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Földváry Miklós István 

A liturgiamagyarázat nyomai a XIV. század  

előtti Magyarországon 

A Pray-kódex Micrologus-a és annak környezete  

A liturgia misztériumainak magyarázata elsősorban szóbeli tevékenység, és 
mint ilyen a liturgikus cselekmény része, amely közelebbről a homiletika 
tárgyát képezi. Írásossá először akkor válik, amikor egyes, archaikus alkatú 
szertartáskönyvek mintabeszédeket vesznek föl anyagukba, hogy a kisebb 
szónoki tehetséggel megáldott liturgusoknak gondolatokkal és a gondolatok 
közléséhez illő formával szolgáljanak.1 A szerkönyvekben rögzített liturgia-
magyarázó beszédek csak ezután válnak a szóbeliségtől lassan elszakadó, 
önálló könyveket megtöltő, kidolgozott és elméleti szöveggé, de még ekkor is 
hosszú időn át magukon viselik a homiletika fennkölt stílusának a rubrikás 
nyelvezettől elütő jegyeit.  

Liturgiamagyarázó szövegek idézései Magyarországon  

A magyar egyházszervezet kiépítése és rá nem sokkal az esztergomi rítus 
kialakítása egy időben történt a liturgiamagyarázat második virágkorával. 
Ugyanekkor, vagyis a XI–XII. században egész Európában a liturgiamagyará-
zat volt a rubricisztika legtermőbb műfaja. A helyi hagyományokat kodifikál-
ni képes tételjegyzékek és az ordókat egységbe fogó pontifikálék már az előző 
száz-kétszáz évből rendelkeztek folytonos előzményekkel, a liturgiamagyará-
zat viszont hosszabb szünet után, szinte egy időben lendült föl olyan szerzők 
munkásságával, mint autuni Honorius, Ioannes Beleth, III. Ince pápa, szent-
viktori Hugó, deutzi Ruprecht, cremonai Sicardus, vagy konstanzi Bernold.2  

 
1 MADAS: Középkori prédikációirodalmunk történetéből 54–55. három típusát különíti el a mintabe-

szédek szerkönyvi használatának, majd három példát hoz a teljes mintabeszédek szerkönyvbe 
illesztésére. Gondos gyűjtését kiegészíthetjük a PRG-vel mint a legkorábbi, több mintabeszédet 
tartalmazó forrással (hogy a számos liturgiamagyarázó beszéd mellett csak a „sermo” megjelölést 
is alkalmazó példákat említsem: I. 300–307. zsinatolásra, II. 322–329. halotti virrasztásra). A PRG 
sokszor a H közvetlen mintájának bizonyul e tekintetben is. Még messzebbre vezet, hogy a 11. 
római ordó (OR II. 417–447.), amely talán a latin rítus legkorábbi folyamatos rubrikaszövege, 
mintabeszédekkel kíséri a keresztelés rendjét. A rituálékban ez a hagyomány sokáig megmaradt: 
pl. az ún. Agendarius még 1683-ban is magyar nyelvű, a hagyományos homiletika szellemében 
fogant buzdításokat illeszt a keresztelés, a házasságkötés vagy a temetés szertartásába.  

2 HONORIUS: Gemma animæ, DOUTEIL: Iohannis Beleth Summa, INNOCENTIUS: Mysteriorum evan-
gelicæ legis = WRIGHT: A Medieval Commentary on the Mass, HUGO: Speculum de mysteriis Ecclesiæ, 
HAACKE: Ruperti Tuitiensis Liber, SICARDUS: Mitrale, BERNOLDUS: Micrologus.  
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Műveik egyáltalán nem szorítkoztak a szertartások misztikus magyaráza-
tára: az allegorézissel szerves egységben ezek a szövegek jelentették a szertar-
tástan elméleti kézikönyveit. A rubricisztika részletkérdéseibe nem bocsátkoz-
tak, de rögzítették, hogy mely szokásokat erősít meg Róma tekintélye, milyen 
gyakorlat fogadható el még amellett, és teológiai, valamint történelmi érte-
lemben is megmagyarázták az egyes intézményeket, szövegeket és ceremóni-
ákat.3 Egyes liturgista szerzők ismerete nélkül az illetékesek semmiképpen 
nem foghattak volna hozzá a XI–XII. századi Magyarország liturgikus rendjé-
nek szabályozásához, hiszen az esztergomi rítus szöveg- és dallamválogatása, 
kalendáriuma és ceremoniális rendje lenyűgözően széles körű tájékozódásról 
tesz bizonyságot.  

Annál különösebb, hogy a középkori Magyarországról alig ismerünk ilyen 
tárgyú kéziratokat, és említéseik is igen ritkák. A rubrikás szövegekből szinte 
lehetetlen kiválogatni a műfaj klasszikusaitól származó, de nem szó szerint 
idézett részleteket, éppen a tematika változatossága miatt. Történeti megjegy-
zések, általános szabályok, a szent szövegek egyes változatait elvető vagy hely-
ben hagyó ítéletek egyaránt származhatnak e kiterjedt és önmagában is átfe-
désekkel teli anyagból, és ha sikerül is azonosítani egy-egy rubrika szakértői 
forrását, aligha lehetünk biztosak afelől, hogy elsődleges és közvetlen forrásra 
bukkantunk.  

Mindenesetre a XV–XVI. század fordulójáról való ordináriusaink egyetlen 
megnevezett hivatkozása Durantus Rationale divinorum-a.4 Az Esztergomi or-
dinárius egy alkalommal —jellemző módon a könyv elején, ahol a szerkesztői 
csonkítások még kevésbé érvényesülnek— szuffrágiumokkal kapcsolatban,5 
az Egri ordinárius ötször, egyszer a szövegválasztás, egyébként pedig a litur-
gikus szín kérdésében idézi a Rationalét.6 Mindezek a hivatkozások csak nehe-
zen lennének azonosíthatók, ha a könyv szerkesztője nem nevezné meg forrá-
sát: az említett helyek mindegyike az ordináriuskönyvek megszokott témáival 
foglalkozik, és egy sincs közöttük, amely a rubrikák hangvételétől szokatla-
nabb, allegorikus magyarázatot tartalmazna.  

Ez utóbbi téma éppen az igényes, nagy hagyományokat kodifikáló vagy 
megalapozó rubrikáskönyvekre jellemző, s rendszerint először esik áldozatul 
a kivonatolóknak.7 Durantus műve kéziratos formában is széles körben elter-

 
3 A „ceremónia” szót a szertartások ceremoniális, vagyis nem szöveges elemeire használom.  
4 DAVRIL — THIBODEAU: Guillelmi Duranti Rationale. Durantus az ordináriusokon kívül is érez-

teti hatását. A Pécsi misszáléra gyakorolt befolyásáról ld. TÖRÖK: „A Missale Quinqueecclesien-
se”. Magam a Missale … Episcopatus Zagrabiensis 84r oldalán tapasztaltam, hogy Durantus alapján 
akár kiterjedt helyi hagyományt is módosítottak a könyv szerkesztői.  

5 OStr 2. (Andr.ap.).  
6 OAgr 89. (Barb.v.), 89. (Nicol.cf.), 93. (Conv.Pauli), 97. (Cath.Petri), 109. (Oct.Joh.Bapt.).  
7 PRAßL: „Zur Geschichte und Inhalt des ältesten Salzburger Liber Ordinarius” 466. szerint pl. 

a XII. század végén megszerkesztett Salzburgi ordináriuskönyv a Micrologus, a Liber Quare és Be-
leth műve szövegéből jelentős mennyiséget tartalmazott. Hasonlóan bőven hoz liturgiamagyará-
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jedt, és több nyomtatott kiadást ért meg egészen a XIX. századig, még a kriti-
kai változat előtt.8 A magyarországi ordináriuskönyvek idejében az európai 
liturgika kizárólagos és legjobb tankönyvének számított, amelynek érvényes-
ségét legföljebb az új, humanista szemléletű liturgisták művei kezdték ki — 
különösebb eredmény nélkül.9 Mivel Durantus a XIII. század gyakorlatának 
és ítéletének megfelelően törvényesnek tekintette a római rítus regionális és 
rendi változatait, olyan tekintélynek minősült, aki nem veszélyezteti az egyes 
egyházak féltve őrzött és hagyományozott szokásait.10 A kétszáz éves távol-
ság ellenére a tőle származó hivatkozások mind az Esztergomi, mind pedig az 
Egri ordinárius szövegtörténetének legújabb rétegéhez tartoznak, és ezt mu-
tatja elhelyezkedésük is az egyes bekezdések toldalékos itemeiben.  

Az újabb, XIV. század utáni vagy azzal kezdődő magyarországi rubricisz-
tika közvetlen forrásai Durantuson kívül nem azonosíthatók, a tematika isme-
rete és használata viszont igazolt. Az ilyen tárgyú szövegek többféle élethely-
zethez, könyvtípushoz és szerzői-szerkesztői szándékhoz köthetők, ami jelzi, 
hogy a fönnmaradt adatok korlátozott számuk ellenére fontos összetevője 
voltak az egykori magyarországi rubricisztikának, de nem rendeződtek egy-
séges gyűjteménybe.  

A Pray-kódex liturgiamagyarázó rubrikái és forrásaik  

A régibb magyarországi liturgiamagyarázat körébe tartoznak viszont azok a 
jegyzetek, amelyeket az esztergomi rítusterületről fönnmaradt legjelentősebb 
szakramentárium, a Pray-kódex fűz a miserend, közelebbről a kánon egyes 
szakaszaihoz. Az eucharisztikus imát a kézirat Kelemen alexandriai áldozó-
papnak tulajdonítja, majd I. Sándor pápát nevezi meg a qui pridie-től a hoc est 
corpus meum-ig tartó szakasz betoldójaként. A diesque nostros, az ab æterna és 
az et in electorum szavakkal jelzett hármas könyörgés a Pray-kódex szerint II. 
(?) Gergely pápa betoldása.11 A három forrásmeghatározás közül kettő meg-
van Durantusnál,12 de a szakramentáriummal egykorú vagy annál korábbi 
liturgisták közül egyik sem említi őket egyszerre. A Liber pontificalis-ban az 
utóbbi kettő szerepel; a liturgiamagyarázat szerzői közül Gergelyt deutzi 

—————— 
zó részleteket GJERLØW: Ordo Nidrosiensis ecclesiae a XIII. század elejéről. A XIV–XV. században 
születő ordináriusok már csak nyomokban tartalmaznak ilyen témájú rubrikákat.  

8 Pl. Lyonban 1568-ban, Nápolyban 1859-ben.  
9 Magyar vonatkozásban ezek közül említendő CLICHTOVEUS: Elucidatorium, vele kapcsolatban 

ld. HOLL: Jodocus Clichtoveus.  
10 A rítusváltozatokra vonatkozó korabeli vélemény világos megfogalmazásához ld. DAVRIL — 

THIBODEAU: Guillelmi Duranti Rationale I. 8.  
11 P 27v–28r. A „Gregorius” név után szereplő „II.” értelmezése bizonytalan. A párhuzamos he-

lyeken említett Gergely pápa vsz. Nagy Szent Gergellyel azonos, amint HAACKE: Ruperti Tuitiensis 
Liber II. 51. egyértelművé teszi. A P betoldása ugyanakkor lehet javító szándékú pontosítás: a 715–
731-ig uralkodó II. Szent Gergely a liturgiarendezés szempontjából valóban tevékeny pápa volt.  

12 DAVRIL — THIBODEAU: Guillelmi Duranti Rationale I. 433., 440.  
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Ruprecht említi, Sándort pedig Walafrid Strabo,13 illetve mindkettőt a vizsgált 
helyek forrásaként legvalószínűbb Micrologus, a XI. századi konstanzi Bernold 
műve, amelynek jelentős része egyébként a szakramentáriumot tartalmazó 
kódex elejének huszonegy lapját foglalja el.14  

Biztosan a Micrologusból származik a kánon rubrikái közt a „supplices te 
rogamus” kezdetű részhez fűzött utasítás és magyarázata: Hic sacerdos inclinat 
se ante altare usque ad genua; Christum in cruce inclinato capite spiritum reddidisse 
significat.15  

A Micrologus és a szakramentárium viszonya  

Így is kérdéses marad, hogy honnan való a kódex kánonjának Alexandriai Ke-
lement említő címfelirata, ezt ugyanis a Micrologus kiadott szövegváltozata 
nem tartalmazza, a Pray-kódex Micrologusából pedig hiányzik a mise szö-
veganyagát tárgyaló 23. fejezet, amely az esetlegesen eltérő variánst közöl-
hetné. A kódexszel foglalkozó szerzők régóta eltérően ítélik meg ezt a hiányt, 
és rendszerint összefüggésbe hozzák a Micrologus tartalmának a szakramen-
tárium tartalmához fűződő viszonyával. Egyesek, így Vincent Lorne Kenne-
dy, majd az ő nyomán Török József úgy tartják, hogy a Micrologus egyik, va-
lószínűleg régibb szövegváltozatából hiányzott a 23. fejezet, ezért annak Pray-
kódex-béli hiányából nem vonható le következtetés a szakramentáriumra, 
illetve annak miserendjére nézve.16 Korábbi szerzők és a kódexet részletesen 
leíró Radó Polikárp ezzel szemben úgy gondolták, hogy a Micrologus szövege 
föltételezi a szakramentárium előzetes ismeretét.17 Bár Szendrei Janka leg-
frissebb, a kódex kutatástörténetét is összefoglaló munkájában ez utóbbi állás-
pontot csak tudománytörténeti jelentőségűnek ítélte,18 magam a Pray-kódex 

 
13 DUCHESNE: Le Liber Pontificalis I. 312., 127., HAACKE: Ruperti Tuitiensis Liber II. 51., WALAFRI-

DUS STRABO: De exordiis et incrementis 66. (Knoepfler kiadásában, idézi pontosabb helymegadás 
nélkül DAVRIL — THIBODEAU: Guillelmi Duranti Rationale I. 440.  

14 A Micrologus általánosan használt kiadása máig a Patrologia Latina 151. kötetében olvasható 
változat. SZENDREI: Mos patriæ 145. hivatkozik még Batthyany Ignác általi 1827-es kiadására, ill. 
TÖRÖK: 11–12. századi liturgikus kódexeink tipológiája idézi Vincent Lorne KENNEDY: For a New 
Edition of the Micrologus című írását, amelyben új kiadást szorgalmaz. Ilyesmi tudomásom szerint 
Kennedy 1974-ben bekövetkezett elhunytáig nem jelent meg. Jelenleg a Corpus Christianorum 
Continuatio Mediævalis sorozatában van előkészületben a mű remélhetőleg korszerű kiadása 
(Bernoldus Constantiniensis: Micrologus de ecclesiasticis observationibus), ld. www.corpuschristia-
norum.org/series/cccm_preparation.html (2007. január 13.). Az idézett forrásmeghatározáshoz ld. 
BERNOLDUS: Micrologus 984.  

15 P 28v = P Xr = BERNOLDUS: Micrologus 987.  
16 TÖRÖK: 11–12. századi liturgikus kódexeink tipológiája 72. fölveti a lehetőséget, hogy a megfele-

lő fejezetet bemásolhatták a misszálékba, így az szükségtelenné vált, de a P-beli hiányt úgy tekin-
ti, mint a régibb szövegváltozathoz való tartozás kétségtelen nyomát, amely közvetve megerősíti 
a 23. fejezet toldalékos voltát már az eredetiben is.  

17 RADÓ: Libri liturgici 41.  
18 SZENDREI: Mos patriæ 146.  
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miseordójának átírása és rubrikáinak elemzése során arra a következtetésre 
jutottam, hogy néhány pontosítással árnyalva éppen ez a vélemény áll köze-
lebb az igazsághoz.  

A Micrologus 23. fejezete a római mise ordináriumának egyes szövegeit 
közli rövid magyarázatok kíséretében. Egy korabeli szakramentárium első 
része hagyományosan a római mise ordináriumát tartalmazza.19 Ha a két 
szöveg egyazon könyvben kap helyet, érthető módon sem egy, sem több má-
soló nem írja le egymás után kétszer a megegyező részeket. A Pray-kódex 
miseordója az átlagosnál jóval több rubrikát és betoldást, magyarázó jegyzetet 
tartalmaz — mint láttuk, ezeknek majdnem mindegyike a Micrologus szöve-
géből származik.20 Maga a miserendet bevezető rubrika is a Micrologusból 
való, és a további rubrikák és magyarázó jegyzetek is a Micrologus szövegét 
követik, legföljebb helyenként rövidítve azt.  

A Micrologus 13. fejezete azokról a betoldásokról beszél, amelyeket a ká-
non hiteles szövegéből kirekesztendőnek tart.21 Noha az illető részek néme-
lyike szerepel a legtöbb középkori miseszövegben és a későbbi Magyarországi 
forrásokban is, a Pray-kódex kánonja mindenütt kihagyja a kérdéses szavakat. 
Figyelemreméltó továbbá, hogy a Pray-kódex Micrologusából nemcsak a 23., 
hanem a 12–13. fejezet is hiányzik, ezek pedig ugyancsak a kánonról szólnak, 
és egyes megállapításaik visszaköszönnek a szakramentárium miserendjében.  

A Pray-kódex Micrologusából tehát a 23. fejezet nem hiányzik, hanem gya-
korlatilag azonos a szakramentáriumban közölt, hozzá képest kibővített mise-
renddel, amelynek kánonja a 12–13. fejezet számos adatát is tartalmazza. És 
jóllehet a Micrologus más —régibbnek tekintett— kéziratait még nem volt 
módom tanulmányozni, föltételezem, hogy bennük a 23. fejezet hiánya vagy 
azzal függ össze, hogy egy, a miserendet is közlő szerkönyvben olvashatók, 
vagy azzal, hogy föltételezik a 23. fejezetben közölteket figyelembe vevő mi-
serend szerkönyvi formájának ismeretét, illetve a fejezetben foglaltak alkal-
mazását egy tényleges ordináriumra.  

 
19 A teljes miseordó közlése a könyv elején a „klasszikus” gregorián szakramentáriumra (Had-

rianum) jellemző. A XII. században ez már régóta háttérbe szorította a más szerkezetű szakra-
mentáriumokat, ld. VOGEL: Medieval Liturgy 79–85.  

20 A miseordó rubrikálása átgondolt munka eredménye, amit az is bizonyít, hogy a Microlo-
gus-nak a 23. fejezeten kívüli részeiről is beemel a misére vonatkozó megjegyzéseket.  

21 BERNOLDUS: Micrologus 985–986. A kifogásolt betoldások a következők: 1) a „Memento Do-
mine famulorum famularumque tuarum” utáni imák: ezek a későbbi magyarországi miseköny-
vekben (mintának a MStr-t tekintettem) sem szerepelnek, de egykori ismeretükre utal, hogy a P 
27v-n mintegy két és fél sornyi kikapart felület árulkodik egy toldalékos szövegrész eltávolításá-
ról; 2) az „et omnibus orthodoxis” kezdetű rész: ez a későbbi magyarországi misekönyvekben 
rendszerint megtalálható, a P kánonjából viszont hiányzik; a „pro quibus tibi offerimus” kezdetű 
rész: ez a későbbi hagyományban általános, a P-ből eredetileg hiányzik, viszont a 27v-n később a 
sor fölé írta valaki; 4) az „Unde et memores” kezdetű részben a karácsony megemlítése: ez a ké-
sőbbi misszálékban sem jellemző. A Micrologus hatása a P kánonjára tehát a 2. és a 3. szövegrész-
nél mutatható ki.  
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Mivel a Micrologus egyik szövegváltozata a Pray-kódex szakramentáriuma 
előtt olvasható, és a kéziratban közölt miserend is a Micrologust követi szö-
vegváltozatával, rubrikáiban és a kánon superfluum-nak minősített szavainak 
kihagyásakor, sőt a könyv temporáléjának rubrikái közt is olvasható a Micro-
logusból átemelt részlet,22 elfogadhatjuk azt a többek által vitatott véleményt, 
amely nemcsak colligatumnak, hanem tudatos összeszerkesztésnek tekinti a 
Micrologus és a szakramentárium együttesét. Keletkezési sorrendjük megálla-
pítására nem vállalkozom, de a kész könyv szintjén egyértelműnek látom, 
hogy a Micrologus és a szakramentárium nemcsak föltételezik egymást, ha-
nem egyazon szöveg részei. Liturgiatörténeti értelemben ez azt jelenti, hogy a 
Pray-kódex nem véletlenszerűen tartotta fönn konstanzi Bernold munkáját, 
hanem azt egészében is a szakramentáriumot összeállító és használó közeg 
normakönyvének lehet tekintenünk.  

A Micrologus érvényessége a Pray-kódexen kívüli magyar gyakorlatban  

A kérdés ennek megállapítása után az lehet, hogy vajon kiterjeszthetjük-e ezt 
a megállapítást a Micrologus jelentőségéről a korabeli esztergomi rítusterület 
nagyobb részére vagy egészére. E föltevés mellett szól, hogy például konstanzi 
Bernold is a Cum appropinquasset kezdetű evangéliumi perikópát ajánlja az 
ádvent első vasárnapjának miséjéhez,23 az pedig többek között az esztergomi 
miseliturgia első rítusmeghatározó jegye a XVII. századig.24 Az ellenkező vé-
leményt erősíti, hogy például a Micrologus közli a Szent Kereszt Megtalálásá-
nak ünnepére rendelt zsolozsma tételsorát, de az nem egyezik meg az eszter-
gomi szerkönyvekből ismert sorozattal.25 Szintén az esztergomi gyakorlat és a 
Micrologus közvetlen kapcsolatát kérdőjelezi meg, hogy Esztergomban, 
amint az Ordinarius Strigoniensis nagycsütörtöki lábmosást leíró szakaszából 
közvetve kiderül, a diákonus észak felé olvasta az evangéliumot, míg kons-
tanzi Bernold mélységesen elítéli ezt a szokást.26  

 
22 Pl. P 40v (Qu/H1/S): „… in singulis orationibus dicat diaconus « Flectamus genua », nisi in ul-

tima oratione. Dicat presbyter « Dominus vobiscum » sine flexione genuum, ut separemur ab his, 
qui statuam adoraverunt”, vö. BERNOLDUS: Micrologus 1002: „In sabbato autem omnes orationes 
genuflexio sine salutatione præcedit præter illam de camino, quæ salutationem sine genuflexione 
exigit. Ad illam nempe genua flectere prætermittimus more trium puerorum, qui statuam adorare 
noluerunt cum gentilibus”. P 56v (Pasc D1): „Iuxta Romanam auctoritatem agnus in Pascha Do-
mini benedicitur non ad altare, sed ad communem mensam”, vö. BERNOLDUS: Micrologus 1016: 
„Iuxta Romanam auctoritatem agnus in Pascha benedicitur non ad altare, sed ad communem 
mensam”.  

23 BERNOLDUS: Micrologus 1003–1004.  
24 A középkorban a következő három perikópa közül választották az egyes rítusok ádvent első 

vasárnapjának evangéliumát: Lc 21,25 skk., Mt 21,1 skk., Mc 1,1 skk.  
25 Vö BERNOLDUS: Micrologus 1017–1018 és DOBSZAY — KOVÁCS: CAO ECE. Esztergom (Sancto-

rale) 63–64.  
26 Vö. OStr 51 (Qu/H6/f6) és BERNOLDUS: Micrologus 982–983.  
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Míg azonban az első példa a kevés módosítást engedő miseliturgia emble-
matikus pontját, az év kezdetét érinti, addig az utóbbiak jelentősége behatá-
rolt. A szanktorále egyes offíciumai közt a középkorban ugyanazon rítusterü-
let egyházai is nagyobb szabadsággal válogattak. A Micrologus ebben az eset-
ben csak az Eusebius pápa által elrendelt ünnep megtartását írja elő (observare 
debemus), és csak ajánlja (non incongrue ita ordinare possumus) a lejjebb közölt 
tételsort. Fontosabb elméleti kérdés az evangéliumolvasás iránya, ebben azon-
ban a Micrologus álláspontja elszigetelt, és csupán egyes valóban római temp-
lomok térelrendezésének sajátos magyarázatából fakad.27 Amint maga is írja, 
az ellentétes usurpatio iam adeo inolevit, ut apud plerosque quasi pro ordine tenea-
tur, és valóban észak felé olvastatja az evangéliumot —természetesen allegori-
kus indoklást is közölve— Bernold számos közvetlen utódja és a Rationale 
is.28 A Micrologus e kitétele a középkor későbbi szakaszára tehát nem volt ha-
tással, és annak következtében, hogy Durantus az ellenkező véleményt foly-
tatta, az Esztergomi ordinárius idejére nyilván feledésbe is merült.  

A strahovi Breviarium notatum Strigoniense ádventi impozíciós rubrikája  

Ennek megfelelően a Micrologus közvetlen befolyására utaló nyomokat a 
XIV. századig bezárólag kereshetünk a szórványos hazai rubrikaanyagban, 
mivel ebben a században nyert végső alakot az esztergomi rítus,29 ekkor vál-
hatott a normaszövegek legjellemzőbb hordozójává az ordináriuskönyv, és 
Durantus liturgikai munkásága is ekkor lehetett a legkorábban ismertté Ma-
gyarországon. Általában is kevés forrás származik ebből a korból, és azok 
közül is alig néhányban találhatni értékelhető rubrikaanyagot. Annál föltű-
nőbb, hogy az esztergomi hagyomány második legrégibb breviáriumának el-
ső és leghosszabb rubrikája egyenes átvétel konstanzi Bernold művéből.30 A 
kódex ádventi impozíciós rubrikája ugyanis szövegszerűen megegyezik a Mi-
crologus 33., De septem diebus ante Natale Domini című fejezetével.31  

A párhuzam jelentőségét növeli, hogy e Prágában őrzött, XIII. századi, 
hangjelzett breviárium nem csupán egyike a korai magyarországi zsolozs-
máskönyveknek. A kódex fölfedezője és leírója, Szendrei Janka szerint a bre-
viárium minden vonásában az esztergomi székesegyházhoz kötődik.32 A 
könyv a szélesebb európai átlagból is magasan kiemelkedik, Magyarországon 
 

27 A témáról bővebben ld. FÖLDVÁRY: „Az evangéliumolvasás irányáról”.  
28 Ennek magyarázatához és a párhuzamos szövegekhez ld. DAVRIL — THIBODEAU: Guillelmi 

Duranti Rationale 349–350.  
29 A rítus érett, de még nem késői állapotáról két reprezentatív forrása, a BNStr és a MNStr 

árulkodik. A korai könyvanyagnak és a rítus történetének összefüggéseiről ld. SZENDREI: Mos 
patriæ 350–370.  

30 BNStr 3v = PStr 30–31.  
31 BERNOLDUS: Micrologus 1004–1005. 
32 Pl. SZENDREI: Esztergomi breviarium notatum Prágában, a BNStr facsimile bevezetője, Mos patriæ 

249–278.  
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pedig egyedülálló azzal, hogy teljes beszédeket tartalmaz, és hogy e beszédek 
szinte mindenütt romlatlan szövegűek, vagyis a nagy terjedelemhez kiemel-
kedő filológiai minőség társul.33 Nagyméretű, kottázott, nem tartalmaz zsoltá-
rokat, kiállítását tekintve közel áll a valamivel későbbi, Pozsonyban őrzött, 
szintén székesegyházi eredetű hangjelzett misszáléhoz: mindezek a tulajdon-
ságai arra engednek következtetni, hogy nem használati breviárium volt, 
hanem az esztergomi katedrális másolópéldánya, amelyet egy, a XIII–XIV. 
század fordulója körüli kodifikációs munka keretében készítettek.34  

A Pray-kódexszel való kapcsolatát még szorosabbnak mutatja, hogy az 
impozíciós rubrika eleje nem felel meg a Micrologus kiadott szövegében ol-
vasható változatnak, de szó szerint azonos a Pray-kódex 17. lapjának verzóján 
található változattal.35 Ha tehát egy, a Pray-kódexnél  közel száz évvel későb-
bi, központi és reprezentatív forrásban is kimutatható konstanzi Bernold mű-
vének, sőt a mű egyik jellemző szövegváltozatának hatása, az igazolja, hogy a 
Micrologus használata nem korlátozható egy monostori környezetben forga-
tott, óriási jelentősége ellenére is periferiális forrásra.36 A Micrologust nyil-
vánvalóan az esztergomi káptalan tekintette vezérkönyvének a XII–XIII. szá-
zadban: így történhetett, hogy az a Pray-kódexbe is bekerült, és annak tartal-
mát befolyásolta. A XIII. századi breviárium rubrikája a Micrologus hatástör-
ténete szempontjából ezért elsődlegesen fontos, míg a Pray-kódex átvétele —
jóllehet korábbi és teljesebb— éppen az általánosabb érvényű esztergomi 
használatot bizonyítja.  

A Libellus Romani ordinis a Hartvik-agendában  

Ez a hatás a hangjelzett breviárium közvetlen utókorában már kevésbé érvé-
nyesült. Az említett misszále miseordójában nem találhatók meg a Microlo-
gus befolyásáról árulkodó rubrikák és szövegváltozatok, és az Esztergomi 
ordinárius szövegtörténetének, és vele föntebb hivatkozott nagyheti ordó-
 

33 A „beszédek” ebben az összefüggésben a matutínum patrisztikus szermóit és homíliáit je-
lentik. A BNStr olvasmányainak átírását és tanulmányozását magam kezdtem meg négy évvel 
ezelőtt. A leghosszabb, karácsonyi beszédek átírását ld. FÖLDVÁRY — CSONKA: Karácsony napjának 
zsolozsmája.  

34 Véleményem szerint ennek a BNStr-hez és a MNStr-hez vezető kodifikációs folyamatnak a 
keretei között születhettek meg az első magyarországi ordináriuskönyvek is.  

35 BNStr 3v (Adv/H3/S): „Sciendum: In antiquis antiphonariis ante Nativitatem Domini non 
nisi septem officia continuari, videlicet vacantis dominicæ et quinque feriarum atque vigi-
liæ.” A szó szerinti egyezést tovább erősíti, hogy a mindkét forrásban olvasható „continuari” infi-
nitivust helyesebbnek látszik a „contineri” alakra javítani, bár ezt a konjektúrát csak a Micrologus 
szóhasználatának beható vizsgálata után merném jogosnak tekinteni.  

36 A P visszahatását a központi esztergomi könyvekre indokolatlan volna föltételezni. A szak-
ramentárium műfaja Európa nagy részén már előbb kiszorult a használatból, (ld. PALAZZO: His-
toire des livres liturgiques 124–127.), a P pedig már eredeti alakjában sem tartozott a kor kidolgo-
zott, szép kiállítású szerkönyvei közé: jelentős forrásértéke sokszor éppen számos toldalékának és 
módosításának köszönhető.  
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jának kezdetei is legkorábban a XIV. századra vezethetők vissza. Ugyanakkor 
a Micrologus ismerete nem föltételezhető a Pray-kódexnél korábbi, Bernold-
dal szinte kortárs forrásainkról. Bár az úgynevezett Hartvik-féle Agenda pon-
tificalis-ban szerepel utalás a Libellus Romani ordinis-ra, ez semmiképpen sem 
takarhatja az azonos című szakmunkát. A hivatkozás ugyanis a kódex egyik 
nagycsütörtöki beszédének Amalariustól átvett szakaszából való, és a rákö-
vetkező idézet is azonosítható az Ordines Romani régi és újabb kiadásaiban.37  

Amalarius az ezredfordulót megelőző időszaknak hasonlóképpen egyed-
uralkodó liturgista szerzője, mint amilyen a XIV. századtól kezdve Durantus. 
Voltak ugyan számosan, akik a karoling liturgiarendezés közepette az övéhez 
hasonló tárgyú műveket írtak, sőt olyanok is, akik szembeszálltak vele,38 de 
az utókor szempontjából Amalarius minősült a római hagyomány legavatot-
tabb ismerőjének, akire egyébként Bernold is egyedül hivatkozik pályatársai 
közül.39 Magyarázatainak beszédként való beépítése a Hartvik-agendába 
azonban nem föltétlenül jelenti a teljes mű ismeretét. Madas Edit kimutatta, 
hogy a kódex beszédei több forrásból táplálkoznak, műfaji értelemben viszont 
nem idegen a X–XI. századi pontifikáléktól és korábban az ordóktól sem, 
hogy misztagógikus beszédet közöljenek egyes szertartásoknál. Amalarius 
egykorú ismertsége alapján föltételezhető, hogy a nagycsütörtöki beszéd nem 
tőle, hanem már kompilátumként nyert fölvételt a Hartvik-agenda szövegébe.  

A Hartvik-agenda rubrikaanyagának természete alapján viszont nem lehet-
ne kizárni, hogy a beszédet magyarországi szerkesztő állította össze, aki teljes 
formájában ismerte a De officiis vagy Liber officialis címen elterjedt művet. Ezt a 
lehetőséget támasztja alá, hogy Amalarius könyve szerepel a Hartvik-agendá-
hoz hasonlóan Szent László-kori pannonhalmi könyvjegyzékben.40  

Akárhogyan történt is, Amalarius szövegének közvetlen vagy áttételes ha-
tása kimutatható a XI. század végi Magyarországon — ugyanakkor, amikor a 
metzi püspök írása Európa-szerte töretlen népszerűségnek örvendett. A Mi-
crologus már a megszületése utáni évszázadban érezteti hatását nálunk, rá-
adásul nemcsak mint kegyes olvasmány, hanem mint a főkáptalan gyakorlati 

 
37 A Micrologus és a H kapcsolatát föltételező nézethez ld. SZENDREI: Mos patriæ 68., a mintabe-

széd forrásairól MADAS: Középkori prédikációirodalmunk történetéből 58–59. A H beszédének valószí-
nűleg közvetlen, mintaadó forrása a PRG II. 82–85., az ott olvasható mintabeszédbe illeszti a szer-
kesztő a PRG-ben még nem szereplő Amalarius-helyet, ld. HANSSENS: Amalarii episcopi opera II. 
75–76., benne a kérdéses ordórészlettel: OR III. 290–291. Ld. még FÖLDVÁRY: „Ligatis natibus” 
400. (Ugyanott pontatlanul hivatkoztam a 27. ordó párhuzamos helyére [OR III. 353.], mert az elő-
ször a 24. ordó idézett helyén olvasható, és így öröklődik tovább az OR szöveghagyományában.)  

38 Kiemelkedett közülük lyoni FLORUS: De expositione missarum című munkája. A liturgia-
magyarázat korai időszakának irányzatairól és Amalarius szemléletének győzelméről főként a 
mise vonatkozásában ld. JUNGMANN: Missarum sollemnia I. 98–122.  

39 BERNOLDUS: Micrologus 980., 983., 997–998.  
40 Ld. CSAPODI: „A legrégibb magyar könyvtár”, VESZPRÉMY: A pannonhalmi bencés apátság 

könyvei, MADAS — MONOK: A könyvkultúra Magyarországon 33–35., NEMERKÉNYI: Latin Classics in 
Medieval Hungary 158–159. (szakirodalmi tájékoztatással).  
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vezérkönyve, amely az alárendelt, akár monasztikus gyakorlatot is befolyá-
solja, miközben a vele kortárs liturgiamagyarázatoknak semmi nyoma nem 
érzékelhető az esztergomi rítusterületen. A Micrologus használata a Rationale 
elterjedésével egy időben szorul vissza, de az újabb esztergomi rubrikás ha-
gyomány ekkor már érett, önálló liturgistákkal rendelkezik, akik tájékozottak 
ugyan, de nem szorulnak rá a klasszikusok közvetlen idézésére.  
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