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Földváry Miklós István  

Az első ezredforduló monasztikus szabályzatainak 
csillagászati fejezetei*  

A liturgikus időmeghatározások kérdése  

A középkori latin liturgia rubrikás forrásaiban gyakran találkozhatni egymás-
nak látszólag ellentmondó adatokkal, amikor az egyes szertartások föltételezhe-
tő terjedelmét illetve pontos kezdetét kívánjuk megállapítani. A látszólagos el-
lentmondás oka a hora szó különféle alkalmazásaiban rejlik. Miközben jelenti a 
zsolozsma imaóráit, egyszersmind időmeghatározásra is használatos. Az idő-
meghatározás azonban – különösen a mechanikus órák elterjedése utáni idő-
szakban –1 kétféle lehet: vonatkozhat a csillagászatban használatos egyenlő, 
úgynevezett hora aequinoctialis-ra, de a természeti tapasztalatból megszokott 
hora inaequalis-ra is. A napéjegyenlőségi órák pedig a nap csillagászatilag állandó 
részeitől: éjféltől illetve déltől számíttatnak, míg az egyenlőtlen órák sorozata a 
napfölkeltével kezdődik. Amikor tehát a rubrikák valamely szertartás kezdetét 
egy meghatározott órához kötik, kétséges, hogy az első, a harmadik, a hatodik 
és a kilencedik óra említésekor vajon az azonos nevű, de időponthoz ekkor már 
nem kötődő kánoni hórához viszonyítanak, a mai értelemben vett „pontos 
időt” adják meg, vagy a hagyományos római, nappalt és éjszakát egyaránt ti-
zenkét egyenlőtlen órára osztó szemléletet követik.  
 A kérdés megoldását számos tényező nehezíti. Mivel a frank-római liturgia 
szerkezete a karoling kortól, sőt lényegében az első jelentős forrásoktól kezdve 

                                                
 * A tanulmány az OTKA T 047163 programjának keretében készült. Első változata a Bollók 
János Emlékkonferencián hangzott el Budapesten, az Eötvös Collegiumban, 2003. november 8-
án.  
 1 A mechanikus órák bevezetésével és első megjelenésével kapcsolatban nem egységeses a 
technikatörténeti munkák álláspontja, de mindenképpen a XIII–XIV. századra teszik. Vö. Felix 
R. PATURI és mások: Chronik der Technik. Dortmund 1988. 83–121; Ian MCNEIL: An 
Encyclopedia of the History of Technology. London—New York 1990. 695–696. Franz Maria 
FELDHAUS: Die Technik der Vorzeit, der geschichtlichen Zeit und der Naturvölker. München 1965. 
1203–1216.  
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egészen a múlt század utolsó negyedéig változatlan maradt, nem indokolatlan 
retrospektív forrásnak tekinteni azt a gyakorlatot, amelyre az idősebb nemze-
dék még ma is saját tapasztalataiból emlékszik. Csak délelőtt lehetett magánmi-
sét mondani, és a liturgikus megújulási mozgalmak minden törekvése ellenére 
általános volt, hogy a zsolozsmát mind a papi magánimádság, mind a kórusima 
keretében egyvégtében, és ugyancsak reggel vagy délelőtt végezték.2  
 Mindez nem jelentette azt, hogy a mise- és zsolozsmáskönyvek rubrikái a 
legcsekélyebb mértékben is követték volna az elterjedt, ráadásul törvényerejű 
gyakorlatot. A készületi időszakok (ádvent, nagyböjt, vigíliák) gyülekezeti mi-
séit nóna, más szertartásokat pedig szexta után kellett végezni:3 a délutáni misé-
zés tilalmát azonban ezekre is alkalmazták. A kor szokása így összeütközésbe 
került volna a liturgikus időmeghatározással, ha azt valóban időmeghatározás-
nak tekintjük. A kánoni hórák elnevezése és a római eredetű időmérés kapcso-
lata azonban ekkor már senkit nem befolyásolt. A misét vagy egyéb szertartást 
az egyvégtében mondott zsolozsma megfelelő hórája után, de mindenképpen 
délelőtt tartották.  

                                                
 2 Az 1570-ben jóváhagyott (facsimile: Missale Romanum. Editio princeps [1570]. Róma 1998. 
[Monumenta Liturgica Concilii Tridentini LII.]) és közel 400 éven át érvényben lévő mise-
könyv rubrikái szerint (Rubricae generales Missalis XV. 1–5): „Missa privata saltem post 
matutinum et laudes quacumque hora ab aurora usque ad meridiem dici potest.” Ugyanezt te-
kinthetjük irányadónak a gyülekezeti (ún. conventualis) misékre vonatkozólag. Kivételt egyedül 
karácsony éjféli miséje jelentett. A helyzet változása felé a XII. Piusz pápa jóváhagyásával meg-
újított húsvéti rendtartás (Ordo Hebdomadae Sanctae instauratus. Editio typica. Vatikánváros 
1956. X.) jelentette az első lépést: ekkortól kezdve kívánják meg az érvényes szerkönyvek, hogy 
a nagyszombati vigília éjfélkor, vagy legalábbis ne sötétedés előtt kezdődjék. Jellemző, hogy az 
erre vonatkozó rendelkezések betartatása a mai napig akadályokba ütközik: a reform a szertar-
tásokat megkezdő tűzszentelést éjszakai fényünnepségnek értelmezte, holott az a magánházak-
nál mindennapos lucernarium, az esti lámpagyújtás emléke. A lámpagyújtás naplemente előtt, a 
kevéssé világos bazilikákban ráadásul jóval sötétedés előtt történt. Az első pontos időmeghatá-
rozás erre vonatkozólag kora délutánra helyezi: „Hora octava veniunt omnes, tam clerus, quam 
populus in ecclesiam … et tunc illuminantur duo cerei” ld. Sancti Gregorii Magni Liber 
sacramentorum. Turnhols 1849. (Patrologia Latina LXXVIII.) 87. Az újabb kiadások nem közlik 
a rubrikát, de az biztosan egykorú a szakramentáriummal, vö. Michel ANDRIEU (ed.): Les 
Ordines Romani du haut moyen âge. Louvain 1931–1961. (Spicilegium Sacrum Lovaniense XI–
XXIX.) III. 359., a XXVII. ordó 51. jegyzetével. A húsvéti mise kezdete az, amely valóban a 
csillag feljöveteléhez kötődik.  
 3 A festum simplex rangú ünnepeken és a köznapokon.  
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 E folyamat kezdete bizonyíthatóan legalább a középkorig nyúlik vissza:4 a 
liturgikus források hagyományőrzése viszont lehetetlenné teszi, hogy a változá-
sok mértékét, okait és korát pontosan megállapítsuk. Éppen a szertartások „ho-
gyan?”-ját leíró szövegekre jellemző ugyanis, hogy szoros szerkezeti és olykor 
tartalmi rokonságban vannak a kor liturgiamagyarázataival, illetve azok műfaji 
előzményeivel,5 hiszen a liturgiát érintő gyakorlati ismeretek és az annak allego-
rikus értelmére vagy akár történetére vonatkozó tudnivalók ekkoriban egyazon 
tudomány részét képezték. A középkori tudományosság pedig mindig azt tartja 
szem előtt, aminek lennie kellene, és nem azt, ami gyakorlatilag van. Mind a 
magyarázatok, mind a rubrikáskönyvek valamely nagy központ eszményi szo-
kásait közvetítik. Ezért könnyen előfordulhat, hogy a források olyasmit írnak 
le jelen időben, ami akkor már több évszázada eltűnt a gyakorlatból, vagy – 
például az időmegjelölések dolgában – változatlanul örökítik tovább a hagyo-
mány egyik korábbi emlékének adatait.6 A kortárs valóság legföljebb követke-

                                                
 4 Három magyarországi példa alapján jól követhető a folyamat. A mechanikus órák előtti 
Pray-kó-dex (OszK, MNy1) szakramentáriuma szerint nagyszombaton (52r): „Hora septima 
conveniat omnis clerus in ecclesiam, et paret se vestimentis sollemnibus.” A mechanikus órák 
megjelenése korából származó misekönyvben (facsimile alakban kiadta SZENDREI Janka és Ri-
chard RYBARIČ: Missale Notatum Strigoniense ante 1341 in Posonio. Budapest 1982. [Musicalia 
Danubiana I.] 113r): „Hora septima conveniat omnis clerus in ecclesiam, et praeparent se 
unusquisque vestimentis sollemnibus ad suum ordinem.” (Mindkét rubrika egyazon hagyo-
mányból vezethető le: vö. Cyrille VOGEL — Reinhard ELZE: Le pontifical romano-germanique du 
dixième siècle I–III. Città del Vaticano 1963., 1972. [Studi e Testi CCXXVI–CCXXVII., 
CCLXIX.] II. 93.) A mechanikus órák széles körű elterjedését követően nyomtatott ordinárius-
ban (kiadta DOBSZAY László: Liber Ordinarius Agriensis [1509]. Budapest 2000. [Musicalia Danu-
biana Subsidia I.] 60.): „Item, de mane hora sexta vel septima clapernetur ad horas.” A rubrikás 
hagyományból öröklött megfogalmazást elvileg úgy is érthetnénk, hogy a reggeltől számított 
hetedik óráról van szó. Ezzel azonban csak az estétől számított hetedik óra (ma kb. éjjel egy 
óra) lenne szembeállítható, amely valószínűtlen, így fölöslegessé teszi a de mane kitételt. Való-
színűbb, hogy a rubrikák átértelmeződtek, és a későlatin nyelvszokás szerinti reggel hét óráról 
(vö. pl.: sept heures du matin) van szó. A hetedik óra pedig csak az éjféltől számított egyenlő 
órák rendszerében lehet reggel, és csak így értelmes – este héttel szembeállítva – a pontosítás is.  
 5 A matutínum nokturnusai és a mise időpontjainak történeti alakulását és szimbolikus jelen-
tőségét is tárgyalja például a XII. század második felében francia területen alkotó Iohannes 
Beleth. (Kiadta Herbert DOUTEIL CSSP: Iohannis Beleth Summa de ecclesiasticis officiis. Turnhols 
1976. [Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis XLI.] 42. skk; 87. sk.) A hórák időpont-
járól a liturgiamagyarázat atyjának tekintett karoling szerző, Amalarius is nyilatkozik. (J. M. 
HANSSENS: Amalarii episcopi opera liturgica omnia. Róma 1948. [Studi e Testi CXXXIX.] 
II./446–447.)  
 6 E folyamatról, különösen annak magyarországi megnyilvánulásairól részletesen írok készü-
lő doktori értekezésemben (Rubrica Strigoniensis. A középkori Esztergom liturgiájának normaszö-



 4 

zetlen megfogalmazásokban, véletlen „elszólásokban” vagy a visszásságokat os-
torozó intelmekben érhető utol.  
 A patrisztikus kor vége (amikor igazolhatóan az egyenlőtlen órák rendszere 
volt használatban)7 és a mechanikus órákat követő újkor közt eltelt több mint 
ezer éven keresztül tehát bizonytalan a liturgikus időmeghatározások jelentése. 
Ennek pontosítása a korabeli gyakorlat rekonstrukcióján túl ahhoz is hozzáse-
gít, hogy világosabbá váljék a középkori egyházi élet befolyása a technikatörté-
net alakulására, és hogy tisztázódjék a kozmikus idő jelentősége a keresztény 
kultusz különféle korszakaiban.  

A forráscsoport jelentősége  
Az első ezredforduló bencés szerzeteseinek életmódját rögzítő szabályzatok8 
három szempontból is kiemelkednek a liturgikus időbeosztást tárgyaló források 
közül.  
 A benedekrendi regula részletesen szabályozza a szerzetesi élet mindennapja-
it. A szabályozás középpontjában a liturgikus események állnak, amelyek vi-
szont a világi egyházakban megszokottnál szervesebben illeszkednek az élet 
egyéb területeihez. Amikor Benedek a szerzetesek életmódjához alkalmazza a 
római egyház liturgikus rendjét, akkor a pontosabb óramegjelölések mellett 
éppen a székesegyházi liturgia egész évre kiterjedő állandóságát adja föl azzal, 
hogy különböző rendtartást szab meg a nyári, illetve a téli időszakra a napok és 
az éjszakák eltérő hosszúságának megfelelően.9 Mivel a monasztikus liturgia az 

                                                                                                                                 
vegei); ugyanitt táblázatos áttekintést és rekonstrukciót közlök hat meghatározó esztergomi 
forrás alapján a rubrikák XI–XVI. századi szövegtörténetéről. Jól érzékeltetik ennek módszerét 
és jelentőségét az alábbi tanulmány példái: FÖLDVÁRY Miklós István: „« Ligatis natibus ». Egy 
romlatlan szöveghely tanulságai”, Magyar Egyházzene XII (2004/2005) 387–408. 
 7 Így pl. a nap tényleges pályájának felelteti meg a szőlőmívesek evangéliumi történetében 
szereplő időmeghatározásokat (Mt 20,3–6) Nagy Szent Gergely pápa hetvenedvasárnapi homíli-
ájának részlete: „Mane quippe intellectus nostri pueritia est. Hora autem tertia adolescentia in-
telligi potest, quia quasi iam sol in altum proficit, dum calor aetatis crescit. Sexta vero iuventus 
est, quia, velut in centro, sol figitur, dum in ea plenitudo roboris solidatur. Nona autem 
senectus intelligitur, in qua sol, velut ab alto axe, descendit, quia ea aetas a calore iuventutis 
deficit.” Prága, Bibliotheca Strahoviensis DE. I. 7. Facsimile: SZENDREI Janka (kiad.): 
Breviarium notatum Strigoniense saeculi XIII. Budapest 1998. = Patrologia Latina LXXVI. 1155.  
 8 A monasztikus liturgiatörténet forrásainak jó áttekintését adja Cyrille VOGEL: Medieval 
Liturgy. An Introduction to the Sources. Revised and Translated by William Storey and Niels Ras-
mussen. Portland—Oregon 1986. 285–288.  
 9 „Hiemis tempore, id est a Kalendas Novembres usque in Pascha, iuxta considerationem 
rationis octava hora noctis surgendum est, ut modice amplius de media nocte pausetur, et iam 
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ebből fakadó szerkezeti módosulásokat hűségesen megőrizte, és mivel a regulát 
minden szerzetes végighallgatta legalább háromszor egy évben, a rítus logikájá-
ból adódó és a regulában foglalt időmeghatározások ebben a közegben sokkal 
inkább megőrizhették a Benedek-korabeli óraszámlálást, mint a római liturgia 
nem-monasztikus hagyományában.10  
 Szintén a bencések voltak azok, akikben legkorábban tudatosult a nyugati 
egyházban, hogy saját, a rómaitól különböző rendtartást követnek. Így a nagy 
bencés apátsági központok lehettek az elsők abban is, hogy ezt a rájuk jellemző 
rendtartást szellemiségük és életmódjuk részeként elterjesszék.11 Az ezredfordu-
ló utáni időszakban, az Ottók birodalomalapítási kísérleteivel egy időben a ke-
resztény észak időlegesen megszabadult a délnek való szellemi alávetettségtől, és 
rövid ideig a pápai trónon is északi származású főpapok ültek. Ezzel párhuza-
mosan a nagy, Itálián kívüli bencés központok, mindenekelőtt Cluny, szabály-
zatokban, úgynevezett konszuetúdókban foglalták össze programjuk lényegét: 
ez a program nem volt egyéb, mint az élet minden területére kiterjedő éves, 
heti- és napirend, amely éppúgy leírta az anyakolostor független liturgikus szo-
kásait, mint az étkezésre, az érvágásra vagy a tisztálkodásra tartozókat. A szer-
zetesi reformmozgalommal ezek a konszuetúdók is elterjedtek, és idővel egy-

                                                                                                                                 
digesti surgant … A Pascha autem usque ad supradictas Novembres sic temperetur hora, ut 
vigiliarum agenda parvissimo intervallo, quo fratres ad necessaria naturae exeant, mox matutini, 
qui incipiente luce agendi sunt, subsequantur.” Adalbert de VOGÜÉ OSB — Jean NEUFVILLE 
OSB (ed.): La règle de Saint Benoît. Paris 1972. (Sources Chrétiennes CLXXXII.) II. 508. Bene-
dek a következő fejezetekben az így összefoglalt különbség liturgikus következményeit részle-
tezi.  
 10 A kora újkorban is ezt tartották irányadónak. Ld. B. van HAEFTEN: S. Benedictus 
illustratus sive disquisitionum monasticarum libri XII. Antwerpen 1644. 770–784. Az először 
1600-ban kiadott püspöki ceremoniále (facsimile: Caeremoniale Episcoporum. Editio princeps. 
[1600]. Róma 2000. [Monumenta Liturgica Concilii Tridentini LIV.]) ehhez képest fölhívja a 
figyelmet arra (II. könyv 22. fejezet), hogy a nagyheti szent háromnap ún. sötét zsolozsmáit 
(officia tenebrarum) 21 óra körül, mindenképpen sötétedés után kell kezdeni, ami közvetve jelzi, 
hogy az év más napjain még világosban végezték a matutínumot. Biztosnak tekinthetjük ezt a 
középkor kései szakaszára nézve is, mert a ‘sötét zsolozsma’ elnevezés már a XV–XVI. század-
ban elterjedt volt, ennek megkülönböztető jelentése pedig csak akkor lehet, ha a matutínum 
máskülönben nem sötétben zajlik. Ld. Caeremoniale Episcoporum. Regensburg—Róma—New 
York—Cincinnati 1902. 236.  
 11 A monasztikus rendtartásokat tartalmazó középkori emlékek kiadására vállalkozik a K. 
Hallinger OSB által elindított Corpus Consuetudinum Monasticarum című nagyszabású szöveg-
kiadás-sorozat 1963 óta megjelent 14 kötete (Respublica-Verlag, Franz Schmitt, Siegburg).  
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házszervezeti függőséggel megerősítve tették az anyakolostor alávetettjévé azo-
kat, akik vállalták a bennük foglaltakat.12  
 A kor és a mozgalom szerzetesi eszménye az örök liturgia volt: a szerzetes a 
rendkívüli mennyiségű szertartás mellett munkáját és tanulmányait, de még 
életfunkcióit is kultikus eseménnyé tette. A konszuetúdók meghatározták, 
hogy mit, mikor és milyen zsoltárok vagy más imádságok mellett tegyen. A 
szerzetes így élő fölajánlássá vált, aki már itt a földön minden percével a meny-
nyei liturgiát elővételezi, és ezzel jellé lesz a világban és a világnak. A 
konszuetúdók horarium-okban, téli illetve nyári időszakra lebontott óraren-
dekben rögzítették a nap legfontosabb eseményeit, de azt is szabályokba foglal-
ták, hogy a fönnmaradó szünetekben, ébredéskor vagy útközben mit kell, vagy 
legalábbis mit illik tenni és imádkozni. Amikor az ezredforduló elmúltával ez 
az életeszmény kiüresedett, és teljesíthetetlen teherré vagy értelmetlen rutinná 
vált, az újabb monasztikus reformmozgalmak a regula munkára illetve imádság-
ra szólító parancsát igyekeztek hűségesebben teljesíteni: a szertartások rövidíté-
sével és a toldalékok elhagyásával a kétkezi munkára (ciszterciek) vagy a magá-
nyos szemlélődésre (karthauziak) szántak több időt.  
 De a clunyi eszmény az ezredforduló vallásosságát még egészen meghatároz-
ta: ennek jegyében ismerte meg a kereszténységet Európa számos újonnan meg-
tért népe, ennek hatása alatt álltak az időszak legjelesebb egyházi és világi tekin-
télyei, és a monasztikus életideálnak ez a változata hatott akkor is, amikor a 
világi egyházak kanonokjai a vita communis megvalósítására kötelezték el ma-

                                                
 12 Az ezredfordulós szerzetesi reformmozgalmak történetének lényegre törő összefoglalását 
adja Karl HEUSSI: Az egyháztörténet kézikönyve. Budapest 2000. (eredetije: Kompendium der 
Kirchengeschichte. Tübingen 1991., ford. Magyar István) 191–194. A Corpus Consuetudinum 
Monasticarum sorozaton kívül jelent meg még (az alább szerzőként föltüntetett személyek ki-
adóként értendők): Placide Fernand LEFÈVRE OPraem — Antoninus Hendrik THOMAS OP: Le 
coutumier de l’abbaye d’Oigny en Bourgogne au XIIe siècle. Introduction, texte critique et tables. 
Louvain 1976. (Spicilegium Sacrum Lovaniense XXXIX.); Sir Edward Maunde THOMPSON: 
Customary of the Benedictine Monasteries of Saint Augustine, Canterbury, and Saint Peter, West-
minster I. (Text of Cottonian Ms., Faustina c. XII.) — II. (Texts of Cottonian Ms., Otho c. XI; and 
Gonville and Caius Ms., No. 211.). London 1902–1904. (Henry Bradshaw Society XXIII., 
XXVIII.); J. B. L. TOLHURST: The Ordinal and Customary of the Benedictine Nuns of Barking 
Abbey. London 1927–1928. (Henry Bradshaw Society LXV–LXVI.); J. B. L. TOLHURST: The 
Ordinal and Customary of the Abbey of Saint Mary York. London 1936–1951. (Henry Bradshaw 
Society LXXIII., LXXV., LXXXIV.); W. de GRAY BIRCH: Ordinale Conventus Vallis Caulium. 
The Monastic Order of Val-des-Choux in Burgundy. From the Original MSS. preserved in the 
Bibliothèque Nationale, Paris, the Archives of Moulins-sur-Allier, etc. London—New York—Bom-
bay 1900. 
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gukat.13 Világi liturgiájukat gyakran bencés elemekkel gazdagítva, magukat va-
lamely regulának alávetve alakították ki a kanonokrendek és a dómmonostorok 
intézményét.  
 Az ezredforduló monasztikus konszuetúdói tehát egyrészt hiteles gyakorlatot 
közvetítő, részletes és kiterjedt forrásanyagot jelentenek a kor liturgikus és ko-
lostori napirendjének összefüggésében. Másrészt olyan hagyományt írnak le, 
amelyik alapszövege, a benedeki regula miatt alapítása óta különleges viszony-
ban van a nap és az év szakaszaival. Harmadrészt abból a korból származnak, 
amelyik példát meríthetett és merített belőlük a virágzó középkor kevéssé köz-
pontosított helyi liturgiáinak kialakításakor a liturgiát végző közösség életének 
és időbeosztásának megszervezéséhez.  

A csillagászati részletek  
A horarium-okban leírt napirend pontos jelzéseket igényelt. A harangok, csen-
gettyűk, szimandronok és más jelzőeszközök használatáról részletes eligazítással 
szolgál a konszuetúdók mindegyike. Föltűnő viszont, hogy arról, aki mindeze-
ket kezeli, nem esik szó, pedig a szabályzatok máskülönben az apátság minden 
tisztségének önálló fejezetet szentelnek. Ha nem is önálló fejezetben, de mégis 
többször előkerül a horoscopus: nevének megfelelően az a személy, aki felelős, 
hogy figyelje, és alkalmas időben jelezze a nap és az éj múlását. Feladatairól csak 
keveset tudunk: nyilvánvalóan rá vonatkoznak a jelzőeszközök helyes használa-
tát leíró fejezetek, és ő az, aki borús idő esetén napóra nélkül, sőt éjjel is követni 
hivatott az órák múlását.  

                                                
 13 A püspöki székhelyeken kialakított, később azokhoz társuló, közös életet élő klerikusi 
közösségek, vagyis a káptalanok létrehozását Chrodegang metzi püspök kezdeményezéséhez 
köti a hagyomány. A monasztikus konszuetúdókhoz hasonló normaszövegek hamarosan világi 
rítusú környezetben is megjelennek, pl. Stephanus WEINFURTER: Consuetudines canonicorum 
regularium Springirsbacenses-Rodenses. Turnholt 1978. (Corpus Christianorum. Continuatio 
Mediaevalis XLVIII.); Lucas JOCQUÉ — Ludovicus MILIS: Liber Ordinis sancti Victoris 
Parisiensis. Turnholt 1984. (Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis LXI.); Placide 
Fernand LEFÈVRE: Coutumiers liturgiques de Prémontré du XIIIe et du XIVe siècles. Louvain 1953. 
(Bibliothèque de la Revue d’Histoire Ecclésiastique XXVII.); Ulysse CHEVALIER: „Coutumier 
de 1355 environ”, Manuscrits et incunables liturgiques du Dauphiné = Bulletin d’histoire ecclé-
siastique et d’archéologie religieuse des diocèses de Valence, Gap, Grenoble et Viviers 7 (1887) 177–
183; Ulysse CHEVALIER: Ordinaire et coutumier de l’èglise cathédrale de Bayeux (XIIIe siècle). Paris 
1902. (Bibliothèque Liturgique VIII.); J. B. L. TOLHURST: The Customary of the Cathedral Priory 
Church of Norwich … London 1948. (Henry Bradshaw Society LXXXII.); Walter Howard 

FRERE: The Use of Sarum I. The Sarum Customs as Set Forth in the Consuetudinary and Customary 
— The Use of Sarum II. The Ordinal and Tonal. Cambridge 1898–1901. 



 8 

 Mivel már a korai regulák is számolnak a szerzetesek elalvásának veszélyé-
vel,14 a nappali időmérés mellett különösen fontos volt kidolgozni az éjszakai 
időmérés módszereit. A benedeki regula az éjszaka nyolcadik órája utánra teszi 
a vigíliához, a virrasztó istentisztelethez való ébredés időpontját:15 az ekkortájt 
nem általános vízóra hiányában és a mechanikus órák tökéletesedése előtt ezt 
pontosan – és persze derült időben – csak a csillagok állása szerint lehetett meg-
állapítani.  
 A horoscopus ezért a szabályoknak megfelelően följegyezte az év különböző 
időszakaiban az éj nyolcadik órájához kötődő konstellációt, méghozzá a kolos-
torépület meghatározott részeihez viszonyítva. E följegyzések öröklődtek, és 
így volt lehetséges biztosítani az éjszakai imádság pontos kezdetét. Borús időben 
legföljebb a kakasra hagyatkozhattak16 (amely a korabeli vélemények szerint 
egyszer az éjszaka közepén, egyszer pedig pirkadat előtt, és mindkét alkalom-
mal más hangon kukorékol), vagy – ahogy Petrus Damianus ajánlja –17 a zsoltá-
roskönyvet végigmondva állapíthatták meg a zsoltárok számából, hogy mennyi 
idő telt el addig.  
 E bevett módszerek tovább finomodtak az ünnepnapok estéin. Egy valószí-
nűleg észak-franciaországi, talán Loire-menti apátságból származik az a szöveg, 
amelyik a teljesség igénye nélkül, de az egyházi év számos ünnepére kijelöli egy-
felől a megfigyelési pontot, ahonnét a csillagok állását ellenőrizni kell, másfelől 
a legjellemzőbb csillagok és csillagképek (Orion, Ikrek, Arcturus, stb.) akkor 
várható helyzetét a kolostorépületek különböző pontjaihoz képest.18 A naptár-
rendszer megváltozását, a precessziót és a kolostor föltételezhető tájolását figye-
lembe véve azt találjuk, hogy a megadott időpontok rendszerint legalább egy, 

                                                
 14 A korai regulák (Nagy Szent Vazul Bővebben kifejtett szabályai, Iohannes Cassianus: De 
institutis coenobiorum, Regula Benedicti, Regula Magistri) liturgikus vonatkozású fejezeteiről ad 
áttekintést KELEMEN Áron OSB: „« Psallite sapienter. » A Regula Benedicti liturgikus agendájá-
nak keleti és nyugati forrásai” Magyar Egyházzene IX (2001/2002) 339–388. Az ébresztésre vo-
natkozó fejezetekhez: 345., 352.  
 15 Ld. föntebb a 9. jegyzetben közölt részletet.  
 16 Passim, pl. Portes-i Bernát, Honorius Augustodunensis, Cremonai Sicardus stb. Az idéze-
tekhez ld. Giles CONSTABLE: Horologium stellare monasticum (saec. XI), in Consuetudines 
benedictinae variae (Saec. XI–Saec. XIV). (Corpus Consuetudinum Monasticarum VI.) Siegburg 
1975. 4–5.  
 17 Petrus DAMIANUS: De perfectione monachorum 17. Kiadta P. BREZZI — B. NARDI: De 
divina omnipotentia e altri opuscoli. (Edizione nazionale dei classici del pensiero italiano V.) 
Firenze 1943. 288.  
 18 Giles CONSTABLE: Horologium stellare monasticum, ld. föntebb a 16. jegyzetben. Bevezető 
tanulmány: 3–13., ábra és táblázat: 13–15., szövegkiadás: 16–18.  
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de olykor jóval több órával is megelőzik a fölkelés „rendes” időpontját.19 Az 
viszont, hogy az ünnepek nem hierarchikusan, hanem valószínűleg válogatási 
elv nélkül szerepelnek, és hogy az időpontok között kevés szabályszerűség fe-
dezhető föl, arról tanúskodik, hogy a jegyzet a horoscopus megszokott tevékeny-
ségének segédeszköze rendhagyó esetekben. Az ébresztés és a lámpagyújtás szo-
kásos idejét nemzedékeken át hagyományozhatták, de különleges szertartások 
vagy helyi ünnepek esetén rögzíteni kellett a zsolozsma várható terjedelmének 
alkalmas időpontot. Az időpontok válogatása és rendhagyósága emellett arról 
tanúskodik közvetett módon, hogy a csillagászati megfigyelésre épülő időmérés 
általánosan elterjedt volt a kolostori életben.  
 Az eltérő időpontok csakis annak köszönhetők, hogy a virrasztó zsolozsmá-
nak – hosszúságától függetlenül – be kellett fejeződnie pirkadat előtt: ha a 
napfölkelte időpontját nem vették volna figyelembe, a matutínum (és ez a kö-
zépkorban nem ismeretlen) befejeződhetett volna világosban is. Ha viszont a 
napfölkelte órája liturgikusan rögzített volt, rögzítettnek tekinthető az ezt ala-
pul vevő egész nappali időszámítás is.  

Összegzés  
A konszuetúdókban foglaltak jelentőségéből és a csillagászati utalásokból ezért a 
következők adódnak.  
 Az egyenlőtlen órák rendszere sértetlenül megmaradt a karoling és ezredfor-
dulós egyházi életben. A kozmikus idő jelentősége a liturgiában kiemelkedő 
volt, és a kor mértékadó iskolái és szokásrendjei elméletileg és gyakorlatilag is 
hagyományozták az erre vonatkozó tudást. A középkor végére bekövetkező 
elszakadás a hórák ősi rendjétől sokkal inkább az időmérés alapegységeinek 
megváltozásából, mint a liturgikus látásmód torzulásából származik. Amikor a 
nappal és az éjszaka idejét érzékelhető egységekre bontó időszemlélet átadta a 
helyét a csillagászati időt éjféltől illetve déltől mérő szerkezeteknek, akkor a 
hora szó jelentése is elvesztette kozmikus kapcsolatait.  

                                                
 19 Meg kell jegyeznünk, hogy ez az ünnepélyesebb szertartásrendnek és a toldalékos tételek-
nek lehetett köszönhető: a zsolozsma alapszerkezete és összetétele mind a bencés, mind a világi 
rítusban állandó, terjedelme ezért a köznapokon, a vasárnapokon, illetve az ún. 12, illetve 9 
olvasmányos ünnepnapokon nem különbözik számottevően. Becslésem szerint egy köznapi 
matutínum toldalékok nélkül egy-másfél, egy vasár- vagy ünnepnapi viszont (a zsoltárok számát 
tekintve az előbbi a hosszabb) két-három óráig, esetleg valamivel tovább tarthatott. Körülbelül 
ilyen időviszonyokkal találkozhatni egyes keleti rítusok (szír, szláv) csonkítatlanul megtartott 
virrasztó zsolozsmáiban.  
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 Ugyanakkor éppen az idő pontos mérésének igénye tette lehetővé, hogy tu-
dós, ráadásul monasztikus hátterű egyháziak, mint Aurillaci Gerbert vagy 
Hermannus Contractus fordítsák érdeklődésüket és tehetségüket a csillagászat 
felé vagy időmérő szerkezetek megalkotására.20 És ezért alakulhatott úgy, hogy 
a XIII–XIV. század után éppen a templomok adtak helyet – és nem is mindig a 
jól látható templomtoronyban – az immár egyenlő órákat ütő gépeknek.21  
 A horarium-okban jelölt alkalmak ebben a rendszerben szinte pontosan mér-
hetővé válnak, ami fölbecsülhetetlen a liturgia- és zenetörténetnek, hiszen mű-
velője így középkori viszonyok között is fogalmat alkothat az egyes szertartá-
sok mozgásainak és énekelt részeinek sebességéről. És értékes azért is, mert 
megmutatja: a latin liturgiákat a keresztény ókorban meghatározó szempontok 
nem vesztek ki e liturgia „északivá”, gótikus alkatúvá válásával. A liturgia idő-
beliségének határozott körvonalai ugyanakkor, a XV–XVI. században vesztek 
el, amikor a rítus formanyelvét minden más területen is kikezdte a szertelen 
kegyesség vagy kétkedő racionalitás alakját öltő újkori lelkület.  

                                                
 20 Concise Dictionary of Scientific Biography. New York 2000. 353., 414. Az előbbi aurillaci 
szerzetes, majd II. Szilveszter néven pápa, az astrolabium egyik változatának kifejlesztője; az 
utóbbi reichenaui szerzetes, több asztronómiai munka szerzője és az astrolabium megalkotója.  
 21 Európában talán a leghíresebb beltéri óramű a strassbourgi dómban látható.  


