyan nem hagyott a jeles káptalanra a misemonda- 

táshoz szükséges pénzalapítványt; a káptalanra rótt kötelezettség indo

kolása egészen más: XV. Kai. COctobris] ... obiit Hugo, magister scho

larum ... Iste Hugo edidit prosam Laudes Crucis. Hoc anniversarium ni

hil habet, hic Hugo tamen laudandus est, qui tam elegantem prosam com

pilavit. A világi szerelmes énekekkel hírnevet szerzett Orléans-i Hugó

nak rövidesen a jelzett 1113. esztendő után el kellett hagynia katedrá

ját, és oda életében többet nem is tért vissza. Húsz-egynéhány éves 

volt akkor, és fiatalon szerezte - dallamával együtt - a világirodalom
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egyik legszebb Szent Kereszt-énekét. Weisbein, aki egyben Hugó életraj

zát is megírta,^ kilencven jelentős, részben 12-13. századi kódexből 

állította össze a Szent Kereszt-ének szöveghagyományát.-^ Köztük csupán 

három 12-15. századi való a párizsi St. Victor-i apátságból. Ezek is 

Orléans közvetítésével, az 1140-ben ott alapított ágostonos kolostorból 

kerültek Párizsba, ami a liturgikus forrásoknak a korszakban gyakran 

tapasztalható vándorlásával, a kolostorok közti kicserélésével magya

rázható. A St. Victor-i eredet tehát végleg kizárt. Feltűnő viszont a 

sequentiának rendkívül gyors, és egész Európában való elterjedése. 

A nagyszámú 12. századi franciaországi kódex mellett feltűnik egy 1140- 

re datált angliai, több 12-13 századi itáliai, aquitániai és szicíliai, 

számos spanyol és német nyelvterületről való kézirat. Sőt a 12. század

ban már két Seckau-i kódexbe is bemásolták.

A Laudes crucis Orléans-i hagyományából még két fontos mozzanatot 

figyelhetünk meg. A katedrális középkori eredetű rendtartása, Ordina- 

riuma előírta, hogy minden szombaton a vesperás végén körmenetben vo

nuljanak az ott őrzött Szent Kereszt-ereklyéhez, és közben énekeljék a 

Laudes crucis-t. Ugyancsak az 1236-ra datált Chartres-Orléans-i ponti

ficale előírta, hogy a templomszentelés szertartása során a falakon lé

vő stációs keresztek krizmával való megjelölése alatt a kórus a Laudes 

crucis-t énekelje.̂  A sequentiának a misén kívüli ilyen éneklése nyil

vánvalóan nem korlátozódhatott csupán e két említett alkalomra. Kike

rült a katedrálisból, ami ugyancsak előmozdíthatta gyors terjedését. 

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy Orléans a Karoling-kor óta a leg

mozgalmasabb európai zarándokutak központi állomása volt. Ezek Aachen

ből Compostellába, Szent Jakab apostol sírjához, vagy Rómába és Jeru

zsálembe vezettek. A szentföldi zarándokok az Orléans-i székesegyház 

Szent Kereszt-énekét zarandokéneknek tanulhatták meg. Krónikás és okle

veles adatokkal a magyarok részvételét is könnyen bizonyíthatnánk. De a 

nyugati zarándokok innen indultak keletre is, Szent István király óta 

magyar földön keresztül. Joggal feltehetjük tehát, hogy a Laudes crucis 

ismerete Európa más tájaihoz hasonlóan, hozzánk is már a 12. században 

eljutott. Elterjedését az első keresztes hadaknak 1096-ban Magyarorszá
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gon való átvonulása is segíthette. A középkori hagyomány úgy tartotta,’ 

hogy Szent László királynak kellett volna e hadakat vezetnie. Tudjuk, 

hogy e hagyománynak vannak történeti gyökerei 1093-ban Vilmos Toulous-i 

gróf meghívta László királyt népes zarándoksereg vezetésére. Később pe

dig Konrád morva herceggel akart útra kelni. A lengyelországi hadjárata 

és váratlan halála hiúsította meg e tervét. ^  Orléans-i Hugó sequentiá- 

ja a 12. században a magyar földön átvonuló keresztes hadak zarándok- 

éneke is lehetett. Egy évszázaddal később pedig a Laudes crucis gondo- * 

lati-érzelmi töltése, formája és dallama indíthatta az ismeretlen ma

gyar literátort, hogy a keresztes lovagkirály nimbuszával övezett Lász

ló kanonizációjakor, 1192 táján alkalmazza a szöveg tanúsága szerint a 

váradi katedrálisban (Varadini fulget ara...), a szent király sírjánál 

emelt új oltár énekévé. ^

A francia mintára szerkesztett Szent László-sequentia bemutatása 

után röviden áttekinjük a Clichtoveus Elucidatoriumában található többi 

magyarországi verset is. Ezek közül a magyar szentek tiszteletét szol

gálók már korábban ismertek voltak. Szent István sequentiáját (Corde 

voce) és himnuszát (Gaude caeli), Szent László (Regis regum) és Szent 

Imre himnuszát (Plaude parens) és egy prózát Szent Adalbert tiszteleté

re (Corona sanctitatis) már Dankó József kiadta Vetus Hymnariumában.^^ 

Ezeket a 15. század közepén feltűnő Gaude caeli kezdetű kivételével már

14. századi forrásokból ismerjük. Hazai eredetükhöz kétség nem férhet, 

mivel a szöveghagyományuk magyarországi forrásokhoz kapcsolódik. Az 

Analecta Hymnica szerkesztője, G. M. Dreves ugyan-a Szent László és 

Szent Imre himnuszánál (Regis regum, Plaude parens) idéz egy 15. száza

di prágai kódexet (Cod. Pragense XIII. G. 9.), erről azonban közelebbit 

nem tudunk.^ Ugyancsak megvan a Szent Adalbert tiszteletére szerkesz

tett prosa is (Corona sanctitatis) kilenc magyarországi forrás mellett 

egy 15. századi St. Emmeranból való "Collectarium Hymnorum et Prosarum" 

című, Münchenben őrzött kódexben (C.l. 14667); és mivel az Analecta 

Hymnica szerkesztői Szent Adalbert esztergomi vonatkozásait kevésbé is

merve elsősorban cseh és prágai patrónusnak tekintetették, e prosát is 

ismeretlen szláv szerző gyenge produktumának minősítettek ("... minder-
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wertiges Produkt eines slawischen D i c h t e r s " ) A tizenkét kéziratos és 

tizennyolc nyomtatott hazai misszálé alapján azonban kétségtelenül ma

gyarországi eredetűnek tartjuk.

Az Elucidatoriumban ezeken kívül van még hét vers, amelyek magyar 

eredetét a szakirodalomban alig, vagy egyáltalán nem tartották nyil

ván, pedig a szöveghagyományuk kizárólag magyarországi forrásokra épül. 

Három az esztergomi missalek és breviáriumok Sanctorale-jából való. 

Szent Miklós sequentiáját (Plebs fidelis) az Analecta Hymnicaban a Mis- 

sale Strigoniense három nyomtatott kiadásából (1484, 1511, 1518) közöl

ték. Ismereteink szerint megvan az 1423-1439 között keletkezett Páló- 

czi-missaléban és tizenkilenc nyomtatott esztergomi misekönyvben. ^  Ez 

nyilván a 15. században Esztergomban keletkezhetett. Ugyancsak magyar- 

országi szerzőtől való két himnusz, Szent Dorottyáé (Gratulare Caesa

rea) és Szent Margit vértanúé (Pange chorus).^  Az előbbi a 14. század 

második felétől kezdve nyolc hazai kódexben és 1480-1558 között vala

mennyi nyomtatott Breviárium Strigoniensében megvan. A Szent Margit- 

himnusz négy 15. századi kódexben és az esztergomi breviárium kiadásain 

kívül a pálos breviárium 1519-i és 1540-i kiadásában is megtalálható.

Két sequentia és két himnusz a szerkönyvek évközi, Per annum-részé- 

be, illetve a Commune sanctorumba tartozik. Az Omnes una celebremus 

kezdetű vasárnapi sequentiát (In diebus dominicis) már az Analecta Hym- 

nica szerkesztői is magyar forrásokból k ö z ö l t é k m a i  ismereteink sze

rint harminc hazai kézirat tartalmazza a 14-15. században, és megvan az 

esztergomi, pécsi, zágrábi és pálos nyomtatott missale valamennyi ki

adásában. A hitvallók miséjének (De uno confessore) sequentiája (Quem 

invisibiliter) szövegét két nyomtatott esztergomi misekönyv alapján kö

zölték; szövege a 14. század elejétől 15 kódexből és az előbb említett 

nyomtatott misekönyvekből ismeretes. ^  Végül kizárólag magyarországi 

forrásból ismert a hitvallók zsolozsmájában (De pluribus confessoribus) 

két himnusz is (Deus plasmator, Christe lucis)

A felsorolt darabok tehát ismeretlen magyar szerzőktől valók és a 

magyarországi középkori latin himnuszköltészet terméséhez tartoznak. 

Megfigyelhető azonban az is, hogy Clichtoveusnak a 16. században oly
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népszerűvé vált Elucidatoriuma nyomán egyes darabokat késői kéziratos 

gyűjteményekbe, kódexekbe bemásoltak, ami a nemzetközi himnológia kuta

tói előtt a magyar eredetet elhomályosította. így a Pange chorus és a 

Christe lucis kezdetű himnuszt 1553-ban bemásolták a svájci Hermetsch- 

wyl egykori bencés monostorának hymnariumába (az Analecta Hymnicaban 

"Cod. Griesen. 23." jelzettel idézik). Sőt Clichtoveus nyomán a 16. 

században újabb szövegközléseket is találunk. így a németalföldi Geor

gius Cassander (1513-1566) Hymni et cantica (Antwerpen 1556 és 1566) 

című gyűjteményébe átvette és eredetének ismerete nélkül terjesztette 

az Elucidatorium számos magyar darabját (Christe lucis, Gaudent caeli; 

Gratulare Caesarea, Pange chorus, Plaude parens, Regis regum). Ugyan

csak Clichtoveustól juthatott a Szent Miklós-séquentia (Plebs fidelis) 

a Beauvais-i egyházmegye 17. századi nyomtatott misekönyvébe. Clichto

veus és a nyomában keletkezett kiadványok közléseit azután Ulysse Che

valier bedolgozta Repertórium Hymnologicumába,̂  ahol az egyes darabok 

magyarországi eredete sok esetben végleg feledésbe ment.

A Novae Laudis attollamus kezdetű Szent László-sequentiánál az 

európai és a francia himnuszköltészet legjobb hagyományának átadását- 

átvételét, "traditio"-ját figyelhettük meg. A magyar humanista főpap

nak, Gosztonyi Jánosnak ösztönzésére készült Elucidatorium forrásainak 

vizsgálatával megállapíthatjuk, hogy Jodocus Clichtoveus a magyarorszá

gi himnuszköltészet számos darabját humanista kritikával az európai 

nyilvánosság elé vitte. Ezzel a "traditio" és "receptio" - úgy tűnik - 

a szó eredeti jelentésében is végbement: Európa az "átadott" szellemi 

hagyatékból a középkor végén Magyarországról valamit "visszakapott".

180



JEGYZETEK

1. MASSAUT, Jean-Pierre: Josse Clichtove, l'humanisme et la reformé du clergé.
Tome I—II. Paris, 1960. (Bibliothéque de la Faculté de Philosophie et Lettres 
de l'Université de Liege, fascicule CLXXXIII.)

2. APPONYI Sándor: Hungarica. Magyar vonatkozású külföldi nyomtatványok, I-II.
Oudapest, 1900-1902, nr. 105., 113., 133., 134., 135., 1620.

3. SÖRÖS Pongrác: Adatok felsőszelestei Gosztonyi János püspök életéhez, in: Re
ligio, 1909. (Öt folytatásban.) - ECKHARDT Sándor: Magyar humanisták Párizs
ban. Budapest, 1929. (Minerva Könyvtár 19.) - GÁBRIEL Asztrik: Gosztonyi püs
pök és párizsi mestere, in: EPhK 1936, 15-29. - Uő: Várdai Balázs a humanista 
Párizsban, in: EPhK 1942, 26-40. Uő: Korábbi eredményeit összegezte a magyar
diákok párizsi egyetemjárásáról írt legújabb művében: The University of Paris 
and its Hungarian students and masters during the reign of Louis XII and Fran
cois Ier. Notre Dame / Indiana 1906.

4. Gosztonyi hivatali pályájáról: BÓNIS, Jogtudó értelmiség, 312., 314-315., 317—
310., 324. Egyházi tisztségeiről: K0LLÁNYI Ferenc: Esztergomi kanonokok, 1100- 
1900. Esztergom, 123-124.

5. I.m. (3. jegyzet, EPhK 1936 .) 16 skk. Gosztonyi párizsi tartózkodásának meg
közelítően pontos idejére Clichtoveusnak abból a terjedelmes leveléből lehet 
következtetni, amelyet Gosztonyinak az általa feltett kérdésekre 1517-ben vá
laszul küldött. A levél jelzete: OSZK, Cod. Lat. 340. Vö.: Kódexek, 169.

6. Monumenta rusticorum in Hungária rebellium anno MDXIV. Ed. Victor KENÉZ, La
dislaus S0LYM05I. Red. Geisa ÉRSZEGI. Budapest, 1979, 202.

7. ECKHARDT i.m. (3. jegyzet.) 12.
8. GÁBRIEL i.m. (3. jegyzet, EPhK 1942.) 32.
9. Az egyes kiadások könyvészeti adatai megtalálhatók: RMK III. - A velencei 

1502-i Breviárium Strigoniense egyetlen példánya: OSZK RMK III 112/b.
10. Elucidatorium, f. 190v . - Vö.: WEISBEIN, Nicolas: Le Laudes crucis attollamus

de Maitre Hugues d*Orléans dit le Primat, in: Revue du Moyen Age Latin, 1947, 
5-26. - Weisbein figyelt fel arra (i.m. 20. p.), hogy Clichtoveus a Szent Ke-
reszt-sequentia 2. strófájaként közöl három olyan sort, amely egyetlen, általa 
ismert középkori kéziratban sem található: Nam in cruce triumphamus / Hostem 
ferum superamus / Vitali victoria. A Weisbein számára rejtélyes három sort 
Clichtoveus a Missale Strigoniense-böl vette; a strófa valamennyi 1490 utáni 
nyomtatott kiadásban megvan. Ez viszont azt jelenti, hogy az Elucidatoriumban 
a francia eredetű Laudes crucis attollamust is magyar forrásból közölte.

11. RM< III 10., 45., 61., 179.
12. TÁRNÁI, Irodalmi gondolkodás, B0-07. (Az idézet a 01. lapról.)
13. Elucidatorium, f. 57.
14. Elucidatorium, f. 65v .
15. Elucidatorium, f. 49.
16. Elucidatorium, f. 195v . - Csanád Béla fordítása in: László király emlékezete,

30-33. - A sequentia szövegét legutóbb Török József közölte (a kritikai prob
lémák megoldása nélkül) in: Athleta Patriae, 155-150.

17. WEI50EIN i.m. (10. jegyzet.) passim. - Vö.: SZQVÉRFFY, Joseph: Hymns of tile 
Holy Cross. An annotated edition with introduction. Brookline - Leyden, 1976. 
(Medieval Classics: Texts and Studies 7.) 55-60. - MEZEY, Dcákság, 141.

181



18. WEISBEIN, Nicolas: La vie et 1 ’oeuvre latiné de Maitre ilugues d'Orleans dit
le Primat. Thöse pour le Doctorat de l'Université de Paris, 1945.

19. WEISBEIN i.m. (10 jegyzet.) 17-19.
20. Uo. 15. (14. lapalji jegyzet.)
21. PAULER Gyula: A magyar nemzet története az Árpádok korában I. Budapest, 1099^, 

172!, 452-453.
22. A Laudes crucis attollamus korai, gyors és általános magyarországi elterjedé

sét jelzi egy másik hazai kontrafaktum, a Mira mater kezdetű Mária-ének is, 
amely a Pray-kódex 13. századból származó lapszjéli bejegyzéséből, egy 14. szá
zadi zágrábi missaleból (MR 133) és az 1511-i nyomtatott zágrábi misekönyvből 
ismeretes. A szövegkritikai összevetésből kiderül, hogy ez az ének közvetlenül 
a Laudes crucis két utolsó strófa-párjából, annak is egy, a francia archetí
pussal közel rokon változatából készült, és független a Szent László-sequentia 
megfelelő strófáitól. - A hazai kontrafaktumoknak a francia mintával egyező 
dallamát közölte: RAJECZKY, Melodiarium, 271-274.

23. DANKÓ, Vetus Hymnarium, 173. (Corona sanctitatis), 175. (Regis regum), 185. 
(Novae laudis), 200. (Gaudent caeli), 211. (Corde voce), 239. (Plaude parens) p.

24. AH 4, 175. és 239.
25. AH 54, 35.
26. AH 55, 300. - Pálóczi-missale: OSZK, Cod. Lat. 359.
27. AH 52, 166; 4, 194.
28. AH 54, 268.
29. AH 9, 207. - Vö.: TÖRÖK, A magyar pálosrend, 153.
30. A két himnusz azonos forrásokban található, és feltehetően egy szerző műve. - 

Vö.: TÖRÖK, A magyar pálosrend 122., 124.
31. CHEVALIER, Ulysse: Repertórium Hymnologicum, I-IV. Paris - Bruxelles, 1809-

1912.

182



15. századi eszmetörténeti kérdések az esztergomi 

Főszékesegyházi Könyvtár Ms. II. 7. jelzetű kódexében

Körmendy Kinga

Az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár Ms. II. 7. jelzettel egy is

meretlen eredetű, 1456-ra datált kódexet őriz. A kiállítás előkészítő 

munkái során Nagy László felhívta a figyelmet arra, hogy az Országos 

Széchényi Könyvtár Cod. Lat. 410 jelzetű, esztergomi használatú isko

láskönyvében lévő Medice cura te ipsum kezdetű, a szentségekről szóló 

traktátus szövegével azonos az esztergomi kódexben az 1-255. oldalakon 

olvasható mű. Csábító volt a feltételezés, hogy a szövegegyezés alapján 

gyarapíthatjuk a csekély számban ránk maradt esztergomi iskoláskönyvek 

sorát. A kódex feldolgozása azonban megfosztott bennünket ettől a lehe

tőségtől.

A kódexnek címet és kormeghatározást egy ma már nem azonosítható 

kutató, vagy könyvtáros adott. Az előzéklapon szereplő 1456-os évszámot 

a kódex 255. oldalán olvasható szövegösszefüggésre alapozta, itt utalás 

történik Kapisztrán Szent Jánosra.

A 361 oldal terjedelmű papírkódex két kéz írása. Gothica cursiva 

formata a 15. század második feléből. Az egykorú kötés alsó részét 

1948-ban pótolták, majd az elmúlt években a kódexet újrakötötték. A kö

tet a következő műveket tartalmazza:

pp. 1-255. [Nicolaus de Blonia: Tractatus de sacramentis]

Medice cura te ipsum x Sic merces operis oratio sancta le

gentis. Que magistrat superis nos toto robore mentis Arnen, 

pp. 256-292. [Nicolaus Dinkelsbühl: Epistola ad Jacobum de Misal

Eloquenti viro domino N. verbi dei seminatori in praga x 

desiderans anime mee et tue salutem.

Cf. Hardt i.m. (20. jegyzet) III. 339-391.
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pp. 293-319. Franciscus de Toleto Johanni de Rokycana salutem* Incipit 

articulus recessus x de prima ergo satis dicta sunt tanta 

Deo gratias.

pp. 319-338. [Nicolaus Dinkelsbühl: Speculum artis bene moriendi.]

Cum presentis exilii miseria x hiis dietis 

pp. 339-340. [Evangelium NicodemiJ Euntes cum fratribus x finitur pas

sio domini christi.

Cf. Tischendorf, Constantinus: Evangelica Apokrypha. 412- 

414.

pp. 341-351. [Vita Adae et Evael Cum expulsi essent x finita saecula 

saeculorum.

Cf. Wilhelm Meyer kiadásával. “(Leírását Id. a 42. jegyzet

ben! )

pp. 351-358. Nota de antichristo. Primo quesitum ad nomen x miraculis 

et signis in torquendo christifideles coruscabunt, 

p. 358. 0 pie deus ubi tunc tue consolationis augmentum x in tam

magna eorum tribulatione.

p. 358. Augustinus de misericordia marie. Sic inquirens quod

triplex est status hominis x in hora mortis suscipe Arnen.̂  

A kódexet a már említett ismeretlen könyvtáros paginálta. A kódex 

törzsanyagán kívül az előzéklapokra és az üresen maradt lapokra a közel 

egykorú használók összefüggő szövegeket másoltak. Az első előzéklapon 

két kéztől a következő bejegyzéseket olvashatjuk:

a) Balsamus et munda cera cum chrismatis unda x Si quis honorat eum re

tinebit ab hoste triumphum.^

b) Sanctus Thomas scribit in scripto primi Summarum x a peccato origi

nali et actuali immunis fuit.

Istud est contra superbos monachos x Si ergo (megszakad).

A kódex 359-360. oldala üres. A 361. oldalon 15. század végi cursi- 

va currens írással Quidquid uni minimorum horum fecisti incipittel né

hány soros szövegmagyarázat olvasható.-* A 362. oldalon a kódex kötésé

vel kapcsolatban a következőket rögzítette Meszlényi Zoltán könyvtáros:
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"Cum pars compacturae posterior fuerit deperdita, hunc defectum repara

ri fecit anno 1948". 4z egykorú kötéshez hozzátartozott egy rubrikálat- 

lan és befejezetlen (elrontott) pergamenlap is. (Ps. 33,7-34,4.)

A kódexet nemcsak formailag oszthatjuk ketté a két másoló kéz alap

ján. Tartalmilag is két eszmei egységet képez az 1-338. és a 339-338. 

oldalakra másolt anyag. Az első részben a 15 század 60-as éveinek eszme- 

történeti kérdései szerepelnek, a második rész a század első harmadának 

gondolatait tükrözi. A kötet terminus post quem-jét a legkésőbbi mű, 

Franciscus de Toledo Jan Rokycanának írt levelének dátuma adja: 1460. 

febr. 10. Ezt a művet vesszük a kódex első részébe, az 1-338. oldalakra 

másolt szövegek eszmetörténeti vizsgálatához kiindulópontnak.

A levél címzettje a cseh kelyhes egyház -érseke, Jan Rokycana, aki 

közel negyven évig meghatározó egyénisége volt a huszitizmus mérsékelt, 

ún. utraquista irányzatának. A világi hivők (laikusok) két szín alatti 

áldozását az ősegyház gyakorlatára való hivatkozással a nézetei miatt 

Prágában menedéket talált német származású Petr Drázdan vetette fel. 

1414-ben Jakoubek ze Stfíbra (Jacobus de Misa), Húsz utóda a Betlehem 

kápolnában már azt tanította, hogy az Oltáriszentséget két szín alatt 

(sub utraque specie) kell kiszolgáltatni nemcsak a felnőtteknek, hanem 

a gyerekeknek is. A konstanzi zsinat 1415. jún. 15-én ezt a tanítást 

is, mint Húsz tételét elítélte, bár nem tőle származott. A husziták et

től kezdve ragaszkodtak a kehely használatához. A prágai egyetem 1417— 

ben elfogadta Jakoubek ze Stríbra nézetét. Hosszú és szerteágazó vitát 

folytattak továbbra is azonban a magiszterek a mise formájáról, a 

szentségek kiszolgáltatásának módjáról, a Szentírás magyarázatáról. 

A kelyhesek a radikálisabb taboritákkal szemben 23 pontban foglalták 

össze álláspontjukat. Ezek közül csak néhány tért el lényegében a kato

likus egyház tanításától. 1421-ben négy cikkelyben (artikulusban) fog

lalták össze vallási és politikai programjukat, amit az 1421. jún. 3-án
y
Caslavban tartott országgyűlésen is elfogadtak. Ez gyakorlatilag a 

kelyhes egyház fölényét biztosította a többi huszita irányzattal szem

ben. Jakoubek ze Stfíbra halála után (1429) Jan Rokycana lett a kelyhe

sek vezető tekintélye. Az ő nevéhez fűződik az ún. prágai kompaktáták
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ratifikáltatása a bázeli zsinaton, illetve a cseh országgyűlésben 1436- 

ban, illetve 1437-ben. A katolikus egyház a prágai kompaktátákban a két 

szín alatti áldozást engedélyezte a világi hivők számára.

Jan Rokycanát 1435-ben a cseh országgyűlés Prága érsekévé válasz

totta, de ezt Róma soha nem erősítette meg. Ennek ellenére tényleges 

érsekként tevékenykedett. 1437-1448 között az ún. cseh testvérek irány

zatának hívei elűzték Prágából, mivel Rómához való közeledéssel vádol

ták. Podjebrád György segítségével tért vissza, akinek királlyá válasz

tását 1458-ban hathatósan támogatta. A szintén kelyhes irányzathoz tar

tozó Podjebrád György cseh királlyá való megválasztása után politikai 

okokból úgy viselkedett, mintha az utraquista egyház Rómához való visz- 

szatérését támogatná. Ezért nem az eretneknek tartott Rokycanával koro

náztatta meg magát, hanem Mátyás királytól kért két magyar püspököt, 

akik Vencel koronáját a fejére tették, azzal a feltétellel hogy helyre

állítja a katolikus hit egységét a cseh korona országaiban, és küzd az 

eretnekség ellen.^

Podjebrád György ezt az ígéretét nemcsak vallási meggyőződésből, 

hanem politikai kényszerűségből sem tartotta meg. Hatalmát csak Csehor

szágban tudta érvényesíteni, mivel eretneknek tartották. Morvaországban 

Habsburg támogatásra számítva álltak ellen, Sziléziában Szász Vilmosra 

és a Szentszékre támaszkodtak. Legtovább és legkeményebben Boroszló 

szállt szembe Podjebrád Györggyel. II. Pius ezt a konfliktust arra 

használta fel, hogy Boroszló megnyerésével rávegye Podjebrád Györgyöt 

egy török ellenes hadjáratban való részvételre. Ezért legátusai révén 

igyekezett békét szerezni a két fél között. 1459-ben Hieronymus Landót 

és Franciscus de Toledót Prágába, illetve Boroszlóba küldte, és sike

rült 3 év alatt a boroszlóiakkal elismertetni Podjebrád Györgyöt ural

kodójuknak. Podjebrádnak a német császári korona elnyeréséhez feltétle

nül szüksége volt a pápa támogatására, ebben azonban Rokycana már nem 

állt a király mellé. így II. Pius 1459-ben Vaclav z Krumlovát nevezte 

ki mind a katolikusok, mind a kelyhesek adminisztrátorává. Podjebrád 

Györgynek ezt hallgatólagosan el kellett fogadnia, mivel katolikus 

alattvalóira tekintettel kellett lennie. A diplomáciai erőfeszítésekkel
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párhuzamosan a nyilvánosság előtt Rokycana viszont a kelyhes egyház vé

delmében lépett föl. Franciscus de Toledo 1460 tavaszán levél formában 

küldte el vitairatát Rokycanának, amelyben cáfolta a kelyheseknek azt 

az állítását, hogy csak a két szín alatt van jelen teljes valósággal 

Jézus Krisztus, és ezért a laikusoknak is használniuk kell a kelyhet. 

Azonban sem a diplomáciai, sem a teológiai vita nem hozta meg egyik fél 

számára sem a remélt eredményt. Podjebrád kénytelen volt biztosítani 

kelyhes alattvalóit az 1461. év végi prágai országgyűlésen a kehely, 

ill. a kompaktáták védelméről, ami a háborúk kiújulását idézte elő, és 

végül a Rómával való teljes szakításhoz vezetett, 1462-ben II Pius ünne

pélyesen eltörölte a kompaktátákat, Podjebrád Györgyöt is eretneknek 

nyilvánította.^

A kompaktátákért, ill. az ellenük folytatott vita a cseh belpoliti

kában éles hatalmi harcot takart. A katolikusok a cseh királyságban a 

lakosságnak kb. a felét tették ki, csak Csehországban voltak kisebbség

ben, Morvaországban, Sziléziában, Lausitzban a többséget alkották. 

1463-ban a brnoi országgyűlésen a katolikus arisztokraták nem támogat

ták Podjebrád Györgyöt, Boroszló újból megtámadta a cseheket, Róma tá

mogatását maga mögött tudva. 1465-ben 16 katolikus báró Zdenek ze
v
Stermberka vezetésével megkötötte a király ellenes, ún. Zelena Horai 

ligát. A pápai kúria Podjebrád Györggyel szemben Mátyás királyt támo

gatta, akiben a csehek elleni keresztes hadjárat vezetőjét vélte megta

lálni. ̂  A prágai egyetemen is kiújultak az elméleti viták, nem túlságo

san magas színvonalon védték álláspontjaikat a katolikus és kelyhes fe

lek. Hilarius Litomericky és Václav Krizanovsky az egyetem felső (kato

likus) konzisztoriuma képviseletében támadták az alsó konzisztórium 

kelyhes magisztereit.^ A prágai káptalanban, amely mindvégig katolikus 

maradt, 1465-ben a király jelenlétében nyilvános vitát folytatott Roky- 

canával Hilarius Litomericky.^ A kelyhesek vezetője elleni ellenszenv 

írásban is megnyilvánult.^ Az ellenfél Peter Eschenloer boroszlói váro

si írnok emlékiratában Franciscus de Toledo Rokycanának címzett írását 

mesterműnek nevezi, amely az egyházatyák és a Szentírás alapján tökéle

tesen megcáfolta a kelyhes érsek és követőinek nézeteit.^ Az előbbiek
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ben már ismertetett események segítették a katolikus álláspont megerő

södését és gyengítették az utraquisták helyzetét azzal, hogy az 

egyezkedések nem vezettek eredményre, sőt II. Pál pápa 1465-ben Podjeb- 

rád Györgyöt mint eretneket újból a szentszéki törvényszék elé idézte, 

a cseh királyság alattvalóit pedig felmentette a királynak tett eskü és 

kötelező engedelmesség alól.

Ebben a helyzetben a cseh katolikusok lehetőséget láttak arra, hogy 

Rómára támaszkodva, a konstanzi zsinaton egyszer már elítélt, és 1462- 

ben a kompaktáták eltörlésével újból kárhoztatott két szín alatti áldo

zás elméletének és gyakorlatának cáfolásával a kelyhes egyház és veze

tője, Jan Rokycana ellen fellépjenek.

Az Esztergomban őrzött Ms. II. 7. jelzetű kódex első nagy tartalmi 

egységében, az 1-225., ill. a 256-292. oldalakra, Franciscus de Toledo 

Rokycanának 1460-ban írt vitairata elé a communio sub utraque specie, 

azaz a két szín alatti áldozás problémájával kapcsolatban két érteke

zést másoltak le.

A két szín alatti áldozásról folyó vita gyökerei a 14. század köze

pére nyúlnak vissza. Az egyházszakadás okozta eszmei válságot felerősí

tették a politikai és társadalmi feszültségek, amelyek az eretnekmoz

galmak kiszélesedésébe torkolltak. A chiliazmus új Jeruzsálem gondolata 

mellett az egyház belső megújulását szorgalmazó szellemi mozgalom - a 

devotio moderna - elképzelései is jelen voltak a 14. század közepén 

Csehországban.^ Jan Miliő z KromeőiZe (1325-1364) személyében és tevé

kenységében megtalálhatjuk mindazoknak a cselekvési formáknak és gondo

latoknak a csíráit, amelyek meghatározták száz évre Csehország szellemi 

és politikai arculatát. Jan Miliő chiliasztikus nézetei nagy hatással 

voltak Jakoubek ze Stfíbra, Jan Rokycana, Jan z Pőibramre, a huszitiz

mus mérsékelt irányzatának vezetőire, de a taboritákra és a szélsősége

sekre is.-^ Ugyanezek az elképzelések más hatást gyakoroltak Matej z 

Janovára, aki a cseh egyházi viszonyokat a legmélyebben átérezve, a de

votio moderna szellemiségében gyökerező hite alapján utasította el az 

egyházban a külsőséges megnyilatkozásokat, a pápa, az ereklyék, a képek 

túlzott tiszteletét. A lényegre való törekvésében a világiak (laikusok)
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lehető leggyakoribb szentáldozását szorgalmazta. Tanítását az 1388-as 

prágai zsinat elutasította, 1389-ben Mattheus de Cracovia akkori prágai 

magiszter De conflictu rationis kezdetű traktátusa Matej z Janova néze

tei ellen irányult. 1391-ben Jan z Jenátejna prágai érsek rehabilitálta 

Matej z Janova tanítását, és megengedte, hogy a világiak annyiszor já

ruljanak az Úr asztalához, ahányszor óhajtják. ^

Matej z Janova 1378-1381 között Párizsban tanult, innen a magister 

Parisiensis elnevezése, ahol a via moderna a szellemi irányítás meg

szerzéséért küzdött a via antiquával, azaz a nominalizmus a skolaszti

kus hagyományok képviselte arisztotelészi realizmussal. Az Oxfordon és 

Párizson keresztül érkező nominalizmusnak Matej z Janova munkásságában 

és nézeteiben nem találni nyomát. Ű Párizsban a via antiqua nyomán 

Aquinói Tamás elképzeléseit tette magáévá.^ Az Eucharisztia iránti 

tisztelete mély lelkiségre utalt, de nem volt mentes az érzelmi túlzás

tól. Nézeteiben az egyház lényegét szerette volna megvalósítva látni a 

megújított intézményes egyházban. ^  Pártfogói is az egyetemes zsinat 

eszméjének hívei v o l t a k . A  megváltozott egyházi és politikai viszo

nyok között azonban gondolatai más irányba indították el követőit.

A prágai egyetem az 1360-as évektől a nominalizmus egyik erőssége 

volt. 1386-ban Vencel király a cseh náció érdekében beavatkozott az 

egyetem életébe, amire tiltakozásul a többségükben német anyanyelvű ta

nárok elhagyták Prágát.^ Wiclif tanai nyomán az elkövetkező évtizedek 

szellemi mozgalmait már Húsz János irányította. Húsz tanításában nem 

szerepelt a két szín alatti áldozás kérdése. Amikor Konstanzban érte

sült, hogy Jakoubek ze Stfíbra prédikációi nyomán a husziták megoszla

nak, az egység érdekében kezdte csak védeni az új tanítást. Jakoubek ze 

Stfíbra tevékenységével 1415-1419 között foglalkozott a konstanzi zsi

nat, elítélően. A bázeli zsinaton a prágai artikulosok kapcsán újból 

előkerült a probléma, és 1433-ban Jan Rokycana arra hivatkozott, hogy 

kb. 25 évvel ezelőtt a prágai egyházban magister Matthias Parisiensis 

(Matej z Janova) ajánlotta ugyan a kehely használatát, de Jakoubek ze 

Stfíbra szorgalmazta leginkább. ^
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A konstanzi zsinattal párhuzamosan 1415-1419 között Csehországban 

is széles körű elméleti vita bontakozott ki a két szín alatti áldozás

ról. Ondfej z Broda (Andreas de Broda) Húsz egyik ellenfele, a prágai 

egyetem teológiai magisztere (1365-1427) részben a zsinaton, részben az 

egyetemen támadta Jakoubek ze Stííbra nézetét.^ Az Esztergomban lévő 

kódexben a 256-292. oldalakon Eloquenti viro domino N. verbi dei semi

natori in Praga kezdettel olvasható levél címzettje Jacobus de Misa 

(Jakoubek ze Stfíbra), szerzője ismeretlenként szerepel a konstanzi 

zsinat aktáinak kiadásában. Hardt 1698-ban egy kölni kéziratból adta ki 

a szövegét^, két szerzőre gondolt, mint a két szín alatti áldozás el

lenzőire: Andreas de Brodára és Nicolaus Dinkelsbühlre. A szakirodalom

ban jelenleg Dinkelsbühl szerzőségét fogadják el.̂

A két szín alatti áldozásról folytatott elméleti viták és állásfog

lalások mellett a katolikus liturgikus gyakorlat megőrzéséért a lelki

pásztorkodás területén is fel kellett vennie a harcot az egyháznak a 

világiak kehelyhasználata ellen. A Csehországgal szomszédos területek 

egyházai tartományi zsinataikon a huszita tanok terjedésének megakadá

lyozására a hívekkel közvetlenül foglalkozó alsópapság elméleti és gya

korlati tudásának színvonalát kívánták emelni a szentségek kiszolgálta

tásával kapcsolatos kézikönyvek szorgalmazásával. A salzburgi nemzeti 

zsinat 1418-ban kérést terjesztett elő egy, a szentségek kiszolgáltatá

sáról szóló kézikönyv összeállítására, amit az egész egyháztartományban 

terjeszthetnének.A lengyel püspökök is szóvá tették, hogy nem ren

delkeznek, különösen a falusi papság egyértelmű előírásokkal, tevékeny

ségük és ismereteik nagyon hiányosak, ezért készíteni kell egy manua- 

lét, "ad usum simplicium clericorum". Stanislaw Ciolek poseni (ma Poz

nan) püspök ezért 1431-ben káplánjával, Nicolaus de Plovéval (a névvál

tozatok szerint: Nicolaus de Blonia, Nicolaus Polonus, Nicolaus de 

Blony) íratott egy kézikönyvet, Tractatus de sacramentis et divinis of

ficiis ac eorum administrationibus címmel. A traktátus teljesen megfe

lelt céljának, kéziratos másolatban és nyomtatásban a XV-XVI. század 

folyamán számos példányban terjedt, népszerű kézikönyv lett.^ A szerző
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a krakkói egyetemen tanult, tanárai jelentős személyiségei voltak a 

lengyel egyház megújulási törekvéseinek.^ Nicolaus de Blonia valószí

nűleg Ciolek püspök kíséretében ott volt a bázeli zsinaton is.^

Az Esztergomban lévő kódex 1-255. oldalán olvasható Medice cura te 

ipsum kezdetű, a szentségekről szóló traktatus Nicolaus de Blonia (Mi- 

kóla j z Blonia zwany Pszczólka) műve. Korabeli időszerűségét bizonyít

ja, hogy mintegy programadásként másolták a két szín alatti áldozás 

problémáját katolikus álláspontból tárgyaló konstanzi zsinati levél és 

Franciscus de Toledo Jan Rokycának küldött vitairata elé.

Kódexünk eddigi eszmei irányultságát mintegy aláhúzza a "Tractatu- 

lus bonus de arte moriendi" c. mű, amelynek szövege a 338. oldalon meg

szakad. Az emberi élet végső pillanataiban, a betegségben az utolsó ke

net szentségével erősítette meg, és készítette fel híveit a katolikus 

egyház. Ugyanezt a célt szolgálták az ars moriendik a jó halál módjáról 

való elmélkedéseket, imádságokat, tanácsokat tartalmazó művek. Az esz

tergomi Ms. II. 7. jelzetű kódexben lévő Tractatulus szerzőjének évszá

zadokon keresztül Dominicus de Capranica bíborost tartották. 1952-ben 

bizonyította be Rainer Rudolf, hogy Nicolaus Dinkelsbühl a konstanzi 

zsinat után írta meg "Speculum artis bene moriendi" c. művét, a korábbi 

ars moriendik minden lényeges elemét megtartva, hozzátéve az igazhitű- 

ségben való megmaradás fontosságát az eretnekséggel szemben. ^

Az eddig tárgyalt műveket tartalmi egységként az 1460-as évek máso

dik felében állíthatta Össze egy katolikus szerkesztő, aki mind politi

kai, mind eszmei szempontból a kelyhes érsek, Jan Rokycana, és a Róma 

által újból eretneknek nyilvánított Podjebrád György király ellenzéké

hez tartozott.

A prágai Egyetemi Könyvtárból számos hasonló összetételű kódexszel 

állíthatjuk párhuzamba az Esztergomban lévő kódexet. ^  Ezek egy része a 

katolikus RoÜmberka család könyvtárából került a tíeboni kolostoron ke

resztül Prágába. A kódexek között találunk latin-német, latin-cseh 

nyelvűeket is. Kódexünk 133. oldalán piros tintával három cseh szó ta

lálható: pan buoh sná. Az egykori olvasó a házasság szentségének ki

szolgáltatásával kapcsolatos rokonsági fokozatokat tárgyaló kánonjogi
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előírásokat az anyanyelvén - az Úr Isten tudja kitétellel - kommentál

ta.-^ A kódex másolójának nyelvi hovatartozására (valószínű kétnyelvű

ségére) néhány betű használata hívja fel a figyelmet: néha dupla w-t 

ír, a b-p, d-t hangokat írásban felcseréli.

A kódex 339-358. oldala eszmetörténetileg egy korábbi korszakot 

idéz. A huszitizmus győzelme után Csehország minden oldalról politikai

lag is ellenséges erőkkel volt körülvéve. Ez felvetette az igazságos, 

ill. a jogos háború kérdésének dilemmáját. A háború jogosságának elis

merésében egységes maradt a mozgalom, de eszmeileg már kimutatható az 

1419-1420-as évektől a két nagy irányzat, a kelyhesek és a taboriták 

elkülönülése.-^ 1420. febr. 22-én Jakoubek ze Stríbra fellépett az új 

próféták ellen, akik azt jövendölték, hogy Babilon királya, azaz Zsig- 

mond német-római császár, magyar király elpusztítja majd Babilon váro

sát, azaz Prágát.^ Ugyanis Zsigmondot Vencel halála után csak a morvák 

fogadták el uralkodójuknak, a huszita csehek nem. A huszita felkelésben 

nagy szerepet játszottak az ószövetségi prófétákra támaszkodó prédiká

torok, akik elsősorban a kisnemesi és paraszti tömegeket mozgósították, 

s ezzel lényegesen hozzájárultak az 1420. júl. 14-i vitkovi győzelemhez. 

A taboriták radikális szárnyával szemben a mérsékelt álláspontot képvi

selő kelyhesek fő elméleti forrása az Újszövetség volt.-^

A szélsőségesek gondolatai a különféle eretnekségekben gyökereztek. 

Az ószövetségi próféták jövendöléseiben, a Jelenések könyvében olvasot

takat saját koruk ellentmondásaira vonatkoztatták, a pápában, az ural

kodóban látva az Antikrisztust. Jóslataikkal és az általuk evangéliumi 

életformának tartott életmódjukkal Krisztus második eljövetelét hirdet

ték. A cseh eretnekek ellen indított keresztes háborúk (Zsigmond, majd 

Mátyás király) szintén hozzájárultak az Antikrisztus uralmával kapcso

latos viták indulatokkal teli tárgyalásmódjához, és a kölcsönös fizikai 

kegyetlenkedésekhez.

A chiliazmus az ókereszténységtől végig kísérte a keresztény gon

dolkodást, és különösen felerősödött a feszültségekkel teli társadalmi 

helyzetekben. (Római birodalom bukása, invesztitúra harc, az egyház- 

szakadás kora.)-^ A huszitizmus korának Antikrisztus-irodalmát és annak 

forrásait a századelőn feldolgozta Karel Chytil.^
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Wiclif tanainak ismertté válásáig a cseh Antikrisztus-irodalomban 

is két fő ágazatba lehet sorolni a kéziratokat: a hivatalos egyházi ma

gyarázatot követő skolasztikus irányzatba, és az eretnekségbe hajlókba. 

Közöttük helyezkednek el reformgondolataikkal az egyházi megújulást ke

reső és sürgető szerzők: Jan Miliő és Matej z Janova az egyházszakadás 

időszakában. Ok azonban mindig elhatárolták magukat az eretnekektől.-^ 

A skizma idején nemcsak az egyetemi előadótermekben folyt vita az Anti- 

krisztusról, hanem a prédikációk hatására a világi hivők körében is.-5̂  

Ez a helyzet szinte állandósult a XV. század első harmadában, amikor a 

különböző huszita irányzatok egymással és a katolikusokkal is vitatkoz

tak a világvégéről, az Antikrisztus eljöveteléről.

A skolasztikus Antikrisztus-irodalom az'őskereszténység körében már 

meglévő Antikrisztus-képzeteket átvette és továbbfejlesztette az ószö

vetségi próféták, a Jelenések könyve, Szent Pál a thesszalonikiekhez 

írt 2. leveléhez, valamint az egyházatyák műveihez írt kommentárokban. 

Albertus Magnus, Aquinói Szent Tamás és Bonaventura alapozta meg ezt az 

Antikrisztus-képet.-^ Erre támaszkodott Stanislaw ze Znojma "Tractatus 

de Antichristo contra magistrum Jacobeilum de Misa (1412-1413)" c. mű

vében. Ebbe az eszmetörténeti összefüggésbe tudjuk belehelyezni az 

esztergomi kódex második részében olvasható műveket.

A 339-340. oldalon Euntes cum fratribus kezdettel az apokrif evan

géliumhoz tartozó, ún. Evangelium Nicodemi második részének, az ún. 

Descensus Christi ad infernosnak töredéke olvasható.^ Az 5. század vé

gére kristályosodott ki a görög nyelvű, ún. Pilátus akták szövege, 

amelyben Krisztus elítélését, keresztre feszítését, eltemetését, majd a 

feltámadás tényéről való zsidó főtanácsi vitát, valamint Krisztus po

kolra szállását írták meg. A Pilátus akták szövege szír, kopt, arab és 

latin fordításban terjedt el. A latin fordítás a középkorban kapta az 

Evangelium Nicodemi címet. ^

Ugyancsak az ókori kereszténység görög, ill. keleti nyelvterületén 

keletkezett az Ádám és Éva történetéről szóló elbeszélés, a Vita Adae 

et Evae, amelyet a kódex 341-351. oldalaira másoltak.^

193



Egy értekezés olvasható az Antikrisztusról a 351-358. oldalakon. 

A nóta műfaj megjelölést viselő szövegben megtalálható az összes, az 

Antikrisztust jellemző jegy, amely a skolasztikus irodalomban előfor

dul.^ Keletkezési idejére a következő részletek utalnak: 

p. 352 ... Tercium (est) sacre scripture detestatio quia pauci iam vi

ri literati inveniuntur per reverentiam ipsius impensam quia vir lite

ratus tamquam aliter laycus in iudicio seculari quidquid sic de spiri

tuali reputatur quod et similia faciunt mansionem studendi.

Azaz a Szentírást nem tisztelik, mert kevés a tekintéllyel rendelkező, 

képzett ember, mivel a tanultak és a nem tanultak (laikusok és egyhá

ziak) az egyházi ügyeket világi döntésre bízzák, és hasonlóan cseleked

nek tanulmányi téren is.

p. 358 Nóta de obrobriis. quod praecipiet omnibus suis ne illis commit

tent emptione venditione comescione(!) potatione locucione(!) ut quali- 

qunque communione et in tanto obbrobrio erunt christifideles quemadmo

dum pro nunc aput nos heretici ubicunque christifideles invenientur 

statim cruci dabuntur et propter hoc signabit suos signo suo in dextra 

manu et in fronte ut per hoc dividantur ab illis...

Az Apokalipszisben (13., 16-17.) Szent János így írta ezt le: Elrendel

te mindenkinek, kicsinek és nagynak, gazdagnak és szegénynek, szabadnak 

és rabszolgának jelöljék meg a jobb karját, vagy a homlokát, és hogy 

senki ne adhasson-vehessen, ha nem viseli a vadállat jegyét. Az Eszter

gomban lévő kódex ugyanezeket a szégyenbélyegeket sorolja fel és hozzá

teszi: ahogy most nálunk az eretneket, bárhol hűséges keresztényt ta

lálnak, rögtön meg fogják ölni, megjelölik majd jelükkel a jobb kezén 

és homlokán az övéiket, hogy ezzel elkülönítsék azoktól...

Ebből a korszakból nagyobb terjedelmű, az Antikrisztus eljövetelé

vel is foglalkozó művet - katolikus részről - csak néhányat ismerünk. 

Ezek az ószövetségi könyvekhez írt kommentárok. Közülük a prágai Egye

temi Könyvtár XI. A. 14. jelzetű kódexében a következőket olvashatjuk: 

"Expliciunt Parabolae Salomonis scripte per Andreám (eundem) tunc per

manentem in castro Cost ob declinandum seviciam et persecucionem Thabo- 

ritarum et Husitarum et Viglefitarum in clerum et ceteros christifide

les sevientem a(nno) 1433."^
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Tartalmilag és formailag az esztergomi kódex Antikrisztus-szövege a

14. századi skolasztikus Antikrisztus-hagyományt, elsősorban Nicolaus 

de Lyra compendiumát követi. Az eretnekségre és az üldözésre való uta

lás alapján a huszita háborúk korához köthetjük keletkezési idejét.^ 

Ennek a korszaknak az embereit azok a gondolatok foglalkoztatták, ame

lyek a 339-358. oldalakra együvé másolt Evangelium Nicodemi, Vita Adae 

et Evae, valamint az Antikrisztusról szóló műveken alapultak.

A fentiek alapján a kódexben lévő műveket önállóan, a kódexet pedig 

- mint eszmeileg egységes alkotást - is bele tudjuk helyezni a 15. szá

zadi cseh kódexirodalomba. A prágai Egyetemi Könyvtár I. E. 39. jelze

tű, 15. századi, vegyes tartalmú kódexében az Evangelium Nicodemi, 

Franciscus de Toledo Jan Rokycanának írt levele, és többek között az 

ars moriendi szerepel együtt. Az I. C. 10. jelzetű kódexben Nicolaus de 

Blonia "Tractatus de sacramentis" c. művét olyan vegyes, általában a 

lelkipásztori tevékenységhez szükséges művekkel együtt másolták le 

1461-1464 között, amelyben egy excommuncatioval kapcsolatos szöveg és 

egy, a valdensek elleni traktátus részletei is helyet kaptak. 

A XI. D. 5. jelzetű, 15. századi kódex a két szín alatti áldozással 

kapcsolatos műveket tartalmaz. Köztük szerepel a konstanzi zsinatról 

Jacobus de Misának (Jakoubek ze Stríbra) küldött levél is Anonymi epis

tola ad eloquentem virum kezdettel.^ A XIV. H. 26 jelzetű, 1414-1424 

közötti időben másolt kódexben találunk egy traktátust az Antikrisztus

ról. ̂

A lipany-i csatában 1434-ben a kelyhesek és a katolikus főurak a 

prágai polgárság támogatásával legyőzték a taboritákat. 1437-ben Zsig- 

mond király halála után azonban felújultak a politikai és a vallási 

küzdelmek, amelyekből végül is a kelyhes Podjebrád György került ki 

győztesen 1458-ban. Az ő uralkodása alatti társadalmi, politikai és 

vallási viszonyokat tükrözi az Esztergomban lévő kódex. A cseh ellenzék 

álláspontjának eszmei bázisát gyűjtötték és kötötték egybe a Főszékes

egyházi Könyvtár Ms. II. 7. jelzetű kódexébe.
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Ezt a kódexet nem sorolhatjuk be a magyarországi kódexirodalomba. 

Esztergomba való kerülésére semmiféle adattal nem rendelkezünk. A ha

sonló összetételű prágai kódexek a katolikus Rozmberka családtól, ill. 

kolostori könyvtárakból kerültek a prágai Egyetemi Könyvtárba. Annyi 

bizonyos, hogy 1811-ben, az akkor még Nagyszombatban lévő esztergomi 

káptalani könyvtárban volt már, mert szerepel Kovachich György jegyzé

kében.^® Az Esztergomban lévő cseh eredetű kódexek közül Jan Milii pré- 

dikációs kötete is csak a 19. század elejétől regisztrálható a könyvtár 

állományába, a huszita antifonálé pedig Dankó József hagyatékából ke

rült be a múlt század végén a k ö n y v t á r b a E z e k  a kötetek tehát nem 

tartoztak bele az esztergomi egyház középkori könyvállományába.

+++

Az Esztergomban lévő kódexnek nincsenek ugyan magyar vonatkozásai, 

de a benne lévő művek szerepelnek magyarországi kódexben. Nicolaus de 

Blonia "Tractatus de sacramentis" c. művét a cseh eredetű esztergomi 

kódexbe a katolikus egyház hivatalos álláspontjának elméleti indoklása

ként másolták be. Ez a mű Magyarországon a lelkipásztori gyakorlattal 

kapcsolódott össze. Az Egyetemi Könyvtár Cod. 73. jelzetű kódexe Ara

nyosi Gellértfi János nevével jelzett, vegyes tartalmú kötet. A 249- 

255v . lapokon kivonatokat találunk Nicolaus de Blonia művéből, a 39- 

57v . lapokon pedig Dinkelsbühl "Speculum artis bene moriendi" c. műve 

olvasható. Aranyosi Gellértfi 1445-ben iratkozott be a bécsi egyetem

re,^® amely ebben az időben részben Dinkelsbühl tevékeny részvételének 

köszönhetően az antihuszitizmus egy fő elméleti központja volt.-*l Ebben 

az összefüggésben nagyobb súlyt kap az a megállapítás, hogy az OSZK 

Cod. Lat. 410. jelzetű kódexében, amely kiindulópontul szolgált vizsgá

latainkhoz, a 26-107. lapokra másolt Medice cura te ipsum kezdetű, ed

dig szerző nélkül szerepelt traktátus Nicolaus de Blonia műve. Ezt a 

kódexet az esztergomi székesegyházi iskolában is használták.
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A két magyarországi kódexbe a cseh eredetű, esztergomi kódexszel 

kb. azonos időben, az 1460-1470-es években másolták be Nicolaus de Blo- 

nia értekezését, amely Magyarországon nem eszmei viták elméleti állás

pontját, hanem a gyakorlati lelkipásztorkodás hivatalos kézikönyvét, 

valamint az alsópapság tevékenységének kívánatos színvonalát képvisel

te. A három kódexet a benne lévő művek eszmei azonossága és tájékozódá

si iránya kapcsolja össze.
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Adalékok az Érsekújvári Kódex sermoihoz

Madas Edit

Kódexeinkben fennmaradt nyelvemlékeink elemzésének - fordításiroda

lomról lévén szó - alapfeltétele a források feltárása, akár nyelvi, 

akár irodalom-, vagy művelődéstörténeti szempontból közelítjük meg őket. 

A múlt század végén, e század elején fellendült forráskutatás eredmé

nyein - néhány örvendetes kivételtől eltekintve - mégis alig jutottunk 

túl.

Sermo-irodalmunk esetében a szorosan vett nyelvi megértésen túl a 

műfaj jellemzőit és "magyar specialitásait" megbízhatóan szintén csak a 

források tükrében vizsgálhatjuk. A forrásokkal való összehasonlításhoz 

szorosan kapcsolódó másik megközelítési mód a különböző kódexekben 

fennmaradt sermok egymással való összevetése. Ennek alapján válnak meg- 

foghatóvá egyrészt az általánosan használt sztereotípiák, a közös jel

leg, másrészt a fordító-kompilátor egyéni stílusa. A magyar sermok ka- 

rakterizálása tekintetében Tárnái Andornak "A magyar ars praedicandi" 

című. összefoglalása meghatározó jelentőségű.

Aki nyelvemlékeinkkel foglalkozik, tudja, hogy mennyire ingatag szá

mos általánosan elfogadott megállapítás, és hogy milyen sok megoldat

lan kérdés áll szinte minden egyértelmű megfogalmazás mögött, ami kó

dexeinkre vonatkozik. Ennek egyik oka a rendkívüli mértékű könyvpusztu

lás, ami a kódexeket elszigeteli egymástól, másik oka hogy nyelvemlé

keink másolatban, sőt javarészt sokadik másolatban maradtak fenn, amibe 

mindenki beletoldotta a magáét. így egy adott műnek több rétegével kell 

számolnunk, és nem lepődhetünk meg, ha több szerzetesrend jegyeit vise

li magán, amit vagy a forrásnak, vagy a tolmácsolónak, esetleg a máso

lónak köszönhet.
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Az Érdy-kódex és az Érsekújvári Kódex sermoinak összevetéséhez in

dítást az Érsekújvári Kódex eredetiben való kézbevétele adott. A meg

lepő formai hasonlóság első látásra ugyan nagyobb reményekre jogosí

tott, ezeket az alaposabb elemzés néhány, további kutatásra kötelező 

adalékká zsugorította.

Prédikációs irodalmunk csúcsán az Érdy-kódex áll, terjedelmét és 

kvalitásait tekintve is. A Karthauzi Névtelen szerzősége és a lövöldi 

eredet ma általánosan elfogadott. Amit a szerzőről és a keletkezés he

lyéről tudunk, azt a latin Prológusnak köszönhetjük. A kódex maga nem 

árulja el rendi hovatartozását. A latin Prologus ismerete nélkül peri- 

kópa-rendszere, Ágoston-kultusza, vagy akár a magyar Prohemium libri 

alapján domonkos kódexnek is tarthatnánk. A domonkos jelleget a domon

kos Guillermus Parisiensis posztillás-könyvének tulajdonítom, melynek 

- feltevésem szerint - egy magyar átdolgozása szolgált a Karthauzi Név
telen egyik forrásául.^

Az Érsekújvári Kódexszel kapcsolatban nincsenek a fentiekhez hason

ló gondjaink. A Margitszigeten készült, a domonkos apácák maguknak má

solták 1529 és 1531 között. A másolók közül Sövényházi Márta meg is ne

vezi magát. A domonkos provenienciát nem teszi kétségessé az, hogy fe

rences kódexből másolt szövegeket is tartalmaz.

Az Érsekújvári Kódexet eredetiben forgatva, a kódex végén az előző 

kezektől erősen eltérő és az Érdy-kódex kurzívjához nagyon hasonló 

írást találtam 13 lapon keresztül. Az egyébként vegyes tartalmú kódex

ben több helyen bukkannak fel prédikációk, de ezek a kódex többi sermo- 

jától eltérően, teljesen az Érdy-kódex sermoinak felépítési stílusát 

követik: adnak egy rövid bevezetést az aznapi evangéliumhoz, textualis- 

sal hozzák az evangéliumi perikópát, a szöveg tekintélyét hangsúlyozan

dó, majd kurzívval a részben Temesvári Pelbárton alapuló sermot.

Azt tudjuk, hogy az Érdy-kódex első, az egyházi év nagy ünnepköreit 

és vasárnapjait tartalmazó "de tempore"-része csonka. A magyar előszót 

megelőző latin sorok azonban "per anni circulum", a teljes évre ígérnek 

"in materna lingua exarata", vagyis magyar nyelven lejegyzett, episto- 

lákat, evangéliumokat, posztillákat és legendákat. A kezünkben tartott
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csonka kódex tehát vagy tisztázat, amit nem tudott befejezni a szerző - 

és az impurumra vonatkozik a latin címben használt múlt idő -, vagy egy 

csonka másolat. Mindenesetre arra vonatkozóan, hogy létezett egy teljes 

változat, a kódexben magában is több utalást találunk: hivatkozásokat a 

kódexből hiányzó beszédekre, perikópákra. Az Érsekújvári Kódexben ta

lálható beszédek jól beleillenek ebbe a hiányzó részbe.

A nevezetes 13 lap utolsó két oldala egy magyar nyelvű Quadragesi- 

male prológusa és első sermojának töredéke.

Az Érdy-kódex episztola-része Farsangvasárnappal szakad meg. Az 

evangéliumi résznél a farsangvasárnapi posztilla után ez olvasható: 

"Finis est de evangeliis usque ad quadragesimam". A nagyböjttel kapcso

latban pedig a margón megjegyzi: "hic seqüitur de Capite Ieiunii quad

ragesimae, de quibus alio loco" (Nyelvemléktár IV, 204.). Ennek alapján 

biztosra vehető, hogy elterjedt középkori szokás szerint az Érdy-kódex 

nagyböjti beszédei külön kötetben szerepeltek. S ha már más nyomok is 

vezetnek az Érsekújvári Kódex felé, a Quadragesimale töredék külön fi

gyelmet érdemel.

Mindebből mi állja ki a komolyabb elemzés próbáját?

Az írás ugyan rendkívül hasonló, de egymás mellé állítva egy alap

vető különbség szembetűnik: míg az Érdy-kódexben az "e" két, egymással 

45° -os szöget bezáró vonalkából, vagy egy ferde vonalból és egy pontból 

áll, s a következő betű mindig a felső betűtagból indul (ez az Érdy-kó

dex mindkét kezére érvényes), addig az Érsekújvári Kódex "e"-i, bár 

szintén - két tagból állnak, kerekdedebbek, s a következő betű az alsó 

taghoz kapcsolódik. Az azonos kézről könnyű szívvel mondunk le, nagyon 

nehéz lett volna rá magyarázatot találni.

Az Érsekújvári Kódex Quadragesimale-töredékének romlott latinságú 

bevezetője nagyon ígéretes: "Pars quadragesimalis modo wulgari De co- 

gnicione humane miserie casu et resurrectione spirituali per debitam 

penitencie satisfactionem ac perdecalogi diuersarumque uirtutum gratie 

christi adiutorio diligentem ad inplecionem de quibus omnibus feliciter 

Incipit Prologus". (Nyelvemléktár X, 346.) Ennek alapján a magyar nyel

vű Quadragesimale az emberi nyomorúság megismeréséről, a bűnbeesésről,
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a lelki feltámadásról, a méltó penitenciáról, a tízparancsolatról szó

ló, és különböző erények buzgó gyakorlására buzdító sermokat tartalmaz

hatott. A latin címet - mondhatnánk rövid tartalmi összefoglalást - 

terjedelmes magyar prológus követi.

Temesvári Pelbárt, aki szintén külön kötetben adja nagyböjti sermo- 

it, Dominica Quinquagesima, vagyis Farsangvasárnap után megjegyzi: "Séd 

quoniam ad Quadragesimam plurimi requiruntur sermones, utpote pro die

bus singulis continuando Ideo speciali volumine de illis acturus hic 

pertranseo." És valóban, a nagyböjtöt átugorva, Húsvétvasárnappal meg

kezdi a "de tempore" nyári részét. A "volumen speciale"-t, a Pars Quad- 

ragesimalist azonban külön előszó nélkül jelentette meg, nem tekintve 

önálló műnek.

Az Érdy-kódex magyar előszava a kódex egészéhez viszonyítva megle

pően gyenge, szinte érthetetlenek sokszorosan összetett, állítmány nél

küli mondatai. De személyes megnyilatkozás ez, a nagy munka előtt álló 

ember nekifohászkodása a szokásos segélykérő és mentegetőző formulák

kal, Pelbárttól kölcsönzött fordulatokkal. Evvel szemben az Érsekújvári 

Kódex Quadragesimale-előszava sermoszerű, nem a műre, hanem a nagyböjt

re való felkészülés, felkészítés. Sem az előszó, sem az első sermo tö

redéke nem Pelbárton alapul, szemben az Érdy-kódex episztola-beszédei

vel. A Quadragesimaléknak két fajtája van. Az egyik a nagyböjt időrend

jében halad (Pelbárt is), a másik tematikus. Töredékünk valahogy a ket

tő között áll. Latin forrása azonosításra vár. Mindenesetre meglepő, 

hogy az első beszédet a Farsangvasárnap utáni hétfőre szánja (Incipit 

sermo primus secunda feria quinquagesimale de cognicione originalis 

peccati), amire példát eddig nem találtam, hiszen a nagyböjt csak Ham

vazószerdával, két nappal később kezdődik. Bár a töredék stílusában, az 

általános fordulatok szintjén érintkezik az Érdy-kódexszel (Miért Ur 

Jézusban Krisztusban tisztelendő, szerelmes atyámfiai; Szent János 

evangélistának bizon mondása képpen; Ez mai napon három nemes lelki ta

núságunk lészen; doktoroknak mondások szerént reá felelvén mondhatjuk 

stb.), nem tarthatjuk a kódex elveszett része másolatának, mert az Ham

vazószerdán kezdődött, és minden bizonnyal Pelbárt volt a forrása. Pil
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lanatnyilag meg kell elégednünk annyival, hogy egy újabb biztos adalé

kunk van egy tartalmilag is jól körvonalazható, magyar nyelvű Quadrage- 

simaléhoz a XVI. század elején.

Az azonos kéz feltevését el kellett vetnem, a Quadragesimale-kér- 

dést az Érdy-kódextől függetlenül kell megoldani, a sermok azonos fel

építésére vonatkozó megfigyelésem azonban kiállta az alaposabb vizsgá

lat próbáját. "Az zentseges wr napyarolwalo ayttatos zeretetos predyca-

cyo" előtt az úrnapi evangéliumi perikópa (Jo 6,56-59), előtte pedig az 
*
Erdy-kódexből ismerős bevezetés olvasható. Tárnái Andor felhívja a fi

gyelmet ezekre a perikópákat megelőző szakaszokra, melyek a bibliai 

részlet történeti összefüggéseit tisztázzák, "hány éves volt Jézus; nap

tárilag melyik napra esik az esemény, s mit'mondanak el az evangélisták 

a napi részlet előtt... A latin előkép csupán tárgyilag létezik, nyelvi 

sztereotípiák nem mutathatók ki, s míg egy élőszóbeli előadáshoz az is

mertnél közelebb álló deák formula nem kerül elő, a nyelvi megformálást 

a magyar papok érdemének lehet tulajdonítani. Az ő javukra írandó a 

szerkezeti elem utolsó pontja is, amely szerint "ennek utána következik 

az evangélium".-^ Nos, a megfelelő "deák formula" előkerült Guillermus 

Parisiensis Posztillás-könyvében, az Érdy-kódex bevezetőinek nagy ré

szére, de a szóban forgó Úrnapi bevezető sorokra is fedezetet nyújtva. 

Ez utóbbit idézzük: "Ez may zent Ewangelyomot yrta megh bodogsagos zent 

yanos eewangelysta kenyweenek hatod reezeben Es leen eeredety az ydebe 

mykoron wrwnk yesus wolna harmyncz keet eztendews Ez ewangelyomnak 

elewtte mykent ezen zent yanos yrya Monda yesws ew tanythwaynak byzony 

byzony mondom tynektek ha nem eyendytek embernek 8 fyanak testeet es 

weret nem yangyatok nem leezen eelet ty bennetek ennek wtanna kewetke- 

zyk az may zent ewangelyom ezenképpen" (Nyelvemléktár X, 319, 3-10). 

Guillermusnál In festo Corporis Christi. Evang. sed. Joh. VI. "Hystoria 

huius evangelii facta est Anno Christi XXXII (XVIII. kal. may. fer.

III. ind. V. luna XXIIII) Ante inicium illius evangelii scribit sanctus 

Joh. in eodem capitulo Christus dixit turbis iudeorum: Amen amen dico 

vobis nisi manducaveritis carnem filii hominis et biberitis eius 

sanguinem non habebitis vitam in vobis. Tunc postmodum sequitur evange-
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lium hodiernum." (Mindkét esetben kimarad Jo 6,55.) A Guillermus recep

ciónak e sima fordítás az egyszerűbb változata, több hasonló felépíté

sű, de mégsem azonos bevezetés azonban egy közkézen forgó magyar nyelvű 

Guillermus-átdolgozást is feltételez.

Az evangélium után IV. Urbán pápa bullájára hivatkozik a sermo, aki 

1264-ben az egész egyház számára elrendelte az ünnepet. A pápai bullá

nak a búcsúkra vonatkozó szakaszát pontosan idézi: "... ees kyk zent 

gyonassal ees tewredelmesseghel ennen magokath hozyaa zerzyk Az elsew 

weczernyere zaaz naapy bwlczwt weternyeere zaaz napyth mysere zaz napyt 

az más weczernyere zaaz napyt annak felette prymara tercyara sextara 

nonara es completoryomra mynd annak ky mondangya mynd azoknak kyk ako- 

ron yelen leyendenek myndenekre negywen napy -bwlczwt engedet egheez ok- 

tawayglan" (Nyelvemléktár X, 320, 1-7). - 4. § "... penitentibus et 

confessis, qui matutini officio festi eiusdem ... interfuerint centum, 
qui vero missie, totidem, qui autem in primis ipsius festi vesperis in

terfuerint, similiter centum; qui vero in secundis, totidem; illis vero 

qui primae, tertiae, sextae, nonae ac completorii officiis interfue

rint, pro qualibet horarum ipsarum quadraginta ... de iniunctis sibi 

penitentiis relaxamus".^ Meg kell említenem, hogy az Érdy-kódex Mária 

Szeplőtelen fogantatása ünnepén, amikor az ünnepet megerősítő 1426-os 

pápai bullára hivatkozik, a búcsúval kapcsolatban egyszerűen Űrnapjára 

utal: "megh Confirmalwan Nagy Bwczwal mynd oktawayglan, mynt twlaydon 

wr napyaat" (Nyelvemléktár IV, 239, 12-13). Úrnapja a kódexből hiány

zik, de az Érsekújvári Kódexhez hasonlóan tartalmaznia kellett az úr- 

napi beszédnek a búcsúkat, hogy a hivatkozásnak értelme legyen. Végül a 

sermo maga Pelbárt úrnapi első és harmadik beszédén alapul, akárcsak az 

Érdy-kódex sermoi a megfelelő Pelbárt-beszédeken.

Egyelőre óvatosságból nem állítom egyértelműen, hogy az Érdy-kódex- 

ből hiányzó úrnapi beszéd másolata ez, úgy látom ugyanis, hogy a sermo 

stílusa nem éri el a Névtelenét. Az viszont biztos, hogy ez a Guiller

mus bevezetés + perikópa + Pelbárt-kompiláció ezeken kívül egyetlen más 

kódexben sem fordul elő. A végső szó kimondásához nagyon körültekintő 

forrás- és stíluskritikai vizsgálatra van szükség az Érsekújvári Kódex 

valamennyi sermóját illetően.
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Most végre elszakadva az idézett 13 laptól, de Guillermusnál marad

va, térjünk a kódex elejére. A kódex nagyböjti evangéliumi perikópákkal 

kezdődik, nagyböjt első két hetére, némi kihagyásokkal. Volf György, 

aki a Nyelvemléktár IX-X. kötetében kiadta az Érsekéjvári Kódexet, té

vedésből közéjük sorolja a tíz szűzről szóló példabeszédet, ami a com

mune virginum egyik evangéliuma, így érthetően került egy apácáknak ké

szülő kódex elejére. Ezt az evangéliumot egy posztilla is kíséri, ami

nek forrását sikerült ugyancsak Guillermusnál megtalálnom. Mivel megle

hetősen ritka alkalom, hogy egy nyelvemlék közvetlen forrása felbukkan, 

a két szöveget párhuzamosan a függelékben közlöm. E részlet Guillermus 

hazai népszerűségének újabb dokumentuma. Nem ok nélkül látott benne üz

letet Schaller Jakab budai könyvkereskedő,' aki az 1512-es velencei ki

adásból saját kiadói jelvényével ellátott példányokat terjesztett, ami

re Ballagi Aladár, és nyomában Tárnái Andor is hivatkozik.^ A Guiller- 

mus-kiadásokkal kapcsolatban azonban óvatosnak kell lennünk, mert az 

eredeti változatot, mely a domonkos Guillermus Parisiensis rendjének 

perikópa-szisztémáját követte, a XVI. század elején kibővítették, és 

átszerkesztették a ferences, illetve a római szisztémára. Az Érdy-kódex 

perikóparendszere mindenesetre a korábbi változaton alapul. Ez azonban 

a jelen azonosítást nem érinti.

Az Érsekújvári Kódex prédikációi ugyanolyan vegyesek, illetve vál

tozatosak, amilyen sokszínű maga a kódex. A korábban azonosított forrá

sok is jól érzékeltetik ezt: Pelbárt mellett Vincentius Ferrerius kará

csonyi beszédének rövidített változata éppúgy helyet kapott benne, mint 

az apokrif Nikodemus evangélium a húsvéti prédikációban. Ez utóbbival 

kapcsolatos a következő megjegyzésem. Bár az apokrif evangélium XIV- 

XXVI. fejezetével komolyan érintkezik a "Hwswetnak zentseges yneperol 

ualo predicacio" (Nyelvemléktár IX, 87-104), nyilvánvaló, hogy nem ez 

volt a közvetlen forrása, illetve nem az a szöveg, amit Tischendorf 

Gesta Pilati és Descensus Christi ad inferos cím alatt kritikai kiadá

sában közöl.6 Mivel terjedelmes latin szövegek is vannak a prédikáció

ban - amire elég nehezen illik műfajánál fogva a prédikáció titulus -, 

és ezek nem azonosak a kiadott szöveggel, e rész is pontosabb forrás
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feltárásra vár még. A beszéd vége azonban teljesen független a "Descen- 

sus"-tól, a feltámadt Krisztusnak Szűz Máriával és Mária Magdolnával 

való találkozását írja le. E részlet első felének a kódex végén, telje

sen más szövegkörnyezetben, az említett kurzív írással egy egészen kö

zeli párhuzama olvasható. Az antiphonákból és bibliai részletekből meg

komponált lírai dialógus mellé a függeklékben csatolunk néhány sort Te

mesvári Pelbárt II. húsvéti beszédének vonatkozó részletéből. Nem Pel- 

bárt a forrás, de valószínűleg ugyanazt a szöveget formálta át a maga 

szárazabb, késő skolasztikus stílusára, melynek költőiségét a magyar 

fordítók vállalták. Ez főként a második részletre vonatkozik, ahol az 

érzelmeknek a gyakori ismétlés külön súlyt ad. Két különböző fordítást 

tételezek fel a nagy hasonlóság ellenére is, mert a javítgatások (ami

kor a másoló szeme sort tévesztett) a második kezet teljesen mechanikus 

munkásként mutatják be. Latinul biztosan nem tudott a buzgó apáca: a 

"quem virgo peperisti et aluisti, exulta satis" nála így olvasható: 

"quem virgo peperiste et aluiste exuite datis", ahol az exulta és a sa

tis az ő tudatos javító szándékának esett áldozatul. Az első kéz vi

szont ad olyan részleteket, melyek a másodiknál nem szerepelnek, vi

szont bizonyára a forrásból származnak. A közvetlen forráshoz talán 

majd Pelbárton keresztül jutunk el. A részlet népszerűségét és a fordí- 

tó-kompilátorok találékonyságát mi sem bizonyítja jobban, mint kétszeri 

felbukkanása ugyanazon kódexben úgy, hogy mindkét esetben teljesen 

szervesen illeszkedik a kontextusba.

Az Érsekújvári Kódex sermoinak feldolgozása csak fáradságos filoló

giai aprómunka eredménye lehet. Erre kellett felváltanunk az Érdy-kódex 

elveszett sermói elegáns megtalálásának reményét.
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Érsekújvári Kódex. Nyelvemléktár IX. 15, 16- 18, 6.a
/A szüzek közös miséjének evangéliuma posztillával. (Mt 25, 1-13. V*3

Az Idewben, az az Mykoron Idwezytthenk harmincz három eztendey wala

Ez ewangelywmnak előtte Irya zenth Mathee Ewangelystha kenwenek hwzon 
negyed reezeben
hogy ha az ghonoz zolgha azth mondangya az 8 zyweben nem Iw mastan 
haza az en wram Es kezdend az S zolgha tharsy kezeth werekednye 
Es kezdend enny Es Innya az rezghesekkel
el Iw az zolganak az ew wra az napon kyth nem weel Es az oraban kyth 
nem thwd ees megh ozthya Steth el walazthwan az lelketh az thesththwl 
az ew halalanak ydeyen Es az ew reezeeth wethy az keepmutalokkal az 
az hamys kereztyenekkel el walazthwan ewtet az bodoghokthwl Es eggye- 
sythwen Steth az karhozthakkal oth leezen syralom Es fogh czykorghatas.0 
Ez wthan wagyon ez may zenth Ewangyelywm Hasonlatos menyeknek Orzagha 
thyz zyzekhez (Lyra) az az kerezthyen anya zenth egyház wgy mynth 
leelek zerenth walo elSkhSz Thyz zyzekhez (Lyra) az az Istennek IawyrSl 
ghondolokhoz mert az zyzessegh yegyzy Az ystenrSl walo ghondolkodoknak 
elethyth Mert mykeeppen az thyztasagh fel emely embernek 8 elmeeyeth 
ez wylaghyakrol Es zerzy S eertelmeeth Igazsaghnak ghondolattyara 
Ezenképpen aaz bwyasaagh megh nyomoryttya embernek elmeeyeth 
Es thwdatlanna theezy ew ertelmeeth hogy ne ghondolgassa 8 Idwesseegeth 
Es ezenképpen theezy wgy mynth baromma Azerth mongya wala az poghan 
bblcz Arysthotyles Az gyenyerwseeghes eeleth baromnak Elethynek hywat- 
thathyk. Kyk weewek ew lampaswkat (Gorra)^ az lámpásnak weethely nem 
egyeb hanem Iomywelkedeteknek mwthatasa hogy legyenek egyebeknek yo 
peelda adok Es ky meenenek az wB leghennek eleyben, az az crystusnak 
Es meny azzonnak, az az kerezthyen anya zenth egyháznak De magha ew 
kezzwlífk StSn walanak bolondok Es StBn bolczek (Lyra) Merth az bSlcz 
zyzek nem egyebek hanem az yo kerezthyenek Awagy zerzethesek kyk az 
ew yo mywelkedetyketh yo weeghre zerzyk thwdny mynth yelesben Isthennek 
Dyczeseeghere Es thwlaydon Idwesseegekre Es rokon barathywknak epwlethwkre 
Es az bolond zyzeknek mondathnak azok kyk thwlaydon DyczSseghwketh 
Es embereknek dyczerethyketh keresyk azaz 6 yo mywelkedethykben 
Azerth méltán mondatnak bolondoknaak Merth az ew yo Mywelkedethyketh 
el wezthyk az Io ygyekezethnek fogyathkozasaeert De az Sth zyzek weewen
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Guillelmus Parisiensis, Postilla super Epistolas et Evangelia.
Aliud evangélium de virginibus secundum Mt. XXV.

Historia huius evangelii facta est anno Christi XXXIII. (XI. Kal. 
április feria III. luna XII indicione VI.)
Ante inicium illius evangeliis scribit sanctus Matheus in eodem capitulo

Si enim malus servus dixerit in corde suo moram facit dominus meus 
venire et ceperit percutere conservos suos, manducet et bibit cum ebriis

veniet dominus servi illius in die qua non sperat et hora quam ignorat 
et dividet eum scilicet separando animam a corpore 
in morte ipsius partemque eius ponet cum ypocritis, id est cum falsis 
Christianis. Separando eum a beatis et coniungendo ipsum cum damnatis. 
Ibi erit fletus et stridor dentium.
Tunc statim sequitur evangélium hodiernum. Simile est regnum celorum 
decem virginibus. Ly. id est ecclesia militans quantum ad statum 
contemplativum decem virginibus id est contemplativis. Ly. 
virginitas enim significat vitam contemplativam 
quia castitas elevat mentem
a carnalibus et sic disponit intellectum ad contemplationem veritatis. 
Sic econtrario luxuria deprimit mentem 
et causat ebitudinem intellectus,
et sic reddit hominem quasi bestialem, propter quod dicitur in ethi.
Vita voluptuosa vocatur vita pecudum.
Que accipientes lampades suas Gor. acceptio lampadum 
est ostensio operum ut sint aliis in exemplum 
exierunt obviam sponso id est christo 
et sponse id est ecclesie quinque autem ex eis erant 
fatue et quinque prudentes Ly.
virgines enim prudentes sunt contemplativi seu religiosi 
qui opera sua bona ad finem debitum ordinant scilicet principaliter 
ad gloriam dei et ad salutem propriam et ad edificationem proximi. 
Econtrario fatue virgines dicuntur que propriam gloriam 
et favorem hominum querunt in>suis bonis operibus.
Et merito dicuntur fatue virgines quia bona opera sua
perdunt propter defectum intentionis recte. Sed quinque fatue acceptis
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8 lampaswkat (Gorra) az az yo mywelkedethyketh nem wynek olayth 
o welwk Kyben Iegyzethyk ysteny zerethet Merth Mykeppen az olay. 
mynden nedwes allathnak felywle aal Azonkeppen az Istheny zerethet 
mynden Io mywelkedetheketh fSlywl mwl De maga az bSlcz zyzek wynek 
olayth 8 edenBkbe Az az Isteny zerethethSth Lampaswkal egyembe 
Az az Io Mywelkedetekkel wgy mynth azt mondana Isteny zeretethbSl 
tetthek az § Io mywelkedethyketh De maga az wS legen kesedelraeth 
teewen el nywghowanak Es mynd el alwanak Ez keesedelem mondathyk 
Idwezytthenknek menybe Menethythwl foghwa Itheeleth napyaygh 
Mely Idew az 8 hozyw wolthaert mondathyk kesedelemnek Es ez yd§ 
folyásában mynden emberek megh halnak Iok Es ghonozok 
mely halai Iegyzetthethyk Ith az olwaason Merth az Ithelethre 
IewS Chrysthusthwl olyan kynyen halotthayb§l-fel thamaztathnak 
mykeppen ember egy masth almaabol fel serkentenee De maga eyhfeele- 
koron (Lyra) Ezen nem eerthethyk hogy az wtholso ytheleth Eyel 
zolghaltathneek hanem nappal Mykeppen zenth pal apostol yrya: 
wrnak napya megh yelenty embereknek mywelkedethyth De maga az 
Ithelethnek Ideye my thwlwnk el wagyon eneezthween azért yelenthethyk 
yth az eeyfeelen Mert azok kyk eehfeelen leznek embereknél el wagyon 
eneezthween Kayaltas lwn (Lyra) az az Crystwsank zawa awagy 
az angyaloknak kyk hyyak az haalotthakat az Ithelethre Thahat fel 
keleenek mynd az zyzek (Lyra) Merth fel kelnek mynd yok Es mynd 
ghonozok hogy leien legyenek az Crysthwsnak Ithelethyn Es meg 
ekesyttek az ew lampaswkath (Gorra) az az ew bennwk megh ghondolak 
az ew mywelkedethyketh kykeerth Iwthalmath warnak wala zenth 
ghergely ezt mongya megh ekesyttheek Az ew lampaswkath mert ew bennyk 
megh zamlalak az ew Mywelkedetheketh kykerth alyttyak wala hogy erek 
bodoghsaaghoth wenneek De maga az bolond zyzek az bSlczeknek mondanak 
agyathok mynekwnk az thy Olaythokban Mert az my lampasynk megh 
alwznak (Lyra) Ez heyaban walo keeres Es ez thaghado feleleth 
Iegyzyk hogy senky nem folyamhathyk segefjseegh keerny akar mel 
nagy Ighaz ees zenth emberhez ees es semmynemw Ighaz Es zenth nem 
segelheth maasth az wtholso ythelethen hanem czak 8n maghanak eleegh 
az ew Ighassagha Azerth mongya zenth Ieronymws iSwendSben mynden ember 
az ew mywelkedety zerenth weezen ywthalmath Es egyebeknek Io mywel- 
kedethy Megh nem segeythetyk maas embernek byneyth az wtholso 
Itheelethben; azért mongya Nethalantan nem eleeg mynekwnk
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lampadibus Gor. id est operibus de genere bonorum Non sumpserunt oleum
secum in quo signatur caritas. Sicut enim oleum
natat super omnes liquores sic caritas
super omnes virtutes prudentes vero sumpserunt
oleum secum in vasis suis id est caritatem cum lampadibus
id est cum operibus suis quasi diceret ex caritate
perfecerunt opera sua bona. Moram autem faciente sponso
dormitaverunt omnes et dormierunt. Mora ista est
decursus temporis ab assessione christi usque ad diem iudicii.
Quod tempus propter longitudinem vocatur mora (...) In hoc autem
temporis intervallo moriuntur omnes homines, tam boni quam mali,
que quidem mors designatur hic per dormitionem. Quia ita faciliter
excitabuntur a morte per Christum ad iudicium venientem,
sicut homo excitat alium hominem dormientem. Media autem nocte Ly.
non intelligitur per hoc, quod iudicium extremum sit celebrandum
de nocte sed de die, sicut dicit apostolus I Cor. III.
dies domini declarabit etc. Sed quia
tempus iudicii est nobis occultum, ideo sic signatur
per mediam noctem, quia illa qua fiunt media nocte sunt hominibus
occulta. Clamor factus est Ly. id est vox christi vel
angelorum ad vocandum mortuos ad iudicium Tunc
surrexerunt omnes virgines ille Ly. quia omnes resurgent boni et
mali ut appareant in iudicio christi et ornaverunt
lampades suas Gor. id est apud se cogitaverunt
opera sua pro quibus remunerationem expectabant. Unde
Greg. Ornant lampades, quia apud se
opera sua numerant, pro quibus eternam
beatitudinem recipere speraverunt. Fatue autem scilicet virgines
sapientibus dixerunt, date nobis de oleo vestro quia lampades nostre
extinguuntur. Ly. Ista petitio vana et responsio negativa
signant, quod nullus poterit ad alium quantumcumque
iustum recurrere pro auxilio, nec aliquis quantumcumque iustus
poterit alium iuvare, sed sibi soli sufficitet
iusticia sua. unde Hiero. In futuro unusquisque
pro operibus suis mercedem accipiet. Nec possunt
in die iudicii aliorum virtutes aliorum vicia sublevare.
Et hoc est quod subditur Ne forte non sufficiat nobis et
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Es thynekthek De Inkab eregyetek el az arosokhoz Es wegyethek maghatoknak 
Zenth Ambrus dokthor wgy mond Azok arwlyak az olayth kyk hyzelkedween 
az lelkeketh theewelghesre boczatyak kyrSl yra zenth dawyd az solthar 
kényben De maga az bynesnek olaya megh nem kewerytthy az een feyemeth 
Es mykoron menneenek wennye el lewe az w8 legeny (Lyra) az az Crystws 
yoknak eleegyththeeseere Es kyk keezen lwnek Io mywelkedethykkel 
Kyketh Istheny zerettethben tßttenek Bee meeneenek ew weele az 
menyekzSben, az az Mennyey bodoghsaaghban Es bee teeteteek az kapw 
(Gorra) Irghalmassaghnak Wgy mond kapwya boczanathra Ky mastan 
Myndeneknek megh nytthatyk DiczSseeghnek kapwya beeh menethre ky 
mastan penythencya tharthoknak megh nyhtathyk Wtholzor Az az Ighen 
keeseen El Ieweenek az egyeeb zyzek mondwan Vram Vram nyssad meg 
mynekunk (Lyra) Holoth hyyak ewteth vrwknak ezen Ielenthethyk megh 
Hogy hyttek ew benne de myth Háznál hogy zaddal hywod ha mywelkedethed- 
del megh thagadod Es az feleluen monda byzpn mondom neektek mert nem 
thwdlak thyteketh (Lyra) Byzonytthalnak esmeerethywel kywel czak az 
zenthek esmertethnek Isthenthwl Azerth wygyazyathok (Gorra) Mynek 
elewtthe az wS legeny el Iwyen Merth nem twdyatok az napoth sem az 
orath az az thy halalthoknak orayat Azért wygyazyathok hogy keezen 
thalalthassathok. Amen Amen
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vobis. Ite potius ad vendentes et emite vobis.
Unde Ambro, vendunt oleum qui adulando
animas in errorem mittunt de quo dicitur in Ps CXL
Oleum autem peccatoris non impinguet caput meum etc.
Dum autem irent emere venit sponsus Ly. id es Christus 
ad remunerationem bonorum et que parate erant Ly. per bona opera 
in caritate facta intraverunt cum eo
ad nuptias id est ad celestem gloriam et clausa est ianua
Gor. ianua inquit misericordie ad indulgendum que modo
omnibus aperitur. Ianua glorie ad intrandum que
modo omnibus penitentibus reseratur Novissime id est nimis
tarde veniunt et relique virgines dicentes Domine domine aperi
nobis Ly. per hoc quod vocant eum dominum signatur
quod crediderunt in Christum. Sed quid prodest ore invocare si opere
neges. At ille respondens ait. Arnen dico vobis nescio
vos. Ly. scilicet notitia approbationis qua soli
electi a deo cognoscuntur. Vigilate itaque Gor. scilicet
antequam veniat sponsus quia nescitis diem neque
horam scilicet mortis vestre.
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Nyelvemléktár IX. 102, 3-38.

Thery megh Imaran en edesSm 
ywy el ymaran en zerethSm 
hogy thawozyek el imaran az keserwseges 
banathnak thore az En zywembSl

Oh een edes zerelmem Oh en nagy kywansaghom
Oh een zemeymnek wylagossagha
Oh en ziwemnek gyenyerew erwendetesseghe
agyad megh ennekem
az the zent zynednek wydamaagat
mwthassad megh ennekem az te zent orchadat

Oh En remeenseghem
Oh en lelkemnek eelete
Mwthassad megh the magadath ennekem

(Es meg eleghedem en weele)
De mykoron az megh keserSdeth zeplStelen zyz marya 
yllyen bezedeketh mondana 
íme halla nagysoksaghw angyaloknak 
zengheseketh mondwan

Menyorzagnak kyralne azzona Srwly alleluia
(Mert az kyt the mehedben erdemleel hordoznya alleluia)
Fel thamadoth ymaran mynt megh mondottha alleluia
Es hatra tekyntwen az Eedes zyz annya Maria
lathaa az S edes zyletthet az nagy dyczSsegnek
kyralyath ywnye nagy kyraly ekesseeghel
kezenuen 8 neky Es mondwan
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Nyelvemlék-tár X. 330, 27- 331, 30.

tery meg ymmaran tery meg ü en eriesseges wram 
ees en ystenem es en egyetlen eg’ zent fyam 
hat tawozyek el ymmaran az en nagy keserwsegemnek 
banattya Es mengySn ky en zywembewl az nagy 
keserwsegnek thewre
(wes weegeth wes wegeth ymmaran az en ohaytasymnak 
es kenyhwllatasymnak)
0 en zerelmem ees en kewansagom
0 een zemeymnek wylagossaga
ees en zywemnek eedes wygasagha
ad meg ymmaran ennekem ad meg ymmaran ennekem
az te zeep zent zynednek wygasagos latassath

(0 ky kewzel zengh az zent zozat en fyleymben)
0 en egyetlen egy remensegem 
en zomorw lelkemnek eedes eelety 
mwtassd meg ymmar az te edes zent orchadnak 
edes zeep zynet ennekem

Mykoron azért az edes zyz Annya marya 
yllen syralmas zozatot tenne 
AzonkSzben kezde nagy zeep angyaly 
zengeest hallany monrfwan 
(Regina cell letare alleluia 
resurrexit sicut dixit alleluia)
Menyorzagnak kyralne azzonya ewrewl alleluia

mert fel tamadot mykent meg mondotta alleluia 
Azonkezben el ywtwan az edes mennek fewldnek 
wra teremteeye nagy sok mondhatatlan sokasagw 
zentewkel zent angyalokat es yllyen módón 
ydwezle az ew zent zyleeyet mondwan 
(Salwe sancta parens gaude et letare filia 
sion ecce fructus ventris tui ecce quem virgo 
peperisti et aluisti exulta satis Oh humani 
generis adiutrix)
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Idwezlegy een zentseges zylem
(Es en edes anyam marya
Fel thamattam ymaran Es yme weled wagyok)
Srwly Es wygagy syonnak leanya
Srwly eleegh keppen tellyes embery nemnek seghedelme
Ime hoi the mehednek gymSlcze
Ime hol az te zyzen zylt zyletted
íme hol kyt te zyzesseges theyeddel thartotthal
Es neweltheel

Nyssad megh az te zadat Es een beeh tSltem Steth 
kery keenSth een thwlem Es myndenth adok teneked 
Ez wtan az edes zyz marya lewe esuen §  zent fyanak 
labay elSth nagy alazatossagal monda

Boldogh ky ywth wrnak neweeben
Es mastan wram fogagyad te zolghalo leányodnak
kerelmeesyth Es kenyerghesyth
Engegyed
hogy wala mely bynes engem hywan 
the hozyad akarand thernye
Nythwan lelye te zent Irgalmassaghodnak aythayat 
Ees Ky En Bennem the zent zerelmedert byzandyk

Az ghonoz ellenseghnek alnoksagos czalardsagath
8 halalanak ydeyen ne fellye
felele 6 neky az 8 edes fya Es monda
Oh mynd SrSke bodogh
mely igen nag' az the zeretethSd
(es mel nagy az te kegyelmesseged)
The wagy yzraelnek dyczSsege 
The wagy Izraelnek wygasaga
the wagy az en neepemnek thyztesseges fel magazthalaasa 
Leegy irgalmassaghnak annya mynden byneseken

Es myndenek Brwllyenek te benned 
Es megh wygaztaltassanak te myattad 
Es meg aldassanak te benned ...
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Idwezlegy en zentseges zylem

ewrwly ymmar ees wygagy syonnak leyanya

íme hol az te mehednek gywmewlcze 
íme hol kyt zyzen fogattal es zyzen 
zylteel tartottal 
es neweltheel
Ewrwly ymmaran tellyes embery nemnek segedelme 
nysd meg te zadat ees be tewltom ewtet 
keer keerewth en edes zylem es myndent adok tenekewd 
Az yllyen bezedewket nagy eedessegel halwan az - 
edes zyz marya ottan nagy alazatossagal labayhoz 
eseek ees monda
n ky aldot ky ywt wrnak newehen
azért halgassad meg the alazatos zolgalo leyanyodnak 
bezeedeet kewnyergeseet ees esedewzeseth 
kerlek engegyed meg myndeneknek elewtte 
hogy walamely bynes ember hywan az en newemeth 
the hozyari akarand ternye
talall'a nytwan te zent yrgalmassagodnak aytyat 
ees ky az en newembe te zent zerelmedeert 
aytatossaggal byzandyk en bennem
pokolbeli ellenseghnek czalardsagat

\
ne felye e^N^alalanak ydeyn
Es reya felelWen az ew edes zent fya yesws monda
Oh mynd erekyl ereke bodoghsaagos zent zylem
mely ygen nagy az te zerelmed Az zegeny bynesewkhewz

te wagy yzrahelnek mynden dyczewsege 
ees SrSme
te wagy az en nepemnek mynden tyztessege
leegy ez napsagtwl foghwa mynden bynesewknek
yrgalmassag annyok
hogy mynden ewrewlyen te benned
Es meg wygaztaltassanak te henned
Es meg aldassanak te myattad ...



Pelbartus de Temesvár: Sermones de tempore. Dominca Pasce. Sermo II.

U § ...0 fili dei dulcissime o amantissime nate mi te pridem vidi pla

gis repletum sevissimis, utinam iam viderem gloriosum. Dixisti o fili 

mi et totiens dixisti tercia die resurgam, en iam dies tercia imminet, 

surge ergo et pone finem gemitibus meis et veni ut videam te, o lumen 

oculorum meorum. Ostende mihi faciem tuam, sonet vox tua in auribus 

meis, vox enim tua dulcis et facies tua decora nimis ut scribitur Canti 

II. (14.) X § Item contemplemur secundo circa hoc, quomodo interea do

minus iesus cum omnibus electis de inferno eductis et angelis beatis 

venit ad sepulchrum et ibi resurrexit ut tactum est precedenti sermone* 

Et primo Gabrieli archangelo mandavit secundum Vincentium dicens Sicut 

tu annunciasti matri mee incarnationem meam, ita nunc vade annuncia si

bi resurrectionem meam. Illeque cum militia angelorum veniens ad came

ram virginis, cepit intonare ceteris concinentibus. Regina cell leta

re, quia quem meruisti portare resurrexit, sicut dixit alleluia prout 

fuit revelatum beato Gregorio quod sic angeli cantabant Rome coram ima

gine virginis etc. Cumque beata mater de tali dulci cantu miraretur, 

mox christus ingenti lumine ei apparuit salutans: Salve sancta parens 

etc. 0 mater chrissima cessent tua lamenta, gaude mecum en ego ipse sum 

quem virgo concepisti peperisti et lactasti ac in cruce pendentem con

spexisti. Ecce passionis mee cicatrices mox ipsa adoravit dicens: Bene

dictus qui venit in nomine domini. Et dulciter mater filium amplexando 

osculabatur et cicatrices...Y § ...Item, processerunt prophete cum omni

bus filiis israel et electis veteris testamenti dicentes illud Judith 

XV (10) Tu gloria hierusalem tu leticia israel, tu honorificentia popu

li nostri...
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JEGYZETEK A FÜGGELÉKUEN A G U ILLER M U S-I’D SZT ILLÄ IIO Z

a) Egy üres oldal után, a nagyböjti perikópáktól elkülönítve olvasható az iniciá
lékkal díszített evangéliumi szakasz, melynek fontosságát a posztilla külön ki
emeli.

b) Csak a posztilla szövegét közlöm. A bibliai idézetek vannak félkövérrel írva.
c) Mt 24, 45-51.
d) Volf György következetesen 5orran-nak olvasta Gorrant. Nicolaus Gorranról (cca. 

1210- cca. 1295), a párizsi domonkos prédikátorról és a Szt. Jakab kolostor 
priorjáról van szó.





Az "Esztergomi rövid krónika" hitelességének kérdéséhez

(írótinta és pergamenvizsgálatok)

Juhász László

Az elmúlt évben az Országos Széchényi Könyvtár felkérésére a Bűn

ügyi Technikai Intézetben vizsgálatokat végeztünk az esztergomi Főszé

kesegyházi Könyvtár tulajdonát képező Ms. III. 184. jelzetű kódexen.

Ez, a "KÓDEXEK a középkori Magyarországon" c. kiállításon-*- is bemu

tatott kódex voltaképpen két fő részből áll: Énekek éneke (1-19. levél) 

és Iskolai jegyzet (19-23. levél). Harmadik résznek tekinthető a kötet 

utolsó oldalán található, ún. "Esztergomi rövid krónika" (1. sz. fény

kép).

A szakértői feladat e különálló rész - a továbbiakban: Krónika - 

keletkezési idejének meghatározása volt. Pontosabban: el kellett dönte

ni, hogy ez a hat sorból álló kódexírás a 19. században keletkezett-e 

("Litteráti-hamisítvány"), avagy jóval azt megelőzően, a 12., vagy a 13. 

században íródott.

A kódex vizsgálatát végző kutatók (Knauz, M. Florianus, Jakubovich, 

Gerics, Mészáros, Csóka) - a paleográfiai jellegzetességek alapján - az 

Énekek énekét és az Iskolai jegyzetet egyöntetűen a 11. század második 

feléből valónak, illetve 12.századinak tekintik.Igen eltérőek viszont a 

vélemények a Krónikáról, annak keletkezését, időbeliségét illetően.

A kutatók egyik csoportja kétségbe vonja annak hitelességét, ugyan

akkor mások lándzsát törnek eredetisége mellett.

Paleográfiai vizsgálatok alapján Gerics a Krónikát nemcsak hogy hi

telesnek, hanem II. Béla idejéből valónak tartja,  ̂Csóka szerint azon

ban sem a személy- és helynevek helyesírása szempontjából, sem paleog

ráfiai alapon nem tekinthető 12-13. századi bejegyzésnek. Ugyanakkor 

azt is hangsúlyozza - ellentétben Jakubovichcsal -, hogy a Krónika nem
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lehet a "kódex értékének növelésére gyártott 19. századi silány hami

sítvány" sem. Azt egyszerűen "különösebb cél nélküli játékos toll-, 

vagy íráspróbának tartja, és ezért azt véljük -, hogy törölnünk kell a 

hazai történeti forrásaink gyűjteményéből".^

A vizsgálatra küldött és a közelmúltban különösen sok vihart túl-
**

élt,H nyolcszáz éves kódex, illetve Krónika alapvetően archeometriai 

jellegű vizsgálata a szó szoros értelmében kriminalisztikai feladatnak 

bizonyult. Magát a feladatot a technikai írás- és okmányvizsgálatokban 

alkalmazott, közvetett vizsgálati módszerekkel kíséreltük megoldani.

Vizsgálati módszerek

A kormeghatározás a kriminalisztikai írás- és okmányvizsgálatok 

egyik sarkalatos, bár mind ez ideig teljesen nem megoldott, de a kuta

tások homlokterében álló témaköre. A jelenleg ismert és a gyakorlatban 

alkalmazott vizsgálati módszerekkel különböző írások keletkezésének 

tényleges idejét (abszolút kronológia) egyértelmű bizonyossággal nem 

lehet megállapítani. Esetenként komplex vizsgálatokkal - különböző tör

téneti, gyártástechnológiai stb. információk birtokában - következtetés 

útján is csak hozzávetőleges kormeghatározás tehető, illetve ténylege

sen csupán valószínűsítésre nyílik lehetőség.

Két, vagy több írás keletkezési idejének meghatározásánál is (rela

tív kronológia) igen sok a bizonytalanság. Azonban az írások technikai 

jellemzőinek feltárásával, illetve összehasonlításával azok keletkezési 

körülményeire nagy biztonsággal következtethetünk. Ilyen vizsgálatokkal 

informálódhatunk az egyidejűségről, de a keletkezés sorrendiségének 

megállapítása - ha erre egyéb sajátosság, pl. vonalkereszteződés stb. 

nem utal - szintén nehéz, majdnem megoldhatatlan feladat.

Jelen esetben a kódex első két részének és a Krónika írásának egy

idejűsége eleve kizárt. Azonban bizonyítandó, vagy cáfolandó azok írá

sának keletkezése közötti igen nagy (több száz éves) időeltérés. *

2 2 6

*



Technikai vizsgálatok

A Krónika, illetve a kódex bizonyosan eredeti írásainak technikai 

vizsgálata alkalmával feltárt információk nem bizonyultak és nem is 

bizonyulhattak - a vizsgálatok végső célja szempontjából - meghatározó

nak, az alábbiak miatt:

- a Krónika írása ugyanazon a pergamen alapú hordozón található, mint 

amelyen a kódex második részének befejező szakasza;

- a pergamen fizikai tulajdonságaiból, illetve a scriptorok íróeszkö

zeinek sajátosságaiból adódott, hogy az íráshordozón sem benyomódás, 

sem átnyomódás nem jött létre;

- a tinták festékanyagának hordozóhoz való tapadása (kötődése) sem mu

tatott jellegzetesen eltérő képet.

A technikai jellemzők információi tehát a további vizsgálati menet 

meghatározása szempontjából közömbösek voltak.

Mivel a kódex "ősi" előéletéről, annak tárolási körülményeiről igen 

keveset tudunk az alapvető feladat végső megoldása szempontjából célra

vezetőnek a Krónika festékanyagának a kódex írásainak festékanyagával 

történő összehasonlító vizsgálata tűnt. Azonban az írások kémiai, il

letve fizikai-kémiai módszerekkel történő vizsgálatától a festékanyagok 

állapota és kis mennyisége miatt el kellett tekinteni, mivel az elvég

zésükhöz minimálisan szükséges mennyiségű mintavétellel is már igen sok 

írást kellett volna megsemmisíteni. Az egyértelmű és pozitív eredményt 

azonban ez a roncsolásos módszer sem garantálta volna.

A Krónika festékanyagának az eredeti kódexírások festékanyagával 

történő összehasonlító vizsgálata a következő, sérülésmentes eljárások

kal .történt:

1. Optikai vizsgálatokkal az elektromágneses sugárzás teljes optikai 

tartományban (UV, VIS, IR), részben a reflexiós, részben az emisszi

ós jelenségek jellegzetességeinek összevetésével.
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a) Infravörös-reflex vizsgálatok:

1000 nm-nél a Krónika írásának festékanyaga erőteljesen infra- 

aktív, ugyanakkor az eredeti kódexírások a 22. és a 23. lapokon a 

tolipróbák kivételével nem azok (2. és 3. sz. fényképek). Mindez 

azonban nem bizonyítja a Krónika tolipróba voltát, hiszen már a 

22. lap rektóján is található eredeti infraaktív írás is (4. és
5. sz. fényképek).

A kódex valamennyi oldalán megvizsgálva az eredeti írásokat - 

infraaktivitás szempontjából - nagyfokú heterogenitás figyelhető 

meg, még ugyanazon oldalak esetében is.

b) Látható fényben történő vizsgálatok:

- Vizuálisan jelentős színi eltérés figyelhető meg a Krónika írá

sai és a kódex első két részének írásai között. Az eredeti írások 

sötétek, míg a Krónika írásai inkább barna tónusúak.

A vizuálisan észlelhető színeltérések, tónusdifferenciák az egész 

kódexen végig nyomon követhetők.

- Optikai szűrőkkel történő vizsgálatok - a legkülönbözőbb szűrő- 

variációkat alkalmazva - nem hoztak egyértelműen értékelhető 

eredményt, ennek során is nagymértékű heterogenitás volt megfi

gyelhető.

- Igen jól értékelhető eredményeket szolgáltattak a fénymikrosz

kópos vizsgálatok.

Különböző megvilágítási módozatok alkalmazásával az írásnyomvona

lakban levő festékek technikai-fizikai állapotáról informálódhat

tunk.

Mind a Krónika, mind pedig a kódex első két részének írásai ese

tében a festékstruktúra nagyfokú megegyezőséget mutatott. Ezek 
igen jellegzetesek, és egyértelműen leírhatók: a tintaanyag mo

zaik-, vagy fakéregszerű töredezettsége; a repedezett felületen 

sárgás, néhol barnás, fénytelen, majd a fényt erősen törő festék
képletek a nyomvonalakban a festékanyag tapadása (kötődése) hete

rogén, a felületi egyenetlenségek; illetve a festékszerkezet miatt 

a hordozó fedése nem tökéletes (6. és 7. sz. fényképek).
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c) Fotólumineszcenciás vizsgálatok eredményei mind a kétféle írás 

esetében azonosak voltak. A tintákon UV-, kék fény-, illetve lézer- 

gerjesztést alkalmazva, sem fluoreszcenciát, sem foszforeszcenci- 

át nem lehetett kiváltani.

2. Műszeres vizsgálatok:

a) Röntgenfluoreszcenciás vizsgálatokkal a festékek szervetlen elemi 

összetételének meghatározására nyílott lehetőség. (A vizsgálatok 

az MTA Izotóp Intézetében történtek.)

A szervetlen elemi összetétel - mind a és mind a ^Cd-izo-

tópos gerjesztéssel - a két írás esetében igen közeli. Eltérés 

csupán a mennyiségi arányokban figyelhető meg (1. és 2. ábra).

b) A festékek szervesanyag-tartalmát diffúz reflexiós infravörös 

spektroszkópos eljárással vizsgáltuk. (A vizsgálatok végzése az 

MTA KKKI-ban történt.)

A vizsgálatok eredményei szerint a két, összehasonlított festék

anyag között szervesanyag-összetétel szempontjából igen nagyfokú 

a hasonlóság (3. sz. ábra).

A vizsgálati eredmények értékelése

1. Az eddigi vizsgálati eredmények alapján egyértelműen megállapítható, 

hogy a kódex első két részének írásanyagai nagyfokú hasonlóságot mu

tatnak a Krónika írásainak festékanyagával. Másképpen fogalmazva: a 

Krónika írásainak festékanyaga számottevően nem különbözik a kódex 

írásainak festékanyagától. Ezen összetételbeli hasonlóság és számos 

optikai vonatkozású megegyezőség azonban továbbra sem zárja ki a 

Krónika tolipróba jellegét, vagy hamisítvány voltát, de nem is bizo

nyítja azt.

2. Igen jelentősnek tekinthetők a műszeres vizsgálatok eredményei.

A Krónika írásainak festékanyagában — mind elemi összetételét, mind
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szervesanyag-tartalmát figyelembe véve - nem mutatható ki olyan kom

ponens, amely megalapozottá, illetve indokolttá tenné e kérdéses írá

sok keletkezésének 19. századi származtatását.

A vizsgálatok első szakasza lezárult, amely tulajdonképpen elővizs

gálatnak is felfogható. Az általunk alkalmazott módszerekről közel sem 

állítjuk azok abszolút kizárólagosságát. Csupán a jelenleg rendelkezé

sünkre álló vizsgálatok skáláját jártuk végig, mindenekelőtt szem előtt 

tartva azt a tényt, hogy e ritka és igen értékes kultúrtörténeti kin

csünk beavatkozásunk során változatlan maradjon.

A jelen vizsgálatok során szerzett tapasztalatok, illetve az eddigi 

eredmények már egyértelműen körvonalazzák azokat a további összehason

lító vizsgálatokat is, amelyek várható eredményei minden bizonnyal a ka

tegorikus vélemény megalapozását fogják szolgáltatni.

A pergamen és vizsgálata

A kódexírások festékanyagának vizsgálata mellett lehetőségünk nyí

lott az íráshordozó pergamen fény- és elektronmikroszkópos vizsgálatára 

is. E vizsgálatok elvégzését azért tartottuk fontosnak, mert a szakiro

dalomban erre vonatkozóan nem találtunk adatokat.

A pergamen készítése

Válaszképpen az egyiptomiak ie. 2. századi papiruszkiviteli korlá

tozására - II. Eumenész király uralkodása idején (ie. 197-159) - Perga

mon városában állati bőrre kezdtek kéziratokat írni.-* Ettől kezdve egé

szen napjainkig a pergamen, vagyis: lenyúzott állati bőrök** - főleg 

juh, borjú, kecske - speciális kikészítésével előállított vékony hár-^ 

tya, íráshordozóként is használatossá vált. Bár a papírkészítés elter

jedése ezt a viszonylag drága és nehezen kezelhető íráshordozó anyagot
r

a későbbiekben fokozatosan kiszorította, élettartamát legfeljebb a leg
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újabb szintetikus anyagok némelyike múlja csak felül. A pergamen készí

tésének ősi technikájáról (8. sz. fénykép) igen sok adat áll rendelke

zésünkre.^ Hajdani előállításának főbb lépései a következők voltak:

- a lenyúzott állati bőrt több napon át meszes vízben áztatták;

- a kezelt bőrt megtisztították a fellazult szőrtől, hús-, zsír- és 

egyéb maradványoktól;

- a megfelelően formált bőrt erre a célra készített rámán kifeszítették, 

majd a napon teljesen kiszárították;

- száradás után dörzskővel igen finomra csiszolták;

- ezt követően az így nyert hártyát krétaporral beszórták, hogy a tinta 

szét ne folyjon rajta;

- a legutolsó lépés a megfelelő méretre való felvágás, illetve vonala- 

zás volt.

A bőrgyárak pergament ma már nem állítanak elő, de megjegyzendő, 

hogy a bőriparban alkalmazott modern bőrkikészítési technológia első 

lépései megegyeznek a hajdani "pergamenisták" szigorú titokként kezelt 

receptúrájával.

A jelenlegi kutatások eredményei tisztázták azokat a biokémiai, il

letve kolloidkémiai folyamatokat,® amelyek magyarázzák, illetve egyér

telművé teszik a pergamen hosszú élettartamát és egészen sajátos írás- 

hordozó, illetve írásmegkötő képességét.

A pergamen készítési technikáját tanulmányozva, belátható, hogy a 

leendő pergamen minőségét alapvetően az erre a célra szánt állatok bő

réből a kikészítés során nyert irharéteg milyensége szabta meg. Az irha 

egyben a köztakaró fizikai tulajdonságait leginkább meghatározó rétege. 

Vastagsága és szerkezete állatfajonként igen változó. Ugyanazon állat

faj, esetében is eltérő: kortól, ivartól és klimatikus viszonyoktól füg

gő, sőt eltérő az állat egyes testtájékain is.

Fénymikroszkópos vizsgálatok

A pergamen keresztmetszetének áteső fényben történő vizsgálatához a 

megfelelően kiválasztott mintákat alávetettük a szövettanban jól ismert
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metszetkészítési procedúráknak. A beágyazott, majd haematoxilin-eosin 

festéssel megfestett mintákból vizsgálatra alkalmas metszeteket lehe

tett készíteni.

A meglepő az volt, hogy a pergamen szövettani struktúrája 800 év 

eltelte után is felismerhető volt. Az irhának ez a rétege igen tömör és 

sejtszegény, a benne levő kollagénrostok vastag nyalábjai hálózatos el

rendezésűek, közöttük elasticus rostok fonadéka figyelhető meg (9., 10. 

és 11. sz. fényképek). Az észlelt sajátosságok megegyeznek az irodalmi 

adatokkal

Elektronmikroszkópos vizsgálatok

A megfelelően előkészített minták vizsgálata során - nemcsak a per

gamen felületén, hanem keresztmetszetén is - jól elkülöníthetők a fény- 

mikroszkópos sajátosságokat alátámasztó struktúrák (12., 13., 14., 15. 

és 16. sz. fényképek).

Igen szembetűnő és plasztikus a rostnyalábok párhuzamos lefutása és 

sűrű szövedéke. Az összefüggő, kompakt felületen megfigyelhetők a dörzs- 

kővel való "simítás" nyomai is a felületen elhelyezkedő laza, szakadt 

rostszálak formájában.

A kódexek pergamenlapjainak fény- és elektronmikroszkópos vizsgála

tával egyértelműen megállapítható volt, hogy az íráshordozó réteg szö

vettanilag nem más, mint az irha hálózatos rétege (stratum reticulare).

A pergamenfelület összefüggő tömörsége, az inaktív fehérjestruktúra 

mélyebb rétegekbe irányuló festékdiffúziót nem tesz lehetővé, ellentét

ben a papír alapú hordozókkal.

A 17. sz. fényképen közönséges irodai géppapír elektronmikroszkópos 

szerkezete látható. A papír "rendkívül" laza felépítésű, a cellulózros

tok és az adalékanyagok a festékanyagok számára jelentős mértékű diffú

ziót biztosítanak (Vö. a 15. sz. fényképpel). A pergamen-, illetve a 

papír alapú íráshordozók eltérő festékmegkötő sajátosságával magyaráz

ható az a tény, hogy a pergamenről levakart írások rekonstrukciójának 

esélye minimális, ellentétben a papír alapú hordozókkal.
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1. A kódex utolsó levelén található, vizsgált "Esztergomi rövid krónika"



2. Normál felvétel a kódex írásokat tartalmazó, utolsó két oldaláról.
A 23. levél rektóján a Krónika látható



A

3. Infravörös-érzékeny fotoemulzióra készített felvétel 
a kódex írásokat tartalmazó, utolsó két, oldaláról. 

Krónika-írások és a tolipróbák jól láthatók (infraaktívak)

/



4. Normál felvétel a kódex 22. levelének rektójáról, a nyilakkal 

jelölt rész - látható fényben is - színben és feketedésben el 

tér a többi írástól



5. In fra vö rö s -é rzé ke n y  fotoem ulz ióra  k é s z í t e t t  f e lv é te l  a 21v-22r. o ld a la k ró l .
A n y i la k k a l  j e l ö l t  í r á s  i n f r a a k t ív



6. Fénymikroszkópos felvétel az eredeti kódexírások festékanyagának
felületi szerkezetéről



7. Fénymikroszkópos felvétel az eredeti kódexírások festékanyagának

felületi szerkezetéről





PERGAMEN

Fe

EREDETI KÓDEXÍRÁS

^gCd-gerjesztés; t= 2000 sec

ábra. ^Cd-izotópos gerjesztéssel kapott fluoreszcencia-spektrumok;
t=2000 sec.
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8. Korabeli metszetrajz a pergamen készítéséről



N = 2 UUx

N = 200x

9-11. Fénymikroszkópos felvételek a pergamen keresztmetszetéről

70x



N = lOOx

N = 45x

12-13. Elektronmikroszkópos felvételek a pergamen felületéről



N = 2ljlJx
14. Elektronmikroszkópos felvétel a pergamen keresztmetszetéről

N = 2 0 0 x ,  1 0 % - o s  s ú r o l ó  e l e k t r o n n y a l á b  

15. F e l ü l e t i  s t r uk tú rák  a pergamenről



N = 100, 10%-os súroló elektronya1áb 

16. Struktúrák a pergamen keresztmetszetéről



17. A közönséges irodai géppapír felületének elektronmikroszkópos 
szerkezete





A wolfenbütteli zsoltároskönyv+ könyvfestészeti szempontból

Wehli Tünde

A wolfenbütteli psalteriumot az 1966-os corvey-i Kunst und Kultur 

im Weserraum 800-1600 című kiállítás rendezői vették kézbe először, és 

dolgozták fel katalógusuk számára.^ Mivel a kódex kalendáriumában a do

minikánus jelleg mellett magyarországi vonásokra figyeltek fel, felve

tették a kódex egykori magyarországi használatának lehetőségét. A zsol- 

tároskönyv típusát, az iniciálék ikonográfiáját és a motívumkincset a 

katalógus franciás jellegűnek tartotta, viszont a stílust attól függet

lennek érezte. A kalendárium tartalma és a szokatlan stílus figyelembe

vételével felmerült a kódex magyarországi keletkezésének lehetősége.

Csapodi Csaba 1974-ben tartott előadásában,  ̂majd 1975-ben közzé

tett tanulmányában*^ főleg a kalendáriumot elemezte. így elsősorban a 

kódex keletkezési idejét sikerült pontosítani. Veronai Szent Péter már

tír szereplése alapján a szent kanonizációjának évét, 1253-at jelölte 

meg a készítési kor alsó határául, míg a felső határt Padovai Szent An

tal ünnepének hiányára hivatkozva az 1262-ik évben jelölte meg. Észrevé

ve, hogy a kódex bevezető imája nő nevében beszél, Csapodi feltételez

te, hogy a kódex egy női dominikánus kolostoré, vagy annak egy lakójáé 

volt. Az eredeti tulajdonos meghatározásakor abból indult ki, hogy a kó

dexben Nagyboldogasszony napja, augusztus 15-e arannyal jelzett. Tehát 

egy Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt rendházé, vagy annak egy 

tagjáé lehetett a zsoltároskönyv. Mivel a 13. század közepi Magyar- 

országon a két domonkos női rendház közül a nyúlszigeti kapta a Nagy-

+ Wolfenbüttel, Herzog August-Bibliothek, Cod. Guelf. Heimst. 52.
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boldogasszony patrocíniumot Csapodi az itt élő apácák birtoklására gon

dolt. A kódex igényes, reprezentatív kialakítását figyelembe véve, fel

vetette annak lehetőségét; hogy a kódex eredetileg Árpád-házi Szent Mar

gité volt, aki szüleitől kaphatta azt.

A kódexet könyvfestészeti szempontból - az 1966-os katalógust köve

tően - többen elemezték. Csapodiné Gárdonyi Klára 1974-es hozzászólásá

ban a franciás elemeket emelte ki.^ D. Melha Edit 1967-ben,^ Dercsényi 

Dezső pedig 1975-ben° olaszos, elsősorban Bologna 13. századi könyvfes

tészetére jellemző sajátosságokat emlegetett. A jelen kódexkiállítás 

katalógusának könyvfestészettel foglalkozó tanulmánya - Csapodinak arra 

a megjegyzésére támaszkodna, hogy az írás franciás jellegű, és felhasz

nálva azt a hazai művészettörténészektől megfogalmazott véleményt, hogy 

az iniciálék és egyéb díszítmények olaszosak a két művészeti irány 

ötvöződéséről beszél. A két irányzat lehetséges találkozási helyéül a 

saját tradíciókkal alig rendelkezőnek mondott Magyarországot jelöli 

meg.7

Nem tekinthetjük feladatunknak a psalteriumra vonatkozó összes kér

dés és probléma felvetését, elemzését. Az eddigi kodikológiai vizsgála

tokat csupán egy apró és újabb, ellentmondásokat keltő megfigyelésünk

kel szeretnénk kiegészíteni.

A kalendárium ünnepeit fekete, vörös és arany betűkkel írták. A vö

rös és fekete betűk egyformák, sőt, a zsoltárok szövegétől is legfel

jebb méretbeli különbség választja el őket. Az arany betűk a többinél 

ívesebben hajlók: pontosabban a "h", "m", "n" és "u" betűk közel fél

köríves lábakkal csatlakoznak a szárakhoz, az "a", "b", "d" és "g" be

tűk fejei kerekek, és a betűket kis ívek kötik össze. Az arany betűk to

vábbi jellemzője, hogy szinte plasztikusan domborodnak, fényesen csil

lognak. Ezzel az arany betűvel írták be a legkiemelkedőbb szentek több

ségét, például Nagyboldogasszony napját és Szent Imre herceg születésé

nek november 5-re eső ünnepét. Szent László, Szent István és Thüringiai 

Szent Erzsébet nevét viszont egy más kéz jegyezte be. írását az előzőek

nél nagyobb, szögletesebb formájú és hullámosabb vonalakkal vezetett be
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tűk jellemzik. Vöröses árnyalatú, hígabb és így tompább fényű arannyal 

dolgozott.László neve alatt a pergamen állapotából egy korábbi, feketé

vel beírt, majd kivakart név nyomai láthatók.®

E rövid kitérő után rátérnénk a wolfenbütteli psalterium könyvfes

tészeti szempontú elemzésére.

A zsoltároskönyv két részből áll. Egy kalendáriumból, melynek vala

mennyi hónapját díszesebb KL-iniciálék vezetik be. A második rész a 

tényleges zsoltároskönyv. Ehhez 3 figurális és 5 nagyobb, ornamentális 

iniciálé készült. Ezenkívül kisebb ornamentális iniciálékban, lapszél- 

díszekben és sorzáró lécekben is gazdag a kézirat. Zsoltároskönyvünk az 

elmondottak alapján a psalteriumok egyik, Franciaországban 1230-1240 

körül kialakult típusába tartozik. Ez a típus egy kalendárium és egy 

psalterium részből áll. A zsoltárokat folyamatosan, tehát nem liturgi

kus felosztásban tartalmazza. A kalendáriumot gazdagabb példány eseté

ben hónapábrázolás és zodiákus képek egészítik ki. A zsoltárok közül a 

fontosabbakat - a nyolcas tagolásnak megfelelően nyolcat -, figurális, 

vagy díszesebb, ornamentális iniciálé vezeti be. A kódextípus korai és 

reprezentatív példájaként Isabelle de France és Kasztíliai Blanka zsol- 

tároskönyvét említhetjük. Ebbe a körbe sorolható az előbbieknél szeré

nyebb kivitelű, gyulafehérvári Psalterium Davidicum is, mely már az 

1270-es évek művészeti terméke. Az elsősorban világi hivők és főleg nők 

egyéni ájtatosságát és reprezentációs igényét szolgáló könyvtípus hamar 

elterjedt, és divatja mintegy hetven évig tartott a francia művészet 

hatósugarába eső területeken, például Angliában és a mai Belgiumban. 

Olaszországban és a német területeken a zsoltároskönyvnek ez a típusa 

nem volt népszerű. Ezeken a területeken egy olyan típus alakult ki és 

hódított teret, amelyben a zsoltárokhoz egész oldalas ó- és újszövet

ségi tematikájú képek, továbbá szentek ábrázolásai csatlakoztak. Ezt az 

igen reprezentatív és gazdagon illusztrált típust képviseli Thüringiai 

Szent Erzsébet cividalei psalteriuma és az Arenberg psalterium is.

A wolfenbütteli zsoltároskönyv könyvfestészeti elemzésre legalkal

masabb oldala a 15. recto, mely a zsoltárok könyvének címlapja. Az 1. 

zsoltárt bevezető "B" iniciálé derékszögben többszörösen megtörő, szí-
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nes, egyenes vonalakkal határolt. Az iniciálé törzsének arabeszkes ki

alakítása a 11-12. századi német romanika hagyatéka. A betű ívének ká- 

posztalevél-sora ugyanilyen igazodásé. Az iniciálé alsó térfelében két, 

szimmetrikusan elrendezett, levelekkel tarkított indasor húzódik. Az 

indasor levelei, félpalmettái itáliei eredetűek, de a 13. század húszas 
éveire a francia művészetben is közkinccsé váltak. A két indasor közé 

került Dávid viszonylag monumentális, ülő alakja. Az inda és a figura 

kódexlapunkon megvalósított összekapcsolása a Rajna menti, a szász-thü- 

ringiai, a délnémet és a bajor kódexfestészetre egyaránt jellemző az 

1220-as évek után. Az iniciálé felső ívében, egy éggömböt jelképező me- 

daillonban a keresztnimbuszos Úr fél alakja látható. Az Úr frontális, 

áldó jobbja mell elé húzott, bal kezében rotulust tart. Krisztusnak ez 

a régies - a mell előtt tartott, áldó gesztusé kézre és a könyvet he

lyettesítő rotulusra gondolunk -, típusa leginkább a 13. századi német 

portálszobrászatból ismert. A német művészetet, ezen belül különöskép

pen a kapuplasztikát jellemezte a csípőben elvágott Krisztus-alak. A tí

pus elterjedésének útvonalát, szélességét többek között néhány magyar- 

országi emlék - például a bátmonostori timpanon - is jelzi. A Krisztus 

körüli kerek mandorla, annak csillagos égboltkénti értelmezése ugyan

csak német kapcsolatokat sejtet. Az alsó mezőben elhelyezett Dávid tí

pusa - a fiatalos arc, a leveles korona, a mell fölött pánttal össze

fogott palást és az állatfejben végződő hárfa a 13. századi Franciaor

szág művészetében általánosan elterjedt volt. A francia művészettől 

csupán azért távolodik el kissé ez a figura, mert a lába nem elegáns, 

térden átvetett és nem is hegyes orrú fekete cipőbe, vagy harisnyába 

bújtatott, hanem a német művészet hagyományaiba illeszkedően mezítlábas. 

Ennél fogva a zsoltározó király jelentés szempontjából kissé az ószö

vetségi próféták, látnokok irányába tolódik át.

A kódex további figurális iniciáléi közül a 32. zsoltár kezdetéhez 

készített E(xultate, f. 72r.) iniciálét tanulságos elemeznünk. Ikonog

ráfiái típus és motívumkincs szempontjából heterogén ez az iniciálé. 

A kompozíció egésze - a harangjátékon játszó Dávid király típusa - 

francia, viszont a király mezítlábas megjelenítése megint az archaizá- 
lóbb, prófétikusabb felfogású német művészethez közelít.
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A kódex ornamentális iniciáléi, a belőlük fölfelé futó, csigákba 

rendezett, levelekkel díszített indasorok és a fólió két oldalán végig

futó szegélydíszek, az azokat benépesítő torz lények - a zenélő majmok, 

sárkányok, stb. továbbá az apró madarak és nyulak, a vadászjelenetek 

és párviadalok az 1230-1250 közötti francia motívumkincsből merítettek. 

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy az iniciálékban igen ritka a francia 

könyvfestészetben rendkívül népszerű, egymásba fonódó, levél nélküli 

inda, mely állatfejekben végződik. Teljesen hiányzik kódexünkből a 

francia kéziratokban mindig feltűnő, három- és ötujjas levél.

A wolfenbütteli psalterium sorzáró lécekben rendkívül gazdag A sor- 

záró lécnek két típusa alakult ki Franciaországban az 1230-1240-es évek 

között. Az egyszerűbb, hullámvonalas és körökkel díszített tolirajzos, 

valamint a fedőfestékes, melynek legfontosabb alkotóelemei a geometri

kus motívumok, a leveles és állatfejekben végződő indák, a futó állatok. 

Ezek a motívumok Franciaország területén kívül már az 1240-es években 

előfordulnak, gondoljunk William de Brailes művészetére. A wolfenbüt

teli zsoltároskönyv sorzáró lécei részben igazodnak a francia motívum

kincshez, részben el is szakadnak attól, és más elemekkel is gazdagod

nak. Nagyon gyakori például a hal-motívum. Ennek közvetlen forrását nem 

ismerjük. A kódex több lapján fordul elő a függőleges vonalakkal tagolt 

rozettasor. A rozetták a német kódexlapok festett képkereteivel hozha

tók összefüggésbe.

A kódex ikonográfiái és motivikus elemzése során a francia és a né

met művészet hagyományainak, illetve újabb eredményeinek párhuzamos je

lenlétéről győződhettünk meg. Ezek után térjünk a színek és a stílus 

kérdéseire. A wolfenbütteli psalterium Beatus vir iniciáléját alapvető

en az arany háttér és az öltözetek tompa kék-zöld színpárosítása hatá

rozza meg. Az indasor színei, az apró csillagok a német késő román kó

dexfestészet színvilágának használata mellet tanúskodnak. Az üresen ma

radt felületek fehér kockahálózata és a káposztalevelek fehér erezete 

az ugyanott kedvelt csúcsfény emlékét idézik. A sűrű, párhuzamosan futó 

fekete vonalak pedig a redők öbleinek emlékére utalnak. További német 

sajátosság az iniciálé törzsének aranyozása, közeinek kékkel történő
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kifestése, A francia kódexfestészetet ez idő tájt az élénk kék és rózsa

szín más színekkel szembeni túlsúlya jellemezte. E színek mellett ked

velt volt még a szürke és a világos barna is. A vörös, a zöld és az 

arany csak kisebb felületeken juthatott szerephez. A fehéret leginkább 

az iniciálék és a képek háttereinek díszítésére használták, a fekete az 

arcok belső rajzain és a körvonal funkciójában érvényesülhetett. A fes

tett felületek homogének, a francia festők ekkoriban nem szívesen él

tek az árnyalás lehetőségeivel. A francia festéstechnikát igen távolról 

követi a wolfenbütteli psalterium. Mestere inkább a német gyakorlathoz 

igazodott.

A kódex stílus szempontjából is legtanulságosabb része az 1. zsol-* 

tár kezdőbetűje,A betű két sajátos vonására kívánjuk felhívni a figyel

met. Egyfelől szembeszökő a betűszár rácsmotívuma végeinek merész meg

nyújtása, mely egyértelműen a Zackenstil hatásáról tanúskodik. Más

részt, jellegzetes az iniciálé figuráinak rajzolásmódja. Jellemző pél

dául Krisztus és Dávid öltözetének szaggatott kontúrja. A feszesen me

rev, ugyanakkor lendületes vonalvezetés különösen az önállóan libegő, 

kagylószerűen szétterülő redőkön; Krisztus bal karján és Dávid király 

jobb oldalán szembetűnő. A redővetés és a redőjáték a Zackenstil isme

retének újabb bizonyítéka.

A wolfenbütteli zsoltároskönyv ikonográfiájának, ezen belül motívu

mainak elemzése és a stílusvizsgálat alapján válaszolnunk kell arra a 

kérdésre, hogy hol és mikor illuminálták a kódexet. Hol és mikor talál

kozhattak a benne fellelhető elemek és sajátosságok. Feltételezésünk 

szerint a wolfenbütteli psalterium egy késő román tradíciókkal rendel

kező német műhelyben készült. Mégpedig egy olyan műhelyben, amely a 13. 

század második- és harmadik negyedét meghatározó Zackenstil eredmé

nyeit is hasznosította. Leginkább egy szász-thüringiai műhellyel szá

molhatunk. A psalterium festője előtt minden bizonnyal egy 13. század 

közepi francia mintapéldány feküdt. Ezt az alappéldányt másolta saját 

műhelytradícióinak, egyéni tanultságának és képességének megfelelően a 

miniátor. A kódex könyvfestészeti szempontból a közepes átlagot képvi

selő munka, ezért pontosabb lokalizálásához legfeljebb egy szerencsés
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véletlen vezetheti el későbbi kutatóját. Készítésének kora a 13. század 

ötvenes-hatvanas éveire tehető. Talán a németországi készítés indokolja 

és magyarázza a "secundum hungaros" megjegyzéseket, valamint a kalendá

rium kiemelt szentjei körének utólagos korrekcióját.

A kódex 13. századi magyarországi művészeten belüli helyének meg

rajzolása - emlékek hiányában - nehéz feladat. A korszak könyvfestésze

tét egyetlen kvalitásos fedőfestékkel festett, de eredeti possessor 

szempontjából problematikus emlék, a Budapesti Egyetemi Könyvtár egy 

Graduate lapja, a Fr. 1. m. 273-ös töredék képviselheti.^ A töredék "A” 

iniciáléja részben a szász-thüringiai művészet hatáskörébe sorolható. E 

kódexlap és a wolfenbütteli psalterium együtt, talán az eddiginél biz

tosabb képet nyújthatnak a 13. század közepét követő évtizedek magyar- 

országi megrendelőinek művészeti orientációjáról. A két emlék alapján 

úgy tűnhet, hogy a szomszédos Csehországhoz és Ausztriához hasonlóan 

Magyarországon is - legalább is a könyvbehozatal szintjén - érvényesült 

a szász-thüringiai területeken vezető szerepet játszó és magas szintű 

műalkotásokkal képviselt Zackenstil.
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Egy 1432-ből származó imádságoskönyv* magyar vonatkozásai

Körmendy Kinga

A kódexre először Matús Kucera hívta fel a figyelmet egy 1973-ben, 

szlovák nyelven közölt tanulmányában, amely 1979-ben angol nyelven is 

megjelent.1 A magyar kutatás számára a kódex az Országos Széchényi 

Könyvtár által rendezett kiállítás alkalmából, 1985-ben vált ismertté.^ 

Az 1432-re datált, latin nyelvű imádságoskönyv a múlt század elején, 

Weihenstephanból került a szekularizációkor Münchenbe. Az imádságos

könyv elején kalendárium található, majd a Sertum Beatae Mariae Virgi

nis címen ismert Mária-énekek következnek. A kódex nagy részét különbö

ző könyörgéssorozatok, offíciumrészletekből összeválogatott imádságok 

teszik ki. A kalendáriumban és a főrészben elszórtan szláv nyelvű meg

jegyzések olvashatók. Ezek terjedelme a kétszavas beírástól pár soros 

szövegig terjed. Az imádságoskönyv kezdőlapjával szemközti lapon egész 

lapos miniatúra van a Madonna, Szent Lénárd és a donátor ábrázolásával. 

A kódex főrészét kitevő imádságokat a betlehemi háromkirályokhoz szóló 

könyörgéssorozat követi. A 15. századi imádságoskönyv Szent István ki

rály második vesperásának Magnificat antifónájával és könyörgésével zá

rul. A Szent István-offícium részletével szemközti lapra a három magyar 

királyi szentet, Szent Istvánt, Szent Lászlót és Szent Imrét ábrázoló 

egész lapos miniatúrát festettek. A Szent István-offícium könyörgése 

után a lapon fennmaradó helyre folytatólagosan másolta be Elilandus be- 

nediktbeuroni bencés szerzetes 1591-ben Ingolstadtban az imádságos- 

könyvvel kapcsolatos megjegyzéseit. Eszerint az imádságoskönyvet a nie- 

deraltaichi bencés kolostor számára Elilandus kiegészítette Ingolstadt- 

ban 1591-ben.

+München, Bayerische Staatsbibliothek, Cimae 21590.
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Matúá Kuőera indoklása szerint a hónapábrázolások szerzetesi alak

jai és a niederaltaichi bencés kolostor 16. század végi possessorsága, 

valamint Elilandus beírása az imádságoskönyv bencés eredetét bizonyít

ja. A három magyar szentet ábrázoló kép, a kalendáriumban meglévő au

gusztus 20-i Szent István ünnep és Szent István-offíciumának részlete, 

valamint a szerinte ószlovák nyelvjárásban írt szláv nyelvű bejegyzések 

alapján Matús Kucera az imádságoskönyvet a középkori Magyarország egyik 

felvidéki bencés kolostorában másolt kódexnek tartja.

A magyar vonatkozásokkal való foglalkozás számos problémát vetett 

fel a kódex műfajának, lokalizálásának, illetve provenienciájának kér

désében. A kódexről eddig kodikológiai leírás nem készült. Ez alkalom

mal a rövidített tartalmi leírását adjuk.^

A kódex mérete: 150x95 mm. Terjedelme 144 (helyesen 146) levél. Az 

utólagos (19. századi) lapszámozással az üres leveleket nem számozták 

be. 16. századi fehér, vaknyomásos bőrkötésben van. írása: 15. századi 

scriptura bastarda. A kódex kormeghatározásánál figyelembe vehető év

számok a következők: f. 19r: 1432, a holdfázis számításának a kezdő év

száma, f. 31v*. "ffinitum sub anno domini M° cccc°xxxij°". Az Ír levél 

jobb felső sarkán az 1432-es évszám 19. századi, utólagos beírás. Dí

szítése: tizenkét darab, a kalendáriumhoz kapcsolódó hónapábrázolás és

csillagkép: ff. 2v, 3v, 4v, 5v, 6v, 7v, 8v, 9v, lOv, llv, 12v, 13v. A

26v levélen négy darab allegorikus ábrázolás a hét négy napjához (va

sárnap, hétfő, csütörtök, szombat). Két darab egész lapos miniatúra: 

Madonna Szent Lénárddal, donátorral (f. 27v) és Szent István, László 

Imre egész alakos együttes ábrázolása (f. 142v). Lapszéli díszítések 

(ff. 28r, 50r, 61r, 66r, B3r, 98r, 114r, 130r, 133r). Ezenkívül még

szövegközti egyszerű és kalligrafált kezdőbetűk. Az iniciálék hiányoz

nak: ff. 22r-26r, 141r.

ff. lr-lv Könyörgések a Szent Lándzsáról (de Lancea Domini). A hét 

napjaihoz egészségi tanácsok.

ff. 2r-26v Kalendárium naptárversekkel és naptárszámításokkal. Ezen 

belül a 22r-26r egy másik 15 századi kéz írása a csillag

képek magyarázatával. Az ő bejegyzései találhatók: ff.
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f. 143r Sanctissimus rex Stephanus ...; Deus qui beatum Stephanum

regem ... (II. Vesp. Magn. Ant. és oratio.) Ezzel fejező

dik be a 15. századi imádságoskönyv.

Utána folytatólagosan: "Frater Elilandus scriba laudatis

simi Caenobii Benedictbeirn professus ad Sanctissimae 

Virginis laudem et gloriam et ad sui memoriam nunquam in

ter maturam(l) sertum hoc divae virginis complevit In- 

golstadii Nonis Januarij post partum Virginis MDXCI" 

ff. 143v-144r Oratio S. Mauricij et Sociorum eius. 0 Fideles miles 

Christi ... et apud dominum est preces eorum. Oremus. 

Praesta quaesumus omnipotens Deus ut sicut beatus Mauri

tius eius socii ... celebrante^ particibus gaudiorum ef

fici mereamur. Per dominum.

ff. 144r-144v De Sancto Guilelmo. An(tiphon)a. Letatur Mater Ecclesia 

... efficiamur promissionibus Christi. Oratio. Deus qui 

beatum Guilelmum ... inter confessores...ab omni hostium 

incarnatione defendi. Per dominum.

A kódex tartalmi feldolgozásakor a következő kérdésekre kell vá

laszt adni:

1. Kinek a számára, mikor és hol írták, ill. állították össze az imád- 

ságoskönyvet?

2. Kik voltak a használói, későbbi tulajdonosai?

Az imádságoskönyvben egy bencés szerzetes magánájtatosságára ösz- 

szegyűjtött imádságait olvashatjuk. Ezt alátámasztja az egyes szám első 

személyben fogalmazott könyörgésformulák és a Szent Benedekhez intézett 

könyörgés:

f. 96r ... Ego liber ac solutus... 

f. 113v ... ego indignus peccator ...

f. 132v ... exaudi me ... fac me indignum famulum tuum...

f. 133r ... Obsecro te beatissime pater Benedicte dilecte Dei intercede

pro me filio tuo...pro hac sancta congregatione...

Az imádságoskönyvvel Franz Xaver Haimerl a dél-németországi imád- 

ságoskönyveket feldolgozó munkájában foglalkozott. Megállapította, hogy
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azt a német kolostori devotio moderna szellemében állították össze, és 

erős cisztercita hatás érződik a szellemén. A kódex provenienciájával 

nem foglalkozott behatóan. A niederaltaichi possessorság és az általa 

cseh nyelvű bejegyzéseknek jelzett szláv nyelvű megjegyzések alapján - 

szerinte - a keleti német nyelvterületen használták.^

Az imádságok zöme (ff. 28r-97v) a címnek megfelelően (Sertum Beatae 

Mariae Virginis) Szűz Mária életének eseményeihez kapcsolódik. Az apos

tolok és a mártírok mellett a középkorban legnépszerűbb és különösen 

tisztelt női szentekhez intézett imák következnek (Katalin, Ágnes, Mar

git, Dorottya, majd Orsolya, Erzsébet, Borbála, Mária Magdolna). A 14 

segítőszenthez intézett ima zárja le ezt a kódexrészt. A f. 98r-tól a 

Szentháromság, Jézus szenvedéstörténete, annak egyes mozzanataihoz kap

csolódó könyörgések, imák. A szerzők között név szerint Szent Bernátot^ 

(ff. 31v, 120v), valamint Aquinói Szent Tamást (ff. 121v-122r) említi

meg a kódex összeállítója. Az egyházatyákhoz és egyházdoktorokhoz inté

zett könyörgések között az első helyen Szent Benedek szerepel, evvel az 

imakönyv bencés származása megerősítést nyer.

Az imádságok összeállításának helyét, azaz a kódex provenienciáját 

három oldalról közelíthetjük meg. Általánosságban a kalendáriumot szok

ták alapul venni. A Münchenben őrzött imádságoskönyv kalendárium-össze

állításának szempontjaiból a következőket állapíthattuk meg:

1. Nem rendi: egyetlen szerzetesrend szentjei sem szerepelnek kiemelt

módon. Benedek sem!

2. Nem magyarországi: Szent István király augusztus 20-i ünnepe szere

pel ugyan, de a többi magyarországi szent nem. Az ő kul

tusza Bajorországban, de főleg Bambergben nem volt isme

retlen.

3. Nem cseh: a pseh nemzeti szentek kiemelt ünnepei hiányoznak. Vencel

ünnepe feketével írott, az ő tisztelete azonban általános 

volt a német, svájci és a magyar egyházmegyékben. Szent 

Vitus ünnepe (június 15.) rubrumos ugyan, de nem lehet 

számításba venni, mivel az ismert prágai patrociniumon 

kívül számos egyházmegyében kiemelt az emléknapja.^
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A kalendáriumban rubrummal jelölt ünnepek közül eltérő jellegüknél 

fogva a következők szolgálhatnak a vizsgálat alapjául: Szent Margit 

(július 13.), Divisio apostolorum (július 16.!) és Szent István király 

(augusztus 20.), a feketével jelzett ünnepek közül pedig Kunigunda 

(március 3., szeptember 9.), valamint Henrik (július 14.).

Szt. István ünnepének a kérdését már érintettük. Közép-Európa egy

házmegyéin kívül augusztus 20-án egyedül Bambergben tartották az emlék

napját.^ Antiochiai Szent Margit a középkor igen kedvelt női szentjei 

közé tartozik, ünnepnapja ingadozó. A világegyház és egyes szerzetes- 

rendek július 20-án ünnepük. Július 13-án Közép-Európa egyházmegyéi 

(Magyarország, Prága), német területen többek között Augsburg, Branden

burg, Boroszló, Köln, Magdeburg, Speyer, Trient, Trier, Worms, Würz

burg. A szerzetesrendek közül a bencések, az ágostonos remeték, a német 

lovagrend, a johanniták és a keresztesek kalendáriumában szerepel jú

lius 13-án. Bambergben ingadozó az ünnepe, néha július 14.^ Ennek az az 

oka, hogy július 13-án Bambergben az egyházmegye egyik védőszentjének, 

II. Henrik császárnak az elhalálozási napjáról emlékeztek meg. Több 

német egyházmegye kalendáriumában Henrik július 14-én szerepel. (Bran

denburg, Boroszló, Halle, Konstanz, Mainz, Speyer, Trient, Trier, 

Worms.)*ß Július 15-én van a Divisio apostolorum ünnepe. Az imádságos- 

könyv kalendáriuma viszont egyértelműen július 16-ra teszi "az aposto

lok oszlásáénak ünnepét. Ezt két egyházmegyében találjuk meg: Strass- 

burgban és Würzburgban.^ Feketével jelöli, de mindkét ünnepét regiszt

rálja a kalendárium Kunigundának, II. Henrik császár feleségének. Az ő 

március 3-i és szeptember 9-i ünnepei az egész német nyelvterületen ál

talánosak.^

Tapasztalatainkat összegezve azt kell mondanunk, hogy egy közép

délkelet német területre általánosan érvényes naptárt helyezett az 

imádságoskönyv összeállítója a kódex elejére.

A kódex származási helyének másik megközelítési lehetőségét az 

imádságokban szereplő szentek névsora adja. Itt feltűnik Sebald neve 

(ff. 135r-136v), aki Nürnberg városának patrónusa. Tisztelete Nürnberg 

környékén általános. Az imádságoskönyvben Szent Katalinról verses offí-
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cium olvasható (ff. 83r-88r), ő szintén ismert pártfogója volt a domon

kos apácáknak Nürnbergben. Ö zárja le a 14 segítőszent sorát tizenötö

dikként (f. 97v). Az imádságok "címzettjei"-nek névsora nagyon emlé

keztet egy, az imádságoskönyvvel egykorú nürnbergi Lectionarium chori 

szentjeinek névsorára.^ Ehhez a korhoz és területhez közelíti az imád- 

ságoskönyvet a Szent Lándzsáról szóló könyörgés is*^, amelyet a kódex 

elején, az első levélre másolt a scriptor.

A naptár és az imádságoskönyv szentjeinek névsora egymást erősíti a 

közép-délkelet német területnek, mint lehetséges származási helynek a 

figyelembevételében. Itt utalunk a szláv nyelvű bejegyzésekre, amelyek 

a scriptor kezétől, az imádságoskönyv kalendáriumában és latin nyelvű 

törzsanyagában folyamatosan, rubrummal másolt néhány soros szövegek, 

nem utólagos betoldások. A következő fóliókon olvashatók ezek a meg

jegyzések: 14v, 38r, 65v, 80v, 82r, 127v. Ezek alapján arra gondolha

tunk, hogy a scriptor anyanyelvi fokon volt otthonos valamely szláv 

nyelvben. ^  A beszélt német nyelv jelenlétére a következő momentumok 

engednek következtetni: hilf maria bejegyzés (f. 53r), a latin szöveg

ben a zöngés és zöngétlen mássalhangzó felcserélése: apud-aput (ff. 

131v, 140r,), opprobriis - obprobriis (f. 129v).

A proveniencia meghatározásának harmadik összetevője az a szöveg

rész, amely a kódexben külön tartalmi egységet alkot. A f. 139 után egy 

üresen hagyott levél következik, és ezután a betlehemi háromkirályokhoz 

szóló könyörgéseket és áldásszövegeket másolt a scriptor (ff. 140r- 

142r). A 143r levélen Szent István király offíciumának részlete olvas

ható. A vele szemközti lapra (f. 142v) pedig a három magyar Árpád-házi 

királyi szentet ábrázoló egész lapos miniatúra került. A betlehemi há

romkirályokról szóló könyörgéssorozatnak és a hozzá kapcsolt áldásszö

vegeknek az közös vonása, hogy a középkorban oly kedvelt zarándoklatok

kal kapcsolatos. A betlehemi háromkirályokhoz szóló könyörgésekből ez 

világosan kiolvasható: "Omnipotens sempiterne Deus, qui beatos tres ma

gos Caspar, Melchior, Balthasar ad tua cunabula ut te preciosis et mis- 

ticis muneribus venerarentur adorantes stella duce sine impedimento 

duxisti et reduxisti. Concede propicius ut per horum trium regum pias
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intercessiones et merita mihi indigno famulo tuo tribuas in itinere quo 

iturus sum securitatem pacem et omnem prosperitatem et dones in misero 

pectori ut te solo duce vero luce vera stella vero sole ad loca desti

nata pervenire et cum omni negocio bene peracto ire valeam et redire. 

Per." (f. 140v.)

A háromkirályokhoz, mint az utazók védőszentjeihez intézett kö

nyörgéssorozatot nagy általánosságban magáncélra állították össze. El

sősorban áldáskérésként szerepeltek ezek a szövegek, és a háromkirályok 

Kölnben elhelyezett ereklyéihez kapcsolódtak.^ Kölnbe ereklyéiket 

1164-ben Milánóból hozta Rainald érsek. Már a XII. századból ismertek 

olyan könyörgések, amelyekben a szerencsés kimenetelű utazásért és 

visszatérésért imádkoztak hozzájuk.^ Több részből összetett, rövid ál

dásformulát olvashatunk a Münchenben lévő imádságoskönyvben is. "Magi 

viderunt stellam etc. Kyrie, Pater noster. Reges Tharsis etc. Deus qui 

beatos tres magos etc." (f. 140r.) A 140v levélről fent idézett oratio 

a Kölnben nyomtatott Missale itinerantiumokban is, valamint egy passaui 

missaléban is szerepel.Az Omnes de Saba venient kezdetű szöveg (f. 

141r) Passauban versiculus a háromkirályok miséjének graduáléjához.^ 

Ugyancsak a vízkereszti szertartásból vette át az imádságoskönyv össze

állítója a Rex Caspar, rex Melchior, rex Balthasar rogo vos per singula 

nomina Dei kezdetű áldásszöveget, (ff. 140v-141r .) Ezt akkor imádkoz

ták, amikor szenteltvízzel meghintették a három királyi ajándékot: az 

aranyat, tömjént és mirhát. ^  Első oratioként szerepel a "Sancte Cas

par, Sancte Melchior, Sancte Balthasar rogo vos principes Dei electos" 

(f. 140r) kezdetű könyörgés, a negyedik oratio (f. 141r) "Deus illumi

nator omnium gentium" után a "Iuste Iudex Iesu Christe Regum rex et 

domine" kezdetű körmeneti éneklésre is alkalmas verses imádsággal (ora

tio rhytmica) zárta be a másoló a könyörgéssorozatot.^

Ennek a verses imádságnak a verso oldalán (f. 142v) látható a három 

magyar szent képmása. Képük és kultuszuk nem volt ismeretlen a közép

korban Németországban. István királynak, mint Gizella bajor hercegnő 

férjének, II. Henrik császár sógorának, a magyarok megtéritőjének a 

tisztelete már a 12. századtól kialakult Németországban, elsősorban ba
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jor területen, illetve Bambergben. Irodalmi és képzőművészeti ábrázolá

sok is bizonyítják kultuszának elevenségét, amit később a kereszténység 

és a pogány török ellentéte a barokk korban tovább motivált és szélesí

tett.^ a középkori Európában a szentek ereklyéit őrző templomokat a 

zarándokok tömegesen keresték fel. A szentföldi zarándoklatokon kívül 

különösen a Mária kegyhelyek voltak kedveltek. Ebből a szempontból a 

magyarok Aachenbe zarándokoltak, amelyet a XIV. század közepétől már 

magyar nemzeti kegyhelyként is számon tartottak. Ugyanis 1367-ben 

Aachenben Nagy Lajos király magyar kápolnát alapított, ahol Magyaror

szágról hozott Szent István, Szent Imre és Szent László-ereklyéket he

lyeztek e l . N e m  sokkal ezután az ereklyékből Kölnbe is került, a ben

cés apácák Szt. Makkabeus templomának Szt. Katalin kápolnájában őrizték 

és tisztelték őket.24

Erről a késő humanista utrechti Arnoldus Buchelius németországi 

útleírásából értesülünk. Az ő közléséből ismerjük a kegyhelyen elhelye

zett feliratot.

"Hungáriáé primos tres sancta Colonia Reges 

His Ursulanis supplex veneratur in agris.

Sic statuere Hungri, metuit quos Turea malignus 

Et quos sacra fides gladio consumit in armis.

A feliratnak variánsa is ismert - H. Vogt közléséből:

"Nobile quod spectas hac sacra in aede sacellum,

Continet Hungáriáé Reges reliquosque patronos.

Hungáriáé primos tres sancta Colonia Reges 

His ursulanis supplex veneratur in agris.

Sic statuere Hungri, metuit quos turea malignus 

Et quos sacra fides gladio conservat et armis.

A felirat tehát mintegy ismertetésképpen leírja a néző számára, hogy 

(itt Kölnben) e templom kápolnájában találhatók Magyarország pártfogó 

királyainak ereklyéi. Szent Orsolya és vértanú társainak földjén a meg

szentelt Köln könyörögve tiszteli Magyarország első három királyát. így 

állították (ide) a magyarok, akiktől fél az álnok török, és akiket a 

szent hit karddal és fegyverekkel megőriz.
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A kölni Makkabeus templomban lévő három magyar királyi ereklye és 

az ott lévő kultusz^ a peregrináció révén kapcsolódott a kölni betle

hemi háromkirályok tiszteletéhez. Antonio de Beatis, Luigi d'Aragona 

titkára az 1517-1518-as évekből való útinaplójában arról tudósít, hogy 

a magyar zarándokoknak a célja Aachenben egyértelműen a Mária kegykép 

meglátogatása volt, Kölnben a háromkirályok ereklyéi mellett más kegy
helyeket is felkereshettek. Azt is megemlíti, hogy a magyarok hétéven

ként, Péter és Pál napján (június 29.) zarándokoltak Kölnbe,Bucheli- 

us pedig leírja, hogy óriási viaszgyertyát és más ajándékot hoztak. ^

A Münchenben őrzött imádságoskönyvben a háromkirályokhoz szóló kö

nyörgéssorozat a kölni háromkirályok kultuszához kapcsolódó peregriná- 

ciós áldáskérés. A zarándoklatokon az illető szent(ek) tiszteletét, em

lékét idézték, közbenjárását kérték. Ezért másolta az imádságoskönyv 

scriptora Szent István király offíciumának részletét a kódexbe, és 

ezért kerülhetett a képi ábrázolás és az imádság egymás mellé. Az offi

cium a magyar liturgikus gyakorlatban általános volt,-^0 a hittérítő 

szent király tiszteletével együtt kerülhetett ki és vált ismertté német 

területen. Szent István tiszteletének liturgikus nyomát Bambergben ta

láljuk, ahol a zsolozsmában kilenc lectióval ünnepelték. A 15/16. szá

zad fordulójáról származó breviáriumban ünnepének első vesperását is 

megtaláljuk. ̂

A f. 143-on a kódex scriptora által másolt Szent István officium 

rész után folytatólagosan írta fráter Elilandus azt a megjegyzését, 

amiből megtudjuk, hogy az imádságoskönyvet Szűz Mária tiszteletére és 

dicsőségére és a saját emlékezetének megörökítésére Ingolstadtban, 

1591-ben kiegészítette. Ezek a kiegészítések, amelyekkel - az ő megfo

galmazása szerint - "teljessé tette" a kódexet, a következők: 

f. 27r Sertum etc. azaz mintegy "címlappal" látta el az imakönyvet.

In usum etc. Elilandus beírta a kódex 16. századi használójának, 

tulajdonosának az "ex libris"-ét.
A következő fóliókon a könyörgéseket scriptura gothica textualist 

utánzó írással, címekkel látta el: ff 42v, 61v, llOv, 113v, 128v, 129r, 
129v, 139v. A kezdőbetűket pótolta a f. 143-on a Szent István offícium- 

ban. (S, D. iniciálék.)
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A f. 143v-144v~ra Szt. Mauritius és társai, valamint Szent Guilel- 

mus offíciumának részletét másolta. ^  Ezeknek a szövegeknek a beírását 

az indokolta, hogy mind az egykori ingolstadti, mind a niederaltaichi 

apátság Szent Mauritius tiszteletére épült, és az imakönyvben nem sze

repel a szenthez szóló imádság.

Ingolstadt, Niederaltaich földrajzilag ugyan beletartozik az álta

lunk tágan közép-délkelet német területként jelölt lehetséges másolási 

térségbe, de kétséget kizáróan csak azt mondhatjuk, hogy az 1432-ben 

másolt kódex bizonyíthatóan csak 1591-ben volt Ingolstadtban. Onnan ke

rült Niederaltaichba, majd - időponthoz nem köthetően - a Freising mel

letti Weihenstephanba.-^ A niederaltaichi apátság szerzeteseinek hasz

nálatában (f. 27r: In usum Fratrum ...) igazolhatóan a 16. század végé

től volt a kódex, amely nem egy meghatározott közösség, hanem annak 

egyik tagja, egy bencés szerzetes számára készült. A magánájtatosságot 

szolgálta, amely között kihangsúlyozott szerepet kapott a zarándoklásra 

való lelki felkészülés a kölni háromkirályokhoz szóló áldáskérő könyör

gések szövegével, a három magyar királyi szent ábrázolásával és Szent 

István offíciumának részletével.

Ha összegezzük a kalendáriumból adódó tanulságokat, figyelembe 

vesszük a szentekhez intézett imádságok alapján a szentek névsorából a 

helyi szenteket, a kölni zarándokkultusz kettős "háromkirály" vonatko

zását, valamint a kódex másolójának szláv nyelvtudását, provenienda 

szempontjából a Duna mentén a Rajnáig vezető peregrinációs útvonalon, a 

Passau, Regensburg, Nürnberggel körülhatárolható terület és ennek ke

letre fekvő vonzáskörzetébe tudjuk elhelyezni a Bayerische Staats

bibliothek Cimae 21590 jelzetű kódexét. Az imádságoskönyv a három ma

gyar szent "király" németországi, késő középkori zarándokkultuszának 

jelenleg egyetlen, ismert könyvészeti emléke.
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Egy 15. századi imádságoskönyv* a hónapképek 

és a magyar szent királyok ábrázolásával

Török Gyöngyi

Az imakönyv kodikológiai vizsgálatát Körmendy Kinga végezte el. 

A kódexben lévő illusztrációk stílusa összhangban van a naptárrészben 

(19r), valamint az imádságos könyvben (31v) olvasható 1432-es évszám

mal. * A díszítések nem egy miniátor munkái. Különböző kéztől származnak 

a kalendárium hónapábrázolásai (2v, 3v, 4v, 5v, 6v, 7v, 8v, 9v, lOv, 

llv, 12v, 13v), a Madonna előtt térdelő donátor és Szent Lénárd egész 

lapos miniatúrája (27v), valamint Szent Imre, Szent István és Szerit 

László ugyancsak teljes oldalt betöltő miniatúrája (142v) és a lapszéli 

indadíszek (28r, 50r, 61r, 66r, 83r, 98r, 114r, 130r, 133r).^

A dedikációs kép és a három király ábrázolása felveti a kódex meg

rendelőjének, ill. tulajdonosainak kérdését. Az imakönyv megrendelője, 

illetve első possesora az a személy, akit az imák kezdete előtt, a 27v 

lapon Szent Lénárd ajánl a Madonna oltalmába. Az öltözete szerint elő

kelő világi donátor fehér prémbéléses bíbor köpenyt visel, lábánál csa

ládi címere.-*

A kódex tartalmi feldolgozásából nyilvánvaló, hogy az imakönyv nem 

egy meghatározott szerzetesi közösség számára készült, hanem egy bencés 

szerzetes magánimádságait tartalmazza. A dedikációs képen viszont vilá

gi ifjú található, akit Szent Lénárd ajánl a Madonna oltalmába. A vilá

gi donátor, valamint az imádságos könyv egyértelmű bencés jellege közti 

ellentmondás szükségessé teszi annak a kérdésnek a felvetését, hogy az 

imádságos könyvnek nem csupán a mintapéldánya volt-e egy bencés szerze

tes által összeállított imádságsorozat. Az 1430-as évektől kimutatható

^München, Bayerische Staatsbibliothek, Cimae 21590.
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a laikusok növekvő szükséglete a privát ájtatosságot szolgáló könyvek 

iránt, a különböző imák együttese jól megfelelt ennek az igénynek^ Fel

merül az a kérdés is, hogy Lénárd a donátor védőszentje-e, vagy egyéb 

helyi vonatkozása is lehet mint patrónus-szentnek, mint ezt sok esetben 

a dedikációs képeknél tapasztaljuk.^ Szent Lénárd kultusza délnémet, 

különösen bajor területen általános. A 14. század óta mindig bencés 

szerzetesként és a foglyok kiszabadítására utaló bilinccsel ábrázolják. 

A miniatúrán az 1400 körüli időszak elterjedt ikonográfiái típusát kö

vetve a magasra tartott bilincs lánca Lénárd figurájának vertikális 

hangsúlyt ad.^ A szent ikonográfiái megjelenítése tehát megfelel a kó

dex keletkezési idejének. Amíg a donátor személye a címer és az 1432-es 

évszám alapján nem azonosítható egyértelműen egy nemesi család Lénárd 

nevű tagjával, nincs kizárva, hogy a szent szerepeltetése a bencés- 

ciszter vonatkozásokat, illetve a délnémet lokalizációt erősíti. A mi

niatura, Mária köpenyének erősen elpusztult kék festékétől eltekintve, 

jó állapotban maradt fenn. Az alapozásra finom ecsetvonásokkal rajzolta 

fel a miniátor a kompozíciót, az előrajzoló satírozás a Madonna arcán a 

fedőfesték felrakása alatt is jól érvényesül. Különösen aprólékos a do

nátor arcának, hajviseletének, valamint a palást prémbélésének érzékel

tetése. A dicsfények és a címer egyes elemei aranyozottak. A Madonna és 

Szent Lénárd palástja a késői lágy stílusú alkotásokra jellemzően, le- 

gyezőszerűen omlik szét a pázsiton. A Szép Madonnák típusára a bűnbe

esés almája és a gyermek Jézus Mária bottónéjához nyúló, bár kevéssé 

sikerült mozdulata erősen emlékeztet ugyan, de a Madonna robusztussága, 

a köpenyredők megszelídült játéka, a Madonna kendőjének hiánya ugyanak

kor a típustól való eltávolodást is jelzi.^ A Madonna donátorral való 

közvetlen kapcsolatát fokozza, hogy nem apokaliptikus Madonnaként hold- 

sarlón jelenik meg, hanem a donátorral közös pázsiton, amely eredetileg 

a Hortus conclusus, illetve a paradicsomkert jelzésére szolgáló szimbó

lumként csak az égieknek volt fenntartva. Ha az ebben az időben jelent

kező kétoldalú táblaképi és könyvfestészeti kapcsolatokat is tekintetbe 

vesszük, akkor jogosnak tűnik az a feltevés, hogy a dedikációs miniatú- 

rákra ikonográfiailag a 15. század eleji votívképek is hatással lehettek.
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4. A Madonna előtt térdelő donátor Szent Lénárddal /27v/



A miniatúra stílusa a cseh könyvfestészet hatósugarának körében ke

reshető. A késői lágy stílus általános jegyein kívül különösen jól mu

tatja ezt a finom arany indás háttér a virágokkal.® Bár Alfred Stange a 

kódex díszítéseit kifejezetten cseh munkának tartja, az 1430-as években 

már éppen nem Csehország, hanem a vele szomszédos területek azok, ahol 

a 14. század végi cseh könyvfestészeti hagyományok tovább élnek, ugyan

akkor az ábrázolásmód valóságközelibbé válik.^ A cseh művészet hatósu

gara nemcsak a morva és magyarországi területeket érinti, hanem a bécsi 

és salzburgi könyvfestészetet is, sőt az egész dél-német, bajor terüle

tet. A 13. század második negyedében a regensburgi könyvfestészet a 14. 

századi kezdetek után újra komoly jelentőségre tesz szert, és közvetle

nül a cseh, sőt, az ugyancsak cseh hatás-alatt álló bécsi, salzburgi 

irányt is magába olvasztja. Nürnbergben a cseh művészet hatása a 14. 

század óta folyamatos. A Madonna széles arctípusa, zömök felépítése az 

1430-as évek nürnbergi táblaképfestészetével mutat távoli rokonságot.^ 

Az emlékanyag hiányossága, a miniatúra általános stílusjegyei és átla

gos művészi színvonala nem teszi lehetővé a pontos lokalizálást, de egy 

erős cseh hatás alatt álló német központ a kodikológiai megfigyelések

kel egybehangzóan valószínűsíthető. Ezt erősítik meg az indadíszek és a 

kalendáriumképek is.

A dedikációs képpel szemközti lapon, az imák kezdetekor a lap felső 

részét, bal oldalát és alját növényi indadísz keretezi, amelyre az öt 

betűsort betöltő iniciálét ráhurkolták. Ez az indadísz, amelyet gyakran 

virágok is díszítenek, az imakönyvben összesen kilenc esetben található 

meg, mindig egy újabb imaegység előtt, a tartalmi kiemelést elősegítve. 

Az indadísz a salzburgi könyvfestészetben cseh hatásra kialakult típus

sal rokon, amelynek számos példáját ismerjük az 1430-as évekből^ A ki

vitelezés azonban durva és elnagyolt, jellegzetes műhelymunka terméke.

A kalendáriumot díszítő 12 hónapot jelképező ábrázolás a megfelelő 

zodiákus jeggyel, valamint a Nap és a Hold jóval egyszerűbb technikával 

készült, mint a kódex többi miniatúrája. Ezek a színezett, lavírozott 

tolirajzok, amelyeket egységes stílus jellemez, alapozás nélkül, köz

vetlenül kerültek a pergamenre. A rajzok frisseségének hatását tovább
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fokozza, hogy minden keretelés nélkül töltik be a lapok alsó felét. Az 

ábrázolások a hónap kalendáriumi befejező részét követő fontos higié

niai tanácsokat nyújtó hónapversek után következnek. E hónapversek a 

salernói "Regimen sanitatis Salernitanum" közvetítésével, egész Európá

ban elterjedt szövegre vezethetők vissza. Ezek ismertetésétől MatúS Ku- 

őera - ebben a tekintetben részletes tanulmánya - felment.^

A 12 hónap ábrázolása a zodiákus jeggyel, antik eredetre nyúlik 

vissza, és meglehetősen egységes európai ikonográfiát mutat. A különb

ségek csupán abból adódnak, hogy az egyes hónapokat jellemző munkafo

lyamatok a földrajzi adottságok szerint változóak, egy-egy hónapot el

tolódhatnak.

Az antik művészet hónapokat megszemélyesítő figurái a középkor fo

lyamán részben cselekvő munkafolyamat részévé válnak. A legkorábbi 

ilyen középkori emlék a salzburgi könyvfestészetben 830 körűiről is

mert^ Már itt megtaláljuk a mi kalendáriumunk legfontosabb motívumait. 

Ugyanez elmondható a Marciana 11. századi evangéliumáról, amely a bi

zánci művészeti tradíciókat közvetíti.^ A 12-13. század folyamán az 

itáliai portál-plasztika nyújtja a munkaábrázolások legszebb példáit, 

mint ezt a veronai San Zeno, vagy a velencei San Marco kapudísze mutat

ja, de teljesen megszokottá válik a téma ugyanekkor a francia szobrá

szatban is.-^ A könyvfestészet szempontjából érdekes szem előtt tartani 

a hónapképeknek a kódexlapon belüli elhelyezését. Egy oxfordi, 1240 kö

rüli psalteriumban a február hónapot illusztráló, tűznél melegedő férfi 

ábrázolását az iniciáléban találjuk, egy 13. századi türingiai szász 

festőiskola alkotásai között pedig a lap tetején az antik kalendáriumok 

hatását tükröző félköríves keretelésben látjuk a hónapot jelképező mun

kafoglalkozást és a zodiákus jegyét is.^ Egy 1300 körüli arrasi hórás- 

könyv kalendáriumában, a lap közepe táján négyszögű keretelésben jelen

nek meg a munkafolyamatok, egy ugyanekkor festett reimsi kalendáriumban 

pedig, medaillonban elkülönítve a lap a l j á n . A  medaillonos keretelés

től való elszakadás szép példáját mutatja egy 13. századi elzászi psal

terium júniusi hónapábrázolása, ahol a szántó figura, bármiféle talaj 

jelzése nélkül az írásnak fenntartott részbe kerül.^ A mi hónapképeink
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szempontjából különösen tanulságos az a salzburgi püspökség területéről 

származó 1300 körüli psalterium, amelyben a szőlőművelés és vetés jele

nete (április és szeptember) a lap aljára kerül, határozott talaj jel

zéssel együtt. 2 0

A 14. század folyamán mind Itáliában, mind az Alpoktól északra a 

táj és a természet ábrázolásában óriási változás következik be, elég 

csak utalni Simone Martini, Ambrogio Lorenzetti freskóira vagy azokra a 

természettanulmányokra, amelyek az itáliai herbáriumokban és a kalendá

rium ábrázolások szempontjából különösen fontos Tacuinum Sanitatis áb

rázolásokban j e l e n t k e z n e k . Ezekben az elsősorban egészségügyi taná

csokat nyújtó könyvecskékben fogalmazódtak meg a leghatározottabban a 

növényekkel való foglalatoskodás során a zsánerszerű mezőgazdasági mun

kák. A Berry hercegének hóráskönyveiben az 1410-es években a kalendá

rium-festészet csúcsát jelentő ábrázolások színvonalát az átlagos euró

pai termés nem éri el . 2 2

A németországi és közép-európai kalendáriumképek általában a táj és 

a tér megjelenítésére csak szerény kísérletet tesznek, de a munkafolya

matok hagyományos ikonográfiája ellenére az ábrázolásmód a realisztikus 

fejlődés irányába halad. Érdekes ebből a szempontból szemügyre venni 

két prágai és egy regensburgi könyvfestészeti emléket. A prágai Szent 

György kolostor breviáriumában 1400 körül még éppúgy medaillonokban ke

rülnek bemutatásra a munkafolyamatok, mint ahogy Leo nagymester breviá

riumában 1356-ban.2  ̂a kosztümök azonban az időpontnak megfelelően di

vatosak, az emberi alakok, sőt a növényzet ábrázolásában egy új, sommás 

stílus jelentkezik, amely a mi hónapképeink stilisztikai gyökereihez is 

egyértelmű magyarázatul szolgál. A Szent György kolostor breviáriumában 

és kalendáriumunknál a július hónapot jelképező, kaszáló figura ikonog- 

ráfiailag azonos, különösen az arcot eltakaró kalap-motívum szempontjá

ból. Ennek realisztikus értelmezését, a figura előre hajoló mozdulatát 

is bemutatva - hogy nyilvánvaló legyen, hogy az arc rövidülésben lát

szik - csak a mi későbbi kalendáriumképünk adja meg. Egy regensburgi 

kalendáriumban, 1368 körül, amely egészségügyi tanácsokat is nyújt,
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nemcsak a realisztikus részletek iránti érdeklődés jelentkezik, de 

többfigurás jelenetek is előfordulnak, sőt ezek minden keretelés nél

kül, kódexünkhöz hasonlóan a lap alján találhatók csekély, legtöbbször 

domború talaj-jelzéssel. ^  További hasonlóságot jelent a lavírozott 

rajz technikája, amely az ábrázolásnak kötetlen hatást kölcsönöz, a 

stílus azonban eltérő. A regensburgi kalendárium május hónap illusztrá

lásánál a nyugaton is általános udvarlási jelenetet mutatja, míg kalen

dáriumunkban a jelképes, bizánci eredetű, gyógynövényeket tartó ifjú 

látható.25 Ez a szimbólumokhoz ragaszkodó konzervativizmus mindig azok

nál a hónapoknál jelentkezik, ahol az interieur, vagy a többfigurás je

lenet bonyolultabb megoldását akarja kikerülni a miniátor. így január

nál a kétarcú Janus figuráját látjuk, amely á nyugati kéziratokban a 14. 

században volt gyakori, áprilist a kulcsot és virágot tartó ifjú jelké

pezi.^ A tavasz kezdetének szimbólumai közül az április hó etimológiai 

magyarázatául szolgáló kulcs ábrázolása ikonográfiái ritkaságnak szá

mít. Április és május hónapoknál a hónap "attribútumait" tartó két ifjú 

motívuma alig tér el egymástól, mégis a más kosztüm és színezés elegen

dő különbséget biztosítanak. Kalendáriumunk ikonográfiái érdekessége, a 

nem cselekvő figurák hónapokat megszemélyesítő, antik örökséget követő 

hagyományának és a munkaábrázolások realisztikus motívumának keveredése 

A kalendáriumképek mestere nem azonos ugyan az imakönyvben talál

ható dedikációs kép miniátorával, az ábrázolások azonban egy hasonló 

felfogású művészeti központra vallanak. ^  A rajzok dotálásához és sti- 

láris orientációjához támpontul szolgálnak egy korábban bajor munkának 

tartott, de újabban bizonyítottan Nürnbergben készült kézirat toliraj- 

zai 1425-ből. ^  Jól látszik, hogy ebben az időszakban itt alakultak ki 

azok a cseh forrásból táplálkozó zömök és kerekded figuratípusok, ame

lyek kódexünkben is megtalálhatók. Meglepő azonosságot mutatnak a kosz

tümök és az arctípusok is. A rajzi fogyatékosságok kalendáriumunkban 

nem a munkát végző alakoknál jelentkeznek, hanem a zodiákus-jegy bemu

tatásánál, ami arra mutat, hogy készítőjük sokkal inkább a jelenetps 

elbeszélő stílusban volt otthonos. ^
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Az egész oldalas miniatura a kézirat végén (142v) a magyar szent 

királyok ábrázolásával, az eredeti program kiegészítésének tűnik, hi

szen egy üresen hagyott folio után másolta be a kódex scriptora a kölni 

zarándoklatokhoz kapcsolódó betlehemi háromkirályokhoz szóló könyörgé

seket, valamint Szent István király offíciumának részleteit. A kettő 

közé, a Szent István officium szövegével szemközti oldalra festetté a 

miniátor a három magyar királyt ábrázoló képet. A minitúra és a szöveg

rész szoros tartalmi kapcsolata megengedi azt a következtetést, hogy ez 

a díszítés egy második megrendelő, valószínűleg egy magyarországi za

rándok számára készült. Kérdés marad, hogy a kódex miniátora honnan 

vette a három magyar király ábrázolásához az előképet, és a miniatúrát 

hol és mikor festette bele. A datálás kérdése látszik a legkönnyebben 

eldönthetőnek. Az ábrázolás a kódex többi díszítésénél alig valamivel 

lehet későbbi, és az 1430-as évek stílusának megfelel. A kivitelezés 

színvonala azonban jóval gondosabb a többi illusztrációnál, ezt nyil

vánvalóan egy tehetségesebb miniátor készítette. Ritka jó állapotban 

maradt meg a háttér azuritja, amely festékről tudjuk, hogy az aranynál 

is drágább volt. A pázsit, a haj és szakáll finom ecsettel történt ap

rólékos megfestése mellett a miniátor az arcok plasztikusságát a fehér 

festék utólagos felrakásával érte el. A miniatúra táblaképi hatását 

nemcsak a mélységet érzékeltető keret, de az is nagymértékben fokozza, 

hogy a körülötte jócskán üresen maradt oldalt semmiféle indadíszes ke

retelés nem tölti ki. A miniatúra a kódexfestészet ismert emlékei kö

zött a szövegtől és az iniciálé kötöttségeitől függetlenül először mu

tatja egész oldalas ábrázolásban a szent királyokat.

A magyar szent királyok együttes ábrázolásának az egyetemes uralko

dói ikonográfiában gyökerező előzményei vannak. A jól sikerült kompozí

ció a három figura csaknem félkörös felállításából adódik. Ilyen megol

dást, hasonló állásmotívumokat és gesztusokat találunk azon a rajzon 

is, amely Palaiologosz Jánost, Zsigmondot és Pomerániai Eriket örökí

tette meg az 1424-es királytalálkozón. A bal szélső figura jellegzetes 

Zsigmond-kucsmát visel, akárcsak kódexünkben Szent Imre.^
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Miniatúránk kapcsán nem árt figyelmeztetni a kompozicionális 

együtt-szerepelés fontosságára, az ikonográfiái arculat kialakítása 

szempontjából. Bár III. András házioltárán a 13. század végén mindhárom 

király-szent mellképe megtalálható, közös mezőben csak Szent István és 

Szent Imre szerepelnek együtt, Szent László a következő képen Szent 

Erzsébettel került bemutatásra.^ Vásári Miklós kódexében a 14. század 

első felében István, Imre és László térd-képét egymás alatt, keretelés

sel elválasztva festette meg a miniátor.-^ Mindkét emléken megtaláljuk 

már a királyok kor és attributum általi megkülönböztetését. A 14. szá

zad utolsó harmadából maradt ránk egy látszólag homogénabb emlékcso

port, amely a királyokat vitézi fegyverzetben, álló figuraként mutatja 

be. Kolozsvári Márton és György elpusztult'nagyváradi bronz-szobrain 

1370 körül Miskolczy leírása szerint Imre is kormánypálcát tart, van 

kardja, dákosa, sarkantyúja és pajzsa a kettős kereszt jelvényével. 

Ezeknek a szobroknak a visszhangját vélik felfedezni a bihari és erdé

lyi freskókon a 14. században (Kristyór, Ribice, Mezőtelegd, Biharreme- 

te, Almakerék) . ^  A Nagy Lajos által az aacheni magyar kápolnának ado

mányozott pluviale csaton külön fülkékben látjuk a három király álló 

alakját, akik közül vitézi fegyverzetével csak László tűnik ki.*^ Az 

Árpád-házi szent királyok együttesének ikonográfiái megszilárdulása 

szempontjából az Anjouk tudatos, a legitimitás érdekében folytatott po

litikája döntő jelentőségű volt. "Sancti Hungáriáé reges"-ként való em

lítésük és együttes szerepeltetésük arra figyelmeztet, hogy az ideális 

uralkodók ikonográfiái típusának kialakulásával állunk szemben, amely 

tipikus jegyekhez és jelképekhez ragaszkodik, ugyanakkor olyan jelenség 

ez, mely az európai tendenciákkal is párhuzamos.

A királyszentek kompozicionális összekapcsolása szempontjából nem 

maradt fenn könyvfestészeti emlékünk az Anjou-korból. Talán ez nem tel

jesen véletlen, ha arra gondolunk, hogy a 15. századi késő középkori 

tendenciák még jobban kedveztek a csoportos szentkultusznak.-^ Ikonog

ráfiáiig már nem feltétlenül az egyes szentek megkülönböztetésére he

lyezték a hangsúlyt, hanem a szentek együttesének védelmező erejét kér

ték. Miniatúránkon Szent László jellegzetes ikonográfiái megfogalmazása
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ennek a tendenciának, hiszen nem legendájára utaló attribútumával, a 

bárddal jelenik meg, hanem az ország címerének kettős keresztes pajzsá

val és zászlajával, Szent Istvántól csak fiatalabb kora különbözteti 

meg egyértelműen.-^ Szent Imre ábrázolásánál ezzel szemben erősen élnek 

a régi ikonográfiái hagyományok.

A bécsi egyetem magyar nemzetének anyakönyvében, 1453-ban Szent 

Imrét királyi koronával, uralkodói jelvényekkel festette meg a miniátor. 

Felmerül a kérdés, hogy vajon a magyarországi ikonográfiától eltérő 

külföldi változattal állunk-e itt szemben, melyet éppen a hagyományok 

nem ismerete segített a "sancti Hungáriáé reges" fogalmának vizuális 

megjelenítéséhez.-^® Egyedül Szent István esetében tudunk bizonyíthatóan 

külföldi ikonográfiái változatról. Egy 146070 körüli délnémet famet

szeten István az apostoli keresztet tartja kezében.^ Az utóbbi példa 

szempontunkból különösen tanulságos, mert a német területek Bamberghez 

kapcsolódó hittérítő Szent István király-kultuszát tükrözi, melynek ha

sonló képzőművészeti megjelenítései valószínűleg már korábban kialakul

tak. Ezzel szemben kódexünk miniátora számára a magyarországi ikonográ

fiái hagyományoknak megfelelő mintakép állt rendelkezésére.

A kodikológiai vizsgálat alapján csaknem bizonyosra vehető, hogy a 

miniatúra szoros összefüggésben készült a kölni zarándoklatokhoz kap

csolódó betlehemi háromkirályokhoz szóló könyörgések és a Szent István 

officium részleteinek beírásával. A bibliai szent királyok és a magyar 

szent királyok párhuzamba állítása megfelelt az általános európai ten

denciáknak. A német, de más európai uralkodók is elzarándokoltak a köl

ni háromkirályok relikviáihoz, hogy bibliai tekintéllyel támasszák alá 

a királyság szentségének ideológiáját. Az ábrázolások egész sora bizo

nyítja, hogy a világi uralkodók a bibliai királyokkal együtt, vagy a 

királyok egyikének portréjába rejtve kerültek bemutatásra.^® Zsigmond 

királyról is tudjuk, hogy 1414-es aacheni koronázása után Kölnben volt 

és éppen vele kacsolatba hozható a legtöbb ilyen jellegű incognito- 

portré.^l Érdekes Zsigmondnak, mint magyar uralkodónak Szent László 

ikonográfiájával való azonosulása is, mint ezt számos rajz tanúsítja.^
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Az Anjou-korban a magyar szent királyok relikviáival ellátott kul

tuszhelyek Aachen, Bamberg és Köln tisztelete a peregrinációk kapcsán a 

Zsigmond-korban is tovább virágzott.^ Míg az aacheni források nem me

rültek feledésbe, az utóbbi két város esetében a kutatás mintha megfe

ledkezett volna a "hármas" királytiszteletről. Legutóbb Renate Kroos 

hívta fel a figyelmet arra, hogy Bambergben nemcsak Szent István tisz

teletének vannak meg a hagyományai - ünnepét már 1146-ban megtaláljuk 

egy bambergi kalendáriumban -, hanem 1444-ből való az első forrás, mely 

a dóm kincstáráról szólva, Szent Imre relikviáit is említi.

"sant steffans arme konig In Ungern.

Item das heiltum sant heinrichs in Ungern"

Szent Imre ünnepét a "Domdirectorium" feljegyzései szerint a 15. század 

első felében megünnepelték.^ Az 1493-ból való bambergi Heiltumsbuch 

(München, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. lat. 428. f. 258r) mindkét 

szent relikviatartójának fametszetes ábrázolását is tartalmazza, az 

alábbi szöveg kíséretében

"So ist In diser monstrantzen sant steffans 

eins konigs czu ungern heiligtum der 

sant kaiser heinrichs schuester gehabt 

hat und vil mer anders wirdigs 

heiligtum."

Szent Imre ereklyetartójának rajza mellett ez olvasható

"So ist hir Inen sant emrichs heiligtum 

der des genanten kungs sant Stefans sune 

gewesen ist und vil anders wirdigs 

heiligtum.
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A két szent bambergi tiszteletére utaló fametszetes ábrázolásról - az 

1460-as évekből - már szóltunk. Schreiber ezzel kapcsolatban megjegyzi, 

hogy a metszetet az aacheni és kölni zarándoklatokra való tekintettel, 

Nürnbergben készíthették, ahonnan a zarándokok könnyen kitérőt tehettek 

Bamberg felé.^ Schreiber kutatása\ szerint Walter Volnant, Bamberg és 

Würzburg címzetes püspöke 1377-ben egy új oltárt alapított a bambergi 

Szent Mihály templomban. Az oltárt Szűz Máriának, Mindenszenteknek, 

egész különösen pedig a három magyar szent király tiszteletére, neveze

tesen István, László és Imre tiszteletére szentelték. A dedikációban 

István áll az első helyen, mint "Rex et confessor." Az oltárban egy 

szent kereszt-relikvia is volt, továbbá István, Imre, László relikviái. 

Schreiber következtetései szerint a relikviák közvetlenül Magyarország

ról származhattak, a dómban levő relikviák felosztásáról nem lehet szó, 

mert ott Szent László-relikviák nem voltak. ^  Igen valószínű, hogy a 

három magyar királyszentnek Bambergben is voltak képzőművészeti ábrázo

lásai, az elsők nyilván magyar mintapéldányok után.

A kölni bencés apácák Szent Makkabeus templomának Szent Katalin ká

polnájában nemcsak a három magyar szent király relikviáiról, de felira

tos szobraikról is értesülünk. A három szent király két másik magyar 

patrónusszent, Alamizsnás Szent János és Adalbert társaságában találha

tó. A humanista műveltségű Arnoldus Buchelius 1387-ben tett németországi 

útjáról készült leírásában meglehetős pontossággal közölte a felirato

kat, mint ez a fennmaradt emlékekkel való összevetésből kitűnik, így 

hitelesnek tekinthetjük a "gótikus betűkkel" írt kápolnafeliratot is, 

mely a magyar szent királyok itt található ereklyéiről tudósít.^® Mivél 

Buchelius érdeklődése különösen a feliratok és az antik római emlékek 

iránt nyilvánult meg, ezért érthető, hogy a szobrokról nála nem talá

lunk adatokat. A későbbi kölni források, így Georg Braun feljegyzései 

szerint, "Auf dem Altar war unter den Bildwerken der drei Könige zu 

lesen":

"S. Stephanus, primus Hungáriáé rex, qui ab angelo coronam accepit.

S. Ladislaus, Hungáriáé rex, singularis Turearum oppressor.

S. Emericus, S. Stephani filius, qui in coniugio virgo permansit."
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A Museum Meringianum a fenti feliratokhoz az alábbi kiegészítéseket 

teszi:

"Ungariae rex Ladislaus apostolus atque patronus fratres ut tueatur 

adest in christi typum lector cecinit, hoc christi legitur passio 

sto.typo.

Weiter befanden sich dort Bildwerke des h. Johannes Elemosynarius 

und des h. Adalbert mit folgenden Inschriften:

Divus Joes Eliemosynarius hic est.

Hungáriáé proceres inter dignissimus sacros.

Sctus Adalbertus septe qui corruit hastis.

Inclytus Hungáriáé primas verusque patronus.

Az, hogy a "Bildwerke" kifejezés alatt a források szobrot értenek, 

a templom egyéb berendezési tárgyainak részletes leírásából is kitűnik, 

ugyanis a festményeket ezzel szemben mindig "Tafelgemälde" megjelölés

sel i l l e t i k . Vogts, aki a forrásokat részletesen értékeli és a temp

lom teljes berendezését rekonstruálja, arra a következtetésre jut, hogy 

a kápolna díszítése is, akárcsak az egész kolostoré, a humanisták köré

ben is nagyrabecsült, tudós egyházi ember, Helias Mertz megrendelésére 

történt, aki 1474-ben a kölni egyetem matrikulájában szerepel.Mertz 

1490-ben lett a kolostor gyóntatója, 1527-ben bekövetkezett haláláig, a 

kolostort egy tűzvész után újjáépíttette és gazdagon díszíttette. Nem

csak a Katalin kápolnát, de az egész templomot ellátta feliratokkal, 

melyek szövegét is ő készíthette. Vogts szerint Mertz nyilvánvalóan az 

évente Kölnbe jövő magyar zarándokokra is hatni akart. ^  Az a fametsze

tes sorozat, 1520-ból, mely Johannes Cincinnius Lippiensis, Makkabeusok 

történetéről szóló művét díszíti, a magyar szentek szobraival kapcsola

tos ábrázolást sajnos nem tartalmaz.^ Látható itt viszont a források

ban Reliquenschreinként emlegetett ötvösmű, a Makkabeusok földi marad

ványaival. A magyar szent királyok relikviáit ezzel szemben egy olyan 

szobros, relikviatartó oltárban kell elképzelnünk, melynek számos pél

dája ismeretes Németországból. Ez a típus nem vesztette el kedveltségét
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még a 16. század elején sem, sőt éppen a zarándoklatoknak köszönhetően 

új formai gazdagodást mutat. Harald Keller kimutatta, hogy a 15. század 

utolsó harmadában a relikviák a predellából újra az oltárszekrénybe ke

rülnek. ̂  Az oltárról többet bizonyosan nem tudunk, a szobrokat formai

lag a mateóci Szent István és Szent László szobra alapján képzelhetjük
el.55

A fenti források alapján nyilvánvalóvá válik, hogy a magyar patró- 

nusszentek kultuszának terjesztésében a zarándoklatok fontos szerepet 

játszottak, és hogy ennek kapcsán a középkori Európa sokkal több képző

művészeti alkotást ismert, mint ez napjainkig fennmaradt. Ezeknek sorát 

gazdagítja az imakönyvben található miniatura is.
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JEGYZETEK

1. A kódex díszítéseinek datálására vonatkozóan Gerhard SCHMIDT professzor (Wien) 
és Dr. Elisabeth KLEMM (München) szintén meghatározónak tartják az 1432-es év
számot. Mindkettőjüknek a szíves levélbeli közlésért és Dr. Elisabeth KLEMMnek 
számos kodikológiai információért hálás köszönettel tartozom.

2. A 26v lapon dilettáns, valószínűleg a scriptor munkájára utaló színezett toli
ra jzok találhatók. Ezek művészi szempontból nem értékelhetők, még kevésbé a 
holdfázisokat bemutató illusztrációk.

3. A képen látható címer meghatározása eddig nem járt sikerrel, így ez nem ad le
hetőséget a donátor azonosításához. Annak reményében, hogy a további kutatás a 
címert meg fogja fejteni, közöljük pontos leírását. A címer érdekessége, hogy 
két általános címerjegy található meg benne együtt: fent harántpólya, lent gö
rög kereszt; fent fekete alapon négy arany harántpólya, lent kék alapon arany 
görög kereszt.

4. Regensburger Buchmalerei. Von Frühkarolingischer Zeit bis zum Ausgang des Mit
telalters. Ausstellung der Bayerischen Staatsbibliothek München und der Museen 
der Stadt Regensburg. München, 1987, nr. 85, 99*A raktárra termelésről vö. nr. 
75, 100.

5. Vö.ebből a szempontból például egy heidelbergi festőműhelyben 1425-ben illumi- 
nált kézirat ("De Rerum Naturis", Roma, Vatican, Pal. Lat. 291.) dedikációs 
képét, ahol az Ír lapon a Madonna előtt térdelő donátort, III. Lajos őrgrófot 
nem Szent Lajos, hanem Szent György, Amberg városának és plébániatemplomának 
patrónusa ajánlja a Madonna oltalmába. Vö. WILCKENS, Leonie von: Buchmalerei 
um 1410-1440 in Heidelberg und in den Kurpfalz, in: Anzeiger des Germanischen 
Nationalmuseum, 1900, 30-34., 4. kép.

6. Hasonló módon ábrázolja a szentet egy 1400 körüli színezett fametszet a grazi 
könyvtárban. Vö..Propyläen Kunstgeschichte, 7.: BIALOSTOCKI, Jan (red.): Spät- 
mittelaltcr und beginnende Neuzeit. Berlin, 1972, LIII. tábla.

7. Egy, a miniatúránknál valamivel korábban festett ausztriai példán Herzog Ernst 
der Eiserne figurája (Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. Ser. nov. 
89.) az előző század hagyományait folytatva, a Madonnát keretező képmező szé
lére került. Ez az apokaliptikus Mária a Szép Madonnák szobortípusát még tisz
tán őrzi. Vö. Die Parier und der schöne Stil 1350-1400. Europäische Kunst un
ter den Luxemburgern 3. Ein Handbuch zur Ausstellung des Schnütgen-Museums in 
der Kunsthalle Köln. Köln, 1978, 227.

8. Vö. az 1410 körüli szedleci antifonárium budapesti lapjait. In: Die Parier, 
(7. jegyzet) Resultatband. Köln, 1980, 228.

9. STANGE, Alfred: Deutsche Malerei der Gotik. Salzburg, Bayern und Tirol in der 
Zeit von 1400 bis 1500. (Deutsche Malerei der Gotik, 10. kötet.) München-Ber
lin, 1960, 71-72.

10. SUCKALE, Robert: Die Regensburger Buchmalerei von 1350 bis 1450. In: Regens
burger Buchmalerei, (4. jegyzet) 93. skk. A sziléziai és lengyelországi cseh 
hatást tükröző anyaggal miniatúránk nem mutat kapcsolatot.

11. Vö. Deocarus-oltár, 1430 körül. Nürnberger Malerei 1350-1450, in: Anzeiger des 
Germanischen Nationalmuseums, 1930-1931. Nürnberg, 1932, 108, 109.

12. Vö. Spätgotik in Salzburg. Die Malerei 1400-1530. Salzburg, 1972, nr. 241.
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13. KU&RA, MatuS: Ikonográfia Slovenského kalendára z r. 1432, in: Zborník Filo- 
zofickej Fakulty University Komenského, Historica, XXVI, 1975, 97-134. Uö: 
Iconography of a Slovak Calendar from the Year 1432, in: Studia Historica Slo- 
vaca, IX, 1979, 11-40.

14. Wien, Österreichische Nationalbibliothek Cod. 307. f. 90v. Vo. STERN, H.: Poe
sies et representations carolingiennes et byzantines des mois, in: Revue Ar- 
chéologique 45, 1955, 141-106, 1. kép a 143. lapon. A kalendárium-ikonográfiá
val kapcsolatos legfontosabb irodalom: RIEGL, Alois: Die mittelalterlichen Ka
lenderillustrationen, in: Mitteilungen des Instituts für österreichische Ge
schichtsforschung, 10, 1009, 1-71.; HUSUNG, Max Joseph: Über die Entwicklung
der Monatsbilder in Kalendern, in: Buch und Bucheinband. Aufsätze und gra
phische Blätter zum 60. Geburtstag von Hans Loubier. Red. Max Joseph HUSUNG. 
Leipzig, 1923, 13-32.; BRANDT, Paul: Schaffende Arbeit und bildende Kunst, 1- 
2. Leipzig, 1927-28.; WEBSTER, James Carson: The Labors of the Months in An
tique and Medieval Art to the End of the 12th century. Princeton, 1938. LEVI, 
Doro: The allegories of the Months in Classical Art, in: Art Bulletin, 23, 
1941, 251-291.; M0LSD0RF, Wilhelm: Christliche Symbolik der mittelalterlichen
Kunst. Graz, 1968, 230-230.; HOLL, 0.: Kalendarium, Kalenderbild és Monate,
Monatsbilder, in: Lexikon der Christlichen Ikonographie. Red. Engelbert
KIRSCHDAUM. Rom-Freiburg-Basel-Wien, 2, 1970, 402-409., 3, 1971, 274-279.

15. Velence, Bibi. Marciana: MS. gr. DXL. Vö STRZYG0WSKI, Józef: Die Monatscyclen 
der byzantinischen Kunst, in: Repertorium für Kunstwissenschaft, XI, 188R, 23-
46., képe a 32. lap után.

16. BRESCIANI, B.: Figurationi dei mesi nell' arte medioevale italiana. Verona, 
I960, 12, 29/a kép; MALE, Émile: L'art religieux du XIIIe siede en France. 
Paris, 1925, 64-75.; K0SELEFF, Olga: Die Monatsdarstellung der französischen 
Plastik des 12. Jahrhundert, Basel, 1934.; SAUERLÄNDER, Willibald: Gothic 
Sculpture in France 1140-1270. London, 1972, 2-3, 169, 172, 181. kép.

17. NORDENFALK, Carl: Bokmálmingar frán medeltid och renässans i Nationalmusei
samlingar. Stockholm, 1979, nr. 0., 39-40. kép.; HASEL0FF, Arthur: Eine thü- 
ringisch-sächische Malerschule des 13. Jahrhunderts. (Studien zur deutschen 
Kunstgeschichte 9.) Straßburg, 1097, 62-02, I-III, XVI-XVIII, XLIII, XLVI.
táblák.

10. NORDENFALK, Carl: Bokmálmingar, (17. jegyzet) nr. 12-13., 65-66, 60 és 71. kép
19. Kalender im Wandel der Zeiten. Ausstellungskatalog. Eine Ausstellung der Badi

schen Landesbibliothek zur Erinnerung an die Kalenderreform durch Papst Gregor 
XIII. im Jahr 1502. Karlsruhe, 1902, nr. 6.2., képe a 105. lapon.

20. Tag für Tag, Jahr um Jahr. Kalender aus acht Jahrhunderten. Ausstellung der 
Universitätsbibliothek Graz. Graz, 1983, nr. 6., képe a IV. lap után. Erre a 
kiadványra, valamint a karlsruhei katalógusra (vö. 19. jegyzet) ZSIGMONDI Ár- 
pádné hívta fel a figyelmemet, melyet ezúton is köszönök.

21. PÄCHT, Otto: Early Italian Nature Studies and the Early Calendar Landscape,
in: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 13, 1950, 13-47.

22. HANSEN, Wilhelm: Kalenderminiaturen der Stundenbücher. Mittelalterliches Le
ben im Jahreslauf. München, 1984.

23. A prágai Szent György kolostor breviáriuma és Lev nagymester breviáriuma: Prá
ga, Egyetemi Könyvtár, Cod. XIII. C I/a. és Cod. XVIII. F.6. HÚSA, Václav - 
PETRÁN, Josef - SUBRTOVÁ, Alena: Homo faber. Pracovní motivy ve starych vyob- 
razeních. Praha, 1967, 2, 14-17, 22-23, 20-29, 41-43. kép.
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24. Regensburger Buchmalerei, (4. jegyzet) nr. 80., 150. tábla.
25. MOLSDORF, Christliche Symbolik, (14. jegyzet) 235; Flamand kalendárium, SOL

TÉSZ Zoltánná kísérőtanulmánya az Országos Széchényi Könyvtár Cod. Lat. 396. 
jelzetű kódexének hasonmás kiadásához. Budapest, 1983, 27.

26. MOLSDORF, Christliche Symbolik, (14. jegyzet) 234.
27. A kalendárium írása is egyidejű az imakönyvével, sőt az ugyancsak egykorú 

szláv bejegyzésekből a kalendáriumi részben található az egyik (f. 14v), így 
igen valószínű, hogy eredetileg is egymáshoz tartozott a két rész, amit a hold
fázisok 1432-vel kezdődő dátuma megerősít.

28. WILCKENS, Leonie von: Regensburg und Nürnberg an der Wende des 14. zum 15. 
Jahrhundert, in: Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums, 1973, 57-79.

29. A zodiákus-jegy jó kvalitású ábrázolására szép példával szolgál az a 6 perga- 
menfolió kalendáriummal, melyet az Országos Széchényi Könyvtár 1970-ben vásá
rolt. (Cod. Lat. 555.) A cseh hónapnevek, a kalendárium szentjei és a miniatú- 
rák stílusa egybehangzóan cseh területre lokalizálják a lapokat. Az 1400 körü
li cseh könyvfestészet jó átlagtermésével állunk szemben, mely a Martyrologium 
Usuardi (Gerona) miniátorainak köréhez áll közel. A miniátor gondos techniká
val dolgozta ki a figurákat és a tájháttereket. Ebből a szempontból kiemelkedő 
a május és augusztus hónapok ábrázolása. Az eddig kiadatlan kalendáriumot Nagy 
László szívességéből tekinthettem meg, melyért ezúton mondok köszönetét.

30. Paris, Rotschild gyűjtemény. Vö. KÉRY, Bertalan: Kaiser Sigismund. Ikonogra
phie, Wien, 1972, 49. kép. A divatos, prémes kucsmás ábrázolások számtalan pél
dája ismeretes az 1420-30-as évekből, ezek KÉRY Bertalan könyvében jórészt 
megtalálhatók.

31. GEREVICH Tibor: Magyarország román kori emlékei. Budapest, 1938, 242.
32. GEREVICH Lászlóné: Vásári Miklós két kódexe, in: MűvtÉrt. 1957, 133-137., kép 

a 134. lapon.
33. BALOGH Jolán: Márton és György kolozsvári szobrászok. Kolozsvár, 1934, 45-46,

83.; DRAGOMIR, S.: Vechile biserici din Zarand si ctitorii lor in sec. XIV si 
XV, in: Anuarul comisiunii monumentelor istorice. Sectia pentru Transylvania
1929. Cluj, 1930. 234, 252, 250.

34. DERCSÉNYI Dezső: Nagy Lajos kora. Budapest, £1941), 169, LXIII.; KOVÁCS Éva,
in: Művészet I. Lajos király korában 1342-1302. Katalógus. István király Mú
zeum, Székesfehérvár, 1982-83. Budapest, 1982. 107-108.; MAROSI Ernő: A repre
zentáció kérdése a 14-15. századi magyar művészetben, in: Történelmi Szemle, 
19B4, 507-538., különösen 532.; TAKÁCS Imre: Megjegyzések a 14. századi ma
gyar főpapi pecsétek művészettörténeti kérdéseihez. In: A középkori Magyar- 
ország főpapi pecsétjei a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató 
Csoportjának pecsétmásolat-gyűjteménye alapján. Szerk. BODOR Imre. Budapest, 
1904, nr. 63-64.; A Magyar Nemzeti Galéria egy ismeretlen helyről származó 
Szent László szobra (ltsz.: 7597) az 1430-1440-es évekből azt a divatos öltö
zetet viseli, amely a budai szoborlelet számos figuráján is megtalálható. Vö.: 
TÖRÖK Gyöngyi: Einige unbeachtete Plastiken des Weichen Stils in Ungarn und
ihre Beziehungen zu dem Skulpturen-fund in der Burg von Buda, in: Acta Histo
riae Artium, 1981, 209-224. A röviddel a 15. század közepe után készült ma- 
teóci oltáron pedig a divatos fegyverkabátban és páncélban látjuk Szent Ist
vánt és Imrét. VÖ. TÖRÖK Gyöngyi: A Mateóci Mester művészetének problémái, in: 
MűvtÉrt. 1900, 66-67, 79-00. A 69. jegyzetben a müncheni imakönyv említése és 
szent királyaink legfontosabb együttes ábrázolásainak felsorolása.
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35. MAROSI Ernő: A XIV-XV. századi magyarországi művészet európai helyzetének né
hány kérdése, in: Ars Hungarica, 1973, 25-66, különösen 36.; KLANICZAY Gábor: 
Az Anjouk és a szent királyok. Fejezet a középkori szenttisztelet történe
téből. In: "Mert ezt Isten hagyta". Tanulmányok a népi vallásosság köréből.
Szerk.: TÜSKÉS Gábor, Budapest, 1906, 65-07.

36. A Tizennégy segítűszent kultuszáról vö. TÖRÖK Gyöngyi: Vierzehnheiligen alapí
tásának legendája a Magyar Nemzeti Galéria egy késő gótikus predelláján, in: 
Építés - Építészettudomány, 1974, 387-393.

37. Szent László már az Anjou-korban a pénzek és pecsétek tanúsága szerint a "HO
NOR REGIS IUDICIUM DILIGIT" értelmében az ország legfőbb patrónusszentjévé 
vált. Vö. Mária királyné felségpecsétjén a kettős keresztes pajzs fölött bárd- 
dal megjelenő félalakját. MAROSI, Ernő: Das grosse Münzsiegel der Königin Ma
ria von Ungarn. Zum Problem der Serialität mittelalterlicher Kunstwerke, in: 
Acta Historiae Artium, 1902, 3-22.; KERNY Teréz: Szent László-kultusz a Zsig- 
mond-korban. In: Művészet Zsigmond király korában 1307-1437, I. Tanulmányok.
Budapest, 1907, 353-363. Szent Lászlót páncélban, palástban, kettős keresztes 
pajzzsal, de jobbjában attribútumával, a bárddal látjuk Szent Lénárd mellett a 
siklósi várkápolna freskóján, a 15. század első felében. Vö. RAD0CSAY Déhes: 
Falképek a középkori Magyarországon. Budapest, 1977, 40. kép.

30. Annak oka, hogy Imre, aki tulajdonképpen sohasem uralkodott, miért visel ural
kodói jelvényeket, abban található, hogy a krónikák szerint Imre készült az 
uralkodásra, s István és az ország is leendő uralkodóját siratta Imre korai 
halálakor. Másrészt Imre a "rex junior" intézmény értelmében is viselhette a 
hercegséget jelképező kardot. A fentieket mindennél jobban bizonyítja Imre te
metésének jelenete a Képes Krónikában, ahol Imre nemcsak hercegi süveget vi
sel, hanem országalmát és fejedelmi jogart is tart kezében, holott a kép mel
lett álló szöveg hangsúlyozza, hogy nem volt uralkodó. Vö. DERCSÉNYI Dezső - 
CSAP0DI Klára - MEZEY László: Képes Krónika. Budapest, 1964, I—II, 44, 117.; 
Bilderchronik, Chronicon Pictum, Chronica de Gestis Hungarorum I-II. Budapest, 
I960, 124. A bécsi matrikuláról: TÖRÖK Gyöngyi, in: Matthias Corvinus und die
Renaissance in Ungarn 1450-1541. Katalog. Schallaburg, 0. Mai - 1. November 
19B2. Wien, 1902, nr. 278. és uő. Kódexek, 143. kát. szám.

39. Az 1460-1470 körüli datálást megerősíti az István-legendának egy 1471-ben ke
letkezett német változata. A szöveg német átdolgozásában különös hangsúlyt kap 
az az indoklás, hogy István miért kapott a pápától keresztet. Érdekes ebből a 
szempontból az a 15. század folyamán elterjedt legenda is, mely az andechsi 
Szent hegyen őrzött, 12. század közepi, ún. Nagy Károly győzelmi keresztjéről 
azt tartja, hogy egy Magyarországra irányuló hadjáratban elveszett, és ahol 
István király újra megtalálta, azon a helyen alapította Magyarország első ke
resztény templomát. Vö. Die Frühzeit des Holzschnitts. Staatliche Graphische 
Sammlung, München, 1970, nr. 49., 33. kép.VIZKELETY András: Eine deutsche Fas
sung der Stephanslegende aus dem Jahre 1471, in: MKsz I960, 129-145.; Der 
Schatz vom Heiligen Berg Andechs. Kloster Andechs 1967. Ausstelllung im Baye
rischen Nationalmuseum, München, nr. 12., 12. kép. A fenti fametszettel szem
ben a bécsi Steph3nsdom bécsújhelyi oltárán a külföldön már kevésbé ismert ma
gyar szentkirály-ikonográfia esetével állunk szemben, ahol az ikonográfiái tí
pusok és feliratok egyaránt tévesek. A középen hercegi kalapban, országalmá
val, pálmával ábrázolt, szakálltalan ifjú Imre felett "S. Stefanus kunig" az 
első koronás, idős, kettős keresztes címerpajzsot tartó István király kezében
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Szent László báróját találjuk, feje felett a "S. Emericus kunig" felirattal, a 
"S. Ladislaus kunig" lándzsás zászlót és kettős keresztes pajzsot tart, 
középső, korát tekintve megfelel az ikonográfiái típusnak.

40. STEHKÄMPER, Hugo: Könige und Heilige Drei Könige. In: Die Heiligen Drei Köni
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zolt, szentéletű Imre és a Királyok imádása jelenetében a három napkeleti 
bölcs egymástól különböző jellemzése között. Vö. MAROSI, A magyarországi művé
szet európai helyzete, (35. jegyzet) 34-35.

41. STEHKÄMPER, Könige, (40. jegyzet) Zsigmond mint a "Három királyok egyike" in: 
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75, 87.; KLANICZAY Gabor: A középkori magyarországi szentkultuszkutatás prob
lémái, in: Történelmi Szemle, 1981, 273-286, különösen 202-283.; Uő. 1986.
(35. jegyzet) 71.; Wallfahrten am Niederrhein. Ausstellung und Katalog Marko
witz, Irene, Stadtmuseum Düsseldorf, 1982. 23 kk.

44. KROnS, Renate: Liturgische Quellen zum Bamberger Dom, in: Zeitschrift für
Kunstgeschichte, 39, 1976, 105-145, különösen 144-145. és 397. jegyzet, 10.
kép.

45. SCHREIBER, Georg: Stephan I. in der deutschen Sakralkultur, in: Études sur
l ’Europe-Centre-Orientale 15. Budapest, 1938, 215-21B, 3. kép.

46. Uo. 213, 214, 217, 233. A szent Imre ikonográfia frankföldi elterjedtségét bi
zonyítja egy Riemenschneider körébe sorolható dombormű (1490 körül) Szent Imre 
és Szent György ábrázolásával, egy egykor a magyar szentkirályokat bemutató 
szárnyasoltárról. Vö. VÉGH János: Egy középkori Szent Imre-ábrázolás Brüsszel
ben. in: MűvtÉrt, 1983, 0-11.

47. SCHREIBER, Stephan I. (45. jegyzet) 215-216.
48. KEUSSEN, Hermann: Die drei Reisen des Utrechters Arnoldus Buchelius nach 

Deutschland, insbesondere sein Kölner Aufenthalt, in: Annalen des Historischen 
Vereins für den Niederrhein. Köln, 1907, 1-102, a felirat az 50-59. lapon kö
zölve.

49. BRAUN, Georg: Rhapsodiae Colonienses, Kölner Stadtarchiv, Sammlung Alfter nr.
44.; Museum Meringianum, Handschrift des Kölner Archivs I 452, mindkettőt idé
zi: VOGTS, Hans: Die Machabäerkirche in Köln, eine Kunststätte der Spätgotik,
in: Jahrbuch des Kölnischen Geschichtsvereins, Bd. 5. (1922), 87-112, különö
sen 95-96. Míg Szent Adalbertét az ország patrónusszentjeként már a 12. szá
zadban is ábrázolták az esztergomi "Porta speciosá"-n, Alamizsnás Szent János 
kultusza és ábrázolásai csak 1489 után terjedtek el, amikor is a szent holt
teste a budai várkápolnába került. Vö. VÉGH János: Alamizsnás Szent János a 
budai várban, in: Építés-Építészettudomány, 1900, 455-467. A "Sancti Hungáriáé 
reges" és a "Patrona Hungáriáé" fogalmának összekapcsolására szép példával 
szolgál a vitfalvi oltár (1480 körül), ahol Szent István táblaképén a Madonna 
is ábrázolásra kerül. Vö. RAD0CSAY Dénes: A középkori Magyarország táblaképei. 
Budapest, 1955 460, LXXXI tábla.; SOLTÉSZ, Elisabeth: Über Impulse der Budaer
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Verleger auf die Entwicklung der Duchgraphik in Ungarn. In: Ars Impressoria. 
Entstehung und Entwicklung des Buchdrucks. Eine Internationale Festgabe für 
Severin Corsten zum 65. Geburtstag. Red. Hans LIMBURG, Hartwig LOHSE, Wolfgang 
SCHMITZ. München-New York-London-Paris, 1986, 327-340.; SCHREIBER, Georg: Ste
phan I. der Heilige. König von Ungarn (997-1038). Eine hagiographische Studie. 
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Fogalmazási mintákat tartalmazó tankönyv töredékei 

a 14. század első feléből

Érszegi Géza - Szelestei N. László

Az Österreichische Nationalbibliothek Cod. Lat. 2815. (Rec. 2080.) 

jelzetű, német nyelvű kódexének bekötéséhez a 15. században magyar- 

országi provenienciájú kódexlapokat használtak fel. A kódex Aegidius 

Romanus De regimine principumjának első ismert német nyelvű fordítását 

tartalmazza. Leírója - egyesek szerint fordítója is - a Bécsben tanuló 

Johannes Glatz de Lewbsa, aki 1412. február 1-én fejezte be a máso

lást . 1

A kötet restaurálása során a kötéstáblákról lefelejtették és a ge

rincből kiszedték a töredékeket, amelyeket ma Ser.nov.14.458. jelzeten 

őriznek. Közülük egy nagyobb két teljes levelet tartalmaz. Ez volt ko

rábban a tábla belsején. A gerincből, az egyes füzetek megerősítését 

szolgáló 18 egészen vékony csík, továbbá egy vastagabb csík került elő.

A töredékek anyaga pergamen. A keskeny csíkoké finomabb, jól kidol

gozott; egy részük sárgásfehér, a többi egészen fehér. A vastagabb csík 

és a teljes levélpár anyaga is elég vékony, de ezek színe sárgás, egyik 

oldaluk szőrhelyes. A vastagabb csík és kilenc vékonyabb tollal, 3,5-4 

mm-es sorokra van vonalazva. E kilenc csík négy beírt része (kettő rek- 

tó és kettő verzó) egyikén - mellékleteinken 2 . tábla, bal oldal - 

részben hiányzik a vonalazás. Egy beíratlan csíkon mindössze egy alsó 

margóra utaló tolirajzos díszítés vége lóg le, amely illeszkedik a ki

lenc beírt csík egyikén kezdődő margóhoz.

Ránézés alapján is megállapítható, hogy legalább két kéz írta az 

előkerült töredékeken található szöveget. Az egyik, a későbbi, a teljes 

levélpáron lévő és nyolc vékony csíkon található részt, a másik a vas
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tagabb csík sűrűbben beírt részét és a kilenc vékony csíkon lévőt. 

A kilenc vékony csík egy részén, a fentebb említett, vonalazatlan sorok

ban vékonyabb duktussal, szögletesebb írással, ritkább betűelhelyezéssel 

találkozunk, de valószínű, hogy ez az írás a második kéztől származik.

A kezek számáról tett megállapításunkat támogatják a rövidítésjelek 

és egyes betűfajták írásának a különbségei is. Az első kéz az r-es rö

vidítéseket a betű felett jelöli, balra hasas hurokkal. Kivételt csak 

hosszú szárú betűk esetében és az igék passzívumát jelentő -ur rövidí

tésnél tesz. E rövidítésfajtát a második kéz nem alkalmazta. További kü

lönbségeket észlelhetünk például az x írásánál és a -rum rövidítésnél. 

Az első kéz mindkét esetben felemelt kézmozdulattal, tehát megszakított 

vonallal ír, a második pedig sohasem így*. A vonalazatlan oldalon gya

kori a betűcsoportos írás s szó belsejében is szerepel a d betű- 

d  formája. Egyébként az első kéz által írt szöveg sehol sincs rubru- 

mozva, a második kéz által írt azonban igen.

Formai megfigyeléseinket folytatva, megállapíthatjuk - s ezt alább 

még a tartalmi jegyek is alátámasztják -, hogy a töredékek egy kódex 

négy levélpárjából azaz nyolc levélből származnak, az alábbiak szerint:

I. Kilenc beírt és egy beíratlan vékony csík. (1-2. táblák)

II. Egy átlagban 50x300 mm-nyi csík. (3. tábla)

III. Nyolc, egymással összeillő vékony csík. (4-5. táblák)

IV. Egy teljes levélpár (6-7. táblák) a kódex egyik füzetének közepé

ről. A levélpár egyik oldalán a formulákat összekötő vonalak folya

matosan, törés nélkül illeszkednek össze, s megfelelő szövegrész

hez kapcsolódnak.A másik oldalon a rektóról visszafelé ágazó vona

lak egy másik levél verzójához, vagyis szintén megfelelő szöveg

részhez kapcsolódtak. A verzóról a szöveg jellege miatt egyik 

irányban sem ágaznak ki vonalak. A levélpár mérete átlagban 

210x290 mm. Csak az alsó margónál és az egyik széléből hiányzik a 

szöveget néhány betűnyire érintő csík. A kódex eredeti mérete ezek 

szerint 230x160 mm körüli lehetett, 180/190x100/110 mm-es írástü

körrel.
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Az I. kilenc vékony csíkja közül egyszer négy, egyszer pedig kettő 

illeszkedik, három illeszkedés nélküli.  ̂A tartalmi összefüggést is fi

gyelembe véve, e kilenc csík minden valószínűség szerint egy levélpár

ból származik: összesen 30 sort tartalmaz. Összehasonlítás alapján: a 

négy egybeillő csíkon található 14 sor mérete a IV. esetében 13 sor mé

retének felel meg. A kilenc csíkon együttesen található 30 sor mérete 

ott 28 soréval azonos. A IV-en fennmaradó 15-17 sort figyelembe véve 

megállapíthatjuk, hogy az I-gyel jelzett csíkok közül öt beírt (és a 

margók) hiányoznak ahhoz, hogy meglegyen a kódex egy másik teljes le

vélpárja. Hasonló eredményre jutunk akkor is, ha fizikai összemérést 

alkalmazunk: a teljes levélmagasságot öt beírt csík és a margók tennék 

teljessé.

Hasonló számítások alapján: a III. valószínű még hat beírt csík és 

a margók megléte esetén volna teljes.

Formai és tartalmi érvek alapján is kizárható, hogy a felállított 

négy csoport bármelyike a másikkal azonos levélpárból származik. Az vi

szont az alább ismertetendő tartalmi érvek alapján egyértelműen megál

lapítható, hogy a négy csoport levélpárjai egy kódexből kerültek a 15. 

században egy Bécsben másolt kódex kötésébe.-*

A III. és IV. teljes egészében, a II. felerészben Johannes Bondi 

(Bondus) de Aquileia Ars dictaminisának töredéke.^ Szövegüket össze

hasonlítva a Bayerische Staatsbibliothek Cím 9683. jelzetű kódexével, 

az alábbi megfigyeléseket tehetjük:

II.

III.

I V .

Töredékünk
3. tábla,

3. tábla,

4. tábla,

5. tábla,

5. tábla, 

4. tábla, 

7. tábla,

6 . tábla,

7. tábla,

felső kép, jobb oldal

alsó kép, bal oldal

jobb oldal

bal oldal

jobb oldal

bal oldal

jobb oldal

bal és jobb oldal

bal oldal

Cím 9683

8 r

lOv

14v

15r-15v

16r

48v-49r 

57r és 61/15 

57v-58r és 61/25 

58v-59r
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Amennyiben az a kódex, amelyből töredékeink származnak, Bondi művét 

a müncheni kódex szövegelhelyezésében közölte, a három levélpár a kódex 

három füzetéből való. A 4. tábla bal oldalának szövege meglehetősen 

messze áll a müncheni kódex szövegsorrendjétől. Lehetséges, hogy töre

dékeink kódexe a szóban forgó prohemium szövegét, mely a müncheni kó

dexben a Lucerna dictaminis ... super formis diversimode variandis ad 

utilitatem rudium fabricata (f.48.) rész előtt áll, más helyen tartal

mazta. Az 5. tábla jobb oldalának és a 4. tábla bal oldalának összefüg

gő szöveget kellett adnia. Töredékünk itt hiányos. A müncheni kódex 

szerint a hiányzó részleten külön incipittel kezdődik a Flores regula

rum dictaminis.

Sokkal figyelemreméltóbb és számunkra'sokat mondó az a tény, hogy 

az egyik levélpáron formulatöredékek találhatók Bondi műve mellett. 

A szövegelhelyezkedés alapján megállapíthatjuk a kétféle szöveg sor

rendjét az egykori kódexben. A 3. táblán található Bondi-szövegek rek- 

tó-verzó sorrendjéből egyértelmű, hogy az alább tárgyalandó magyar- 

országi formulatöredékek a kötetben megelőzték Bondi művét. Ebből az is 

következik, hogy a kilenc vékony, formulákat tartalmazó csík a kódex 

fentebb kikövetkeztetett három füzetét megelőzte. A csoportok felállí

tásában és a hasonmások közlésében e kikövetkeztetett sorrendet követ

tük.

Hogy az eredeti kódex milyen terjedelmű lehetett, arra nincs ada

tunk. Ha a Bondi-mű teljes volt benne, az mintegy 30 levelet tehetett 

ki.A mű végének a táblák melletti helyekre való beírásából arra követ

keztethetünk, hogy az a kötet végén állott. A formulagyűjtemény terje

delméről s arról, hogy esetlegesen mást is tartalmazott-e a kódex nincs 

elképzelésünk.

A II. fennmaradt fele és az I. teljes egészében hivatalos írás

beliségben használt oklevelek és levelek töredékes szövegét őrizték 

meg. Nemcsak azért töredékesek, mert az Aegidius Romanus-kódex kötésé

hez szétvagdalták az e szöveget magába foglaló kódexet, hanem azért is, 

mert a legtöbb esetben az csak formulákat tartalmazott. így tehát fel

adatunknak éreztük, hogy - amennyire lehetséges - kiegészítsük ezeket a
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töredékesen fennmaradt szövegeket, akár azért csonkák, mert eredetileg 

is úgy másolták be a kódexbe azokat, akár a csíkokra vágás következté

ben váltak csonkákká. Természetesen csak olyan mértékben egészítettük 

ki a töredékes szövegeket, amennyire a fönnmaradt részletek ezt lehe

tővé tették. Minden esetben igyekeztünk azonban magyar nyelvű szöveggel 

összefoglalni, mi is lehetett az eredeti szöveg értelme.

Szövegközlésünkben kerek zárójelbe (...) tettük azoknak a szavaknak 

a feloldását, amely szavakat csak a kezdőbetűjükkel rövidítettek. Csú

csos zárójelet C ..>használtunk ott, ahol úgy éreztük, hogy ki tudjuk 

egészíteni, pontosabbá tudjuk tenni az egyébként nem sérült szöveget. 

Szögletes a zárójel [...] akkor, ha a szöveg a kódex csíkokra vágása 

révén megsérült, vagy a fényképen nem tudtuk a hártyát ért károsodás 

miatt elolvasni, de kikövetkeztettük az eredeti szöveget. Három ponttal 

... jelöltük, ha a szöveget eredetileg is elhagyással másolták a kódex

be, s ezáltal befejezetlen. Három csillag +++ a jele annak, ha az ere

detileg ép szöveget olyan károsodás érte, hogy nem tudtuk kiegészíteni. 

Tört vonással / jeleztük, ha a szövegben vagylagos megoldással talál

koztunk. A kódex írójának betűbetoldó tévesztéseit jelöli. Új sor 
esetén táblánként újra kezdődő, kissé megemelt sorszámot alkalmaztunk. 

Egyébként a szövegeket saját értelmezésünk szerint rekonstruáltuk. 

Igyekeztünk az ortográfiái eltéréseket kiigazítani, amennyiben erre 

valamelyik szövegkritikai jellel módunk volt. Ha nem, meghagytuk ere

deti, az ortográfiailag megszokott alaktól eltérőnek, néhány esetben 

nyelvileg is hibásnak.

A töredékesen fennmaradt szövegek nem adnak egyértelműen választ 

arra, hogy mi volt az egész könyv célja. Abból azonban, hogy csak 

egyetlen teljes szövegű, s ráadásul keltezett oklevél található a töre

dékek között, a többiek pedig - töredékességük ellenére is megállapít

ható - nem teljes szöveggel lettek a kódexbe másolva, s inkább csak 

formulák, joggal következtethetünk arra, hogy nem a kancelláriákban 

használatos formulariummal, hanem inkább fogalmazást tanító könyvecské

vel, tankönyvvel van dolgunk. Ezt erősíti az is, hogy Johannes Bondi de 

Aquileia tankönyvként használt művével egy kötetből valók. Mint tan
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könyv, természetesen a legszélesebb körből válogatja példáit. Találunk 

közte jól ismert szövegeket: királyi parancslevelet, nádori felkérést 

hiteleshelyhez stb. Sok olyan levéltöredék is van azonban köztük, ame

lyeknek eredetiben nem található meg a párhuzama. Gondolunk itt első

sorban olyan levelekre, mint az érseki, vagy püspöki levelek, a tanulók 

levelei.

A levelek többsége az ország nyugati felére, pontosan a veszprémi 

egyházmegye területére utalnak, csak kis töredék vonatkoztatható az or

szág keleti felében lévő Borsod megyére.

Kevés adatunk van arra, miként vonatkoztatott el a valóságos ügyek

től a kötet anyagának összeállítója, illetve mennyire konkrétak (való

ságosak) a benne szereplő ügyek. A szereplő személyek némelyike közis

mert: III. András és I. Károly királyok, István és Benedek veszprémi 

püspökök, István kalocsai érsek, János nádor stb. Vannak közismert ese

ményekre utaló töredékek is, mint például a csatári Biblia hányatott 

sorsához vonható szövegtöredék.^ Ennek ellenére sem sikerült megtalál

nunk egyetlen esetben sem az egyes szövegek valóságos alapját, ha úgy 

tetszik, az eredetijét. Noha ennek keresése a szövegek közlésével nem 

zárulhat le, mégis valószínűnek tartjuk, hogy inkább didaktikai szem

pontból kitalált eseteknek (de konkrét szereplőkkel), semmint valóságos 

ügyekről készült oklevelekből kivonatolt, formulás szövegeknek kell 

tartanunk az előkerült töredékeket.. E negatív megállapítás ellenére is 

nagy a jelentőségük, hiszen bepillanthatunk abba a műhelybe, ahol fel

készültek azok az értelmiségiek, akik utóbb az országban előforduló, 

esetleg országos ügyek szakavatott intézői lettek. Persze itt felvető

dik annak a kérdése, vajon hol volt ez a műhely? A szövegek utalásai 

alapján a legvalószínűbbnek azt tarthatjuk, hogy a veszprémi egyházme

gyében, s így kézenfekvő megoldásként kínálkozik az, hogy feltételez

zük: a veszprémi káptalani iskolában. Abban az iskolában, melyet nem 

sokkal a szereplő személyek előtt IV. László király a párizsi egyetem

mel hasonlított ossze l A kódexben szereplő példák összeállítójának gyö

kereit azonban - talán nem is jogtalanul - Borsod megyében, lehet, hogy 

éppen a sajókazai ágostonos kolostor iskolájában kellene keresnünk.®
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Ami szöveggyűjteményünk létrejöttének idejét illeti, a vele szoros 

kapcsolatban lévő Johannes Bondi-mű a 14. század utolsó harmadában ké

szült el. A töredékekben előforduló személyek kora azonban jóval meg

előzi ezt az időpontot. III. András (1291-1301), illetve I. Károly 

(1301-1342) királyok uralkodási évei behatárolják azt a kort, amelynek 

eseményeiből meríthetett kötetünk összeállítója. Nem kell azonban az 

összeállító szerzőt és a töredékek leíróját feltétlenül azonos személy

nek vennünk, de az íráskép alapján a másolás nem készülhetett sokkal 

később, mint a minták összeállítása. A szövegekben előforduló hibák 

(suspitatem-sospitatem, natario-notario, remitatis-remittatis, bibilia- 

biblia, rescribitis-rescribatis, castelanus-cancellarius, preuendarius- 

prebendarius, unum librum Bibilia vocatam-vocatum, stb.) arra látszanak 

utalni, mintha jegyzettel állnók szemben, olyan könyvvel, amelyből nem 

tanítottak, hanem tanultak. Némileg ugyan ellentmondani látszik ennek 

az, hogy - ha nem is különlegesen szép írással - gonddal készült a 

könyv, ahonnan töredékeink származtak, még a rubrumot sem sajnálták 

írás közben. Hihetőleg tehát egy, a sajókazai ágostonos kolostor isko

lájában tanult, s utóbb a veszprémi káptalani iskolában tanító személy 

által előadott tananyagból készült jegyzetből valók töredékeink. A szer

zőnek ez a pályafutása tükröződik talán a töredékekben szereplő szemé

lyek egymásutániságában. Hiszen Dezső gömöri-borsodi ispán 1299-1304 

között kormányozta azt a megyét, ahonnan feltételezésünk szerint a tö

redékek szerzője származott. Ugyancsak a keleti országrészre utal Ist

ván kalocsai érsek rimái officiálisának említése. István érsek 1302 és 

1306 között volt Kalocsán. Benedek püspök ugyan már 1289-ben a veszp

rémi egyházmegye élére került, azonban még 1311-ben is ő volt a megyés

püspök ott, akkor tehát, amikor már - feltevésünk szerint - könyvünk 

szerzője ugyancsak ebben az egyházmegyében működött. Benedek utódja 

István pedig 1312 és 1322 között ült a veszprémi székben.

3 0 3



JEGYZETEK

1. A töredékekre Vizkelety András hívta fel figyelmünket. A német nyelvű kötet le
írását - a töredékek említésével és a fordító személyének kilétéről - Id. MEN- 
HARDT, Hermann: Verzeichnis der altdeutschen literarischen Handschriften der
Österreichischen Nationalbibliothek, I. Band. Berlin, 1960, 325-326.

2. Képmellékleteinken (1-2. táblák) az 1-4. és 5-6. csíkok illeszkednek. Ugyancsak 
illeszkedik az alsó margó beíratlan csíkja a 9. csíkkal.

3. Minden valószínűség szerint Becsben kötötték be a kódexet.
4. Johannes Bondi de Aquileiáról és művéről ld. ROCKINGER, Ludwig: Über Foraiel- 

bücher vom 13-16. Jahrhundert. München, 1855, 60-61, 181 Uő.: Briefsteller und 
Formelbücher des elften bis vierzehnten Jahrhundert. New York, 1961^, 949-966.

5. A mellékleteken általunk kiemelt részek a kódex írójának utólagos bemásolásai. 
Az eredeti kódex azon füzete, mely a 6-7. táblák szövegét középső levélpáron 
tartalmazta, csonka lehetett, ezért kerülhettek Bondi művének utolsó lapjai a 
táblázatok mellett üresen maradt helyekre.

6. Magyar zsidó oklevéltár, 18. Szerk. SCHEIBER Sándor. Budapest, 1980, 457.
E töredék szerepelt az 1985. évi kódexkiállításán is. Vö.: Kódexek, 108.

7. SZENTPÉTERI Imre - BORSA Iván: Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai 
jegyzéke. Budapest, 1961, nr. 2747.

8. GYÖRFFY György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza, A-CS. Budapest.
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A töredékek szövege

1 . tábla, jobb oldal Ír

Ismeretlen feljebbvalók megparancsolják alattvalóiknak, hogy megadott napon gyűl
jenek össze.

[ab univer] ^-sitate petimus per presentes, quatenus +++ ^velitis 

congregare aliud non facturi, si preceptum dominorum vestrorum intendi

tis observare!...

István veszprémi püspök megparancsolja a csatári apátnak, hogy az egerszegi, bese
nyői és boti papokat tiltsa el az istentiszteletek tartásától, híveikre pedig egy
házi tilalmat rendeljen el, amíg meg nem fizetik a püspöknek járó tizedet.

^Stephanus Dei gracia episcopus Vesprimiensis aule domine regine 

castel<l>anus dilecto in Christo filio fratri H(enrico) Iabbati monas- 

teriil \ie Chatar cum paterna benediccione salutem!

Devocioni tue sub virtute sancte obediencie iniunCgimus per presen

tes! ^quatenus de Hegerzeg, de Beseneu et de Bot ecclesiarum sacerdo

tes, qui decimas nostras a parochi Canis nostris percipe!^re non cura

verint, pro<h>ibeatis a celebracione divinorum et parochianos eosdem 

imponas sub ecclesiastico [interdicto auctori!^tate nostra mediante, 

donec nobis ex parte ipsorum satisfactum fuerit de decimis supra dic

tis ...

Ivánka mester somogyi ispán és a négy szolgabíró kéri a somogyi konventet, hogy 
adják hiteles emberüket a megye embere mellé, hogy az annak jelenlétében megidézze 
Domonkos mestert és Devecser fia Gábort a megye elé, és hagyják meg az idézettek
nek, hogy a birtokaikra vonatkozó okleveleket hozzák magukkal. Az idézésről a me
gyének levélben tegyenek jelentést.
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□
°Amicis suis reverendis conventui Simigiensi magister Iuanka comes 

Simigiensis et quatuor [iudices nobilium] ^eiusdem comitatus sinceram 

amiciciam cum honore!

Petimus a vobis, quatenus <cum> Hernando de Uarada [homine nostro 

vestrum! -^mittatis hominem fide dignum pro testimonio, coram quo idem 

homo noster magistrum Dominicum filium +++ [et Gabriel^lem filium 

Deuecher ad nostram citet presenciam ad terminum competentem dicendo, 

ut Litteras [super possessione] +++ ^geu in termino sibi assignato 

statuat coram nobis, alioquin idem caus{s)as et viros non +++ ^iuris 

relinquemus, cum post presens negocium fuerint per eundem presentate et 

post hec [seriem premissorum cum die] ^citacionis et termino nobis in 

vestris litteris rescribatis!...

Ismeretlen konvent jelent egy megyének.

Amicis eorum karissimis comiiti et quatuor iudicibus nobilium] +++

- Itt egy csík hiányzik -

űula zalai ispán kéri a csatári konventet, hogy idézze meg Polahi Ivánka fia Ivánt 
Symon bánnal szemben.

[Magister Iula comes Zaladiensis religiosis viris amicis suis reve

rendis abbati et conventui beati Petri apostoli de Chatar paratam ami

ciciam!
Requirimus karitatem vestram, quatenus cum tali homine nostro ve

strum mittatis hominem pro testimonio fide dignum, coram quo idem homo 

noster Ivan filium Ivance de Polah in possessione Bot] ^vocata contra 

Symonem [banum ad nostram presenciam in terminum compententem citet et 

post hec! -^huius facti seriem, diem citacionis et terminum nobis ve

stri gracia rescribatis!
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A csatári konvent jelenti István veszprémi püspöknek, hogy parancsát teljesítették

Ven[erabili virol ^dominoque suo metuendo Stephano Dei gracia 

episcopo Vesprimiensi aule domine regine cancellario abbas [monasterii 

beati Petril -^apostoli de Chatar assiduas oraciones in Domino!

Per presentes significamus vestre beatitudine, [quod vestris] re
ceptis litteris +++

- Itt egy csík hiányzik -

István veszprémi püspök tudatja egyházmegyéje egyházi vezetőivel, hogy I. Károly 
király Székesfehérvárra országgyűlést hirdetett, s megparancsolja, hogy azon ve
gyenek részt.

■^Stephanus Dei gracia episcopus Vesprimiensis aule domine regine 

castel<l>anus dilectis in Christo filiis abbati[bus etl ^universis 

sanctarum ecclesiarum rectoribus paternam benediccionem cum salute!

Cum dominus illustris rex Vtngarie in octavisl ^sancti iohannis 

Baptiste proximo venturis in Alba Regia congregacionem celebrare inten

dat, s[in]2 ^ceritate vestre sub virtute sancte obediencie iniungimus 

per presentes, quatenus in festivitate prenotatta conveniatis] ^occa

sione qualibet re<le>gata ...

3ula zalai ispán kéri a csatári konventet, hogy hiteles emberét küldje ki, akinek 
a jelenlétében a megyei ember megidézi Polahi Ivánce fia Ivánt Simon bánnal szem
ben a megye elé.

Magister Iula comes Zaladiensis religiosis viris [amicis suis] 

^reverendis abbati et conventui beati Petri apostoli de Chatar paratam 

amiciciam!

Requirimus karitatem vfestram! ^quatenus cum lacobo homine nostro 

vestrum mittatis hominem pro testimonio fide dignum, coram quo idem ho

mo [noster Ivan filium Ivance de Polah in possessione Bot vocata contra 

Symonem banum citet
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- Itt egy csík hiányzik -

in] ^nostram presenciam octavas pentecostes proximo venturas pro ter

mino assignando ...

Jula zalai ispán a felek kérésére a hadoszlás 15 napjára halasztja a Simon bán fia 
János és Iv.ánka fia Iván közötti pert.

^Nos magister Iula comes Z<a>ladiensis damus pro memoria, quod 

causam, quam Iuan filius Iuance tcontra Iohannem filium] ^^Symonis bá

ni habebat coram nobis, pro quo Damianus serviens eiusdem Iohannis 

filio Symonis Cbani astabat] ™ + + +  parcium volunta{ta}te ad quindenam 

residenctie exercitus prorogamus ...]

- Itt egy csík hiányzik -

Valaki korábbi levele szerint Simon bán fia János megjelent Polahi Ivánnal szem
ben, azonban ez a valaki, látva nagyságos Ivó mesternek, rokonának az oklevelét, 
annak ítélőszéke elé utalja az ügyet.

+++ -^secundum tenorem nostrarum priorum litterarum memorialium 

Iohannes filius Symonis bani contra Iuan Ide Polah peremp]^torie re

sponsurus coram nobis comparere debuisset.

Visis litteris magnifici Iuuonis magistri +++ -^cognati nostri ip

sam destinavimus ad examen ipsius et iudicium statu priori permanen
te +++
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2 . tábla, bal oldal Ív

Ispán kéri a konventet, hogy egy perben tartson vizsgálatot, és tegyen róla jelen
tést.

+++ 1 octavo die produccionis testium +++ ^us nobis reportantes...

A csatári konvent tanúsítja, hogy Jula zalai ispán kérésére tanúvallatást tartot
tak Polahi Iván és Simon bán közötti perben, amelynek során kiderült, hogy Csák 
fia János, Simon bán rokona azon a birtokon, ahol Simon bán lakik, 40 márka kárt 
okozott Polahi Ivánnak.

Nos abbas et conventus monasterii beati Petri ^[apostoli de Chatar 

da]mus pro memoria, quod cum in quindenis pentecostes secundum conti- 

nenciam lit<t>erarum magistri Iula ^[comitis Zaladiensis IJuan filius 

Iuance de Polah contra Symonem banum testes producere debuisset coram 

nobis 5+++ advenientes idem cum suis testibus nobilibus iobagionibus 

castri et iobagionibus ecclesiaIsticis ^de] Bot, de quibus Lorandus de 

Sumphat in hunc modum respondit, quod Iohannes filius Chac proximus 

^ISymonis blani possessione illa veniendo, in qua nunc prephatus Symon 

banus residet, ipsum Iuan de ®[Polah] +++ [da]mnum quatraginta marca- 

rum eidem inferendo.

Item Andreas, Leulnardus et Martinus idem.

Item Nicolaus ^idem et alii idem.

Partes autem octavo die produccionis testium coram nobis iterato 

comparebunt ...

Jula zalai ispán a Polahi Iván és Simon bán közötti pert elhalasztja a párbaj ide
jéig.

10[Iul]a comes Zaladiensis damus pro memoria, quod causam Iulam de 

Polah, super qua contra Symonum banum testes producerire debuit coram
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convenHu de Chatar, qui in iuramento ipsam causam noluit condescen

dere, ob hoc eandem causam ad terminum duelli 1 2 [ea condicione] feci

mus prorogari, ut in octavis beati Iacobi apostoli proximo venturis 

propriis personis ipsum duellum debeant ^ [habere] ...

I. Károly király megparancsolja Jula zalai ispánnak, hogy azt a párbajt, amelyet 
Simon bánnak kellett volna vívnia Polahi Ivánnal az ország nemeseinek ítélete ér
telmében, halassza el, mivel Simon a párbajt pénzzel megválthatja, amennyiben 
azonban nem fizet, legyen pervesztes, mintha párbajban esett volna el.

Karulus Oei gracia rex Vngarie dilecto et fili<o> magistro Iula 

comiti Zaladiensi salutem ^íet gráciám!

Fidelitati] tue precipientes damus in mandatis, quatenus duellum, 

quod Symon banus fidelis noster contra Iuan de -^[Polah] +++ [debuis

set prestare] +++

- Itt egy csík hiányzik -

l^lcatum in nostri presenciam, quod habebat, secundum 

examen et arbitrium nobilium regni in forma Icomposicionis] devene

runt ipsum duellum condescendere, sic fecerunt, ut ipsum idem Symon ba

nus coram [conventu de] ^®Zala tenebitur [solJvere quinquaginta marcas 

partem in denari<i>s et partim in extimacione condig^tna +++ in octa

vis beati Michaelis [archangeli

- Itt egy csík hiányzik -

+++ 2 Ĉ0qiiJgacione tali mediante, 

quod si ipse +++ 2 1 primo persolutam et erit convictus per omnia ac si 

cubuisset in duel<l>o ...

A zalavári konvent tanúsítja, hogy Simon bán azt az összeget, amelyet I. Károly 
király oklevele értelmében Polahi Ivánnak ki kellett volna fizetnie, nem fizette 
meg.
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22[Nos abbas! et conventus monasterii beati Andreani martiris de 

Zala damus pro memoria, quod cum secundum continenciam [litterarum 

2^K]aruli illustris regis Vngarie in octavis beati Michaelis archangeli 
Symon banus sedecim 24[marcas ju]an de Polah solvere debuisset coram 

nobis, non solvit nec misit pro solucione facienda predicto [Iuan de 
Polah] 25cjie|3US continuis legitime expecta<n>te ...

I. Károly király parancsa a zalavári konventnek.

Karulus Dei gracia rex Vngarie 26v^r^s religiosis abbati et con

ventui Zaladiensi salutem et gráciám!

Fidelitate vestre pre“ [cipientes damus in mandatis, quatenus! +++

- Itt egy csík hiányzik -

A zalavári konvent jelenti I. Károly királynak, hogy elhalasztották azt a határ
időt, amelyen Simon bánnak fizetnie kellett volna Polahi Ivánnak.

[Excellentissimo domino suo Karulo Dei gracia illustri regi Vngarie 

conventus monasterii beati Adriani martyris de Zala oraciones in Domino 

debitas et devotas cum perpetua fidelita]2 ?te!

Lit<t>eras magnitudinis vestre +++ ^®quod debitum sedecim marca- 

rum, quod Symonus banus in octavis sancti regis Iuan de Polah 
vere debe!bat coram nobis, absque ullo gravamine ad ultimum diem solu- 

cionis prorogamus, nos vero pre-^+++ cum honore observantes ipsam 

solucionem prorogavimus et prorogari "[fecimus! +++

- Itt egy csík hiányzik -

A zalavári konvent tanúsítja, hogy Simon bán I. Károly király oklevele értelmében 
kifizette az adósságát Polahi Ivánnak.

[Nos abbas et conventus monasterii beati Adriani martyris de Zala
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damus pro memoria, quod quinquaginta marcas secundum continenciam Ka- 

ruli 3Plegis Vngarie Symon banus tin octavis beati Michaelis archan- 

geli Iuuan de Polah solvere debebat -^colram nobis, termino solucionis 
adveniente prephatus Symon banus ab ipso debito quinquaginta marcarum 

33[fuitl expeditus, litteras autem idem Iuuan super ipso facto emanatas 

reddidit cassandum et si contra eundem +++

2. tábla, jobb oldal 2 r

János nádor megparancsolja a veszprémi káptalannak, hogy Péter nevű embere mellé 
küldje ki hiteles emberét, hogy megidézzék Bándi Péter fiait: Gergelyt és Györgyöt 
Bándi Pál és Demeterrel szemben a nádor elé.

[Religiosis viris suis capitulo ecclesie Vesprimiensis Iohannes pa

latinus paratam amiciciam!] +++ [Petimus a vobis, quatenus cum Petro 

homine nostro vestrum mittatis hominem fide dignum pro testimonio, co

ram quo idem homo noster Gregorium et^Georgium filios Petri de Band 

contra Paulum et Demetriuml P e  eadem ad nostram presenciam [ad termi

num competentem citet et post hec seriem citacionis re]scribatis! ...

A veszprémi káptalan megparancsolja Péter papnak, hogy János nádor emberével idéz
zék meg Bándi Péter fiait, Gergelyt és Györgyöt Bándi Pállal és Demeterrel szemben 
a nádor elé, és az idézésről a káptalannak tegyen jelentést.

Nos capitulum Vesprimiense tibi Petro sacerdoti de tali lo- 

co/villa dilecto nobis precipientes man3damus per presentes, quatenus 

visis presentibus una cum Petro latore presencium homine domini I(ohan- 

nis) palationi vadas nomine hominis nostri pro testimonio ad citandum 

Gregorium et Georgium filios Petri 3de Band contra Paulum et Demetrium 

de eadem ad presenciam domini I(ohannis) palatini in terminum compe

tentem, facta autem citacione cum eodem Petro homine palatini ad nos 

redeas nobis diem citactionisJ P t  terminum personaliter relaturus ...
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A veszprémi káptalan jelenti János nádornak, hogy parancsára Péter nádori embere 
és Péter pap hiteles emberük megidézték Bándi Péter fiait: Gergelyt és Györgyöt 
Bándi Pállal és Demeterrel szemben a nádor elé.

Magnificio viro domino I(ohanni) palatino 8capitulum ecclesie 

Vesprimiensi promtitudinem omnimodam reverendi!

Vestra noverit magnificentia iuxta vestrum mandatum et beneplaci

tum contentum in vestris litteris per Petrum hominem vestrum nobis in 

crastino [die beati] *8Iacobi apostoli presentatis una cum ipso homine 

vestro Petrum clericum ecclesie nostre preuendarium pro testimonio 

ntosl -^misisse nostrum hominem fide dignum ad citandum Georgium et 

Gregorium filios Petri de Band contra PaEuluml ^ e t  Demetrium de eadem 

ad nos redeuntes revelare predictos G(eorgium) et G(regorium) in quadam 

possessione sua [Band] ^vocata feria secunda proxima post octavas 

beati Iacobi apostoli repertos se citasse ad vestram [presenciam] +++

- Itt egy csík hiányzik -

Benedek veszprémi püspök megparancsolja egy papjának, hogy idézze meg Péter mes
tert, a bányai Szűz Mária egyház papját a veszprémi káptalannal szemben.

[Nos B(enedictus) Dei gracia episcopus Vesprimiensis aule domine 

regine cancellarius tibi tali sacerdoti de tali loco precipientes man

damus, ut cites Petrum sacerdotem ecclesie beate Marie] -^virginis de 

Bania contra dictos viros magistrum Stephanum prepositum et capitulum 

ecclesie Vesprimiensis fratres ^nostros acj terminum competentem diem 

citacionis et terminum nobis referas personaliter nobis rescripturus...

Benedek veszprémi püspök Pétert, a bányai Szűz Mária egyház papját, mivel nem je
lent meg előtte a veszprémi káptalan elleni perében, elmarasztalja.

16No s  B(enedictus) Dei gracia episcopus Vesprimiensis aule domine 

regine cancellarius damus pro memoria, quod Petrus sacerdos etcclesie 

beate Marie virginis de Bania] +++

- Itt egy csík hiányzik -

313



misit probitas preposito et 

capitulo Gregorio sacerdoti quinque diebus continuis coram nobis legi- 

tti]^®me expectante unde Petrum sacerdotem prenotatum decrevimus in iu- 

dicio remansisse nisi +++ ^se defenderit excusatum ...

Tanúsítvány, miszerint Vámosi Pál fia Miklós megadta Pál fia Péternek azt az öt 
márkát, amit tőle tavaly, szüret idején borért kapott.

Damus pro memoria, quod in festo nativitatis beate virginis Nico

laus ^filius Pauli de Vamus quinque marcas, quas pro vino anno proxi

mo et preterito acceperat a Petro filio ^Pauli <tempore> vindemiarum, 

persolvit eidem plenarie coram nobis, pro tut] secundum continenciam 
priorum nostra[rumi ^litterarum memor{h}alium tenebatur, procurator, 

unde ipsum ad debito huius mody idem Petrus relinquit +++

- Itt egy csík hiányzik -

Péter kazai tanuló levele jóakarójához, amelyben engedélyt kér, hogy hazatérhessen.

[Discreto viro tali sacerdotii ^ecclesie sancte Marie de tali lo

co Petrus scolaris in Kaza commorans eius clericus humilis et fidelis 

^reverendam cum promtissimo famulatu!

Vestre discrecionis consilio et vestri favoris auxilio, domine 

^reverende, in Kazam venire procuravi ad hoc, ut ibidem tam sciencia, 

quam bonis moribus erudi[tus essem! +++

- Itt egy csík hiányzik -

^sistit flexis genibus duxi 

supplicandum, quatenus si vobis placuerit, ut ad terram natalem sine 

^dilacione revertar, litteris vestris mihi dignemini declarare ...
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1. tábla, bal oldal 2 v

Mihály szatmári tanuló Jakab mester Kazán tanuló tanítványának írott levelében, 
barátságukra való tekintettel arra kéri öt, hogy a hazájukról hallott hírekről tá
jékoztassa .

^Dilecto et speciali amico suo discipulo magistri Iacobi in Kaza 

commoranti Michael scolaris in Zo^thmar causa-studii residens salutem 

et sincere dileccionis affectum!

Cum socialis dileccionis integritas tam domi -̂ quarn alias inter nos 

permanserit inlibata, de vestra persona mirari non sufficio, quod sta

tum vestrum litteris vel nun^cio mihi declarastis, cum amicicie vestre 

meam mansionem pluribus legacionibus reddiderim cer^ciorem +++ vos sub 

obtentu dileccionis, que nos nequaquam permittit segregari, quatenus 

per latorem ^presencium, si vobis succedat, mihi significare procure

tis instanti insuper prece deposco, quod si quos de nostra ^patria 

rummores audivistis, per eundem latorem mihi velitis declarare...

Dezső mester gömöri és borsodi ispán László mester fia János mestert arra kéri, 
hogy azt a lovat, amelyet Miklós és Pocs ispánok nála találtak, adják vissza Bencs 
nevű jobbágyának, mivel már három éve a tulajdonában van.

Amico suo dilecto ®et iuveni nobilissimo magistro Iohanne filio 

magistri Ladizlay magister Deseu comes Gumuriensis et de Bőrösed ami- 

<ci>cie sue constanciam cum honore!

Arni ci cie vestre tenore presencium ignotescat, quod equus sceu co

loris l^albedinem in fronte possidens, quem Nycholaus et Poch comites 

compatres nostri dilecti et quondam pro tempore l*iudices a nobis con

stituti penes vos invene{rne}runt et <ex>pedire voluerunt, idem ioba- 

gionis nostri Bench ^sellini presencium latoris extiteret et furtim 

sublatus fuerit, +++ eidem +++ nobilitate +++

- Itt egy csík hiányzik -
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i-Vion velitis, quoniam

idem Bench prefatus equum presignatum nobis et nostris fratribus a tem

pore trienni notus est possedisse ...

Borsod megye tanúsítja, hogy azt az esküt, amelyet Pál ispán serviensének, Iván 
fia Jakabnak kellett volna letennie Miklóssal szemben, miszerint ó Miklóst nem se- 
besítette meg, nem tette le.

1303. július 26. Borsod

l^Nos quatuor iudices in comitatu de Borsed damus pro memoria, quod 

in proxima feria sexta post festum ^beati iacobi apostoli anno Domini 

fi CÚC tercio Iaco filius Iuuan serviens comitis Pauli filii +++ [de

buisset iuramentum prestare contra Nicolaum! +++ [se!

- Itt egy csík hiányzik -

^vulneribus gla-

dialibus eundem non vulnerasse, qua die pro termino sibi assignata, si

cut tenebatur, iuramen^ (tom}to se noluit expurgare nec vero arbitrio 

proborum virorum mediante, ipsum in sua causa intellexerimus reman

sisse.
In cuius rei testimonium litteram presentem dicto Nicolao concessi

mus quadruplicis nostri i^sigilli munimine roboratam.

Datum in Borsed die et anno prenotato.

Rimái Pál ispán István kalocsai érsek tiszttartójának levele Kazán tanuló fiához, 
Istvánhoz.

Comes Paulus de ^Rima officialis venerabilis patris Stephani ar- 

chiepiscopi Colochensis Stephano scolari filiorum suorum predilec^to 

in Kaza +++

- Itt egy csík hiányzik -
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A Kazán tanuló Tamás levele Benedek mesterhez, nagybátyjához, amelyben biztatja, 
hogy küldje el Kazára fiát, ó majd gondoskodni fog az előmeneteléről

7?^Domino suo karissimo magistro Benedicto bene litterato et 

moribus erudito Thomas eius nepos causa studii in Ka^za residens 

inclinatum cum perpetuo voluntatis obsequio!

Legacione vestra, domine karissime, non solum didici verum ^eciam 

mihi relacione plurimorum innotuit, quod filium vestrum virtutibus et 

scienciis informandum ad me Emittere velitis] +*+

- Itt egy csík hiányzik -

25[hor] tor et moneo, quatenus si vestre accesserit voluntati, omnibus 

postpositis induci<i>s ipsum ad me trans^Emitta] tis, plenam habeatis 

in me confidendam, quod suis profectibus cum summa dileccione vigilabo 

et si quid man+++

3. tábla, alsó kép, jobb oldal Ír

Érsek megparancsolja tartománya püspökeinek, hogy október lö-ra zsinatra jöjjenek 
össze.

+++ Isub virtute sancte obediencie precipiendo mandamus, quatenus 

in festivitate sancte Luce evEanl^geliste proxime ventura ad ipsam si- 

nodum venire debeatis in nobis et vobis suspitatem corporis tribue Endo 

cum] ^clemencia salutacionis ...

Flórián mester, a csatári monostor tanára Péter mesterhez, a kapornaki konvent 
jegyzőjéhez írott levelében kéri, hogy az egykor kölcsönadott könyvet a levél kéz
besítőjével küldjék vissza.
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Amicus amico

^Discreto viro amico suo karissimo magistro Petro natario conventus 

monasterii de Copurnuc magi[ster] ^Florianus scolasticus de Chatar 

sincerum salutis affectum se totum cum caritate non ficta!

Arni ice] ^karissime! Erogavimus vobis quondam libellum nostrum ad 

usum representacionis vestre peticionis interv[en]^tu, amiciciam ve

stram petimus per hec scripta, quatenus predictum libellum nostrum re

mit <'t>atis presentem por^tante aliud non facturi ...

III. András király megparancsolja hívének, hogy intézkedjék annak a bibliának az 
ügyében, amelyet a csatári apát egy zsidónak elzálogosított.

Rex fideli<bu>s suis

^Andreas Dei gracia rex Vngarie fideli suo Stehui in Domino salutem 

et gráciám!

Intelleximíus], ^quod abbas de Chatar unum librum Dibilia vocatam 

cuidam Iudeo pignori obligasse ^ +++ [ideo precipiendo mandamus], qua

tenus statim receptis presentibus cum eodem ^+++ntes quod nec +++

3. tábla, felső kép, bal oldal Ív

János nádor megparancsolja a csatári konventnek, hogy Liszkai Miklós fia panaszá
ra, miszerint Miklós boti bíró jogtalanul elfoglalta a szőlőjét, tartson vizsgála
tot, és az eredményt jelentse.

1 [Reli]gio{so}sis viris amiciis suis abbate et conventui monasterii 

de Chatar I(ohannes) p(alatinus) paratam amiciciam!

2+++ filio Nicolai de Lisca, quod queritur nobis tali modo, quod
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Nicolaus villicus de Boch vineam suam potencialiter Coccuplasset et 

detineret ad ipsius preiudicium et gravamen, quare amiciciam vestram 

petimus, quatenus veritatem premis[sorúm ^inquiratis et] nobis in ve

stris litteris rescribitis aliud vestri gracia non facturi! ...

Márton és Csák mesterek megparancsolják a pauliaknak, hogy Hős fia Jakabtól semmi
féle adót ne szedjenek, és ne engedjék zaklatni senkitől.

[Nos! magister Martinus et magister Chok vobis fidelibus nostris 

universis populis de Pouly et specialiter Buken sacerdos magister *>+++ 

et secundo filio Moch de eadem Pauli precipiendo mandamus, quatenus su

per Iacobum filium Heus, qui mo^trat]ur in loco Karachini et nullam 

collectam super ipsum exigere non presumatis nec per quempiam molestari 

permittatis! ...

Az esztergomi érsek megparancsolja Magyarország valamennyi egyházi tisztségviselő
jének, hogy pünkösd másnapjára Esztergomba jöjjenek az egyház állapotának megvita
tására.

®+++ [De]i gracia sancte Strigoniensis ecclesie archiepiscopus 

eiusdem comes perpetuus viris venerabilibus episcopis, prepositis, ab

batibus, ca^[noni]cis et plebanis sanctarum ecclesiarum Dei rectoribus, 

suis suffraganeis paternam benediccionem cum salute!

Et li-^tcet sanictarum ecclesiarum in regno Vngarie existencium et 

specialiter sancta Strigoniensis ecclesia manu noverca ac si ^+++ po

tenciám, cum de precipuis, de quibus +++ vobis rectoribus ipsarum ec

clesiarum est dolendum volentes ^[auctor]itate apostolica +++ ^+++ 

sub virtute sancte obediencie iniungentes +++ ^+++ secundo die festi

vitatis pentecosten proxime venturo in Strigonium veniatis et quia +++ 

■^ipsarum ecclesiarum erit faciendum +++ consilio faciamus .

Ismeretlen levele barátjához.

Amico suo +++

319



1



2. t á b l a



t
á
b
l
a



t
á
b
l
a





CD
rH
X)
'CD
+ ->

\D





Az olmützi Janus-kódex

J. Fodor Adrienne

Az olmützi Státní védecka knihovna Ms. I. 167. jelzetű kötete,^ egy

15. századi, kartauzi provenienciájú miscellán-kódex,Janus Pannonius 

tizenkét, a kéziratosság korában a leggyakrabban másolt elégiáját rejti 

magában. A tizenkettes gyűjteményt, amely az utolsó két itáliai és az 

első tíz magyarországi elégiát tartalmazza, feltehetőleg Magyarországon 

állították össze, talán még Janus életében, vagy nem sokkal a halála 

után. Ábel Jenő három kódexet ismert,^ amelyben így együtt szerepelt a 

tizenkét elégia: kettőt Firenzében-* és egyet Drezdában.^ Az olmützi kó

dex tehát a negyedik, de a másolás korát tekintve régebbi a drezdai és 

a Firenze I-es kódexnél.-* Bár ismeretlen Janus-verset nem tartalmaz, 

kétségtelen, hogy az egyik legkorábbi elégia-kézirat, amely Janus halá

la után, de még Mátyás uralkodása idején készült.

A kódex szövegtörténeti problémáit még nem sikerült teljes egészé

ben tisztáznunk. Számos anonim, illetve a scriptorok által tévesen más 

szerzőnek tulajdonított verset találunk benne, amelyeket - kiadások hí

ján - egyelőre meghatározni nem tudtunk. Különösen fontos lenne az 

itáliai versek szerzőinek az azonosítása, mert valószínűleg Janus Pan

nonius több ferrarai és padovai tanulótársának, barátjának a diákköri 

verspróbálgatásait rejti magában a kódex. Pontos képet a kódex össze

állítójáról és létrejöttének a körülményeiről csak a Janus-versek szö

vegkörnyezetének a tisztázása után kaphatunk.

A negyedrét alakú, 270 lapnyi terjedelmű, vaskos kis papírkódex^ 

kötése erősen rongált. Barna, félbőrrel bevont, fatáblás kötése erede

tinek látszik. Első táblája hosszában kettéhasadt, felső részén - egy 

15. századi kézírással írt papírcímkén - a "Sta/..." félbevágott fel

irat olvasható, amely - a korabeli katalogizálási gyakorlatnak megfele
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lően - az első kolligátum, Statius Thebaisának alapján adja meg a kódex 

címét. A könyv gerincén és a kötéstáblát követő szennylapon 18. századi 

kézírással két jelzetet találunk: G 21 és Ms. I. VII. 21,® mindkettő az 

olmützi kartauziak abolíció előtti jelzete. A szennylap hátoldalán 18. 

századi kézírással a következő posszesszorbejegyzés olvasható: "Testa

tus est liber iste per dominum Johannem Reseberck",^ majd két lappal 

hátrébb ugyanattól a kéztől: "Iste liber est domus vallis Josaphat 

ordinis Carthusiensis in Olomucz". Korábbi bejegyzés, vagy bármiféle, 

posszesszorra utaló adat a kódexben nincs. Provenienciája tehát csak a 

18. századtól biztos: Johannes Reseberck ajándékozta a kötetet az ol

mützi kartauziaknak, és a kolostor többi könyvével együtt az abolíció- 

kor került az egyetemi könyvtárba, amely'elődje volt a Státní védecka 

knihovnának.l®

A kódex 15-16. századi provenienciáját a későbbiekben próbáljuk 

majd felvázolni, az azonban biztos, hogy sem az egész kódex, sem az 

egyes részei (pl. a Janus-versek) nem kerülhettek kartauzi közvetítés

sel Magyarországról Olmützbe. Gondolunk itt Mátyás király és a lövöldi 

kolostor jó kapcsolatára.^ A kódex 15. századi provenienciáját megvi

lágítaná az a két kódextöredék, amelyet az első és az utolsó ív megerő

sítésére használt fel a könyvkötő. A 14-15. század fordulójára datálha

tó töredék tartalma: a világi papok között abban a korban gyakori kon- 

frátérnitás szabályzata. A "kalandos" társulatok közül alig egy-kettő

nek maradtak fenn a statútumai, ^  ezekkel töredékünk szövege nem egye

zik. Mivel azonban a középkori papi imatársulatokról oly kevés adatunk 

van,^ a két töredék a kódextől függetlenül is külön figyelmet érdemel.

+ + +

A kódex több kolligátuma közül kettőnek az írása első látásra is 

jól elkülöníthető a többitől, jelezve azt, hogy más scriptorium, más 

scriptor keze munkája. Az egyik a kódex első és legterjedelmesebb műve, 

Statius Thebaisa, amely a 15. század közepére, második harmadára datál

ható, gothica textualissal íródott. Négy, egymást felváltva vissza

visszatérő kéz munkája.
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A másik, a Janus-elégiákat és folyamatosan hozzámásolva a Galeotto 

egyik versét tartalmazó rész, a tetszetős, jól olvasható humanista tex- 

tualissal íródott. Fegyelmezett, gondos, jól iskolázott scriptor munká

ja, aki nagy gyakorlatra valló könnyedséggel formálta az egyes betűket.

Sedulius A solis ortus cardine kezdetű himnusza és Gerson Centilo- 

quiuma cursiva currenssel íródott, valószínűleg Bécsben. Ez a kolligá- 

tum tartalmazza ugyanis Petrus Coronensis, más néven Brassai Péter 

1467-es ajándékozási bejegyzését, aki ebben az időben a bécsi egyetemen 

működött.

A kódex többi részét humanista kurzívval írták, azzal a szerény ki

vitelű, ám lejegyzésre, gyors másolat készítésére nagyon is alkalmas 

könyvírással, amelyekkel a korabeli kódexben-gyakran találkozunk. Ezek 

a szövegrészek - elsősorban tartalmuknál fogva - készülhettek az ol- 

mützi székesegyház, vagy valamelyik helybeli kolostor scriptoriumában az 

1470-es évek végén.

De nemcsak az íráskép, hanem az írástükör is váltakozik művenként 

és scriptoronként. Statius Thebaisának három scriptora más-más írástük

röt használ. A Guarino-kör verseinek a tükörmérete eltér a Beccadelli- 

verseket és az Ex Priapeiát tartalmazó szövegrésztől.

Kicsi, kecses írástükrével a Janus-versek ismét kitűnnek a többi 

kolligátum közül. Ezt követően az írástükör szabályos mérete ismét fel

bomlik, és csak az utolsó részben, amely véleményünk szerint egy ol- 

mützi scriptoriumban készült, találkozunk ismét szabályos, egységes tü

körrel.

A változatos írásfajták és a scriptorok által váltogatott, az egyes 

műfajok szabályait be nem tartó írástükrök is megerősítik azt a felté

telezésünket, hogy a kódex egyes részei más-más helyen (Itália, Bécs, 

Olmütz), más-más scriptoriumban, több könyvmásoló munkájaként készültek 

el, s csak Olmützben kerültek egy kötetbe. Egy scriptorium írásgyakor

latának, hagyományának megfelelő másolási formát csak a kódex végére kö

tött Epigrammata gyűjteményben figyelhetünk meg.

A kódex különböző szövegrészeiben három korrektor, illetve glosszá- 

tor keze nyomával találkozhatunk. Javításaik olyan jellegűek, hogy pon
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tosan mutatják: nem a scriptorium korrektora, hanem a szöveget olvasó, 

használó személy javította a hibás másolatot. Mindhárom kéz marginális, 

szövegértelmező glosszákkal is ellátta a kódexet. A három közül szá

munkra különösen annak a könyvírásban is jártas kéznek a megjegyzései 

az érdekesek, amely a Janus-versek végére odaírta: "Finis carminum Yani 

Quinqueecclesiensis." Több helyen belejavított Statius szövegébe is, 

sőt az utolsó kolligátumot, a cseh-morva anonim epigrammákat is meg

jegyzésekkel látta el. Ö tehát már a mai formájában, egy kötetbe kötve 

használta, olvasta és korrigálta a kódexet. Ezt bizonyítja az is, hogy 

az utolsó itáliai Janus elégia mellé (Naiadum Italicarum...) a margóra 

odaírta a következő megjegyzést: "De hoc Statius Thebaidos 4 libro pro

pe finem", vagyis Statius eposzát együtt forgatta a Janus-versekkel.

Most térjünk rá a részletes tartalmi vizsgálatra, és vegyük sorra, 

hogy milyen műveket tartalmaz az olmützi kódex. Négy nagyobb csoportot 

különíthetünk el benne:

I. Az első fasciculus egy üresen hagyott ív, amelynek utolsó lapját 

kitépték. Egykorú, a kódexben máshol is előjövő vízjelei, valamint pon

tosan kijelölt, körbevonalazott írástükre azt bizonyítják, hogy mindig 

is a kódexhez tartozott. Valószínűleg a kódex összeállítója egy aján

lást akart ide beírni, amely azonban nem készült el.

Ezt követi 165 lapnyi terjedelemben Statius Thebaisa. Tudjuk, hogy 

Statius mindig is olvasott auktor volt,!'* de Guarino iskolájában külö

nösen fontos szerepet kap o t t V e r gi l i u s Aenaisével, Ovidius: Metamor

phoses és Fasti c. műveivel együtt olvastatta Guarino a Thebaist is a 

tanítványaival. Az olmützi kódexben bőséges magyarázatok, kommentárok 

kísérik Statius szövegét, különösen az első és a második éneket. 

A glosszázó gyakran korrigál egy-egy kifejezést a szövegben, máskor gö

rög analógiákkal magyarázza azt. Valószínűnek tartjuk, hogy eredetileg 

iskolai célra használták az olmützi példányt is.

A hatodik ének után beíratlanul maradt egy lap. Erre, majd a mű vé

gén lévő néhány üres oldalra utólag bemásolták Erhardus Ventimontanus 

néhány költeményét, erről azonban még később szó lesz.
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II. A kódex második része erotikus verseket és epitáfiumokat tar

talmaz. A szerzők ismert és ismeretlen itáliai humanisták, főként Gua- 

rino tanítványok, illetve olyan költők, akik valamilyen módon kapcso

latban álltak vele. Fiának, Baptista Guarinónak,^ tanítványai közül 

Titus Vespasianus Strozzának^ és Raphael Zovenzoniusnak-^ néhány ver

sét olvashatjuk itt. Ezenkívül Gregorius Tifernas^ egy költeményét, 

aki Guarinóval együtt görögből latinra fordította Strabo Geographiá- 

ját.^1 Beccadelli Hermaphroditusa is ebben a részben található, még

pedig a kiadásokhoz képest bővített szövegváltozattal. Beccadelli 1425- 

26-ban tette közzé munkáját, amelyet az első időben nagyon kedvezően 

fogadtak a kortársak. Guarinonak Lamola küldte meg a Hermaphroditust,^ 

és a mű elnyerte a mester tetszését. Guarino-jó véleménye nagyban hozzá

járult a Hermaphroditus sikeréhez és gyors elterjedéséhez. Zsigmond csá

szár 1433-ban, sienai tartózkodása idején Beccadellit e műve alapján 

költővé is koronázta. ^  Ezt követően indult meg néhány szerzetes (Anto

nio da Rho, Bernardo da Siena, Alberto da Sarteano), valamint Maffeo 

Vegio támadása a Hermaphroditus ellen.^  Évekig folyt a vita a mű meg

ítéléséről, s végül 1435-ben Guarino is visszavonta a korábbi jó vélemé

nyét. Az olmützi kódexben több kiadatlan, sőt ismeretlen Beccadelli- 

verset is találunk pl. Guarinóhoz, Márton pápához, Luscus poétához, vala

mint a milánói érsekhez írt költeményeket.

Maffeus Vegius egy versét megtaláltuk egy vatikáni kódexbea^ Szin

tén neki tulajdonították az obszcén Meretrix Papiensis éneket, erről 

azonban újabban kiderült, hogy a szerzője Raudensis, más néven Antonio 

da Rho minorita szerzetes, aki a fő ellenzője, támadója volt a Herma- 

phroditusnak. ^ 6

Nincs meg a szerzője egyelőre a terjedelmes "Elegia Lupelli ad

Adrianam" c. költeménynek, és sajnos Georgius Peuerbach Epitaphiumának
27sem.L '

Találunk viszont az olmützi kódexben olyan verseket is, amelyek a 

Sevillai I. kódexbe is belekerültek. Az egyik Titus Vespasianus Strozza 

versei közül a "Hic veneranda..." kezdetű Guarino-Epitaphium, amelynek
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a szövegét az említett kódexből Horváth János 1974-ben k i a d t a . Ez a 

vers kétszer is megvan az olmützi kódexben. Mindkét kódexben megtalál

juk ezenkívül a "De septem musis" c. költeményt.

Számos klasszikus erotikus verset tartalmaz még a kódex második ré

sze, amelyet antik szerzők Ex priapeia címen hagyományozódott verseiből 

másoltak össze. SzövegüKet Teubner kiadásából azonosítani tudtuk. ^  

Szintén megtaláltuk a Teubner-kiadásban az Epitaphia Virgiliit, az Epi- 

thaphium in laudem Ciceronist, valamint az Epitaphium Hectorist.^

Az itáliai humanisták között találjuk még a később Magyarországon 

élő Galeotto Marzio két költeményét: a Carmen epitaphium in Stellamot, 

és - töredékesen - a De domina Stellat is.

Bár az előzőekben felsorolt versek keletkezésük idejét tekintve a 

15. század közepén már ismertek voltak, az olmützi kódexben lévő máso

latuk viszont 1475 után készült. Az itáliai humanisták: Beccadelli, 

Strozza, Maffeus Vegius, Baptista Guarino, Galeotto művei közé folyama

tosan bemásolták ugyanis Janus ferrarai iskolatársának, a szintén Gua

rino tanítvány, Rafaello Zovenzonius egy 1475-ben készült versét, a De 

nece pueri Simonis T r i d e n t i n i t A  hároméves trentoi kisfiút ez év 

nagypéntekén "in odium fidei Christianae" megölték a zsidók, s ezzel 

megkezdődött a 15. század legnagyobb vérvádja, amely Zovenzonius költe

ményét is ihlette. A felháborodás futótűzként járta be Európát. Rafael 

Zovenzonius költeményét néhány éven belül többször is kinyomtatták, 

szövegét nem sokkal 1475 után már kódexünkbe is bemásolták.

III. A kódex harmadik szövegegységét a Janus-versek és - folyamato

san hozzámásolva - Galeotto "Intercalares elegii" c. költeménye alkotja 

Egy scriptor másolta a három ívet, ezek közül a harmadik quaternio. Ez
i

azért, érdekes, mert a kódex végig senio-ívekből áll, és az ívek utolsó 

lapjait eredetileg üresen hagyták. (Ezekre írták be utólag Erhardus 

Ventimontanus verseit.) Feltételezésünk szerint a Janus-verseket külön 

másolták, más írással, pontosan kiszámítva az utolsó ív megkezdésekor a 

szöveg terjedelmét. Utólag hozzátették a kódexhez, az utolsó üres la

pon elkezdték, és a következő íven folytatták a másik Galeotto-költe- 

ményt, a De laudibus et comparatione fratris Antonii et Orpheit. Ez a
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vers más írással íródott, mint a Janus-versek és az előző Galeotto köl

temény, scriptora valószínűleg ugyanaz, aki az előző részben, az itá

liai humanisták műveit másolta.

Most térjünk rá a Janus-elégiákra. Ezek sorrendje eltér a többi 

Janus-kódex elégiáinak a sorrendjétől, az első és a harmadik elégiát 

ugyanis felcserélt sorrendben adja. A tizenkettes gyűjteményt tartal

mazó kódexek közül ezt csak a vatikániban,^ a teljesebb gyűjteményt 

adók közül pedig a sevillai II-es^ kódexben figyelhetjük meg. A kezdő 

költemény címét az olmützi kódex így adja meg: "Blasio militanti Janus 

febriens(!)". Ezt követi az I.2-es, a Naiadum italicarum princip. dive 

feronie, azután az I.l-es, a Laus Andree Mantegne pictoris. A 4-12-es 

elégiák ezután a szokásos sorrendben következnek: De stello aestivo, 

De apro et cervo, Threnós de morte Barbarae matris, majd az Invehitur 

in Lunam.

Itt ismét megszakad az elégiák sora, betoldják Janus ferrarai diák

társának, Antonio Constanzi költőnek a Mátyás királyhoz írt versét. Ja

nus Mátyás király nevében írt válaszverse követi ezt, s utána az I. 9, 

10, 11. és 12-es elégia. Az Ad animam suam után folyamatosan másolta be 

ugyanaz a scriptor Galeotto "Intercalares elegii" c. költeményét.

A Janus-versek szövegvariánsait kigyűjtöttük és összevetettük több 

kiadás,valamint a bécsi és a sevillai I-es kódexek szövegével.^ Ah

hoz kevés volt az összehasonlító anyag, hogy megállapíthassuk, mely má

solási körhöz tartozik a szövegeltérések, szövegvariánsok alapján az ol

mützi kódex. De a Teleki-féle kiadáshoz, azaz a bécsi kódex szövegéhez 

elég közeli, attól alig-alig eltérő szöveget őrzött meg. Kevés benne a 

javítás, a gondos korrektor csak ritkán változtatott a szövegen. Ugyan

az a kéz, amely a szövegjavításokat végezte, az utolsó elégia végére ezt 

írta: "finis carminum Yani Quinqueecclesiensis."

A kódex negyedik és utolsó része Erhardus Ventimontanus két versé

vel kezdődik.^ A másodikat utólag írták be a kódexbe, a scriptor 

ugyanis rosszul számította ki a rendelkezésére álló helyet, és a költe

ményt a következő lapon, Aeneas Silvius Proverbiájának a margóján fe

jezte be.
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A következő mű Sedulius, 5. századi egyházatya A solis ortus car

dine kezdetű himnusza, ezt követi Johannes Gerson Centiloquium de cru- 

céja. Ez utóbbit is két scriptor másolta, az első kezdte egy új oldal 

rektóján, a második pedig szintén egy új oldalon folytatta a másolást, 

üresen hagyva az előző oldal hátoldalát. A kódex összeállítója, észre

véve a tévedést,hogy a költeményt hiányosnak ne gondoljuk, az üres lap

ra ráírta: "Hic nichil deficit".

Gerson Centiloquiumának a végén találjuk a kódex egyetlen évszámát, 

egy kétsoros ajándékozási vers végén:

"Hoc modicum munus, quod Petrus donat amicus,

gratus suscipite, gnave johannes here. 1467."

Egy későbbi, használói kéz a bejegyzést kiegészítette. Az első sorban 

Petrus neve mellé odaírta: magister Coronensis, vagyis Petrus de Coro

na, ̂  más néven Brassai Péter adja a művet Johannesnek, akinek a neve 

mellé pedig a "presbiter Sternbergensis"-t írta az előbbi kéz. Ki volt 

ez a Johannes, sternbergi presbiter? Martinék-^ feltételezése szerint 

Johannes Harrer de Heylprunn,-^ aki Brassai Péterrel együtt a bécsi 

egyetemen működött. Személyéről semmi mást nem sikerült megtudnunk, 

mint hogy a bécsi egyetem matrikuláiban szerepel. Korábban úgy gondol

tuk, hogy a fenti ajándékozási bejegyzés csak a kódex egyik kolligátu- 

mára, Gerson Centiloquiumára vonatkozik, ezt adta Brassai Péter Johan

nes nevű barátjának, s ez került Bécsből Olmützbe, ahol hozzákötötték a 

kódexhez. A közelmúltban azonban kiderült, hogy ennél szorosabb kapcso

latban van a kódex törzsével, s valószínűleg az utolsó rész anonim epig

rammáinak a szerzője ugyanaz a személy!

Ugyanennek az ívnek az utolsó három lapján elkezdődik a "Sequitur 

Epigrammata quaedam cuiusdam"-mal jelölt rész, s ez tart a kódex végé

ig. Karácsonyra, vízkeresztre, húsvétra, pünkösdre írt verseket tartal

maz, ezt különféle oratiók, a mise előtt és után mondandó offíciumok 

követik. Érdekessé teszi ezeket a verseket, hogy a sorok kezdőbetűit 

összeolvasva majd minden esetben a Sternberg helynevet kapjuk meg. Való

színű tehát, hogy e művek egy szerzőtől származnak, mégpedig egy olyan, 

máig is ismeretlen cseh humanistától, aki Sternbergből származott, vagy
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ott működött élete egy szakaszában, s később Glmützbe került. A versek 

közé ugyanis bemásolták a "De cermionys(!) Sancti diei Pasce in eccle

sia 01omucensi"-t, amelyet valószínűleg egy olmützi ordinariusból vet

tek át. Különféle szentekről írt epigrammákkal fejeződik be a kódex, 

ezek sorkezdete is a Sternberg nevet adja. A szentek között megtaláljuk 

"Sanctus Adalbertus Pragensis episcopus"-t, sőt egy "Ad Sanctissimos 

Patronos Moravorum Cyrillum et Metodum" címűt is. Az Aquinói Szent 

Tamásról és a Szent Benedekről írott versek mellé a margóra az 1466-os 

évszámot írta ugyanaz a kéz, amelynek javításait végig őrzi a kódex, s 

amely a Janus-versek mellé odaírta az "itt végződnek a pécsi Janus ver

sei" megjegyzést.

Most próbáljuk meg azt kideríteni, hogy mikor állhatott össze egy 

kötetté a különböző kolligátumokat magába foglaló kódex!

A közvetlen és a közvetett datálást négy szempont szerint végezhet

jük el:

1. paleográfiai alapon, az írás korának a pontos datálásával;

2. a bejegyzések dátumából;

3. a kódexben szereplő kortárs szerzők segítségével;

4. a kódex vízjeleinek az azonosítása révén.

Paleográfiai alapon csak annyit állapíthatunk meg, hogy minden írás 

amely a kódexben előfordul, megfelel a 15. század közepén és második 

felében használatos írásnak. Ennél szűkebb időhatár közé a kódexet az 

írás alapján nem tudjuk tenni.

"Terminus ante quem" datálható a kódex az évszámmal ellátott be

jegyzések alapján, de - mint említettük, - az egyetlen, 1467-es bejegy

zés nem az egész kódexre,hanem annak csak az egyik kolligátumára vonat

kozik.

A másolás és az összeállítás időpontját "terminus post quem" datál

hatjuk a kortárs szerzők és műveik alapján is, hisz néhány humanista 

szerző legújabban írt műve is bekerült a kódexbe. Raphael Zovenzonius 

1475-ben keletkezett költeményét - a kódex törzsszövegébe másolva - már 

említettük. Még későbbre tehetjük azonban a kódex keletkezésének idejét,
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ha Erhardus Ventimontanus (egy helyen Montiventanus) verseit vizsgáljuk 

meg.Ezek egy részét ugyanis utólag írták be a kész kódex üres lapjaira, 

egyes esetekben a következő lap margóján fejezve be a másolást.

Erhard Windsberger az ingolstadti egyetemen tanult.^ 1476-ban lett 

"medicinae doctor et professor ordir arius".^ Az olmützi kódexben talál

ható versei közül a legkésőbbi az "In fortunam adversam suam", amelyet 

a scriptor már nem tudott máshová beírni, csak a Thebais VI. és VII. éne

ke között üresen hagyott másfél oldalra.Ennél a versnél azonban a szer

ző nevéhez hozzáteszi a "doctor medicinae" jelzőt. A másolat tehát csak 

1476 után készülhetett, amikor már megszerezte a doktori fokozatot.

A kódex keletkezésének az időpontját a legbiztonságosabban a víz

jelek megvizsgálásával tudjuk meghatározni.'Ezek- keletkezésük helyét és 

idejét tekintve - ugyanolyan változatosságot mutatnak, mint az írás és 

az írástükör. Az egyes kolligátumok vízjeleinek a gondos átvizsgálása 

után azonban a legkésőbbi vízjel alapján megállapítható, mely évnél ko

rábban nem keletkezhetett a másolat. Tizenháromféle vízjelet találtunk 

a kódexben, ezek közül hármat nem sikerült meghatároznunk. Sajnos, az 

egyik éppen a Janus-versekben fordul elő.

A vízjelek alapján két nagy egységre különíthetjük el a kódexet. 

(Ezen belül ismétlődnek, de a két rész között egymástól eltérnek a víz

jelek.) Az első a Statius, a Guarino-kör, a Beccadelli-verseket, vala

mint az Ex Priapeiát tartalmazó rész, és ide sorolható a kódex elején 

üresen hagyott 11 folió is. A meghatározott vízjelek alapján ezek több, 

az 1470-es években Augsburgban gyártott papírra íródtak! (Beccadelli, 

Ex Priapeia: 1471-74,^  Statius: legkésőbbi 1474!^)

A kódex másik része a Janus-versektől végig, szintén ismétlődő víz

jeleket tartalmaz, s a Janus-versek egyik, mérleges vízjelét megtalál

juk az olmützi székesegyház számára írt versekben is!^ Ez azt jelen

tené, hogy a Janus-verseket, amelyeket paleográfiailag sajátos írás- 

tükre, valamint a fasciculusok beosztását tekintve önálló műnek, külön 

másolatnak tekintettünk, szintén Olmützben másolták! Volt valószínűleg 

a székesegyház scriptoriumában, vagy Prothasius püspök udvarában egy 

jól iskolázott, igényesebb kivitelű kódex másolásában is jártas scriptor,
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aki lemásolta Janus Pannonius 12, ebben a korban a leggyakrabban forga

tott elégiáját, és hozzáírta Galeotto "Versus elegii intercalares" c. 

költeményét.A másolat a vízjelek tanúsága szerint nem készülhetett 1476 

előtt, mert olyan papírlapra írták, amelyek közül többet 1476-ban ön

töttek Augsburgban.^ (A másik, Janus-verseken is megtalálható vízjel a 

Bécsben, 1460-ban előállított papírokon szerepel.

A kódex második részén belül önálló vízjelek vannak azon az íven, 

amely Aeneas Silvius, Sedulius és Johannes Gerson műveit tartalmazza, 

és amelyen az 1467-es Petrus Coronensis-féle ajándékozási bejegyzés van. 

Ennek a papírja 1463-ban készült Münchenben. ^

Külön figyelmet érdemel az első és a hátsó, vízjelet is tartalmazó 

szennylap, amely a pergamen kódextöredékkel együtt a kötéskor került a 

kódexbe. Az elsőt, amelyen a 18. századi kartauzi posszesszorbejegyzést 

találjuk, Würtzburgban öntötték 1480-81-ben,^ a hátsót pedig néhány 

évvel korábban, 1475-76-ban Ingolstadtban.^  Számunkra az első az érde

kes, mert azt bizonyítja, hogy a kódex összeállítására és bekötésére a 

leghamarabb az 1481-1482-es években kerülhetett sor! Ez az adat pedig 

közelebb visz bennünket ahhoz a személyhez, aki a kódex anyagát nagy 

gonddal összegyűjtötte, scriptorokkal lemásoltatta és kötetbe rendezte.

Bár a kódex összeállítóját, szerkesztőjét, első tulajdonosát nem 

ismerjük, az azonban az elmondottakból kiderül, hogy tudatos szerkesz

tői szempontok szerint állították össze a kötet anyagát.Az ifjúkori ol

vasmányélmény és iskolai auktor (Statius) - az Itáliában megismert 

humanisták (Guarino, a mester; tanítványai: Titus Vespasianus Strozza, 

Raphael Zovenzonius, Antonius Constanzi, Galeotto, Battista Guarino) a 

fiatalkori erotikus olvasmányok (Beccadelli Hermaphroditusa és az azt 

támadó művek: Maffeo Vegio, Antonio da Rho) - az Itáliából Magyaror

szágra került humanisták (Janus, Galeotto), akikkel a kapcsolat a ké

sőbbiekben is megmaradt, - s végül az olmützi versek, közöttük a szé

kesegyház húsvéti szertartásának a feljegyzésével,- ezek a támpontjaink 

a kódex összeállítójának, szerkesztőjének a meghatározásához.
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Véleményünk szerint ez a személy nem lehetett más, mint Janus pado- 

vai diáktársa, Prothasius püspök.

Prothasiusnak iskolai tanulmányai során olvasnia kellett Statiust, 

Itáliában élvén ismerte az egész Guarino-kört, átélte a Hermaphroditus 

körüli irodalmi vitát és a kortársak megbotránkozását, ifjúkorában bi

zonyára forgatta az Ex Priapeia címen hagyományozódott, klasszikus ero

tikus versgyűjteményt, amely a Hermaphroditussal együtt Janus Pannonius 

erotikus epigrammáira is hatott.^ Prothasius jó barátságban volt a ké

sőbbiek során is Janussal és Galeottóval, levelezésük több darabja is 

fennmaradt.^1

Janus halála után néhány évvel lemásoltathatta magának az ifjúkori 

barát legismertebb elégiáit, tetszetős humanista betűkkel, igényes ki

vitelben. Janus környezetéhez tartozónak érezte az akkoriban Budán élő 

Galeottot, ezért Janus verseihez hozzámásoltatta az ő egyik versét. Ta

lán ismerte Erhardus Winsbergert is, aki 1479-80-ban a nürnbergi gyűlé

sen adta ki azt a művet,^ amelyben a török elleni összefogásra buz

dítja az egész kereszténységet, különösen pedig a fejedelmeket. Élete 

vége felé pedig az olmützi püspök összegyűjtötte és a kötethez csatolta 

a környezetében létrejött, a devotio moderna szellemében íródott áhíta- 

tos verseket, lezárva azokkal a kötet anyagát. Mint láttuk, az olmützi 

Janus kódexben szereplő valamennyi mű kapcsolatba hozható Prothasius 

püspökkel. Végül valószínűsíti, hogy Prothasius a kötet összeállítója 

az is, hogy a kötet anyagát 1476 után, de a vízjelek tanúsága szerint 

még 1481 előtt lemásolták. A kötése 1481-82 körül készülhetett, Protha

sius püspök pedig 1482. augusztus 25-én halt meg.^ Lehetséges, hogy a 

kötet ajánlása, személyes bejegyzései ezért nem kerültek már be a kódex 

első 11, üresen hagyott lapjára.

A kódex Janus-filológiában elfoglalt helyét az anonim versek szer

zőinek az azonosítása után, a szövegvariánsok értékelésével a kritikai 

kiadás fogja majd meghatározni. *

*
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1988. októberében a Státní vedecká knihovnában találtam két kóde

xet, amelyet Johannes Sternberg adott az olmützi kartauziaknak. Ezek 

áttanulmányozása után az alábbiakkal egészíthetjük ki a Janus-kódex 

provenientiájára vonatkozó elképzelésünket:

A két kódex Johannes Sternberg saját kezű ajándékozási bejegyzését 

tartalmazza. Kézírását a Janus-kódexben is felfedezhetjük, ugyanaz a 

kéz írta be Gerson Centiloquiumának a végére a "magister Coronensis" és 

a "presbiter Sternbergensis" bejegyzést. Máshol nem szerepel a kézjegye 

a kódexben, ez megerősíti azt a korábbi véleményünket, hogy nem az 

egész kódex, hanem annak csak egy része volt a birtokában: az az ív, 

amely Aeneas Silvius Proverbiáját, Sedulius himnuszát és Gerson Centi- 

loquiumát tartalmazza. Az ív három utolsó lapja üresen maradt, erre ké

sőbb másolták rá az Epigrammákat. (Ennek az ívnek a vízjelei eltérnek a 

többi rész vízjeleitől!)

Johannes Sternberg személyéről keveset sikerült megtudnunk: egy 

1454-es oklevél említi^ mint az olmützi káptalan kanonokját. Meddig 

volt az olmützi káptalan tagja, nem tudjuk. Prothasiust 1457-ben szen

telték olmützi püspökké, Gerson Centiloquiumát pedig tíz évvel később, 

1467-ben adta Brassai Péter Johannes Sternbergnek. Biztos tehát, hogy 

Prothasius környezetéhez tartozott, s nem véletlenül kerültek be versei 

a kódex végére.

A Janus-kódexben 15-16. századi posszesszorbejegyzés nincs, csak az 

1467-es Brassai-Sternberg-féle bejegyzés, valószínű, hogy a 18. századi 

kartauzi könyvtáros, aki a "Testatus est ... per Johannem Reseberck"-et 

beírta a kötet elejére, félreolvasta a Sternberget Reseberckre, azt hí

vén, hogy a két másik kódex-szel együtt a Janus-kódex is közvetlenül a 

kartauziakhoz került.

A két említett kódex közül a Cod. 303-as több szempontból is figye

lemre méltó: kolligátumai között három másik, Johannes Gersontól szár

mazó művet is találunk, ^  amelyeket a baseli zsinaton "írtak össze", de 

két bejegyzés is tévesen 1414-re, illetve 1416-ra teszi a zsinat ide

jét. A másolás ennél évtizedekkel későbbi, és a kódexben háromszor is 

találkozunk ugyanannak a kéznek az írásával, amely a Janus-kódex végére
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az epigrammákat, valamint az Erhardus Ventimontanus verseket beírta, 

amelyeket korábban is az olmützi székesegyházi scriptorium termékének 

gondoltunk.

Összefoglalva tehát: A Janus-kódexnek azt a kolligátumát, amelynek 

1467-ben Johannes Sternberg a tulajdonosa volt, a kódex összeállítója, 

Prothasius bevette a kötetbe, s az ív üresen hagyott, három utolsó lap

jára elkezdte bemásoltatni azokat az anonym epigrammákat, amelyeknek a 

kezdősorai a STERNBERG nevet adják, s amelyeket Johannes Sternberg mű

veinek gondolunk. így tehát az itáliai és a magyarországi humanisták 

művei után egy olmützi, eddig ismeretlen, - de Prothasius által közel

ről ismert - humanista verseivel zárul a Janus-kódex.
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Ismeretlen forrás Árpád-házi szentjeink hagiográfiájához

Vizkelety András

Tanulmányom témáját az OSZK kiállítási katalógusában 33-as tétel

szám alatt leírt bécsi kódex képezi: egy a 14. sz. elejéről (Otto Mazal 

szerint 1300 körül)l származó prédikációs gyűjtemény, amelyet a nemzet

közi sermokutatás előbb Aldobrandinus de Cavalcantibusnak tulajdonított 

(J. B. Schneyer és Th. Kaeppeli),^ majd 1977-ben P. Bataillon halvány 

kérdőjelet tett^ e szerzőség mögé. A firenzei Aldobrandin a dominikánus 

rendnek az alapítás utáni második nagy generációjához tartozott, kor- 

társa volt Aquinói Tamásnak (Aldobrandin +1279, Tamás +1274). Tamással 

ellentétben, Aldobrandin kizárólag Itáliában élt és működött, mint 

prior Firenzében, mint provinciális Rómában, és mint püspök Orvietóban. 

Hogy együtt említem őket, nem véletlen. 13. század végi és 14. századi 

kódexekben különböző prédikációs ciklusok hol Aldobrandin, hol Tamás 

neve alatt szerepelnek. Louis-Jacques Bataillon, aki Aquinói Tamás mű

vei kritikai kiadásának keretében a prédikációk editioját készíti elő, 

ma azon a véleményen van, hogy ezeket a beszédeket sem Tamásnak, sem 

Aldobrandinnak nem tulajdoníthatjuk teljes bizonyossággal, hanem csak 

annyit mondhatunk róluk, hogy egy 13. század közepe táján működő, olasz 

dominikánustól származnak.^

A kiállított kódex a bécsi Nationalbibliothek tulajdona (Cod. Lat. 

1364.). A Nationalbibliothek "modern" katalógusa,^ a kézirat tartalmát 

nem részletezi. A régebbi, Michael Denis által készített tematikus kata

lógus^ azonban megemlíti a Szent István királyról, Szent Lászlóról és 

Heinrichről (azaz Szent Imréről) szóló sermokat, azzal a megjegyzéssel, 

hogy ezek nem egyeznek meg Temesvári Pelbárt megfelelő témájú prédiká
cióival, és feltételezi, hogy a kódex magyarországi használatra készült. 

A magyar kutatás azonban - a szakirodalom hallgatásából ítélve - Denis- 

nek erről a megjegyzéséről nem vett tudomást.
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A kódex magyar vonatkozásaihoz még az is hozzátartozik, hogy több 

olyan sermot tartalmaz, amelyek a Leuveni Kódexben is megtalálhatók, 

közöttük egy olyant is, amelyet a Leuveni Kódex egyik magyar használója 

magyar nyelvű glosszákkal látott el.^ A kódex előéletéről csak annyi 

ismeretes, hogy azt - jó száz évvel keletkezése után - "Johannes Aygel 

de Chroneuburga (Kornneuburg, Bécs mellett) arcium et medicine doctor" 

1425-ben a Collegium Dúcaiénak ajándékozta. Johannes Aygelt 1404-ben 

találjuk meg először a bécsi egyetem matrikuláiban. 1410-ben már "doc

tor medicinae", 1412-ben rektori tisztet viselt. Világi, nős ember volt 

1436-ban halt meg.® Feltehetőleg legényember korában ő maga is élvezte 

a Collegium Ducale-alapítványt.

A Collegium Dúcaiét 1384-ben alapította'III. Albrecht herceg azzal, 

hogy egy házat vásárolt a bécsi egyetemnek a dominikánus kolostor mel

lett és gondoskodott róla hogy ott az artista fakultás tizenkét magisz

tere és egy, vagy két teológiai magiszter lakhasson, és tudományos mun

kát folytathasson.^ - Mindez a kódex keletkezésének és rendeltetésének 

körülményeit nem világítja meg.

Vizsgáljuk meg részletesebben a vaskos, 335 fóliót tartalmazó per

gamen kódex szerkezetét. Az első helyen (lra-53vb) egy Sermones de tem

pore ciklus áll, ádventi bevezető beszéddel kezdődik, végigmegy az egy

házi éven a pünkösd utáni 25. vasárnapig, de kihagyja a Nagycsütörtököt 

Nagypénteket és Nagyszombatot. Talán ezt a hiányt kiegészítendő, jegy

zett le egy másik, egykorú kéz a ciklus végére három beszédet Krisztus 

szenvedéséről. - Ezután, a 95ra-137vb fóliókon egy nagyböjti ciklus kö

vetkezik, Hamvazószerdától Pünkösd vasárnapjáig, de innen is hiányoznak 

a nagyhét utolsó három napjára szánt prédikációk, jóllehet gyakran elő

fordul, hogy egy-egy ünnepre több beszédet is találunk.

Ezzel tehát lényegében teljes, sőt sok esetben válogatási lehető

séget biztosító, a szentek kivételével az egész egyházi évre kiterjedő 

sermosorozat állt a használók rendelkezésére.

A kódex második felében előbb (13r-267v) egy válogatott prédikációs 

gyűjteményt találunk a szentek és az egyházi év nagyobb ünnepeire (Ser

mones de festis et de sanctis), majd 268r-tól végig "incipiunt seraio-

3 4 6



nes generales" cinnel általában nem ünnepekről, hanem különböző témák

ról szóló beszédek állnak: a tízparancsolatról, Isten szeretetéről, a 

1 2  mennyei boldogságról, a gyónásról, a penitenciáról, a könyörületes- 

ség 6 jeléről, az utolsó ítéletről, meg olyan is, amelyet "potest pre- 

dicari quando placet*>--Ehbe a sorba került - most már végre - néhány 

Nagypéntekre és Nagyszombatra szóló prédikáció is, közöttük kettő a 

Fájdalmas Anyáról. Ez a két utóbbi ciklus számíthatott - úgy látszik - 

nagyobb érdeklődésre. Ezért, valamint a könnyebb tájékozódás kedvéért, a 

fontosabbnak tartott 147 beszédet a margón beszámozták, és közülük 59- 

et a kötet végén egy alfabetikus indexben feltüntettek. Az indexre a 

későbbiekben még visszatérünk.

Az első válogatás élén - amint említettem - a fő ünnepek állnak: 

Karácsony, Újév, Vízkereszt, Pünkösd, Szentháromság vasárnapja. A ki

emelt napok között kapott helyet a kereszt megtalálásának és felmagasz- 

talásának ünnepe. A sort az egyetlen, itt felvett arkangyal-ünnep, Szent 

Mihály napja zárja.

Ezután következnek a szentek ünnepei, de nem az egyházi év naptári 

sorrendjében hanem hierarchikus csoportokban, ahogyan a szentek a Mind

szentek litániájában is szerepelnek. Először Mária-ünnepekre készült, 

összesen 15 sermot találunk. A következő nagyobb egység az apostoloké: 

a commune-beszéddel együtt 17, ezekhez csatlakozik 3 olyan prédikáció, 

amely az apostolok utódaihoz, a prédikátorokhoz, papokhoz szól.

A szentek következő csoportját a mártírok alkotják. Az első a do

monkos rendi Veronai Szent Péter, aki a felső-itáliai katharénus eret

nekek ellen prédikált, és eközben szenvedett vértanúságot 1252-ben. Kö

veti őt a sorban Keresztelő Szent János és István első vértanú, akik 

ugyancsak igehirdető hivatásuk gyakorlása miatt haltak meg. Nyolc vér

tanúról mondott, összesen 13 beszédet találunk a communékkal együtt eb

ben a csoportban.

A hitvallók sorát Domonkos nyitja meg: 4 beszédet szánt neki a kó

dex összeállítója, és egyet még külön a translatio ünnepére. Domonkos 

után azonnal az Árpád-házi szentek következnek, sorrendben István, Imrt, 

és László, közvetlenül utánuk Márton (pannoniai származásáról nem esik
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szó), majd Assisi Szent Ferenc és Szent Benedek zárja a sort. Utoljára 

maradtak a szent szüzek és asszonyok: Mária Magdolna, Árpád-házi Erzsé

bet (magyar származásáról nem történik említés), Katalin, Ágnes, Ágota, 

Margit és közös (commune) beszédek. A ciklus legvégén a papi funkció 

gyakorlásával' kapcsolatos alkalmi prédikációk szerepelnek: az újonnan 

szentelt papokról, a templom dedicatiojárói, oltárszentelésről, majd 

még egy az apostolokról.

Ebből a sermo-sorból nagy valószínűséggel arra következtethetünk,

hogy

1 . a válogatás domonkosok használatára készült.A prédikátorok rend

je tisztelte különösen az első hithirdető térítőket (az apostolokat), 

Keresztelő Szent Jánost, István vértanút, é's ápolta természetesen saját 

rendalapítójának kultuszát. Alátámasztja ezt a feltételezést Veronai 

Péter szerepeltetése első helyen a vértanúk sorában, aki Domonkos köz

vetlen hatására lépett a rendbe. IV. Ince pápa 1253-ban avatta szentté, 

a prédikáció kétszer idéz a kanonizációs bullából, és részletezi - a 

történelem tanúsága szerint hitelesen - Péter halálának körülményeit. 

A beszéd annyira az események hatása alatt áll, hogy aligha tévedünk, ha 

keletkezését - és talán az egész ciklus összeállítását - 1253 és 1260 

közé datáljuk. (Csak zárójelben jegyzem meg, hogy Aquinói Tamás, akit 

1323-ban avattak szentté, még nem szerepel a kódexben.)

2. Az összeállítás magyar használatra készülhetett, amint ezt már 

Denis is megállapította. A hitvallók sorában a rendalapító Domonkos 

után közvetlenül István, Imre és László, valamint Márton püspök követ

kezik.

3. Aligha képzelhető el, hogy a legalábbis Árpád-házi szentjeinkről 

készült beszédeknek Aldobrandinus de Cavalcantibus lett volna a szer

zője. A beszédek ugyan felhasználták a szentek officiumát, de megszer

kesztésükhöz a breviáriumi lekciók legendarészletei nem lettek volna 

elegendők. Az Istvánról szóló beszéd átvesz a nagyobb legendának (vagy 

még inkább a Hartvik-legendának) olyan részeiből is, amelyeket a bre

viáriumi olvasmányok nem vettek fel. A László-beszéd pedig nem csak 

a legendát, hanem a gesztát is használta, vagy egy olyan ismeretlen
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legendaváltozatot, amelyben László és Salamon mint szemben álló felek, 

ismeretlenül találkoznak egymással.A jelenetet a geszta így beszéli el: 

"Salamon király reményeiben csalatkozván jajgatva, gyászolva húzó

dott vissza Pozsonyba... László herceg sok napon át ostromolta 

Pozsony várát. Salamon katonái ki-kijöttek a várból, és László ka

tonáival csatázgattak. Salamon és László is kijöttek olykor, és 

pajzsot cserélve lovagok módjára vívtak. Történt pedig, hogy Lász

ló a déli pihenő alatt érkezett a vár alá. Látta Salamon a közelgő 

lovagot, s fegyverzetet cserélve mit sem sejtve elébe ment; László 

sem ismerte fel őt... Salamon azt hitte, csupán egy serviens köze

ledik, s ezért indult megvívni vele. De mihelyt odaérkezett hozzá 

és arcára pillantott, két angyalt látott László feje fölött, akik 

tüzes karddal repültek, és ellenségeit fenyegették. Ennek láttára 

Salamon visszafutott a várba.

A jelenetre - amely emlékeztet a Leó pápa és Attila között lejátszódó 

csodára (a geszta is elbeszéli) - így utal a prédikáció:

"Aki (ti. László) elindult győztesen, hogy legyőzze mind a testi 

mind a lelki ellenséget. Ezért azt mondják, hogy valamelyik csatá

ban angyal jelent meg és időzött válla fölött." (Latinul: "angelus 

super humerum ipsius residens apparuisse dicitur".) A geszta meg

felelő mondata latinul: "vidit (se. Salamon) duos angelos super

caput ipsius Ladizlai igneo gladio volantes et inimicos eius mi

nantes. " H

A jelenet, vagy arra való utalás az ismert legendaváltozatokban nem 

szerepel, a dicitur bevezetés persze szóhagyományra is utalhat, nemcsak 

a geszta szövegére, annál is inkább, mert a sermonak van egy másik, 

Lászlóra vonatkozó adata is, amely eddig ismert írásos forrásban nem 

fordul elő. A szent király aszkétikus életviteléről szóló passzust a kö

vetkező életrajzi betéttel illusztrálja a szónok:

"Testét a léleknek vetette alá gyakori imádsággal és teste sanyar

gatásával. Gyakori imádkozásairól azt olvassuk, hogy virrasztásban 

elfáradt testét nem a királyi ágyban, hanem templomok csarnokaiban
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pihentette. (In exedris exxlesiarum szó szerinti átvétel a legen

dából.)-^ Testét kemény ágyon sanyargatta, mint ahogy kőből való 

ágyat és párnát ma is mutatnak a váradi templomban."

Az ostenditur állítmány bizonyára helyi, váradi hagyományra utal.

Még egy kérdés felvetése kívánkozik ide: Milyen hallgatóságot téte

leznek fel ezek a beszécek? Elsősorban a Szent Istvánról készült prédi

káció kínálkozik ilyen következtetések levonására, amelynek forrásanya

gát ismerjük. A beszédre a skolasztikus teológia szerkesztő és elemző 

módszereinek átgondolt, rutinos alkalmazása, nagyfokú absztrakciós és 

asszociációs készség jellemző.

"Dávid könyörületességéért örök időkre örökölte a királyi széket." 

Ez a Makkabeusok első könyvéből (2,57) merített idézet a beszéd témája. 

A locus erényre (misericordia) és az erény gyümölcsére (consecutus est 

sedem regni) vonatkozik, azaz minőségi és mennyiségi vonatkozásokat je

lez.

Istvánt három értelemben mondhatjuk Dávidnak:

1. A Dávid név értelmezése miatt, ami

a) erős kezűt (manu fortis)

b) szép megjelenésűt (visu desiderabilis) jelent.

Megfelel ezeknek István győzedelmessége (victoria) és szentsége (sanc

timonia).

Vegyük először az a) tételt: István győzedelmes volt testi ellenséggel 

és lelki ellenséggel szemben, amelyek háromfélék voltak:

aa) királyságának pusztítói (quidam regni vastatores), ezeket ap

ja, Géza segítségére sietve győzte le augens gloriam et dila

tans terminos populo suo (1. Macc. 3,3). 

bb) koronájának veszélyeztetői (quidam coronae inpugnatores) 

azaz Konrád császár és hívei, "akiket szent érzületének áll

hatatossága által (instantia sacrae rationis) győzött le". 

(Sap. 18,22.)

3 5 0



cc) a hit veszélyeztetői és felforgatói, úgymint eretnekek és 

pogányok (quidam Christianae fidei inpugnatores seu perverso

res, ut heretici et pagani), ezeket a "szent buzdítás szavá

val" (verbo sacrae exhortationis) győzte le, ezért nevezik őt 

a magyarok apostolának (officium + Sir. 49,3).

b) Ezután következik a b) tétel: István ragyogó szentsége.Ezért ne

vezték el őt per quandam anthonomasiam, minthogy Stephanus nor

mát jelent.Az anthonomasia az a stilisztikai trópus, amikor köz

nevet használunk tulajdonnév helyett. Donatus grammatikája is 

tárgyalja, valószínűleg innen ismerte a szerző. De ismerhette 

Isidorus Etymológiáiból is (1.37), ahol (VII,11,3) a Stephanus 

héber jelentéseként a norma szerepel.'Átvette ezt a Legenda Aurea 

is Szent István első vértanúra alkalmazva. A magyar hagiográfiai 

irodalomban nem szerepelt, csak a corona értelmezése, amivel a 

későbbiekben a prédikátor is érvel. István király szentségét 

ugyanis ismét három tételben bizonyítja: 

aa) koronája volt az egyháznak (térített, és koronát nyert, Is. 

58,14)

bb) irányadó norma volt az elöljáróknak per patientiam, és 

cc) az alattvalóknak per orationis instantiam.

Az első (a türelem) bizonyítására a legendából ismert szakálltépésre 

hivatkozik, a másodiknál (buzgó imádság) arra, hogy Máriának ajánlotta 

magát és az országot.

2. Dávidnak nevezhetjük még Istvánt az isteni kiválasztottság miatt 

is, amit Stephanus első vértanú adott tudtára szüleinek, Gézának 

és Saroltának.

3. Az isteni elhivatottság értelmében nevezhetjük Istvánt Dávidnak: 

mindkettőnek hatalmat adott Isten ellenségeivel szemben.

Most, hogy bizonyítást nyert a két személy tipológiai azonossága, visz- 

szatér a szerző a szentírási témához: "Dávid könyörületességéért örök 

időkre örökölte a királyi széket."
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A témáról most "haec misericordia dupliciter potest sepculari" be

vezetéssel kis morálteológiai tractatulus következik. A könyörületesség 

kétirányú lehet, az emberi nyomorúság kétfélesége: testi és lelki nyo

morúság szerint. A lelki nyomorúság oka lehet az elmében: a hamis és az 

igaz, a jó és a rossz, a kellemes és kellemetlen megkülönböztetésének 

"tudatlansága". De lehet az akaratban is: az irascibilitas (indulat) 

ereje fakaszthat gyűlöletet, míg a concupiscentia (a megkívánás) ereje 

a felesleges dolgok birtoklásának vágyát szülheti.

A testi nyomorúság oka lehet a betegség (multitudo aegritudinum) és 

az erények hiánya (penuria virtutum).

Ezekkel a nyomorúságokkal szemben kétféle könyörületességet tanúsí

tott Szent István: a jótanács által (per consilium) és adományok által 

(per beneficium).

Az imént kifejtett háromféle lelki nyomorúságot úgy orvosolta Ist

ván, hogy az ignorantia rationalisszal szembehelyezte a hit által való 

ismeretet (2. Cor. 4,2), a haraggal szembe a lélek kegyességét (animi 

mansuetudinem, vö. lob 36,18), a fegyelmezetlen birtokvággyal, a concu- 

piscentiával szembe pedig a bőkezűséget (largitionem).

A testi nyomorúságok orvoslására fordított beneficium is kétféle 

volt: a betegeket csodásán meggyógyította, a szűkölködőket pedig ala

mizsnával segítette, amivel kiérdemelte az örök életet. "Ehhez segítsen 

hozzá minket is Isten", - zárul a sermo.^

A szöveg bemutatása után, azt hiszem, levonhatjuk a tanulságot: 

ilyen sermot csak jelentős teológiai műveltséggel, kiművelt absztrak

ciós készséggel rendelkező hallgatók tudtak megérteni és méltányolni. 

Támogatja ezt a megállapításunkat a kódexben rejlő két másik belső érv 

is. A szentek ünnepeinek válogatott ciklusában az egyik beszéd In col

legio feliratot visel (236ra), ami alatt csak valamilyen magasabb ta

nulmányokat elősegítő testületet, alapítványt, ill. ezek tagjainak ösz- 

szességét érthetjük. A Sermones generales ciklus egyik nagypénteki be

széde pedig így végződik (292vb):
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"Oda kell állnunk a kereszt alá azért is, hogy tanuljunk (propter 

eruditionem). A kereszt ugyanis égi magiszterünknek, Jézusnak a ka

tedrája, ahová nagypénteken meghívatott, kérdeztetett fenyegetések

kel káromlásokkal és ostorcsapásokkal... Ezen a katedrán ülve taní

tott minket deákjait sok szóval".^

Röviden tehát így összegezhetjük vizsgálódásaink eredményét: A két 

válogatott prédikációs ciklus, vagy az egész kódex, feltehetőleg 

domonkos rendi (vagy az ő irányításuk alatt álló), magasabb képzésben 

részesülő magyar (vagy nagy részükben magyar) scolarisok számára 

készült.
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Függelék-1"

(231rb) LXXIX De sancto Rege Stephano.

"David in sua misericordia consecutus est sedem regni in secula" 

l.Mach.ij. (2, 57). Origenes scripsit canticum: Inuocemus patrem uerbi 

quia nobis (231va) uerbi sui manifestet archana sensumque nostrum reuo- 

cet ad doctrinam humane sapientie et exaltet atque eleuet ad doctrinam 

sapiencie, ut non que sentit corporalis auditus, sed ea continet uolun- 

tas sancti spiritus proloquamur: "David in sua misericordia" etc.

In uerbis istis ad commendationem beati regis Stephani duo ponun

tur, scilicet uirtus et hoc ibi: "Dauid in sua misericordia" etc., et 

uirtutis ipsius fructus, cum subiungitur: "consecutus est sedem regni". 

Circa uirtutem assignatur qualitas, quia "in sua misericordia", circa 

fructum quantitas: "consecutus est - inquit - sedem regni".

"Dicit ergo Dauid in sua misericordia". Dicitur autem sanctus rex 

Stephanus David propter triplicem racionem. Primo racione interpreta- 

cionis, quia Dauid interpretatur manu fortis et uisu desiderabilis, que 

nominis interpretatio conueniens beato regi Stephano commendat ipsius 

uictoriam et sanctimoniam. Ipse enim uicit hostes tam corporales quam 

spirituales. Hostes corporales fuerunt tres. Qia quidam regni uastato- 

res, ut per circuitum naciones quas forti manu deuincebant milicie se- 

cularis. Quod primo significatum est in primo libro Machabeorum iij (3, 

1-2) per Judam Machabeum, de quo (231vb) legitur: "Surrexit - inquit - 

Judas, qui uocabatur Judas Machabeus et adiuuabant eum omnes fratres 

eius et preliabantur prelium Israel cum leticia". Sicut enim ille pro 

patre suo Mathatya surrexit, sic iste pro duce Geycha, qui cum letitia 

preliabatur contra hostes regni sui, augens gloriam et dilatans termi

nos populo suo.l Quidam autem corone inpugnatores ut imperator et sui 

fautores qui sanctam coronam diuinitus missam et ipsius nomen ad ni- 

chilum redigere conabantur, quos deuicit instancia sacre racionis, iux- 

ta illud Sap. XViij0  (16, 22): "Vicit autem turbas non uirtute corpo

ris, nec armatura potencie, sed uerbo illum qui se uexabat subiecit". 

Quidam uero Christiane fidei inpugnatores seu peruersores ut heretici
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et pagani similiter pugnabant contra eum, quos deuicit uerbo sacre ex- 

hortacionis, qui tam per se, quam per suos a suis finibus potenter eli- 

minauit, propter quod apostolus ungarorum appellatur, sicut cantat ecc

lesia de eo: "Sanctissimus rex Stephanus" etc.^ Huic digne conueni(t) 

illud Eccl. xlix (49, 3): "Ipse est in penitencia gentibus (232ra) di

rectus, et tulit abhominitiones inpietatis". Tulit id est abstulit ab- 

hominacionem paganismi et heretice prauitatis.

Sanctimonia ipsius commendatur in hoc, quod dicitur visu desidera

bilis. Fulgebat enim sanctitas eius et honor religionis longe diuulga- 

batur, quapropter et sanctus rex per quandam anthonomasiam apellatus 

est. Hoc etiam consideratur in interpretacione nominis sui. Stephanus 

enim interpretatur norma. Corona fuit uniuersalis^ ecclesie propter sin

gulare priuilegium, quod consecutus est in conuersione gentis et corone 

adeptione, cui non inmerito uidetur conuenire illud dictum domini per 

Ysa. lviij0  (38, 14) "Sustollam te super altitudines^ terre et cibabo 

te e hereditate Jacob patris tui". Sustulit eum dominus in latitudinem 

regie maiestatis et cibauit eum hereditate Jacob, id est dulcedine ce- 

lestis contemplacionis. Sic enim iura mundi reiciebat, ut nunquam ab 

intima contemplacione separetur.

Norma fuit tam prelatis quam subditis. Prelatis quidem per patien

tiam, ut in euulsione barbe, de qua non solum murmuravit, sed plurimas 

domino Ihesu et uirgini matri eius gracias reddidit eo, quod dignus 

fuerit (232rb) pro amore Ihesu contumelias pati. Subditis fuit norma 

per orationis instantiam. Sicut enim iugiter ad ianuas uirginis glorio

se astans, se et suum regnum nouam scilicet Christi plantacionem cum 

lacrimis comendabat.

Secundo dicitur Dauid racione eleccionis, quia quem ad modum ille 

diuinitus fuit elatus in regem, sic iste per spiritum sanctum testante 

beato prothomartyre Stephano, qui suis apparens parentibus nomen et 

uite seriem ordine promisit. Fuit autem hec eleccio sublimior, ,quia ille 

quidem tempore legis fuit electus, hic autem tempore gracie. Qui et tam 

singulari priuilegio dotatur, ut antequam in utero conciperetur, agmine 

celesti triumphatore dyaboli rex benedictus preconizatur.
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Tercio dicitur racione inuitacionis dei, quia quicquid de illius 

commendacione legitur Eccl.xlviij0  (47, 10) in istius laudem perfectius 

potes assumi. Dicitur enim de illo "De omni corde suo laudauit deum, et 

dilexit dominum qui fecit illum". Et sicut illi, sic et isti dedit do

minus contra inimicos potentiam. Istius igitur Dauid, id est beati re

gis Stephani iam non inmerito uirtus in medium producitur.

Secundo cum in (232va) themate de uirtute commendabatur "in sua - 

inquit - misericordia consecutus est sedem regni". Hec misericordia 

dupliciter potest speculari, secundum duplicem hominis miseriam, corpo

ralis scilicet et spiritualis. In anima namque est miseria et in ratio

nali, et hec est ignorancia que errat discernendo uerum a falso, bonum 

a malo, comodum a incomodo. Ysa.v. (5,20) ,"Ve qui dicitis bonum malum, 

et malum bonum". In ui irascibili furor, quo inardescit inmoderate ad 

ulcionem proximi. In ui concupiscibili cupiditas, qua defluit possi

dendo superflua. In corpore duplex est miseria, scilicet multitudo egri- 

tudinum et penuria uirtutum. Contra istas miserias duplicem exhibuit 

misericordiam beatus rex Stephanus. Exhibuit enim per consilium et be

neficium. Consilium duplex, quia prohibitiuum mali et illatiuum boni. 

Prohibuit enim ignoranciam racionális inferendo fidei cognicionem iuxta 
illud (1) Cor.ij (2, 2) "Nichil aliud iudicaui scire me inter uos, nisi 

Ihesum Christus et hunc crucifixum". Furorem irascibilis prohibuit in

ducendo ad animi mansuetutinem secundum illud Job xxxvj (36, 18) "Non 

te superet ira (232vb) ut aliquem opprimas nec multitudo donorum incli

net te". Concupiscenciam inmoderatam conpescuit adtrahendo ad largicio- 

nem. Quante largitatis extiterit non solum vngarorum narrat ecclesia, 

sed et Ierosolimorum testatur operáció, necnon et in Romana curia lo

quitur edificacio. Hec ergo tria requiruntur in religione Christiana.

Beneficium duplex contra duplicem corporis miseriam, miraculum 

sanctitatis circa infirmantes, donacionum largitatis circa indigentes. 

Et merito hec habuit, cui enim plus datum fuerat, minus debuit non de

negari. Multo maior fuit conuersio gentis quam curacio languoris. Quia 

ergo tot et tantis uirtutibus preditus adeptus est fructus miserie, 

scilicet sedem regni in secula, in presenti per regiam celsitudinem, in 

futuro per eternam remuneracionem. Ad quam nos...-’
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LÁDOEGYZETEK A  FÜGGELÉKHEZ

+ A Szent Istvánról szóló prédikáció betűhív átírása csak az interpunkciós jelek 
és a nagybetűk használatában tér cl az eredetitől. A kódex scriptora csak pon
tot, és elvétve pontosvesszőt használt. Ezeken kívül csak olyan esetben tettem 
ki írásjelet, ha azt a mondat értelme megkívánta. Az azonosított szentírási és 
breviáriumi szövegek idézőjelbe kerültek. Nagybetűt csak a mondat és a tulaj
donnevek kezdetén használtam. A kiegészítések és hasábszámok zárójelben állnak.

1. Vö. 1. Macc. 3,3 M...et dilatavit gloriam populo suo".
2. Az utalás a 2. vesperás Magnificat-antifonájára vonatkozik: "Sanctissimus rex 

Stephanus, hungarorum apostolus..."
3. universalis után a nostre szó törölve.
4. altitudines helyett a kódexben latitudinem áll, fölötte a sorközben a.
5. Kiegészítésként "perducat Deus", vagy hasonló fordulatot szánhatott a scriptor.
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Dercsényi Dezső 252, 258, 293- 

294
Dezső, gömöri-borsodi ispán 303 
Dezső mester 315 
Dinkelsbühl, Nicolaus 184, 190- 

191, 196
Dionysios, Szent 270 
Dionysios Areopagita 174 
Dobszay László 76, 135, 138, 

152-153
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Egyed, Szent 123, 128, 270 
Egyed Edit 113 
Eisler János 293 
Elek, Szent 123, 127 
Elekes Lajos 23, 27, 36-37 
Elilandus, benediktbeuroni ben

cés 259-260, 262, 260 
Elm, Kaspar 166-167 
Emmeram, Szent 127, 178 
Engel Pál 95 
Eperjes 31 
Erasmus, Szent 270 
Erdélyi László 16, 123, 132 
Erdő Péter 13, 51, 59-60, 118- 

119
Érdy-kódex 49, 204, 206-207, 

209-210, 221
Erhardus Ventimontanus (Erhard 

Winsberger) 330, 332-333, 336, 
338-339

Erik, VIII., dán király 283 
Erlangen 25, 153 
Érsekújvári kódex 204, 205-206, 

208-210, 2 1 2  

ErSil, Jaroslav 198 
Érszegi Géza 95, 97, 181, 297 
Erzsébet, Szent, Árpádházi 252- 

253, 263, 284, 348 
Eschenloer, Peter, boroszlói vá

rosi írnok 187, 198-199 
Estin, Colette 76 
Esztergom 30, 127, 145, 158,

170, 172, 178-179, 188, 190- 
191, 194-196, 319 

Esztergomi Benedictionale 70, 
124, 128-129, 130-131 

Ethei György 166 
Eubel, Konrad 13, 96 
Eumenész, II. 230 
Eustachius, Szent 270 
Ezekiel 44
Faber Stapulensis (Jacques 

Lefévre d'Étaples) 169 
Falvy Zoltán 13, 75-76, 133,

152
Fancev, Franjo 122, 124, 132 
Fehér Mátyás Jenő 77 
Fejér György 271 
Fejérpataky László 77-78, 80, 

93, 133

Felicián, esztergomi érsek 123, 
126

Ferenc, Assisi, Szent 348 
Ferenc, veszprémi segédpüspök 

79
Ferenc József, magyar király 

122
Ferrara 89, 113, 327 
Ficino, Marsiglio 30 
Fieschi, Sinibaldo, bolognai ká

nonjogász 87 
Fijalek, Jan 165-166 
Filipec János, váradi püspök 34 
Firenze 26, 30, 327, 345 
Fitz Jenó 37 
Flavius 26 
Fleury 133 
Flórián, mester 317 
Florianus, M. 225 
Fodor Adrienne, J. 60, 327 
Fógel József 37 
Fontaine, Jacques 75 
Fontenelle 126 
Fontius, Bartholomeus 36 
Fraknói Vilmos 95, 111, 113 
Francesco da Castello 34 
Francica, Szent László király 

káplánja 123
Franciscus de Toledo 184-188, 

191, 195
Franz, Adolph 271 
Frind, Anton 198 
Fügedi Erik 76, 83, 272 
Gábor, Devecser fia 305-306 
Gábriel Asztrik 29, 31, 36-37, 

170, 181
Gál, órkanonok 79 
Galeotto Marzio 329, 332, 337 
Gaming 341 
Garáb 123
Garamszentbenedek 129 
García y García, Antonio 59 
Garin, Eugenio 27, 36 
Gáspár, napkeleti bölcs 265-266 
Gellért, Szent, püspök 64, 75, 

128, 134 
Gentilis 158 
Geréb László 108, 294 
Géresi Kálmán 37 
Gerevich László 135
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Gerevich Lászlóné 293 
Gerevich Tibor 293 
Gergely, X., pápa 52, 54-55, 85, 

87, 114-116
Gergely, XI., pápa 55 
Gergely, XII., pápa 159 
Gergely, XIII., pápa 156 
Gergely, éneklő kanonok 80 
Gergely, Bándi Péter fia 312- 

313
Gerics József 225, 233 
Gerson, Johannes 329, 334, 337, 

339
Géza, fejedelem 350-351, 355 
Gizella, magyar királyné 266 
Gombos Albin 135 
Gosztonyi János, győri püspök 

31, 170-171, 174-175, 180-181
Gottfried, Viterbói 79 
Gönc, Szent Katalin kolostor 

156
Gratianus 52-53, 56, 80, 8 8 , 

115-118
Grotefend, Hermann 270 
Grundmann, Herbert 166 
Guarino, Battista 27, 341 
Guarino, Battista, ifjabb 28, 

331-332, 337, 342 
Guden 93
Guido da Baysio 56 
Guido da Columna 27 
Guigo 161
Guilelmus, Szent 262, 269 
Guillermus Parisiensis 204, 

207-209, 213, 223 
Gutheil Jenő 13, 93-94, 96-98,

106-107, 112-113 
Gúzsai Ernő 233 
Gy, Pierre Marie 76 
Gyéressy Béla 1 2  

Györffy György 13, 133, 304 
György, Szent 81, 127, 270 
György, Podjebrád, cseh király 

186-188, 191, 195, 198 
György, domonkos perjel 82, 83, 

105-107
György, Bándi Péter fia 312-313 
Gyöngyösi Gergely 155, 157 159- 

160, 163-164, 165-166 
Gyulai Balázs, lektor 90, 97, 110

Gyulafehérvár 53-54, 57-58, 108 
253

Gyümölcsényi Elek 97, 109 
Gyürky Katalin, H. 113 
Hadnagy Bálint 156-157 
Hahóti kódex 121-135 
Haimerl, Franz Xaver 262, 270 
Hain, Ludovicus 271 
Halle 264
Hansen, Wilhelm 292 
Hanssens, Joann Michael 76 
Harangi László 89 
Hardt, Hermann 190, 199-200 
Harsányi András 13, 96, 98 
Hartvik, püspök 348 
Hartvik-féle Agenda pontificalis 

67, 70-71
Hartvik-féle legenda 121 
Haseloff, Arthur 292 
Hauke, Hermann 272 
Heimbucher, Max 166 
Heinrich, Id. még Imre 
Henrik, II., Szent, német-római 

császár 264, 266 
Hermann Egyed 135 
Hernandus de Varad 306 
Hervay Ferenc 12 
Herwig, Wolfram 132 
Hesbert, R. J. 154 
Heymann, Frederick G. 199 
Hieronymus, Pseudo- 8 8  

Himfi család, Debrentei 81 
Himházi Benedek, veszprémi püs

pök 79
Himházi Szarka László, zalai fő- 

esperes 79 
Hippolit, Szent 81 
Hofmann-Brandt, H. 148, 153 
Holl Béla 169 
Holl, 0. 292
Holub József 132 
Hóman Bálint 37 
Homonnai Drugeth család 163 
Horatius 341
Horváth János 39, 41, 44, 332, 

342
Horváth János, ifj. 40-42, 49 
Horváth Sándor 98 
Hugo Argentinensis 2 0 1  

Hugo, primas, Orleans-i 176-178
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Hunfalvy Pál 36 
Hunyadi János 33-34 
Hunyadiak 26 
Húsa, Václav 292 
Húsz János 185, 189 
Huszti József 14, 341-342 
Husung, Max Joseph 292 
H a  Bálint 93
Imre, Szent 26, 128, 134, 173, 

178, 252, 259-261, 267, 271-
272, 283-285, 345 

Ince, III., pápa 55
Ince, IV., pápa 55-56, 80, 87- 

88, 115, 117, 348 
Ince, VI., pápa 270 
Ince, VIII., pápa 156, 160 
Ingolstadt 259, 268-269, 337 
Ipoly, Szent 127 
Ipolyi András 110 
Isabella de France 253 
Iserloh, Ervin 165 
Isidorus Hispalensis 66, 87, 

116, 351
István, Szent, első vértanú 

175, 347, 351, 356 
István, I., király, Szent 64, 
90, 128, 134, 148, 173, 175, 
177-178, 252, 259-268, 271-
273, 284, 345, 350, 355-358 

István, kalocsai érsek 302-303,
316

István, veszprémi püspök 302- 
303, 307

István, zágrábi püspök 97 
István, Rimái Pál ispán fia 316 
Iván, Polahi Iván fia 306-308 
Ivánka, mester 305-306 
Ivánka Endre 95 
Iványi Béla 37 
Ivó, mester 308
Jacobus de Misa (Jakoubek ze 

Sribra) 185, 188-190, 192, 195 
198

Jacques Lefévre, Id. Faber 
Jaffé, Philippus 59 
Jajca 90 
Jakab, Szent 177 
Jakab, pápai legátus 97 
Jakab, Hős fia 319 
Jakab, Iván fia 315-316

Jákob, patriarcha 356 
Jakubovich Emil 225 
Jan z Jenätejna, prágai érsek 

189
Jan z Pfibromre 188-189 
Jan Rokycana 184-189, 191, 195, 

198
János, Szent, Alamizsnás 288 
János, Szent, evangélista 206 
János, Szent, Kapisztrán 183 
János, Szent, Keresztelő 347- 

348
János, XXII., pápa 55, 116, 

158-159
János, VIII., Palailogosz, bi

zánci császár 283 
János, mester, László mester 

fia 315
János, nádor 302, 312-313, 318 
János, Csák fia 309 
János, Simon bán fia 308 
Janus Pannonius 25, 27-29, 36, 

113, 327, 333, 337-338, 341- 
342

Jedin, Hubert 165-166, 198 
Jenő, IV., pápa 160 
Jeromos, Szent 85, 87, 119 
Jeruzsálem 177, 188 
Jihlava 31
Johannes Aygel (de Chroneuburga) 

346
Johannes Bondi (Bondus) Aquileia 

299-301, 304
Johannes Calderinus 87-88, 116 
Johannes Dominici, cardinalis 

156, 160
Johannes Faventinus 87, 119 
Johannes de Friburgo 60 
Johannes Glatz de Lewsbsa 297 
Johannes Horrer de Heylprunn 

334, 342
Johannes de Lignano 57 
Johannes de Phintona 87, 119 
Johannes Teutonicus 53, 87, 118 
Jordan, Max 198 
Jordánszky-kódex 45 
József, II., magyar király 341 
Judas Machabeus 355 
Juhász László 225 
Jula, zalai ispán 306-308, 310- 

311
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Juncker János 107 
Justinianus, császár 33 
Kaeppeli, Thomas 345, 352 
Kalivoda Róbert 198 
Kálmán, Könyves, magyar király 

52
Kalmár Péter 233 
Kálmáncsehi Domonkos 34 
Kalocsa 55, 158, 303 
Kapiszewsky, H. 133 
Kapornak 317 
Kaprinai István 48 
Karácsony János 59, 132 
Kovái László 98, 113 
Károly (Róbert), I., magyar 

király 40, 42, 159, 302- 
303, 307, 310-311 

Károly, II., Kopasz 67 
Károly, IV., császár 270 
Károlyi Biblia 23 
Károlyi család, Kaplony nembeli 

107
Károlyi Miklós 82, 83, 85-86, 

97, 106-107, 112 
Karthauzi Névtelen 204, 208 
Kästner, Jörg 135 
Kasztíliai Blanka 253 
Katalin, Szent 80, 263-264,

270, 348
Kavka, Frantiáek 198 
Kaza 315-317 
Kelemen, V., pápa 116 
Kelemen, VI., pápa 158 
Kelemen, VII., pápa 160 
Keller, Harald 290, 295 
Kemény Lajos 98 
Kenesei János 81, 90 
Kenéz Viktor 181 
Kennedy, V.L. 76 
Kerny Teréz 294 
Kéry Bertalan 293, 295 
Keussen, Hermann 271 
Kink, Rudolf 200-201 
Király Péter 270-271 
Királykéri Imre 82, 85-86, 105, 

107
Klaniczay Gábor 294-295 
Klaniczay Tibor 14, 36-37 
Klauser, Renate 134 
Klauser, Theodor 76

Klemm, Elisabeth 270, 291 
Klimes Péter 342 
Knauz Nándor 14, 99, 132, 152, 

225, 270
Kniewald Károly 75, 122-124, 

126-127, 130, 132-133, 135 
Koch, Walter 133 
Koebner, Richard 199 
Kolozsvári Márton és György 284 
Kollányi Ferenc 93, 181 
Konrád császár 350 
Konrád, morva herceg 178 
Konrad von Haimburg 261, 270 
Konstanz 159-160, 164, 189 
Komis, ld. Ruszkai Kornis 
Koroknay Éva, B. 36 
Kortói Mátyás 82, 86, 96-97, 

105, 108
Koseleff, Olga 272 
Kosztolányi Bálint, ld. Szent- 

vidi Bálint
Kovachich Márton György 196,
201

Kovách Zoltán 201 
Kovács Béla 14, 96 
Kovács Éva 293 
Kovács Máté 14 
Kovács Sándor, V. 343 
Köln 169, 264, 266-269, 287-288 
Könyves Kálmán, ld. Kálmán 
Körmendy Kinga 100, 118, 183, 

259
Krakkó 31, 159 
Kredics László 13, 99 
Kristóf, Szent 270 
Kristyór 284
Krischbaum, Engelbert 292 
Kroos, Renate 287, 295 
Krumpachi Lőrinc 342 
KriZanovsky, Václav 187 
Kubinyi András 37, 107 
Kucera, Matús 259-260, 270, 277 

292
Kukolja, Bo2ena 132 
Kumorovitz L. Bernát 14, 37, 93 
Kunigunda, Szent 264 
Kunisch, Johann Gottlieb 199 
Kurcz Ágnes 14, 354 
Kuttner, Stephan 59, 95, 117- 

118
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Lajos, I., Nagy, magyar király 
267, 284 

Lamola 331
Lando, Hieronymus 186 
Langosch, Kari 270 
Laskói Demeter 32 
László, I., Szent, magyar király 

52, 65, 76, 90, 123, 172, 174, 
176, 178, 180, 252, 259-262, 
271, 284, 345

László, IV., magyar király 78, 
302

László, V., magyar király 112
Lausitz 187
Lechnic 341
Leclercq, Jean 75
Léderer Emma 75
Leipzig 33
Lemarignier, Jean Francois 135 
Lénárd, Szent 259-260, 273-274 
Leo, nagymester 292 
Leo, X., Nagy Szent, pápa 349 
Leo, X., pápa 160, 162 
Leonardus de Utino 83, 89 
Lepoglava 159 
Leulnardus 309 
Leuveni kódex 346 
Lévárdy Ferenc 133 
Levi, Doro 292 
Lhotsky, Alphons 354 
Lihérti Szarka, ld. Himházi 

Szarka
Limburg, Hans 296 
Liptói Miklós 93 
Liszkai Miklós fia 318 
Litomericky, Hilarius 187 
Lohse, Hartwig 296 
Lorandus de Sumphat 309 
Lorenzetti, Ambrogio 28 
Lorenzo.il Magnifico 30 
Lorenzo della Valla 31 
Lovasi-féle formuláskönyv 100 
Lovasi Bálint 99 
Lovasi Imre 91 
Lőrinc, vicarius 160 
Lövőid 328, 341 
Lucanus 341 
Luigi d'Aragona 268 
Lukcsics József 15, 341 
Lukcsics Pál 95, 96, 109, 166

Lyon 71
Mabillon, Jean 198 
Macek, Joseph 198, 199-200 
Madas Edit 221 
Maffeo Vegio 331-332, 342 
Magdeburg 63, 264 
Magnus, Szent 270 
Magyi János 57 
Magyi János formuláriuma 34 
Mainz 63, 65, 71, 264 
Makkabeus templom, Köln 268 
Male, Émile 292 
Mallechich Gáspár 163, 165-166 
Mályusz Elemér 15, 33, 37, 60, 

93-94, 165
Mancinellus, Antonius 82 
Maredsous 126, 135 
Margit, Szent, Antiochiai 65- 

66, 122-123, 125, 128-129,
131, 172, 179, 263, 264, 270 

Margit, Szent 348 
Margit, Szent, Árpádházi 90,

252
Margitsziget 204 
Mária, Jézus anyja 259-260 261- 

263, 265, 267-268, 270, 347 
Mária Magdolna 263, 348 
Markgraf, Hermann 198-199 
Márkus Dezső 37 
Marosi Ernő 293-295 
Marsigli, Luigi Ferdinando 30 
Martini, Simone 278 
Martinus 309
Márton, Szent, püspök 69, 348 
Márton, V., pápa 156, 158-160, 

270, 331
Márton, egri püspök 97 
Márton, mester 319 
Massaut, Jean Pierre 169, 181 
Máté evangéliuma 23 
Matej z Janova 188, 189, 193 
Mathatya 355 
Mattheus de Cracovia 189 
Matthias Parisiensis, ld. Matej 

z Janova
Mátyás, I., magyar király 25- 

26, 30, 33, 35, 83, 90, 95, 
112, 160, 182, 186, 327-328, 
333, 341

Mauritius, Szent 262, 269
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Mayer, Wilhelm 201 
Mazal, Otto 345, 352 
Melchior, Id. Menyhért 
Melha Edit, D. 252, 258 
Menhardt, Hermann 304 
Menyhért, napkeleti bölcs 265- 

266
Mertz, Helias 289
Mesko, veszprémi püspök 94
Mészáros István 15, 37, 61, 225
Meszes 123
Meszlényi Zoltán 184
Mészöly Gedeon 24
Method, ld. Cyrill és Method
Mezei János 153
Mezey László 11, 13, 15, 59,

60, 61, 76, 93, 94, 96, 119, 
125, 133, 135, 152-153, 165, 
167, 181, 199, 233, 258, 294 

Mezőtelegd 284 
Michael de Hungária 271 
Migne, Jean Paul 16 
Mihály, Szent 90, 347 
Mihály, doktor 58 
Mihály, szatmári tanuló 315 
Miklós, Szent 173, 179, 180 
Miklós, III., pápa 55 
Miklós 316
Miklós, boti bíró 318 
Miklós, ispán 315 
Miklós, Vámosi Pál fia 314 
Miksa, Habsburg 108 
Milano 266
Mileji János 95, 110, 111 
Miletinci János 81, 90 
Miliő, Jan, z Komerize 188,

193, 196
Miskolczy István 284 
Moch 319
Modrusi Bertalan 82, 85, 86, 

105, 108 
Mohács 169
Molsdorf, Wilhelm 292 
Mone, Franz Joseph 271 
Mór, pécsi püspök 127 
Morawski, Casimir 200 
Morin, Germain 122, 124-126, 

127, 129, 132, 135 
München 29, 178, 259, 263, 266, 

287, 304, 337

Müncheni kódex 23, 300 
Nágocsi Gáspár 82, 85-86, 90, 

92, 97, 105, 108 
Nágocsi Simon 109 
Nagy Imre 110 
Nagy Lajos 29, 33 
Nagy László, ld. Szelestei Nagy 

László
Nagylucsei Orbán 34 
Nagyszeben 26 
Nagyszombat 196 
Nagyvárad 27 
Naldus Naldius 26 
Nápoly 26 
Naz, R. 115, 166 
Nemeskéri János 96, 113 
Németújvár 6,7, 128 
New York 304
Nicolaus de Blony (de Plove, 

Polonus) 85, 87-88, 118, 190, 
195-197

Nicolaus Gorran 223 
Nicolaus de Lyra 87-88, 117, 

196, 201
Nicolaus de Mirabilibus (Niccolo 

dei Mirabili) 30 
Nicolaus de Tudeschis 87-88,

92, 109, 114-115, 117 
Niederaltaich 260, 269 
Niermeyer, Jan Frederik 135 
Nordenfolk, Cari 292 
Novai Péter 93 
Nörr, Knut Wolfgang 95, 115,

117
Nürnberg 153, 264-265, 269-270, 

276, 282, 288, 338 
Nyási Demeter 58 
Nyíri Antal 23, 36 
Nyitra 125, 127 
Nyitrai János 79, 94 
Óbuda 129 
Occam, Johannes 29 
Oláh-féle Evangelistarium 68 
Olmütz 328-329, 335 
Ondfej z Broda (Andreas de 

Broda) 190
Orbán, IV., pápa 166, 208 
Orbán, V., pápa 159 
Orbán, VIII., pápa 157, 159 
Origenes 355
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4

Orleans 177
Orosz, Id. Csicseri Orosz 
Orvieto 156, 345 
Ottó, pécsi kanonok 29 
Ovidius 330, 341 
Oxford 189 
Padova 82, 112, 327 
Pais Dezső 341
Pákái Márton 82, 86, 106, 109- 

110
Pál, Szent, apostol 44, 268 
Pál, II., pápa 188 
Pál, III., pápa 156 
Pál ispán 316
Pál, veszprémi prépost, Miklós 

fia 78
Palacky, Frantiäek 188-189 
Pálóci László, országbíró 90 
Pálóczi György 179 
Paloznak 110 
Pannonhalma 65 
Panormitanus 80 
Pantaleon, Szent 270 
Pápóci Miklós 82, 85, 86, 106, 

110
Passau 63, 266, 269 
Pásztor Lajos 341 
Pauler Gyula 182 
Paulus Hungarus 28, 54 
Payna, Petro 198 
Pacht, Otto 292
Pelbartus de Temesvár, ld. Te

mesvári Pelbárt 
Péter, Szent, apostol 46, 268 
Péter, Szent, Veronai 251, 347- 

348
Péter, II., generális perjel 

158
Péter, kazai tanuló 314 
Péter, mester 317 
Péter, Pál fia 314 
Péter, pap 312, 313 
Petrán, Josef 292 
Petrus Comestor 201 
Petrus de Corona (Brassai Péter) 

329, 334, 337, 339, 341 
Petrus Crinitius 341 
Petrus Damianus 67 
Petrus Ilerdensis 54 
Petrus de Tarantasia 28

Peuerbach, Georgius 331 
Pfeiffer János 77, 93 
Philostratus, Lemnius 26 
Piccard, Gerhard 343 
Pico della Mirandola 30 
Piski János 82, 85, 105, 110 
Pius, II., ld. Aeneas Sylvius 
Plöchl, Willibald 166-167 
Plutarchos 28 
Poes ispán 315 
Pokorny, Frantiáek 138, 140,

152
Poliziano, Angelo 26, 30 
Polaki Iván 309-312 
Polgári János 81, 90, 95 
Polyáni János (Somodori János) 

81, 95
Potthast, Augustus 60 
Pötzl, Walther 134 
Poznan 190
Pozsony 90, 152, 258, 349 
Párizs 169-171, 174-175, 177, 

189
Pécs 29
Prága 24, 122, 138, 152, 185- 

186, 189, 264, 270, 278 
Prágák, Richárd 133 
Pray György 121 
Pray-kódex 40, 42, 52, 66, 75, 

121-122, 125, 127-129, 132,182 
Preuss, Hans 200-201 
Priscianus 97 
Prokopp Mária 36 
Propertius 25, 342 
Prothasius, olmützi püspök 336, 

338-340
Ptolemaeus 26
Radó Polikárp 17, 76, 129, 132, 

135, 152, 270 
Radocsay Dénes 294-295 
Raimundus de Nova Civitate 34 
Raimundus de Pennaforte 56, 115 
Rainald, érsek 266 
Rainer, Rudolf 191, 200 
Rajeczky Benjamin 17, 153, 182 
Rand, Edward 133 
Rauh, Horst 200 
Ransanus, Petrus 26 
Ratkoá, Peter 124, 125, 128,

1 3 3
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Raymundus, Id. Raimundus 
Rebais 126
Regensburg 63, 269, 278 
Reisch, Georg 167 
Richardus Anglicus 53 
Richardus de Pofis 56 
Ribice 284 
Riegl, Alois 292 
Rimái Pál, ispán 316 
Rockinger, Ludwig 304 
Róma 109, 125, 156-157, 159, 

162, 165, 177, 186-187, 191, 
345

Rozgonyi István, id. 80 
Rozgonyi Simon, veszprémi, majd 

egri püspök 79-80 
RoZmberka család 196 
Ruszka (Abaúj vm.) 89 
Ruszkai Kornis Mihály, segesdi 

főesperes 83, 89, 97-98, 107, 
110

Rybariő, Richard 18, 152-153 
Sághi János, párizsi diák 31 
Saint Wandrille apátság 126,

134
Sajnovics János 121 
Sajó Géza 96, 115, 119 
Salamon, magyar király 349 
Salzburg 63, 277 
Samson, Szent 126 
Sankt Gallen 63 
Santifaller, Leo 97 
Sarbak Gábor 155, 166 
Sári György 79-80, 93 
Sarolta 351
Sauerländer, Willibald 292 
Schaller Jakab 209 
Scheiber Sándor 304 
Schier Xystus Ágoston 121 
Schlagli-szójegyzék 31 
Schmidt, Gerhard 291 
Schmitz, Wolfgang 
Schneyer, Johann Baptist 345, 

352
Schrauf Károly 17, 93, 96, 98, 

107, 110-112
Schreiber, Georg 271-272, 288, 

295-296
Schulte, Johann Friedrich 117- 

118

Sebald, Szent 264 
Sedulius 329, 334, 337, 339 
Seibt, Ferdinand 198-200 
Seneca 341 
Serényi Ferenc 233 
Simon, bán 306-307, 309-310,312 
Simonyi Zsigmond 23, 36 
Sinibaldus Fliscus, Id. IV. Ince 
Őiáié, Ferdo 133 
Sixtus, IV., pápa 113, 162 
Smahel, Frantisek 198-199 
Soltész Zoltánná 96, 115, 119, 

295
Solymosi László 77, 181 
Somodori János, ld. Polyáni 

János
Somogyi Bálint 107 
Somogyvár 123, 132-133 
Soós Imre 304 
Sopko, Július 99 
Sorbonne 169
Sörös Pongrác 16, 132, 170, 181 
Sövényházi Márta 204 
Speyer 264 
Spizzun 132 
Spunar, Pavel 199-200 
Stahleder, Helmuth 133 
Stange, Alfred 276, 291 
Stanislav, poznani püspök 118 
Stanislav ze Znojma 193 
Statius 328, 330, 336-337, 341 
Stäblein, Bruno 153 
Stehkämper, Hugo 295 
Stehuus 318 
Stelzer, Winfried 59 
Sternberg 334-335 
Sternberg, Johannes 339-340 
Stiennon, Jacques 133 
Stintzing, Roderich 116 
Strahovi-kódex 151, 153 
Strassburg 174, 264 
Strozza, Titus Vespasianus 331- 

332, 337, 341-342 
Strzygowski, Joseph 292 
Stuiber, Alfred 201 
áubrtová, Alena 292 
Suckale, Robert 291 
Sutowski, Z. 133 
Sümeghy Dezső 110 
Szabadi Tamás 94

3 6 9



Szabó Flóris 200 
Szabó György 37 
Szabó Károly 17 
Szabolcsi Bence 40-41, 49 
Szalkai-kódex 13, 58 
Szálkái László 31 
Szarka, ld. Himházi Szarka 
Szászlekence 108 
Szatmári Ferenc 98 
Szegedi Péter, nándorfehérvári 

püspök 83
Székely György 13, 21, 132, 

199-200
Székesfehérvár 34, 129, 307 
Szekfü Gyula 35, 37 
Szelepcsényi-evangelistarium 68 
Szelestei Nagy László 60, 100, 

183, 293, 297
Szendrei Janka 18, 75, 76, 124, 

133, 137, 152-153, 272 
Szentannai György 82, 86, 106, 

111
Szentgyörgyi András 82-83, 85, 

95, 105, 111
Szentiványi Róbert 18, 59 
Szentkirályszabadi Tamás 79 
Szentpétery Imre 17, 37, 132, 

270, 304
Szentvidi (Kosztolányi) Bálint 

79, 94
Szigeti Kilián 93 
Szilézia 186-187 
Szily Kálmán 23, 36 
Szőlősi Gergely 107 
Szövérffy József 181, 271 
Tabajd (Pest vm.) 89 
Tacitus 26 
Takács Imre 293 
Tamás, Aquinói, Szent 28-29,

79, 176, 189, 193, 263, 335, 
345

Tamás és Bálint, bibliafordítók 
23, 36

Tamás, kazai tanuló 317 
Tamás, pálos szerzetes 163 
Tapolcai Lukács 98 
Tárnái Andor 19, 39, 98, 174, 

181, 203, 207, 209, 221 
Telegdi Csanád 40, 42 
Telegdi Zsigmond 158-159

Teleki-kódex 49 
Teleki Sámuel 342 
Temesvári Pelbárt 49, 204, 206, 

208-210, 222, 345 
Temlinus Tamás 30 
Tertullianus 26 
Thallóczy Lajos 98 
Thienemann Tivadar 23, 36 
Thomas et Valentinus, ld. Tamás 

és Bálint
Thúróczy-kódex 52 
Tibai Albert 112 
Tibai Márton 82, 85-86, 105, 

107, 112
Tibullus 25, 342 
Tifernas, Gregorius Publius 

331, 3417342
Tihanyi alapítólevél 65 
Timár Kálmán 23, 36 
Tischendorf, Constantinus 24, 

201, 209
Tkaléic, Johannes Bapt. 19, 93, 

97
Törnek, Wenzel 199 
Tónk Sándor 19, 32, 36-37, 113 
Torun 26 
Tóth László 272 
Tóth Szabó Pál 199 
Tömöry Edit 271 
Töpfer, Bernhardt 200 
Török Gyöngyi 59, 258, 270-271, 

273
Török József 19, 75, 76, 127, 

181, 182
Trapezuntius 25 
Tribrachus 26 
Trient 264 
Trier 71, 264
Truhlár, Joseph 199, 200, 201 
Tüskés Gábor 294 
Ugo da Pisa 80 
Ugoleto, Taddeo 26 
Uiblein, P. 354 
Újfalvi András 96 
Újfalvi Gál 81, 94, 95 
Újhelyi János 81, 97 
Ulászló, II., magyar király 30, 

35, 170
Ullmann Péter 138, 148 
Utrecht 267
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Uzsai János 29 
Václav z Krumlova 186 
Valasek, Emil 199-200 
Valjavec, Fritz 134 
VaneŐek, Václav 198 
Váradi Péter 27 
Várdai Balázs 170, 172, 181 
Varga Ferenc 77, 93 
Varga Imre 107 
Vásári Miklós 284 
Végh János 295 
Véghely Dezső 110 
Velence 170, 174, 277 
Vencel, cseh király 186, 189, 

192, 263
Veress Endre 19-20, 93, 95, 98,

107-108, 110, 113 
Vergilius 175, 330, 341 
Vermes Lászlóné 233 
Verona, San Zeno 277 
Veszprém 302, 312, 313 
Veszprém, Szent Katalin rendház 

83, 106
Veszprémy László 121 
Vetési Albert 34, 81-83, 89, 92 

97, 105, 107, 111-114 
Vetési György 81, 113 
Vetési Jakab 112 
Vetési László 89, 98, 113 
Victorinus 26 
Vidakoviő, Albe 125, 133 
Vigyázó Ferenc 57 
Vilmos, Szász 186 
Vilmos, Toulouse-i gróf 178 
Vincentius Ferrerius 209 
Vitéz János 25, 27, 30, 36, 81, 

85, 342
Vitéz János, ifj. 108
Vitéz Mihály 82, 95 
Vitus,.Szent 263, 270 
Vizkelety András 272, 304, 345, 

354

Vogt, Hans 267, 271, 289, 295, 
296

Volf György 209, 223 
Volnant, Walter 288 
Wagner, Carolus 341 
Wandregilis, Szent 126 
Wattenbach, Wilhelm 59 
Webster, James Carson 292 
Wehle, Jacobus 271 
Wehli Tünde 133, 251 
Weihenstephan 259, 269 
Weisbein, Nicolas 176-177, 181- 

182
Werbőczi István 30, 34 
Werida 132 
Wiclif 189, 193 
Wilckens, Leonie von 291, 293 
William de Broiles 255 
Wirth, Peter 97 
Wolfenbüttel 251, 256 
Worms 264 
Wörster, Peter 343 
Würzburg 264, 288, 337 
Zágráb 70, 125, 127-128, 132, 

151, 159
Zákonyi Mihály 157, 165-167 
Zalánkeményi Péter, generális 

perjel 160 
Zalavár 310, 311 
Závodszky Levente *59 
Zdenek de Stermberk'a 187 
Zelena Hóra 187 
Zirci Antal 82, 86, 97, 105,

113
Zobor 127 
Zombori Attila 233 
Zovenzonius, Raphael 331-332, 

335, 337, 342
Zsigmond király 22, 30, 33, 160 

192, 195, 283, 286, 331 
Zsigmondi Arpádné 292

371
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Az "Új sorozat" eddig megjelent kötetei:

ROMÁNIAI MAGYAR SZÉPIRODALOM A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT. 1919-1944 
(Bibliográfia) I-II. kötet 
Összeállította: Záhony Éva 
Ára: 140 Ft

ADALÉKOK A 16-20. SZÁZADI MAGYAR MŰVELŐDÉS TÖRTÉNETÉHEZ 
Szerkesztette: Bálint István János 
Ára: 65 Ft

^Szelestei N. László: IRODALOM- ÉS TUDOMÁNYSZERVEZÉSI TÖREKVÉSEK 
A 18. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON. 1690-1790.
(Kandidátusi értekezés)
Ára: 82 Ft




