
Szent Márton miséje: Galliától Pannóniáig  

Kollégáimmal és tanítványaimmal immár két éve, hogy igyekszünk összeállítani azok-
nak a szenteknek az adatbázisát, akiket a nyugati egyház a középkorban liturgikus 
tiszteletben részesített. A jegyzék 2130 tétel körül jár úgy, hogy még csak a legbizto-
sabb eredetű XV–XVI. századi forrásanyagot dolgoztuk föl, földrajzilag pedig északról 
indulva nem jutottunk sokkal tovább a Loire és az Alpok vonalánál, azaz hátra van-
nak még a kanonizált szenteket legbővebben termő tájak. E zavarba ejtő bőséget érzé-
kelve elbizonytalanodik az ember: vajon mit lehet, és még inkább mit érdemes el-
mondani egy-egy szent ünnepének vagy ünnepeinek liturgiájáról?  

E bizonytalanságon nem segít, ha a kérdéses szent azok közé tartozik, akikről igen 
régóta általánosan megemlékezik a római egyház. Késői vagy csak helyi jelentőségű 
szentek jobban kitűnnek személyes vonásaikkal, sajátos történelmi környezetükkel, és 
ugyanígy személyre szabott, korhoz kötött liturgiájukkal. A legnagyobbaknál sokszor 
épp a hagyomány és a tisztelet áll ennek útjában. Ilyen szent Márton is.  

Azon elmélkedve tehát, hogy vajon mi teszi Márton liturgiáját különlegessé a latin 
liturgikus hagyomány egészéhez képest, és befolyásolva e hely szellemétől, mely szíve-
sen határozza meg magát közvetítőként korok, népek, felekezetek, rítusok, kultúrák, 
szemléletek és társadalmi rétegek között, a következőkre jutottam. Mártont és kultu-
szát az teszi különlegessé, hogy maga is közvetítő, legalább három értelemben: egy-
részt kommúne és szanktorále között, másrészt kelet és nyugat között, harmadrészt 
ólatin és galloromán rítusok között. Ezt a három gondolatot fogom most kifejteni.  

I.  

Kommúne és szanktorále a szentek ünneplésekor használt két szöveg- és dallamkészle-
tet jelent, magyarul ma a szentek közös, illetve saját részének szokás nevezni őket. A 
kommúne a szenteket típusokba sorolja: apostolok, vértanúk, hitvallók és szüzek a 
négy alaptípus, de tovább részletezhetők, így lehet kommúnéja evangélistáknak, püs-
pököknek, apátoknak, szent asszonyoknak is. A szanktorále személyre szabott: itt egy-
egy szent csak rá jellemző tételeket kap. A két réteg viszonyát a kommúne és a szank-
torále aránya, bevált szakszóval a properizáció mértéke határozza meg: az ünnep zso-
lozsmájához és miséjéhez szükséges tételek a szanktoráléból vétetnek, ahol vannak, 
ahol pedig nincsenek, a kommúnéból (nem térek ki most az esedékes köznap szerepé-
re, amely csak a zsolozsmával kapcsolatban merül föl). Ebben az összefüggésben az 
ünnep, és általa a szent rangját, jelentőségét mutatja, ha jól föl van szerelve saját téte-
lekkel, kisebb jelentőségére vall, ha nem vagy alig rendelkezik velük.  

A folyamat történelmileg is követhető: míg a kommúne ősi és többé-kevésbé válto-
zatlan, addig a szanktorále szabadon gyarapítható, fogalmazhatunk úgy: kreatív felü-
let. Egy szentnek és ünnepeinek szerény kezdetekből fölfejlődhet a propriuma, de 
feledésbe is merülhet egy-egy divatjamúlt vagy csak szűk körben népszerű proprium. 
A kora újkor purista liturgikus ízlése ez utóbbi folyamatot mozdította elő, sokszor 
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kíméletlenül, jóllehet nem mindig indokolatlanul. A properizáció tehát nem mindig 
egyenesen arányos az ünnep jelentőségével. A saját tételekben mindig van valami kor-
hoz és stílushoz kötött, nemritkán némi könnyedség, játékosság. Fölhívják magukra a 
figyelmet, de veszítenek valamit abból, amit egy latin gravitas-nak, a tekintély súlyos 
megnyilvánulási módjának mondana.  

Ám ne képzeljük úgy, mintha a kommúne valami arctalan, elméleti dolog lenne! 
Kissé leegyszerűsítve ki lehet jelenteni, hogy a szanktorále előbb volt, mint a kom-
múne, pontosabban a kommúne a szanktoráléból vonódott el. Az egyes szent-
kategóriáknak rendszerint volt egy prototípusa: határozott, hús-vér valaki, akinek a 
persona-ját minden egyes utódja magára öltötte. A jelenség megközelíthető a mesék és 
mítoszok világa felől, ahol szinte mindegy, hogy valakit Vas Lacinak vagy Kondás 
Jankónak, Adónisznak vagy Ozirisznak neveznek, de keresztény szempontból is, 
amennyiben minden szent az egyetlen Krisztusba öltözködik. Így, ami a római rítust 
illeti, minden vértanú egy kissé Lőrinchez, minden szűz egy kissé Ágneshez hasonlít. 
Az utóbbi esetében egészen nyilvánvaló a kapcsolat Ágnes saját liturgiája és a szüzek 
kommúnéja között. De ahogyan a mesék vagy a mítoszok típusait sem vonatkoztatja 
el maga a hagyomány addig, amíg a mese vagy a mítosz élő kifejezésmód, azaz min-
den olyan megfogalmazás, mint a „sárkányölő hős” vagy a „vegetációs istenség” csak 
az elméletalkotó utókortól származik, úgy a szenteknél is inkább a prototípus alakja 
szélesedik, sokszorozódik, válik árnyaltabbá vagy éppen egyetemesebbé, mire a valódi 
kommúnéig jutunk.  

Márton a hitvallók, a confessor-ok prototípusa. Közismert, hogy a keresztény Egy-
ház eleinte csak vértanúkat emelt oltárra; eredetileg maga a ’confessor’ szó is a vérta-
núsághoz kapcsolódott, olyan embert jelentett, aki kínokat szenvedett hite megvallása 
miatt, de túlélte őket, azaz bizonyságot tett arról, hogy elfogadta volna a vértanúságot, 
ha Isten is úgy akarja. Őket a korai Egyházban különleges kegyelmek hordozójának 
tartották. Az üldözések kora után ez az intézmény adott mintát arra, hogy vallásos 
tiszteletben részesítsenek nem erőszakos halállal, de nagy életszentségben elhunyt 
személyeket. Márton az első és legnagyobb volt köztük, olyannyira, hogy egy ősi, a 
mozarab rítusban és a VII. századi, úgynevezett bobbiói misszáléban is hagyományo-
zott szöveg hosszú apologetikus szakaszt szentel a témának. Az ékesszóló ima ebben a 
megállapításban csúcsosodik ki: „Nem a vértanúság hiányzott Mártonnak, hanem 
Márton hiányzott a vértanúságnak”, azaz nem Márton nagyságából vesz el valamit, 
hogy nem lett vértanú, hanem a vértanúk rendjét kisebbíti valamelyest, hogy Márton 
nem tartozik közéjük. Amikor tehát – legalábbis római rítusú miséiben – a megszo-
kott saját Alleluján és szekvencián kívül jobbára nélkülöznünk kell az igazán egyéni 
tételeket, és inkább az „unalmas” kommúnéval találkozunk, érdemes tudatosítanunk, 
hogy a jelen esetben a folyamat fordított: nem Márton kölcsönöz a hitvallóktól, ha-
nem a hitvallók kölcsönöznek Mártontól.  
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II.  

Kelet és nyugat a római rítus két féltekéje, amint módszeres, egész Európára kiterjedő 
és önkényesen megállapított időhatároktól nem korlátozott kutatásaink egyre világo-
sabban kimutatják. A két féltekét a Rajna, az Alpok és az Appenninek által kijelölt, 
széles átmeneti sáv, az egykori Lotaringia, Burgundia és Itália térsége választja el egy-
mástól. Ezt azért sem lehet eléggé hangsúlyozni, mert a rítus egységes voltának képze-
tét a köztudatban – ha egyáltalán – legföljebb az Alpokon inneni és túli területek 
észak-déli felosztása, vagy az egykori romanizált területek és az egykor pogány észak 
(zenei szempontból a diaton és a pentaton dialektusterület) északkelet-délnyugati 
dichotómiája ellensúlyozza.  

A keleti és a nyugati féltekének egyaránt megvannak a maga jellegzetes, kedvenc 
szövegei, gesztusai, szertartástípusai, és nem utolsósorban szentjei. Jelentős részük 
olyan szorosan kötődik egy-egy kultuszhelyhez, mint a pogány antikvitás istenalakjai: 
szinte összeforrnak vele, személy és kultuszhely egymásba olvad. Más esetekben a 
szentek által a helynek kölcsönzött vallási többletet igyekeznek mesterségesen meg-
többszörözni, például a szentnek tulajdonított legendás utazások, vagy ereklyéinek 
átvitele (olykor csalárd vagy erőszakos eltulajdonítása) révén.  

Márton esetében is megvan mindkét jelenség, de lényegében egyikre sincs szükség. 
Közismert és mondhatni kánoni legendája számos helynevet említ: eszerint Szombat-
helyen született (mondom ezt itt, Szent Márton hegyén…), Paviában nevelkedett, 
Amiens kapujában vágta ketté katonaköpenyét, Wormsnál hagyta el a sereget, Poi-
tiers-ben kereste föl Szent Hilariust, Milánóban kezdte szerzetesi életét, majd Rómát 
érintve tért vissza hajdani katonaélete színterére, Galliába, ahol Tours püspöke és 
Marmoutiers-ben szerzetesközösség elöljárója lett. Jóllehet állítólag nem egykönnyen 
lehetett őt kimozdítani a monostor falai közül, csodákat tett a közép-francia Levroux-
ban, a burgundiai Autunben, Trierben és Párizsban, sőt valahol Hispániában is. Már-
tont vigíliájának ambrozián prefációja afféle kultúrhéroszként ünnepli, akit Isten a 
civilizált és keresztény Itáliából „nyugat felé indított útnak, hogy a pogány tévelygés 
templomait lerontsa, és kitűzze a jámborságnak zászlait”. Mi magyarok mint patronus 
patriae-t, a haza oltalmazóját tiszteltjük, de más keleti tájak is magukénak tudják: ő 
volt az Ottó-kori germán egyházi központ, Mainz patrónusa, sőt Szent Mihály mel-
lett a németek egész Szent Római Birodalmának legfőbb védelmezője. Nem kevesebb 
joggal vallja magáénak Itália, főleg Pavia és Milánó. Emblematikus alakjává mégis a 
gall egyháznak vált, jellegzetes „francia” szentté, akinek működése leginkább járult 
hozzá a gall vidék, elsősorban a Loire és a Garonne közti táj, a midi megtéréséhez és 
megszentelődéséhez. Köpenyét a frank királyok őrizték és vitték magukkal csatáikba.  

Márton tehát nem helyi vagy regionális szent, de nem is kozmopolita abban az ér-
telemben, ahogyan például a bibliai szentek. Meghatározott kultuszhelyekhez kötő-
dik, erős, de sokszoros identitása van. És mivel a liturgiaváltozatok kidolgozása és 
hagyományozása mindenekelőtt az identitásképzés eszköze, Márton a legjobb alkal-
mat adja arra, hogy megfigyeljük: miben egyezik meg, illetve miben különbözik kelet 
és nyugat megközelítése. A kommúne adta egyes lehetőségek kihasználása vagy elveté-
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se, az ilyen vagy olyan stílusú Alleluják és főleg szekvenciák előnyben részesítése mar-
káns választóvonalat húz kelet és nyugat közé, a kölcsönzések, áthallások, és elsősor-
ban maga Márton személye azonban olyannyira összeköti őket, hogy a német-francia 
megbékélésre épülő európai egységnek keresve sem találhatnánk nála alkalmasabb 
védőszentet.  

III.  

Ólatin és galloromán rítusok összefüggésében már említettem azt az ambrozián kör-
nyezetben megőrzött prefációt, amely a pogány sötétség eloszlatójaként írja le Már-
tont, és e tevékenység terét egy keletről (és délről, azaz Itáliából) nyugatra (és északra, 
vagyis a Provence-on és Akvitánián túli, nem latin Galliába) tartó folyamatként raj-
zolja meg. Márton tehát, szemben a Meroving és későbbi korokban élt, illetve koráb-
ban élt, de csak akkor népszerűvé vált alakokkal közös szentje azoknak a hagyomá-
nyoknak, amelyek a római típusú liturgia általánossá válása előtt keletkeztek.  

Szükségesnek érzem vázlatosan tisztázni a fogalmakat, nemcsak a nem szakértők 
kedvéért, hanem mert szakmai körökben is meglehetősen tisztázatlanok. Egyre nyil-
vánvalóbban látjuk a genetikus hagyományozási modellel szemben, hogy a liturgiatör-
ténet elsősorban nem divergens, hanem konvergens folyamat. A történelmi korok 
tanúsítják, a „történelem előtti” (azaz ma már dokumentálatlan) korok pedig sejtetik, 
hogy eredetileg több és többféle szokás közelített egymáshoz, állt össze nagyobb köz-
pontokká, majd idővel e nagyobb központok is egyesültek.  

A nyugati liturgia főbb változatai két szinten helyezkednek el: a rítusok és az úzu-
sok szintjén. Az úzusok egyazon rítushoz tartozását az egyes szertartástípusok szövege-
inek, dallamainak, gesztusainak párhuzamos szerkezete és közös készlete biztosítja, 
míg a rítusok a szerkezet és a készlet szintjén is különböznek. Róma szokása eredetileg 
egyszerre volt rítus és úzus: az egyik, bár legfontosabb nyugati pátriárkai szék helyi 
hagyománya. Ebben az állapotában szívesebben nevezzük órómainak. Ezt a rítust – 
széles körben elterjedt vélekedéssel szemben – a Karoling korban sem tették általános-
sá, de szerkezete és készlete szinte egész Európában mintául szolgált analóg helyi ha-
gyományoknak. Ebben az állapotában hívhatjuk a rítus egészét gallorománnak, ez 
azonban úzusok sokaságára tagolódik. Ólatinnak az órómain kívül azokat a hagyo-
mányokat mondjuk, amelyek túlélték a nyugati liturgiatörténet galloromán fordula-
tát, vagy legalább értelmezhető emlékeket hagytak az utókorra.  

Közülük az egyetlen, amelynek forrásanyaga teljes és hagyományozása töretlen, az 
ambrozián rítus, Milánó szokása. Milánó szempontjából Márton nemcsak azért jelen-
tős, mert ott kezdte szerzetesi életét, hanem azért is, mert az ambrozián rítus hathetes 
ádventtel számol, és a misekönyv szakaszosan keveri a szanktorálét a temporáléval. 
Ebből következik, hogy Milánó misszáléi éppen Szent Márton ünnepével, pontosab-
ban vigíliájával kezdődnek – magát a vigíliát egyébként egyedül Tours-ban találtuk 
meg, másutt csak a november 11-ei ünnepet, annak nyolcadát és a július 4-ei ereklye-
átvitelt tartják. A nap jelentőségét nemcsak helyzete, hanem properizáltsága is nyoma-
tékosítja: mind a vigília, mind az ünnep a lehető leggazdagabban van ellátva saját 
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ima- és énektételekkel. Ezek irodalmilag igényes, eszmeileg sokatmondó szövegek, 
amelyeknek érdemes lenne föltárni homiletikai hátterét (merthogy érzésem szerint 
van nekik). Némelyikük nem korlátozódik Milánóra, hanem erős változatokban, de 
kimutatható a gallikánnak mondott, töredékes és heterogén forráscsoportban is.  

A másik ólatin rítus, amelyről viszonylag teljes képet alkothatunk, az úgynevezett 
mozarab vagy vizigót hagyomány, Toledo szokása. Ennek története azonban nem 
megszakítás nélküli, fönnmaradását lényegében egy XV. század végi felújítási kísérlet-
nek köszönheti. A mozarab misekönyv általában is bőbeszédűbb, azaz több saját szö-
veget rendel az egyes ünnepekhez, mint bármely más latin rítus, és ezek megfogalma-
zása egyébként is gyakran lép ki az imanyelv szokásos keretei közül a retorikusság irá-
nyába; sokszor formálisan is az ünneplő gyülekezetet szólítja meg. Márton miséje 
azonban messze gazdagabb benne, mint a szenteké általában lenni szokott. Itt találjuk 
meg azt az úgynevezett post nomina orációt is, amely Mártonnak a vértanúsághoz való 
viszonyáról elmélkedik, és a téma végigkíséri a nap mozarab propriumát. Egyes téte-
lek, megint csak erős változatokban, a gallikán forrásokban is megtalálhatók.  

Végül Márton liturgiájának, pontosabban miséjének ólatin emlékeit őrizte meg két 
VII. század végi forrás: a talán provanszál környezetben készült, úgynevezett Bobbiói 
misszále, és az újabban Autunből származtatott Missale Gothicum. E két forrás Már-
ton-miséje önmagában is megvilágítja az úgynevezett gallikán rítus legfőbb kérdését.  

A későbbi Franciaország területe liturgikus szempontból még a XVI. század máso-
dik felében is meglepően tagolt. Csak korlátozott része sorolható egy jogosan gallnak 
mondható tömbhöz: Normandia, Lotaringia, Burgundia, Provence és Gascogne a 
szomszédos liturgikus tájak befolyása alatt áll. De ami megmarad, az sem egységes 
vonásaival, hanem inkább egységes különbözőségével tűnik ki. Ha tehát ez volt jel-
lemző az erős és egységes, fokozatosan nemzeti jelleget öltő Franciaországra az abszo-
lutizmus és a neogallikán mozgalom hajnalán, akkor a legteljesebb naivitás egységes 
rítust tulajdonítani a Meroving kor gall egyházainak. A Bobbiói misszále és a Missale 
Gothicum nem kapcsolódik jobban egymáshoz, mint az ambrozián és a mozarab ha-
gyományhoz. Ami közös bennük, az Márton miséjének elhelyezése: mindkét forrás a 
kommúnében, a hitvallók miséje után, egyedüli szanktorális ünnepként közli, ékes 
példájaként Márton és a hitvallók rendje közti bensőséges kapcsolatnak. Ettől elte-
kintve a „gallikán” Márton-misék nem egyetlen, azonosítható gall rítus tanúi. Inkább 
esettanulmánynak alkalmasak, amely a VII. századig visszamenően követni engedi 
liturgikus szövegek és formulák összefüggéseit az ólatin hagyományok között.  

Bármennyire népszerű volt Márton Észak-Itáliában, az órómai könyvek egyáltalán 
nem tudnak róla, jóllehet 500-ban az ő tiszteletére szentelték újra az Esquilinuson álló 
ősi bazilikát, és ez – ismerve az órómai rítus erős topográfiai beágyazottságát – legfon-
tosabb feltétele volt a tartós liturgikus ünneplésnek. Miséjéhez mégis csak a Gregorián 
szakramentárium ad három rövid, teljesen általános hitvalló-könyörgést, ami éles el-
lentétben áll az ólatin emlékek gazdagságával. Márton liturgikus ünneplését a gallo-
román úzusokban ezért úgy kell tekintenünk, mint feledésbe merült vagy háttérbe 
szorult ólatin rítusok közös hagyatékát.  



Földváry Miklós István 6 

Bobbio Missale (177r)  

Missa sancti Martini episcopi  

Sanctum in mirabilibus … (vide infra, ad M)  

Collecta  

Deus, cuius per summum antistitem et confessorem tuum, Martinum fulgoris tui lu-
men effulsit, cuius hodie felicem transmigrationis celebrantes: clementiam tuam sup-
plices exoramus, ut Ecclesiam tuam, conversantem in tribulatione, dignetur defende-
re, cui a te satis larga pietate concessum est etiam mortuos suscitare.  

Post nomina  

Largam Dei Patris omnipotentis misericordiae, fratres carissimi, /178r/ deprecemur, 
ut intercessione sancti ac beatissimi antistitis sui, Martini, cuius hodierna die officium 
commemorationis impendimus, eius interventum per misericordiam Domini indul-
gentiam consequi mereamur.  

Ad pacem  

Exaudi, Domine, preces nostras, quas in sancti confessoris et sacerdotis, episcopi tui, 
Martini commemoratione deferimus, et praesta, ut, sicut ille in conspectu tuo, qui ti-
bi digne meruit famulari, clarius semper exstitit, ita eius nos supplicatio in bonis acti-
bus adiuvit. Per.  

Contestatio /178v/  

Vere dignum … te in Martini tui laudibus (vide infra, ad A)  

Missale Gothicum (245v)  

Missa sancti Martini episcopi  

Summi sacedotis tui, patris nostri, Martini episcopi hodie depositionem celebranti-
bus, tribue nobis, Domine, ut, sicut commemorationem eius devotissime colimus, ita 
et opus fideliter imitemur. Per.  

Collectio  

Deus, qui sanctam nobis diei huius sollemnitatem praedicandi ac venerabilis sacerdo-
tis tui depositione, Martini episcopi praestare dignatus es: tribue, quaesumus, ut, 
quod /246r/ nostris obtinere precibus non possumus, ipsius mereamur obtinere suf-
fragiis. Per.  
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Post nomina  

Auditis nominibus offerentum, fratres carissimi, omnipotentis Dei inenarrabilem mi-
sericordiam supplices postulemus, ut nomina nostra, qui in hunc celeberrimum diem 
in honorem sancti antistitis sui, Martini offerimus, benedicere et sanctificare, ipso 
suffragante, dignetur, et, quod illi hodie collatum est ad gloriam, nobis quoque profi-
ciat ad salutem. Per.  

Ad pacem  

Inclina, Domine, aurem tuam ad preces familiae tuae, et da pacem, quam permanere 
iugiter praecepisti; /246v/ illud etiam specialiter praestare digneris, ut parem caritatem 
teneamus, quam pontifex tuus, Martinus in hoc saeculo, te opitulante, meruit obtine-
re. Per.  

Immolatio  

Dignum … Nos te in laudibus sancti Martini (vide infra, ad A)  

Missale Ambrosianum (1r)  

I n  v i g i l i a  s a n c t i  M a r t i n i  e p i s c o p i  a d  m i s s a m   

Ingressa  

Vir iste custodivit. Require in folio CLX.  

Oratio super populum  

Omnipotens, sempiterne Deus: misericordiam tuam supplices exoramus, ut nobis per 
intercessionem sancti antistitis tui, Martini propitius ac placatus nostra peccata indul-
geas, et gloriam primae resurrectionis tribuas. Per Dominum.  

Ad Timotheum I. Capitulo VI.  

Carissime. Gratias ago Deo meo, quia confessus es bonam confessionem coram mul-
tis testibus. Praecipio tibi coram Deo, qui vivificat omnia in Christo Iesu, qui bonum 
testimonium reddidit sub Pontio Pilato, bonam confessionem, ut serves mandatum 
sine macula irreprehensibile usque ad adventum Domini nostri, Iesu Christi. Quem 
suis temporibus ostendit, beatus et solus potens, rex regum et Dominus dominanti-
um. Qui solus habet immortalitatem, et lucem habitat inaccessibilem. Quem nullus 
hominum vidit, sed nec videri potest. Cui honor sit et gloria in saecula saeculorum.  

Canticum  

Levavi oculos meos ad montes, unde veniet auxilium mihi.  

Evangelium  

Vigilate et orate, quia nescitis. Require in folio CLX.  
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Oratio super sindonem  

Da, quaesumus, omnipotens Deus, beati sacerdotis et confessoris tui, Martini meritis 
immensae nos tuae pietatis misericordiam consequi, quatenus, eius intervenientibus 
precibus, nostra queant deleri facinora. Per.  

Offerenda  

Veritas mea. Require in folio CLX. 

Oratio super oblata  

Suscipe, quaesumus, Domine haec munera de tua tibi largitate dicata, ut, interceden-
te pro nobis beato Martino, confessore tuo atque pontifice, ita fidelium mentes exer-
ceant, quatenus, temporalibus adiuti praesidiis, ad promerenda praemia transferantur 
aeterna. Per.  

Praefatio  

Vere dignum … aeterne Deus. Qui, ut infidelitatis tenebras profugares, divini verbi 
luce perspicuum ac miraculis coruscantem, beatum Martinum in partes occiduas di-
rexisti, qui profani erroris destruat templa, ac vexilla erigat pietatis. Hic suscitat mor-
tuos, ab obsessis corporibus saeva excludit daemonia, ac variis laborantes languoribus 
salutis remedia sublevat, ut, quos culpae caligo in mortem presserat, hos gratia revo-
caret ad vitam. Per Christum.  

Confractorium  

Qui me confessus.  

Transitorium  

Fidelis servus et. Require in folio CLX. 

Post communionem  

Deus, qui nos in commemoratione beati sacerdotis tui, Martini, atque pontificis gra-
tia potiore laetificas: concede propitius, ut per sancta, quae sumpsimus, et eius pro 
nobis intervenientia merita pertingere ad gaudia aeterna mereamur. Per.  

I n  f e s t o  a d  m i s s a m   

Ingressa  

Dispersit, dedit pauperibus; iustitia eius manet in saeculum saeculi, cornu eius exalta-
bitur in gloria.  

Super populum  

Exaudi, Domine, populum tuum, tota tibi mente subiectum, et beati Martini, sacer-
dotis tui atque pontificis supplicatione custodi, ut, /1v/ corde et corpore protectus, 
quod pie credidit, appetat, et, quod iuste sperat, obtineat. Per Dominum.  
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Ad Timotheum prima. Cap. III.  

Magnum est pietatis sacramentum, quod manifestatum est in carne, iustificatum est 
in spiritu, apparuit angelis, praedicatum est gentibus, creditum est in hoc mundo, as-
sumptum est in gloria. Spiritus autem manifeste dicit, quia in novissimis temporibus 
discedent quidam a fide, attendentes spiritibus erroris et doctrinis daemoniorum, in 
hypocrisi loquentium mendacium, et cauteriatam habentium suam conscientiam, 
prohibentium nubere, abstinere a cibis, quod Deus creavit, ad percipiendum eum 
cum gratiarum actione fidelibus et his, qui cognoverunt veritatem. Quoniam omnis 
creatura Dei bona, et nihil abiiciendum, quod cum gratiarum actione percipitur. San-
ctificatur enim per verbum Dei et orationem. Haec proponens fratribus, bonus eris 
minister Christi Iesu, enutritus verbis fidei et bonae doctrinae, quam assecutus es. In-
eptas autem et inanes fabulas devita, exerce te ipsum ad pietatem! Nam corporalis ex-
ercitatio ad modicum utilis est, pietas autem ad omnia utilis est, promissionem ha-
bens vitae praesentis et futurae.  

Versus in Alleluia  

Euge, serve bone et fidelis, intra in gaudium Domini tui.  

Secundum Ioannem. Capitulo X.  

In illo tempore. Dicebat Dominus Iesus discipulis suis: Ego sum pastor bonus. Bonus 
pastor animam suam dat pro ovibus suis. Mercennarius autem, et qui non est pastor, 
cuius non sunt oves propriae, videt lupum venientem, et dimittit oves, et fugit. Et lu-
pus rapit, et dispergit oves. Mercennarius autem fugit, quia mercennarius est, et non 
pertinet ad eum de ovibus. Ego sum pastor bonus. Et cognosco meas, et cognoscunt 
me meae. Sicut novit me Pater, et ego cognosco Patrem, et animam meam pono pro 
ovibus meis. Et alias oves habeo, quae non sunt ex hoc ovili, et illas oportet me addu-
cere, et vocem meam audient, et fiet unum ovile et unus pastor. Propterea me Pater 
diligit, quia ego pono animam meam, ut iterum sumam eam. Nemo tollit eam a me, 
sed ego pono eam a me ipso. Potestatem habeo ponendi eam, et potestatem habeo 
iterum sumendi eam. Hoc mandatum accepi a Patre meo.  

Post evangelium  

Ego sum pastor bonus, bonus pastor animam suam ponit pro ovibus suis.  

Super sindonem  

Adesto, quaesumus, Domine, plebi tuae, et intercessione beati sacerdotis et confesso-
ris tui, Martini confidenter tribue consequi, quod sperare donasti. Per.  

Offerenda  

Beati Martini meritum factumque laudamus pauperem nudum clamide indutum 
audit Iesum clara voce dicentem: Martinus adhuc catechumenus hac me veste 
contexit. V. Vere memor Dominus dictorum suorum qui ante praedixerat, quam diu 
fecistis uni ex minimis istis mihi fecistis. Martinus adhuc.  
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Super oblata  

Beati sacerdotis et confessoris tui, Martini, quaesumus, Domine, nobis pia non desit 
intercessio, quae et munera nostra conciliet, et tuam nobis indulgentiam semper obti-
neat. Per.  

Praefatio  

A G B 
Vere dignum … aequum 
et salutare, 
nos te, omnipotens Domi-
ne, in beati sacerdotis et 
confessoris tui, Martini 
laudibus honorare, qui, 
Sancti Spiritus /2r/ tui do-
no repletus, ita in ipso ty-
rocinio fidei perfectus in-
ventus est, ut Christum te-
xisset in pauperem, et ve-
stem, quam egenus acce-
perat, mundi Dominus in-
duisset.  
O, felix largitas, quam di-
vinitas operatur!  
O, chlamydis gloriosa di-
visio, quae militem texit, 
et regem!  
Inaestimabile donum est, 
quod vestire meruit deita-
tem.  
Digne huic confessionis 
tuae praemia contulisti,  
 
digne Arianorum subiacuit 
feritas,  
digne tanto amore marty-
rii persecutoris tormenta 
non timuit securus.  
 
Quanta putamus erit glo-
rificatio passionis, quando 
pars chlamydis sic exstitit 
pretiosa, et quid erit pro 
oblatione integri corporis 

Dignum et iustum est,  
 
nos te, Domine, Deus no-
ster, in laudibus sancti 
Martini honorari, qui, 
Sancti Spiritus tui dono 
succensus, ita in ipso tyro-
cinio fidei perfectus, ut 
Christum texisset in pau-
perem, et vestem, quam 
egenus acceperat, mundi 
Dominus induisset.  
 
 
O, felix largitas, qua divi-
nitas operitur!  
O, chlamydis gloriosa di-
visio, quae militem texit, 
et regem!  
Inaestimabile donum est, 
quod vestire Deum meruit 
deitatis.  
Digne huic confessionis 
tuae /247r/ praemium 
commisisti,  
digne Arianorum non sub-
iacuit feritati,  
digne tanto amore Marti-
nus persecutoris tormenta 
non timuit securus,  
 
quia tanta erat gloriatio 
passionis,  
 
 
 

Vere dignum et iustum 
est, omnipotens Deus,  
te in Martini tui laudibus 
honorari, qui, Sancti Spiri-
tus tui donum succensus, 
ita in ipso tyrocinio fidei 
perfectus inventus est, ut 
Christum texisset in pau-
perem, et vestem, quam 
egenus acceperat, mundi 
Dominus induisset.  
 
 
 
O, felix largitas, in qua di-
vinitas operitur!  
O, chlamydis gloriosa di-
visio, quae militem texit, 
et regem.  
Inaestimabile donum est, 
quod vestire Deum meruit 
deitatis.  
Digne huic confessionis 
tuae premium commisisti,  
 
digne Arianorum non sub-
iacuit feritati,  
digne tantum amorem 
Martinus /179r/ persecuto-
ris tormenta non timuit 
securus,  
quia tanta est glorificatio 
passionis,  
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recepturus,  
qui pro quantitate vestis 
exiguae et vestire Deum 
meruit, et videre?  
O, animi imitanda beni-
gnitas!  
O, virtutum veneranda 
potentia!  
Sic egit suscepti pontifica-
tus officium, ut per for-
mam probabilis vitae ob-
servantiam exigeret disci-
plinae.  
Sic apostolica virtute spe-
rantibus contulit medici-
nam, ut alios supplicatio-
nibus, alios visu salvaret.  
Haec tua est, Domine, vir-
tus et gloria.  
 
 
 
 
Per Christum.  

 
ut per quantitate vestis exi-
guae et vestire Deum me-
ruit, et videre.  
O, animi imitanda beni-
gnitas!  
O, virtutum veneranda 
potentia.  
Sic egit suscepti pontifica-
tus officium, ut per for-
mam probabilis vitae ob-
servantiam exigeret disci-
plinae.  
Sic apostolica virtute spe-
rantibus contulit medici-
nam, ut alios supplicatio-
nibus, alios visu salvaret.  
Haec tua, Domine, vene-
randa potentia, cui, cum 
lingua /247v/ non supplet 
meritis exorare, operibus 
sancti Martini, te opitu-
lante, mereamur imitari.  
Per Christum.  

 
ut per quantitate vestis exi-
guit vestire Christum me-
ruit et videre.  
O, animae imitanda beni-
gnitas!  
O, virtutum veneranda 
potentia!  
Sic egit susceptis pontifica-
tus officium, ut per for-
mam probabilis vitae ob-
servantiam exegerit disci-
plinae.  
Sic apostolica virtute 
sperantibus contulit medi-
cina, ut alios supplicatio-
nibus, alios visu salvarit.  
Haec tua es, Domine, ve-
neranda potentia /179v/ 
cui, cum lingua non sup-
pleat, meritis exorat.  
 
 
Per Christum, Dominum.  

Confractorium  

Domine quinque talenta. In folio CLX. 

Transitorium  

Sancti Martini magna est festivitas et pretiosa ipsius confessio, quem sic amavit magi-
ster et Dominus, ut horam sciret, qua mundum relinqueret, pacem dedit omnibus 
astantibus, et securus pergit ad caelestem gloriam.  

Post communionem  

Sumentes, Domine, gaudia sempiterna de participatione sacramenti et de festivitate 
beati Martini confessoris tui, suppliciter deprecamur, ut, quae sedula servitute, te do-
nante, gerimus, dignis sensibus tua munera tractemus. Per.  
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Missale Mozarabicum (402r)  

In festo sancti Martini episcopi omnia dicantur unius confessoris folio CCCCXXXII, excepto 
oratio et missa.  

Oratio  

Iesu, Deus noster et Domine, qui illustrem meritis Martinum, confessorem atque 
pontificem ita fecisti sapientiam custodire, ut in gloria mereretur et iucunditate consi-
stere, da nobis verae sapientiae intellectum et sanctae operationis studium, ut, paupe-
ribus praerogantes substantiam, facinorum nostrorum evadamus vindictam. R. Amen. 
Per misericordiam tuam, Deus noster etc. Dominus sit semper vobiscum. R. Et cum.  

Missa  

Immensum praeclarumque et omni laude dignissimum nomen Dei Patris omnipot-
entis, fratres carissimi, suppliciter exoremus, ut hodierna sollemnia, quae pro sancti ac 
gloriosissimi pontificis sui, Martini evocationis veneratione suscepimus, ipse sibi 
commendare dignetur, tribuatque, ut, sicut illi hodierno quondam die pro innumeris 
abstinentiae vel confessionis suae virtutibus caelorum regna patefecit, nobis quoque 
pro innumerabilibus peccatis consuetam misericordiam largiatur. R. Amen.  

Alia oratio  

Eminentissimum nobis, omnipotens Deus, hunc diem venerabilem ac plena admira-
tione dignissimum sacerdotis tui Martini transitus consecravit, qui, exutus corpore, 
caelum, quod quaesivit ex opere, invenit ex munere; qui saeculum calcavit in vitiis, 
regnum tuum intravit in gaudiis, reddens tibi animam, qualem dederas, qualem fece-
ras ex lavacro, qualem tibi placere dixeras ex praecepto; qui in pubescentis aetatis ex-
ordia iam tibi in adolescentia senescebat, prius se perfectione, quam professione mon-
strando, ut ante rem sanctitatis impleret, quam speciem religionis assumeret; qui, fri-
gore pau/402v/perem vestiendo amore tuo calcavit, et tibi vincebat miles alienus, et 
tibi militabat victoriam tuus, sic praeveniente gratia conscientiam, ut, dum non vide-
retur electus, probaretur assumptus. Dignus valde, cui te pro misericordia revelares, 
ut et tantum munus virtute cognosceret, et virtus remunerata plus cresceret. Cui, 
operante gratia tua, hoc fuerit instituere, quod curare, et per abundantiam, quam per 
te faciebat, mirabilium suorum diversitatem, magis familiare habuerit exemplis doce-
re, quam litteris. Qui, in se crucis tuae rigore suscepto, ita tibi verus cultor assisteret, 
ut laudis tuae causas vitae meritis ampliaret. Idoneus quippe, cui te per sacerdotii di-
gnitatem ecclesiae spem, populorum salutem, singularem quoque virtutem committe-
res familiarem, qui per arduum continentiae fastigium et amicum tuae gratiae blandi-
mentum futurorum praescius noveras in eo manentem humilem rem potentem. Hic 
igitur tuum prece populum salvet, qui tibi placuit opere, iustificetque peccatores in 
vita, qui iustificatus pervenit ad gloriam. Impetret, ut a te non puniamur a nostris, 
qui abs te meruit coronari de propriis. R. Amen.  
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Post nomina  

M B 
Deus, qui mirabilis es in sanctis tuis, cu-
ius cultui deputatur, quicquid amicis tuis 
honoris impenditur: intenta oratione te 
poscimus,  
ut hunc diem, quem sancti et incompara-
bilis viri, Martini illustravit excessus, pro-
sperum nobis et posteris in rebus actio-
num1 propitiatus indulgeas, tribuasque, 
ut cuius veneratores sumus, imitatores ef-
fici mereamur,  
hunc etiam virum, quem caelicolis admi-
randum, martyribus adgregandum aetatis 
nostrae tempora protulerunt, iubeas auxi-
lium nostris ferre temporibus.  
Dubium enim non est, quod sit martyr 
in caelo, qui fuit confessor in saeculo, 
cum sciatur non Martino martyrium, sed 
martyrio defuisse Martinum.  
Oramus, Domine, ut, qui tantum potuit 
tui[s] se aequari virtutibus, ut vitam mor-
tuis redderet, dignetur etiam defuncto-
rum spiritus conso/403r/lari, ac viventes 
in tribulatione defendere, qui potens fuit 
mortuos suscitare. Respondeat: Amen. 

Sanctum in mirabilibus, mirabilem De-
um in sanctis suis  
 
 
et confessoris Martini, ut cuius venerabi-
lem diem celebramus, mereamur eius esse 
participes.  
 
 
 
His vir, quem adnumerandum apostolis, 
martyribus adgregandum proxima ita in 
rem tempora protulerunt.  
 
Dubium enim non est, ut sit martyr in 
caelo, qui fuit confessor in saeculo, cum 
sciamus non Martinum martyrium, sed 
martyrium defuisse Martinum. /177v/  
Oremus, qui in tanto Domini potuit 
aequare virtutis, dignetur tribulatione de-
fendere, qui potens fuit mortuos suscita-
re.  

Ad pacem oratio  

Multis coram te, Deus Pater, exsultantes in laudibus, confessoris tui, Martini hodier-
no die obitus memoriam facimus, doctrinam recolimus, operum memoramus, qui, li-
cet totum vitae suae cursum gloriosa decoraverit pace, finem tamen ineffabili caritatis 
dono reddidit et probabilem, et illustrem, cum, vicinum sui cernens terminum finis, 
pacem inter se discordantibus restituit clericis, quo, ad aeternam continuo vocatus 
hereditatem, exemplo Domini tenendam suis pacem discipulis commendaret. Huius 
ergo viri suffragiis pelle a nobis, Deus, quicquid dividit unitatem, et dona, ut eidem 
consortes simus in praemio, cuius hic dilectionis edocemur exemplo. R. Amen.  

Illatio  

Dignum et iustum est, vere aequum et iustum est, nos tibi gratias agere, Domine san-
cte, Pater aeterne, omnipotens Deus, in depositione anniversariae commemorationis 
sancti Martini, episcopi et confessoris tui, quem pro pietate tua et servitute sua tam 
 
1
 Kézzel javítva, nyomtatva: nationum  
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beatum labore, quam munere inter sanctorum omnium florentissimas legiones ac feli-
cissimos martyrum choros et illustres et eminentium seniorum cathedras dextri ordi-
nis locum tenere confidimus, quia bona arbor bonos fructus facit, et bonus homo de 
bono thesauro cordis sui bona profert, cumque in eodem evangelio ipse docueris: ex 
fructibus eorum cognoscetis eos. Hunc ergo inter iustos iuste numerandum testantur 
facta per saeculum, signa post transitum, opera, dum vixit, mirabilium post recessum, 
cum praesertim ad unum sanctitatis culmen diversus mittat ascensus, non una est vir-
tutum via, quae gloriae tuae ducit ad regnum. Quid enim minus est crucem ferre per 
tempora, quam mortem subire per vulnera? Quid inferius est mundum vincere, quam 
gladium non timere, cum plus luctaminis habeat diuturnitas crucifixi, quam sceleritas 
interempti? /403v/ Quid supereminet affectus martyrii consummatus, quam diutius 
custoditus? Non distat propter te mortificatus a mortuo, cum in utroque sit glorio-
sum et abuti velle, quod placeat, pugnam sustinere sine defectu, an coronam rapere 
sine metu, propositum non mutare sub spatio, an implere desiderium sub momento. 
Par est, ut credimus, illecebris non cedere per dolorem, ubi aequalis in dilectione ani-
mus, percussor deest fidei, non confessor. Voluit triumphare, dum militat, qui milita-
re non destitit, dum consummat. Inter carnales pugnas et spiritales insidias laboriosus 
est hostem occultum superare, quam publicum, quia non sit levius sperare semper, 
quem caveas, quam non formidare, quem videas, iugiter in procinctu providere cau-
telam, quam fortiter in congressu servare constantiam. Non interest in angustia vivere 
serviturus, aut in poena devincere feriendum, cottidie declinare, quod decipiat, aut 
cum compendio ambire, quod finiat. Postremo in agone martyrum et exstruendam 
fidem hoc semper proponitur, quod horreat, hic etiam, quod delectat. Ibi tormenta 
terrori, hic etiam blandimenta discrimini. Ibi homo nititur expugnare per amara, hic 
diabolus inlaqueare per dulcia. Ibi mors securitatem praestat, hic securitas mortem fa-
cit, ibi alienae irae impietas, hic propriae naturae mobilitas inimica est. Sed in his 
omnibus nihil sine adiutorio tuo arroget humana fragilitas: tuis muneribus debet 
unusquisque deputare, quod vicit, qui tuis viribus portavit uterque, quod pertulit. 
Horum tu verus arbitror, Deus, quos propter nos supplices quaesumus, ut, sicut illi 
tibi accepti, ita nos illis mereamur esse suscepti. De quibus hoc nobis sufficit credere, 
quod una amoris tui causa per diversa merita, discreto vel fine, vel tempore feliciter 
afflicti, veraciter probati, clementer assumpti, et aequaliter sint beati, cum merito 
omnes angeli et archangeli non cessant /404r/ clamare cottidie, ita dicentes. R. San-
ctus, sanctus, sanctus.  

Post Sanctus  

Vere sanctus, vere benedictus Dominus noster, Iesus Christus, Filius tuus, qui solus 
servientium sibi et primordia consecrat, et fines glorificantes exornat, qui illorum 
commendat exitum finis, quorum vitam ambitio exornaverit sanctitatis, quique huius 
confessoris sui ita est glorificatus in opere, ut non pateretur eum confundi, inimicis in 
porta loquentem. Hic quippe vir, cuius mundo vita in testimonium, discipulis exstitit 
in exemplum, vidit eminus saevientem consistere adversarium, quem et apertis oculis 
exprobravit, quo se continuo in sinu Abrahae recipi veridica inspiratione praescivit. 
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Hunc tu, Deus summe, coram te pro nostris facinoribus intercessorem statue, quem 
dono gratiae tuae et vita illustrem, et mortis in terminatione constituisti insignem. 
Per te, Domine ac Redemptor aeterne.  

Post Pridie oratio  

Placeat tibi, Domine, quod offerimus, et sanctifica, quae tibi sanctificanda litamus, ut 
hoc die, quo beatissimus praesul, Martinus glorioso transmigrationis evocatus est obi-
tu, donetur a te nobis omnibus indulgentia peccatorum. R. Amen.  

Ad orationem dominicam  

Deus, qui animam viri sancti ac confessoris tui, Martini, solutam carnali compage, 
caelesti collocasti requie, ut tuorum consors exsisteret angelorum, qui vita calcaverat 
mundum, essetque paradisi possessor, qui eremi exstiterat habitator, haberetque cae-
lestis gloriam vitae, qui, increpato diabolo, triumpharet in morte: tu nos, praedicti vi-
ri obitus memoriam celebrantes, actu placabiles, cogitatione facito esse felices, quo, 
nec opere, nec cogitatione sordentes, et corde, et lingua proclamemus ad te, ita dicen-
tes: Pater noster, qui es in caelis. Dicat presbyter: Humiliate vos benedictioni. Domi-
nus sit semper vobiscum. R. Et cum.  

Benedictio  

Christus Dominus, qui per confessorem suum, Martinum pacem discordanti restau-
ra/404v/vit Ecclesiae, faciat vos, eodem intercedente, omni peccato carere. R. Amen.  

Quique illum, exprobrantem Zabulum, admirabili glorificavit in transitu, iustificet 
vos propriae vocationis in exitu. R. Amen.  

Ut in eius sinu post obitum receptos vos gaudeatis, quos idem se recipi patulis 
praedixit oraculis. R. Amen.  

Per misericordiam ipsius Dei nostri etc. Dominus sit semper vobiscum. R. Et cum. 
Dicat chorus: Gustate. Require in festo Corporis Christi, folio CCLXVII.  

Communio  

Refecti Christi corpore et sanguine, te laudamus, Domine, alleluia alleluia alleluia.  

Oratio  

Deus, perennis salus, beatitudo inaestimabilis, da quaeso, ut, qui ineffabili munere 
tuo sancta ac beata sumpserunt, sancti ac beati esse mereantur. R. Amen. Per miseri-
cordiam tuam Deus noster etc. Dominus sit semper vobiscum. R. Et cum. Sollemnia 
completa sunt in nomine Domini nostri Iesu Christi. Votum nostrum sit acceptum 
cum pace. R. Deo gratias.  
 


