
Mi a magyar?  

Szendrei Janka köszöntése  
 
Nem is tudom már, mikor kezdtem ordináriuskönyvekkel foglalkozni, de biztosan 
több, mint egy évtizede. Az én koromban ez még nagy idő: szinte mindaz, amiről a 
külvilág ismeri az embert, azóta történt velem. Az is, hogy kezembe akadt Szendrei 
Janka katalógusa a magyar középkor hangjegyes forrásairól. A bevezető tanulmányon 
kívül magát a katalógust is tételesen végigolvastam, alig kisebb érdeklődéssel. A C 64-
es, ’Hartvik-féle Agenda pontificalis’-nak címzett, számomra addig ismeretlen tételnél 
műfajmegjelölésként ezt látom: ’Liber ordinarius + Pontificale’. És mindez a XI. szá-
zadban! Mivel XV–XVI. századi ordináriusokkal foglalkoztam, érthető izgalommal 
igyekeztem az Akadémiai Könyvtárba, ahol a kötetről állítólag mikrofilmet őriztek, de 
úgy emlékszem, nem jutottam hozzá. A két szó azonban: ’Liber ordinarius + Pontifi-
cale’, és maga az a bizonyos C 64-es tétel megpecsételte a sorsomat, még akkor is, ha a 
Hartvik-agendát ma már részben sem tartom, és azt hiszem, a katalógus szerzője sem 
tartja ordináriuskönyvnek.  

A következő jelenetre a Zenetudományi Intézetből emlékszem. Tudván, hogy a 
Hartvik-agenda mikrofilmje ott is megvan (akkor még nem digitalizálták), immár az 
időközben személyesen megismert Szendrei Jankát kérdeztem: hozzájuthatnék-e. 
Nem tudom, csak saját izgatottságom volt, vagy helyesen érzékeltem, de az volt a be-
nyomásom, hogy egy pillanatra megfagy a levegő. Mintha abban a pillanatban dőlt 
volna el: közelébe kerülhet-e az avatatlan a Szentek Szentjének. Vajon Parsifal közelít 
a Szent Grálhoz, vagy csak egy átlagos ostoba? A mikrofilmet mindenesetre nem kap-
tam meg (még a Mos patriæ megjelenése, sőt megvédése előtt jártunk), de megtudhat-
tam a jelzetet, amely alatt a tekercs párját az OSzK-ban őrzik, cím nélkül.  

A beavatási próbatételek általános jellemzője, hogy demotiválva motiválnak. Elri-
asztanak, de váratlanul mindig nyitva hagynak egy ajtót, és így elválik: elsősorban az 
alanyról szóló nagyravágyás, vagy a tárgyról szóló érdeklődés munkál a jelöltben. Fö-
lülkerekedik-e az elkötelezettség, az állhatatosság a kudarcokon, sőt a sértett önérze-
ten. A mikrofilmet forgatva hamar megfogalmazódott bennem az a vélemény, hogy a 
Hartvik-agenda elsőrendűen fontos forrás, mertem volna állítani, amit ma meggyő-
ződéssel állítok, hogy a középkori magyar liturgiatörténet megértésének kulcsa. De ez 
azon a szinten, amelyen én akkor a forrásanyagot ismertem, nem lehetett több intuí-
ciónál, mint amikor az ember valami megmagyarázhatatlan vonzásnak engedve fordul 
a helyes irányba. És valóban, amikor újra a Zenetudományi Intézetben álltam Szend-
rei Janka előtt, és lelkesülten újságoltam neki, hogy ez a Hartvik-agenda olyan csodá-
latos forrás, amelyet föltétlenül ki szeretnék adni, ő ezzel hűtött le: „Hiába adja ki, ha 
úgysem tudja bebizonyítani, hogy magyar!”  

„Mit magyar, a legmagyarabb, jó, hogy nem nemzetiszínű!” — gondoltam ma-
gamban, de nem szóltam, hanem dolgozni kezdtem. Nem tagadom, szívemben némi 
daccal. Majd én megmutatom… Többéves munkám eredménye annak kimutatása 
lett, amit esztergomi rubrikás szöveghagyománynak neveztem el, és amely által filoló-
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giai pontossággal bizonyítani véltem nemcsak a Hartvik-agenda magyarságát, hanem 
esztergomi eredetét, sőt egy mögötte álló, államalapítás-kori őspontifikále meglétét is. 
Az ordináriuskönyvektől kissé eltávolodva végül ez lett doktori dolgozatom leghang-
súlyosabb témája, és máig folytatott kutatásaim kiindulópontja.  

Szendrei Janka ezekről az eredményekről részben hallomásból értesült, részben —
ha jól gondolom— egy 2005-ös tanulmányom egyik mellékszálaként. Mindenesetre 
nem siette el a gratulációkat. Amikor egy este az Egyházzene Tanszéken nagy sokára 
szóbahozta a kérdést (csak ketten voltunk a 315-ösben), ennyit mondott: „Én ezt a 
dolgot magának majd akkor fogom elhinni, ha szépen körberakja adatokkal egész Eu-
rópából.” Úgy éreztem már magam, mint a népmesei hős, aki hiába vágta ki az erdőt, 
szántotta föl a hegyet, ültette be szőlővel, szüretelte le, és köszöntette másnap reggel 
friss borával a királyasszonyt, most újabb teljesíthetetlen feladat elé állítják. Az előző 
nyarat ugyanis azzal töltöttem, hogy minden hozzáférhető magyar és külföldi forrás-
ból párhuzamos rubrikákat gyűjtök, és körberakom velük az én esztergomi ősrubriká-
imat. Egy szakdolgozatnyi referenciagyűjtemény állt össze belőlük, amely alátámasz-
totta a korábbi eredményeket. Hát ez sem elég?  

Mindenesetre újra dolgozni kezdtem. Segítségemre sietett egyrészt a digitális tech-
nika, amely éppen ezekben az években sokszorosára növelte a távolból is szabadon 
használható liturgikus források számát (addig én is csak a ZTI gyűjteményére építhet-
tem), másrészt két nyertes pályázat (egy az ordináriuskönyvekről, egy a pontifikálék-
ról, amiképpen a katalógusban egykoron megíratott), amelyek lehetővé tették további 
források beszerzését. Ezeknek a segítségével mást sem csináltam, és azóta sem csinálok 
mást, mint körberaktam, és még jobban körberakom egész Európából származó ada-
tokkal a magyar, és most már nem is csak rubrikás hagyományt. A munka eredetileg 
nem volt egyéb, mint szívós küzdelem a Szendrei-féle kételyek eloszlatásáért: pozitív 
értelemben kimutatni, hogy a liturgiában mi a magyar, és negatív értelemben kimu-
tatni, hogy mi nem az, vagyis mihez képest egyeznek meg a magyar adatok egymással, 
és nem egyeznek meg rajtuk kívül semmi egyébbel. A téma szinte mániámmá vált, és 
nagyzolás nélkül mondhatom, hogy már az eddig fölhalmozott bizonyító anyag is 
sokszorosan elég lenne mindenfajta kétely eloszlatására. De csak ilyenkor látszik meg, 
hogy a beavatási próbatételek nem önmagukért valók. Az összeurópai kontrasztanyag 
ugyanis önálló életre kelt: ma már nemcsak „nemzeti érdeket” szolgál, tudniillik a 
magyar jellegzetességek elkülönítését, hanem önmagáért is érdekes, és a Hartvik-agen-
da sem csak a magyar hagyomány kezdőpontjaként érdekes, hanem általában, mint a 
liturgikus úzusok kialakításának dokumentuma. Megközelítéseket, adatokat, módsze-
reket, tipológiát és szemléletet ihletett az a néhány, bátorítónak jóindulattal sem, de 
ihletőnek annál inkább fölfogható megjegyzés.  

És mintegy tíz év után (mondtam, nekem nagy idő) nem maradt el a személyes 
megerősítés sem. Miután elkészült a Hartvik-agenda kritikai kiadása (bebizonyítva, 
hogy tényleg magyar), és készülőben van a róla szóló monográfia (körülrakva azzal a 
bizonyos sok egyébbel), voltam olyan merész, hogy egy „Hangjelzés” című fejezetben 
magam összegezzem Szendrei Janka eredményeit. Mikor fölolvastam neki, végre így 
nyilatkozott: „Nem gondoltam volna, hogy ezt más is képes lesz egyszer megírni.”  


