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AJÁNLÁS 

Aki a liturgiával foglalkozik, az mindig besodródik a Hagyomány 
bűvkörébe, hiszen az Egyház szertartásai nem mások, mint tulajdon 
hitének ünnepekké formálásai. Aki a liturgiával foglalkozik, fölfedezi 
a jelek és szimbólumok mögött a misztériumot: a Krisztus-Főségű 
Egyház ugyanis úgy őrzi Mesterének titkait, hogy a ceremóniának 
látszó cselekmények segítségével folytonosan hódol az Atyának. 
Közben megjeleníti a Fiúban kapott léttöbletet, s így ugyancsak foly-
tonosan fölajánltatik az embernek a megváltás titkaiba való behatolás. 
Azaz a belőlük való részesedés, végső soron a megszentelődés. Aki 
a liturgiával foglalkozik, az biztos lehet abban, hogy erőfeszítésével 
a teológia szívét érinti: a biblikum, a dogmatika, a szentségtan, az 
egyháztan stb. mind-mind odaadja kincseit, csodálatos meglátásait, 
hogy a liturgiában minden közös ünnepléssé, imádsággá nemesed-
jen. 

Aki a liturgiatörténettel foglalkozik, annak tisztelettel kell a múltra 
tekintenie. Értékeket szükséges tulajdonítani a minket megelőző ko-
roknak, mely értékeket ki kell bányászni, melyek hatásait ki kell mu-
tatni, hogy az örökségnek méltó és értő folytatói lehessünk. Aki a li-
turgiatörténettel foglalkozik, annak a régi szertartások kialakulásának 
eredetét kell fölfedeznie. Hiszen csak így lehetséges belelátnunk ele-
ink gondolkodásába és érzületébe, s egyedül így láthatjuk meg az 
igazi összefüggéseket, hogy miért így élték meg hitüket, miért így 
testesítették meg ünneplésüket. Miért így alakítottak ki szintézist, 
hogy azt továbbadják a következő generációknak, biztosítván ek-
képpen a lex orandi - lex credendi elv alapján a hit tisztaságának 
kontinuitását. 

Aki azonban a liturgiával és a liturgia történetével óhajt foglalkoz-
ni, annak komoly szakmai kvalitásokkal szükséges rendelkeznie. Pl. 
kiváló latinista legyen, hogy a régi szakramentálékat, misszálékat, 
graduálékat, breviáriumokat, sőt kódexeket értékük valósága alapján 
tudja elemezni, összehasonlítani, más nyelvű és más tradíciójú forrá-
sokkal egybevetni, tartalmilag fontos dolgokat a kis módosulásokban 
is észrevenni. Aki tehát liturgiával és liturgiatörténettel foglalkozik, 
annak a tudományos fegyverzetnek és módszertannak birtokában 
kell lennie. 



Galambos Ferenc Iréneusz bencés atyának Az egyházi év a ma-
gyar középkorban című munkájában minden felsorolt kritérium be-
teljesedését láthatjuk. Kis szomorúsággal arra is gondolhatunk, hogy 
az 50-es években Radó Polikárp (szintén bencés szerzetes) profesz-
szorsága alatt milyen reményteljes liturgiával foglalkozó nemzedék 
létezhetett: szakmai pontosság, alapos felkészültség, minden akkor 
fellelhető forrás feldolgozása, hiteles precizitás stb. jellemzi Iréneusz 
atya művét. Úgy is mondhatnánk: az a szakmai alázat, mely képes az 
értő és nem szimplifikáló szükséges egyszerűsítésekre, hogy a vég-
eredmény kirajzolódjon. A sajátos végeredmény: a középkorban élt 
őseink hite, a hitnek imádsággá és ünnepléssé szerveződése, azaz 
hitvalló istendicsérete. 

Nagy örömömre szolgál, hogy a Pannonhalmi Füzetek sorozat-
ban megjelenhet ez a munka. Mert így a Hittudományi Kar könyvtá-
rának polcáról, a régi disszertációk sajátos ismeretlenségéből elő tud 
lépni a szélesebb nyilvánosság elé. S így nem csak forrásanyag tud 
lenni azok számára, akik a liturgia csodálatos titkaival szakmailag 
akarnak foglalkozni, hanem minőségre, láttatni tudásra, alázatos tu-
dományos elkötelezésre is példát tud adni. Adja Isten, hogy a szeren-
csésebb korban született fiataljaink között is legyenek olyan szellemi 
felvértezettségű és olyan alapos munkára képes kutatók, akik miköz-
ben ismerik és megbecsülik elődjeik teljesítményeit, át is tudják ven-
ni a liturgia tudományos szolgálatának stafétabotját, és álmaikat be-
teljesítik. 

Budapest, 2000. július 27. 

Prof. Dr. Tarjányi Zoltán 
Liturgia és Lelkipásztorkodás Tanszék, 

PPKE, Hittudományi Kar 



I. CÉLKITŰZÉS ÉS TUDOMÁNYTÖRTÉNETI BEVEZETÉS 

Célunk a magyar középkor hat évszázadából a liturgikus év feltá-
rása és szintézisben való ismertetése. 

Mint egy darabokra tört művészi alkotással, képpel vagy szobor-
ral, melynek azonban megmaradt töredékeiből is a nagyság és ne-
messég, mindamellett nem kevés egyéni vonás is felcsillámlik és en-
ged következtetni a tökéletesen soha vissza nem állítható műalkotás 
szépségére, fönségére, így állunk valahogy magyar középkori litur-
giánk népünk tragikus sorsa miatt roppant hiányos emlékeivel is. 
Megkíséreljük, hogy az utóbbi időben föllendült hazai liturgiatörté-
neti kutatás adatait dolgozatunkban összeszedjük és a liturgikus év 
rendje szerint csoportosítsuk, hogy ezzel is kimutassuk középkori li-
turgiánk gazdagságát, szépségét, egynémely egyéni vonását, vagy 
legalábbis azt, hogy: „Egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalóak!'" 

Korunk egyháztörténelmének érdeklődése egyre inkább a „belső 
történet" felé fordul. A szakembereket és az érdeklődők szélesebb 
rétegeit egyaránt nem annyira a külső események foglalkoztatják, 
mint inkább az „élet", a lelkiség alakulása, problémái, talán éppen 
azért, mert ezeken keresztül keresi a saját kérdéseire, körülményeire 
a választ, problémáira a megoldást. 

A „belső", vagyis a vallásos élet megismerésének első feltétele, 
hogy feltárjuk a lelkiség forrásául szolgáló egyik legfontosabb alakító 
tényezőt: az egyes korok sajátos liturgiáját. Középkori történetünkre 
ez annál is inkább áll, mert hazánknak hat évszázadon át - az átvett 
frank-római alapokon - önállóan fejlődő rítusa volt. Ez a magyar-
római liturgia az 1630. évi nemzeti zsinatig volt érvényben, amikor is 
PÁZMÁNY PÉTER a török és protestáns veszély pergő tüzében , 
amelyhez technikai okok is hozzájárultak, bevezette az egységes 
római rítust. Ama nehéz időkben ezzel is szorosabbra akarta fűzni 
kapcsolatunkat az Egyház fejéhez és középpontjához, biztosítani a 
Tridentinum reformeszméinek keresztülvitelét, a katolikus megújho-
dás sikerét, ugyanakkor azonban feláldozta Árpád-kori vallásos éle-
tünknek és kultúránknak ezt a legértékesebb emlékét. De nemcsak 
önmagában véve - hiszen a liturgiatörténet napjainkban immár önál-
ló tudománnyá izmosodott - , a teológia és az egyháztörténelem 
szempontjából fontos liturgikus emlékeink feltárása és feldolgozása, 
hanem a művelődéstörténelemnek, az irodalom- és zenetörténetnek, 



a néprajztudománynak sem szabad elhanyagolnia vagy figyelmen kí-
vül hagynia szellemi életünk eme mélyen fekvő szakaszát. A kiraga-
dott vagy egyoldalúan kezelt emlékek ugyanis könnyen ferde felfo-
gást, megállapítást alakíthatnak ki egyes korokról. Az élet rendes 
menetét ugyanis ritkábban örökítették meg (pl. oklevelekben), in-
kább csak azt, ha valami rendkívüli, rendszerint baj vagy hiba tör-
tént. Márpedig, ha csak ezeket vesszük figyelembe, nagyon egyolda-
lú képet kaphatunk. Az ilyen felfogás pl. csak a szociális bajokat, er-
kölcsi kilengéseket, állítólagos huszita bibliákat, eretnek ferencese-
ket stb. veszi észre a magyar középkor lelkiségéből. 

„A beltörténet még töretlen ösvény. Csodálnunk kell, hogy any-
nyian művelték az egyháztörténetet s az egy SZVORÉNYI kivételével 
senki sem fordított erre kellő figyelmet" - írja KNAUZ NÁNDOR 186 
sköv.ben a Magyar egyház régi szokásairól írt művének bevezetőjé-
ben.2 

Szertartáskönyveink első kutatója, HORVÁTH ISTVÁN (1784-
1846) ösztönszerűen, előtte járatlan úton haladt, amikor a magyar li-
turgikus emlékekre vonatkozó kéziratokat és nyomtatványokat elő-
ször vette jegyzékbe.3 Az ő búvárkodásait fejlesztette tovább KNAUZ 
előbb említett alapos tanulmánya, mely elöljárója volt nagy Kortaná-
nak.' A magyar liturgiatörténet másik nagy úttörője, DANKÓ JÓZSEF 
(1829-1895) Magyar szertartási régiségek c. művében5 és Vetus hym-
nariumában6 az emlékek sokoldalú ismeretével rendelkezve már a 
középkori magyar liturgia legjellemzőbb részeit, vonásait mutatja be. 

Knauz és Dankó munkája sajnos azután elszigetelődött és főleg 
rendszertelenségbe süllyedt a különben sok értékes részletadatot fel-
táró későbbi kutatók kezén. 

CSONTOSI JÁNOS, VARRÓ ELEMÉR, ZALÁN MENYHÉRT és 
KNIEWALD KÁROLY nevei jelzik a megélénkülő liturgiatörténeti ku-
tatás eredményeit, mely RADÓ POLIKÁRP módszeresen kidolgozott 
„catalogue raisonné"-jében érkezett el oda, hogy általa végre szinté-
zisre volna hivatott. Ebbe kapcsolódik bele szép számú tanítványai-
nak munkája is. Szerény dolgozatunkkal is ezt szeretnénk tenni, ami-
kor megkíséreljük az utóbbi időben föllendült hazai liturgiatörténeti 
kutatás adatait összeszedni és a liturgikus év rendje szerint csoporto-
sítani. Ezzel is kimutatjuk középkori liturgiánk egynémely egyéni 
vonását. 

Mielőtt munkánkat megkezdenénk, számot kell vetnünk az elő-
dökkel, akik ezen a területen dolgoztak és a szükséges forrásokat 
feltárták, részben fel is dolgozták. Ez a rövid tudománytörténeti be-



vezetés egyúttal általánosságban számot ad a felhasznált és átvizsgált 
forrásanyagról is, amelynek részletes ismertetése alább következik. 

Elsősorban a kéziratos anyagot vettük tekintetbe: a sacramentari-
umokat, lectionariumokat, graduálékat, misszálékat (plenariumokat), 
melyek főleg a szentmisét és a vele kapcsolatos szertartásokat köz-
lik; de tekintetbe vettük a zsolozsmát vagy annak egyes részeit tar-
talmazó antifonálékat, breviáriumokat, főleg ahol a nép részvétele is 
kimutatható; azután főleg a mai directóriumok ősét: az ordináriuso-
kat, agendákat, obsequialékat. Alapul szolgáltak ehhez a kéziratok 
jegyzékei és kiadásai, elsősorban Radó Polikárp művei." 

A kéziratos, liturgikus anyag mellett a XV. század végén megjele-
nő nyomtatott misszálékat,K ill. azoknak kézírásos bejegyzéseit is te-
kintetbe vettük.9 

A magyar liturgiatörténet nagy úttörőinek műveiből dolgozatunk-
hoz elsősorban a következőket használtuk fel: KNAUZ nagy tanul-
mányából különösen a Nagyböjtről szóló részt,10 DANKÓ-nak pedig 
főleg a Nagyhét utolsó napjaira vonatkozó adatait értékesítettük." 
Adatokkal szolgált TÖRÖK MIHÁLY Az esztergomi egyház régi szoká-
sai c. cikksorozatával.12 Főleg az egyházi év körmeneteire vonatkozó-
an tudtuk felhasználni RAJNER LAJOS művét." 

A hazai protestáns liturgiatörténeteket is haszonnal értékesítettük, 
sajátos szempontjaik miatt is.1'1 

Állandóan szem előtt tartottuk természetesen elsősorban az egyhá-
zi évről szóló katolikus műveket, főleg P. GUÉRANGER,15 I. SCHUS-
TER,1,1 L. EISENHOFER,1" a magyarok közül pedig: LONOVICS JÓ-
ZSEF,"1 MIHÁLYI ÁKOS és ARTNER EDGÁR19 20 műveit. 

A liturgikus források mellett kiaknáztuk a magyar nyelvű kódexe-
ket is, az ún. „kolostori irodalmat" SIMON JÓZSEF21 kalauzolása nyo-
mán, a Volf-féle Nyelvemléktár szövegközlését. 

Ünnepeink magyar neveivel két nagyobb tanulmány is foglalko-
zott már: BABIK JÓZSEFÉ22 és VELLEDITS LAJOSÉ.23 Az ő adataikat is 
fölhasználtuk, kibővítettük, ill. kiigazítottuk. 

A középkor lelkiségének gondolatvilágára, szokásaira az egykorú 
írásos és nyomtatott emlékeken kívül főleg az élő néphagyomány 
hívható még tanúságtételre. Az ugyancsak kibontakozásban lévő 
magyar vallásos néprajz adatait is fölhasználtuk tehát, amennyiben 
azok akár az egykorú vonatkozások, vagy - ha későbbi időből van rá 
adatunk - egyéb körülményeik miatt középkori eredetűek, vagy kö-
zépkori előfordulásuk föltételezhető. (Pl. ha valamely szokást a pro-
testánsok erősen támadtak, vagy éppen ellenkezőleg, megengedtek, 



bár elveikkel nemigen volt összeegyeztethető,21 vagy általában, ha 
valamely szokás az egész országban általánosan elterjedt: valószínű-
leg a középkorban is megvolt már.) Fölhasználtuk tehát RÉSŐ ENSEL 
SÁNDOR,25 MÓRA ISTVÁN,26 legfőképpen pedig BÁLINT SÁNDOR,27  

MANGA JÁNOS és legújabban KERÉNYI GYÖRGY28 29 műveit , a 
Magyarság Néprajzának és a szakfolyóiratoknak cikkeit. 

A célkitűzésünkhöz feltárt és egyre bővülő tudományos anyag ké-
szen áll, mint az építőkövek és téglák az épülethez. Célkitűzésünket: 
a magyar középkor egyházi évének megismerését és ismertetését 
eddig még nem valósították meg. SIMON JÓZSEF említett disszertá-
ciója csak a középkor végi és csak a magyar nyelvű kolostori iro-
dalom alapján végezte el kiváló munkáját. Az előtte lévő öt század 
feltárt anyagának átkutatása és szintézisbe állítása a mi célkitűzésünk. 

Dolgozatunk első részében a liturgikus év karácsonyi ünnepkö-
rének magyarországi ünneplését állítottuk össze. A második részben 
ezt a feldolgozó és szintetikus munkát folytattuk tovább a húsvéti 
résszel, vagyis a megváltás ünnepkörével. 



EL A FORRÁSANYAG RÉSZLETES ISMERTETÉSE 

A forrásokat műfajaik szerint, de azon belül időrendben csopor-
tosítjuk. 

A. A szentmisére vonatkozó 
a. kézírásos kódexek. 
1. Liège-i (lütticbi) vagy Oláh-féle Evangelistarium. Erről az esz-

tergomi Főszékesegyházi kt-ban (jelzés nélkül) található XI. századi, 
a szentmise evangéliumait tartalmazó - a könyvtár „legrégibb és leg-
tiszteletreméltóbb" - kódexéről KNIEWALD KÁROLY állapította meg, 
hogy Sanctoralé)'áwak tanúsága szerint a liegemaastrichti egyház-
megyében lévő valamelyik bencés monostor számára készült. Oláh 
prímás megújítási bejegyzése szerint 1078 volna keletkezési éve/" 
RADÓ POLIKÁRP feltevése szerint, már a XI. században Magyar-
országon lehetett és a magyar liturgikus könyvek mintájául szolgált.11 

2. Szelepchényi-kódex. Ugyancsak az esztergomi Főszékesegyházi 
kt. őrzi a nyitrai káptalan letétjeként ezt a díszes XI. századi evan-
gelistáriumot. Egykori tulajdonosáról kapta a nevét. RADÓ POLI-
KÁRP nagy jelentőségű tanulmányában" kimutatta, hogy északi-
frank eredetű, az ó-gallikán liturgia több sajátosságát őrzi, de már 
magyarországi szerzetesek használatára készült 1000 és 1073 között. 
Szent Adalbert, Alexius, Vencel, Margit és Demeter ünnepei esnek itt 
perdöntően latba. Kalendáriuma a Pray-kódex ősének tekinthető; 
nincsenek ugyan még benne a magyar szentek, egyszerűen azért, 
mert a magyar szenteket akkor még nem tisztelték. Nemcsak a „leg-
régibb Magyarországon írott könyv", a „hazai liturgia fejlődésének el-
ső tanúja", de bizonyítja azt is, hogy a „magyar liturgia Cluny szelle-
mében liturgikus egységre törekedett s megelőzte ezzel csaknem 
egész Európát."" 

3. Hahóti kódex. A zágrábi érseki kt. MR 126 jelzésű sacramenta-
riuma. 1073 és 1092 között keletkezett Szent Margit szűz magyaror-
szági bencés apátságában (Hahót, Veszprém egyházmegye), ugyan-
csak frank (fontenelle-i) minta után. Múltunknak ez a tiszteletreméltó 
emléke azonban csak a pap által mondandó oratiókat tartalmazza, hi-
ányzik belőle a miserend is, így tehát a tulajdonképpeni miseliturgia 
fejlődésére nézve nem nyújt felvilágosítást.31 



A votív misék között találjuk: Szent István, Imre (Henricus) és 
Gellért miséjét, mert ünnepüket csak a szabolcsi zsinat (1092) tette 
kötelezővé. Szent László az általa alapított zágrábi egyház számára 
ajándékozta, hol azután mintapéldányul szolgált, mint azt KNIE-
WALD tanulmányaiban kimutatta.3S 

4. Hartwick, győri püspök Agenda Pontificalisa. Ugyancsak a 
zágrábi érseki kt-ban: „Missale antiquissimum" MR 165 jelzéssel ta-
lálható. Ez is az egyházmegye alapításakor került Zágrábba. GER-
MAIN MORIN36 és KNIEWALD17 szerint 1100 körül készült. A magyar 
szentek ugyan hiányoznak belőle, de minden egyes rítusa (kereszt-
ség, bérmálás, utolsó kenet, egyházi rend kiszolgáltatása) a későbbi 
magyar és horvát liturgiának kiindulópontja. Az Exultetjében szerep-
lő „Chartuirgo" és a benne lévő Tractus Stellae helyszínrajza bizo-
nyítja győri származását. 

5. Pray-kódex vagy Boldvai Sacramentárium. Nemz. Múz. Nyelv-
emlékek 1. Árpád-kori liturgiánk klasszikus emléke, de nyelvészeti és 
kultúrtörténeti szempontból is rendkívüli jelentőségű. A kódex név-
adója, PRAY GYÖRGY nyitja meg a róla szóló kiterjedt irodalmat. 
Különösen ZALÁN MENYHÉRT, KNIEWALD KÁROLY és KÜHÁR 
FLÓRIS kutatásai alapján eredetét, jellegét és jelentőségét eléggé 
ismerjük, bár teljes kiadására mind ez ideig még nem került sor. 
1192-1196 között írták (a benne található „Pozsonyi krónika" 1095-
tel szakad meg) a boldvai bencés apátságban, melynek leégése után 
(1203- évi bejegyzés: „Monasterium johannis b/aptiste/ comburitur 
iuxta bulduam situm") valószínűleg Somogyvárra került. 1228-ban 
Deákiban találjuk, a XIII. század közepétől azután Pozsonyban, ahol 
liturgikus könyveinkre (vö. pozsonyi misszálék) nagy hatást gya-
korolt. Első részének Ordo Romanusa. - melyet a magyar püspökök 
kötelezővé tettek - határozhatta meg a magyar liturgia mindinkább 
római jellegét. A Pray-kódex maga, csakúgy, mint eddig fölsorolt 
összes liturgikus könyvünk franciaországi hatás alatt áll. A hazai li-
turgiatörténet szempontjából fontos: naptára, miserendje, „proprium 
de tempore"-jéből: nagyböjti és virágvasárnapi körmenete, a Ludus 
Paschalis, a szentmise előtti szenteltvízhintő körmenetek, húsvéti 
ételáldásai, az Officium fontis, a szentek miséi, esketési, temetési 
szertartása (a magyar Halotti beszéddel), az alapkőletételnek még a 
missziós korra visszautaló rítusa.3K 

6. A XIII. századi Németújvári misekönyv. Németújvár Ferences 
kt. M. 28. Az Árpád-kor eddig ismert egyetlen magyar „missale ple-
num"-a. Ünnepei semmi monasztikus jelleget nem árulnak el. Nincs 



még meg benne az úrfelmutatás és hiányoznak a XIII. század nagy 
„divatos" szentjei is. RADÓ POLIKÁRP, aki ZALÁN MENYHÉRT kéz-
iratából először tette közzé szövegét, Szent Mór ünnepe és a pécsi 
székesegyházra illő dedikációs megjegyzése miatt Pécs egyházme-
gyeinek véli.39 

7. Esztergom egyházmegye Szent Paulinus egyházának mise-
könyve. Nemz. Múz. clmae 95. Bejegyzése szerinti írójáról: „Perthol-
dus"-kódexnek is nevezik. Megvannak benne a magyar szentek mi-
séi. A XIV. században keletkezett.i(l 

8-9. Az Anjou-korból maradt ránk a szepesi káptalan két XIV. 
századi misszáléja, a Nemz. Múz. clmae 93 és 92 jelzésű kódexe. 
Kollegiális templomban használták, a magyar szentek mellett len-
gyel, ill. cseh hatás is észlelhető bennük, azonkívül német és szláv 
bejegyzéseikből következtethetünk használati helyükre. Liturgiatörté-
neti szempontból jelentős naptáruk, felajánlási rítusuk, nagyheti szer-
tartásuk." 

10. XIV. századi (kassai?) misszálé. Nemz. Múz. clmae 395 a jele. 
1389 előtt íródott, mert Visitatio ünnepe csak későbbi bejegyzésként 
szerepel benne. Egy ideig a kassai ferencesek tulajdonában volt, 
majd Németországba került. Illuminatúrája is kassai munkára vall, 
sanctoraléján lengyel hatás látszik.12 

11-12-13-14. Pozsonyi misszálék címén foglaljuk össze azokat a 
misekönyveket, amelyeket a XIV-XV. században Pozsonyban hasz-
náltak. JÁVOR EGON" látta el őket keletkezésük hozzávetőleges ko-
ra szerint az A-G betűkkel, ehhez csatolt aztán még kettőt RADÓ 
POLIKÁRP, az „I" és „H" jelzésűeket. 

A pozsonyi misszálék közül XIV. századi a „A", „B", „C" és „H" 
kódex. Mindegyik a Nemz. Múz. kt-ban található clmae 214-215-220 
és 94 jelzéssel.'"' Jellegzetességük és érdekességük JÁVOR szerint: a 
vasár- és ünnepnapi szenteltvízhintés szertartása, a nyilvános bűnö-
sök ünnepélyes vezekléskezdése, a virágvasárnapi pálmaszentelés s 
a többi nagyheti szertartás, ételáldás. A Habóti-, Szelepcbényi- és a 
Pray-kódexhez viszonyítva határozottan gazdagodott ünnepjegyzé-
kük.n A „H" kódexből hiányzik Sarlós B. A. ünnepe, tehát 1389 előtt 
készült, majdnem egészen átveszi a Pray-kódex kalendáriumát, illu-
minatúrája pedig az „A" kódexszel mutat benső rokonságot.46 

15. XIV. századi misszálé-töredékek a soproni városi levéltárban. 
Valahányszor hivatkozunk rájuk, jelezzük levéltári számukat is.'17 

16. A soproni Golso-kódex - Nemz. Múz. clmae 91 - írójáról vagy 
megrendelőjéről („... liber domni stepphani dicti Golsonis de sup-



pronio...") kapta nevét. 1363-ban készült. Értékesek a nagyheti szer-
tartásokra vonatkozó adatai.1H 

17. Lengyel misszálé. M. Nemz. Múz. clmae 451. 1379-ből tartal-
maz már bejegyzést, tehát előtte készült. Szent István király oratiójá-
nak bejegyzéséből arra következtethetünk, hogy Magyarországon is 
használták, mégpedig Kassán.19 

18. Miskolchi László garamszentbenedeki misszáléja 1394-ből. Eg-
ri Egyházmegyei kt. U 2. VI. 5. Kolofonja tudósít az író nevéről és 
megírásának idejéről. A szentek ünnepei tanúsítják bencés voltát, a 
Szent Vér ünnepe pedig Garamszentbenedekre utal.'1' 

19. XIV. századi domonkos misszálé, XV. századi magyar propri-
ummal. Nemz. Múz. clmae 318.51 

20-21-22. A XV. századból valók a pozsonyi misekönyvek közül 
a „D", „E", „I" jelzetű kódexek. Nemz. Múz. clmae 216-218, ill. esz-
tergomi Főszékesegyházi kt. L. I. 7. Külső kiállításra, de tartalmilag is 
a „D" kódex a leggazdagabb. Nagyszombati Mihály pozsonyi kano-
nok írta 1403-ban. Érdekességei a nagypénteki és nagyszombati 
szertartások részletes leírása. Az „I" jelzésűnek pozsonyi eredetét 
RADÓ POLIKÁRP bizonyította be,S2 bár kétségtelenül nincs az „I" 
kódexnek a többi pozsonyi misszáléval olyan benső kapcsolata, 
mint amilyen fennáll a hét első pozsonyi misszálé között/1 

23- XV. századi pálos úti misszálé, a jászói premontrei kt-ban. 
Csak szemelvényesen hozza az egyházi év miséit, köztük a magyar 
szentekét is/"1 

24. XV. századi ferences úti misszálé. Egyet. kt. cl 106. Nem tar-
talmaz ugyan semmi magyar sajátosságot, de, mivel II. József felosz-
lató rendelete révén került az Egyet, kt.-ba, feltételezhetjük hazai 
eredetét, ill. használatát." 

25. Pálóczi György esztergomi érsek (1423-1439) misekönyve. 
Nemz. Múz. clmae 359- Általában egyezik az esztergomi miseköny-
vekkel/6 

26-27. A XV. század végéről való a pozsonyi „F" és „G" misszálé. 
Nemz. Múz. clmae 222 és 219. Az „F" kódexet Potennperger János, 
az oklevelekben is többször szereplő városbíró és polgármester ké-
szíttette/7 Ez a készíttetőjéről tudósító felirata, naptárának és sancto-
raléjának magyar szentjei bizonyítják pozsonyi eredetét. A „G" kódex 
keletkezésének történetét is beírás mondja el: A tekintélyes és buzgó 
Rosentalerin Magdolna készíttette 1488-ban, a Szent Márton plébánia-
templom főoltárának használatára.58 



28. Batthyány Boldizsár kőszegi kapitány használatára írta a 
Nemz. Múz. Nyelvemlékek 17 jelölésű misszáléját Nemes Fáncsi 
Antal 1489-ben, amint erről bennünket a könyv bejegyzése tudósít. 
Érdekessége a magyar nyelvű naptár s maga az a tény, hogy világi 
ember számára készült. Főleg votív miséket tartalmaz, a középkori 
laikus misszálénak ez az értékes tanúja.19 

29. Pannonhalmi Evangelistarium, Egyet. kt. cl 113. 1515-1516-
ban írta Pál testvér, született Losonci Forgách Tamás az első pannon-
halmi főapát, Tolnai Máté számára. A magyar szentek ünnepei hiá-
nyoznak belőle. Érdekessége a bencés fogadalmi formula.60 

b. ősnyomtatványok. 
A kézírásos misszálék mellett a XV-XVI. század fordulóján megje-

lennek a nyomtatott misszálék is. A mohácsi vész előtti magyarság 
magas európai kultúrájára vet fényt az a körülmény, hogy meglepő 
tömegben jelennek meg liturgikus nyomtatványaink. Harmincnégy 
év alatt 1484-1518 között tizenkilenc kiadást ért meg az esztergomi 
főegyházmegye misekönyve, hetvennyolc év alatt (1480-1558) tizen-
három kiadást az esztergomi agendák és ordinárius könyvek. A ma-
gyar főegyházmegye eszerint bármely más egyházmegyéhez viszo-
nyítva első helyen áll. Esztergom mellett a zágrábi és pécsi egyház-
megye is adott ki misszálét és breviáriumot, ordinariust pedig az eg-
ri. DANKÓ-nak a nagyhétről szóló értekezése és RADÓ POLIKÁRP-
nak ezen megállapításokat közlő műve61 alapján mi csak az egyházi 
év dolgozatunkban tárgyalt szakaszára vonatkozó adatokat gyűjtöt-
tük össze. A következő nyomtatott misszálékra hivatkozunk: 

30. 1480. évi veronai kiadású Missale ad usum dominorum Ultra-
montanorum. Nemz. Múz. - Hubay 1, 37. 

31. 1484. évi nürnbergi kiadású Missale Strig. Nemz. Múz. - Hu-
bay 2, 38. - RNyomt 9 sz. 

32. i486, évi velencei kiadású Missale Strig. Nemz. Múz. - Hubay 
3, 39. 

33- 1491. évi brünni kiadású Missale Strig. Nemz. Múz. - Hubay 
5, 41. 

34. 1498. évi velencei kiadású Missale Strig. Egyet, kt - Hubay 9, 
45. 

35. 1499. évi velencei kiadású Missale Quinqueeccles iense . 
Nemz. Múz. - Hubay 10, 46. - RNyomt 45 sz. 

36. 1501. évi lyoni kiadású Missale Strig. Nemz. Múz. - Hubay 11, 



37. 1503. évi velencei kiadású Missale Strig. Nemz. Múz. - Hubay 
13, 51. - RNyomt 56 sz. 

38. 1508. évi bécsi kiadású Missale Strig. Egyet. Kt. - Hubay 15, 52. 
39. 1511. évi velencei kiadású Missale Strig. Nie. de Francfurt. M. 

Nemz. Múz. - Hubay 17, 55. - RNyomt 70 sz. 
40. 1512. évi velencei U. Keym kiadású Missale Strig. Egyet kt. El-

ső használója egy ismeretlen nevű plébános, aki a mohácsi csatában 
is részt vett és megsebesült, a hely, ahol működött: Bytacia, év: 
1538. Az egész misszálét teleírta értékes liturgikus jegyzetekkel. 
Utána Wolfgangus Zalcer de Pukano, hibbei plébánosé lett a könyv, 
aki 1552-ben halt meg misemondás közben. - Hubay 19a, 58. -
RNyomt 83 sz. 

41. 1514. évi bécsi kiadású Missale Strig. Jászóvári Prépostsági 
Központi Főkönyvtár. 1538-1545 között Csárai Mátyás pécsi kano-
nok és a Szent Bertalan-templom plébánosa birtokolta és jegyezte 
teli nagyon érdekes helyi liturgikus sajátosságokkal. Hubay nem is-
meri. - RNyomt 98 sz. 

42. 1518. évi velencei kiadású Missale Strig. Szegedi alsóvárosi 
ferences kt. Az 1525-ben beírt Havas Boldogasszony búcsú miséje 
ké t ség te lenné teszi szegedi használatát . Hubay nem ismeri. -
RNyomt 105. 

43- 1537. évi velencei kiadású pálos misszálé. Fővárosi kt. Hasz-
nálati helyére fölvilágosítást adhat, hogy az „A cunctis oratió"-ba két 
ízben is közbeszúrja: „martino confessore atque pontifice", mégpe-
dig Szt. Ágoston és Remete Szt. Pál neve elé, tehát Szt. Márton lehe-
tett a kolostor védőszentje. - Hubay nem ismeri. - RNyomt 116 sz. 

c. graduálék, passiók, cantionale. 
A szentmise szertartáskönyveihez tartoznak a misszálékon kívül a 

szentmise énekrészeit tartalmazó graduálék. A következő kézírásos 
graduálék adatait használtuk fel: 

44. 1334. évi Ágoston-rendi graduálé. Egyet. kt. A. 102.62 

45. A II. Ulászló-féle graduálé, az esztergomi Főszékesegyházi kt. 
Mss I. 3. jelzetű hártyakézirata. Kétségtelenül cseh mintapéldány 
után készült Magyarországon, ezért kitűnően illik a Jagellók korába, 
akik egyúttal cseh királyok is voltak. Minden bizonnyal a II. Ulászló 
számadáskönyvei között emlegetett graduáléval azonos ez a hazai 
egyházi zene szempontjából is jelentős kódex.63 

46. Bakócz Tamás kétkötetes graduáléja az esztergomi Főszékes-
egyházi kt. legnagyobb liturgikus könyve. Bakócz még egri püspök 



korában készíttette s csak később, Oláh Miklós révén került Esz-
tergomba ez az igen ékes, de befejezetlen díszítésű graduálé.61 

47. XVI. századi kassai graduálé, melynek első kötete a Nemz. 
Múz.-ban clmae 172, a második a kassai Felső-magyarországi Múze-
um kt-ban nr 4. jelzés alatt található. Ezt a hangjegyekkel ellátott és 
festett kódexet Kassán használták/" 

48. XVI. századi ferences graduálé. Egyet. kt. A. 100.66 

49- A szentmiséhez tartozó énekrészeket tartalmazza a nagyhét 
négy passiójának hangjegyekkel ellátott XV. századi papírkódexe is, 
az esztergomi Főszékesegyházi kt-nak L. II. 7. - Mss I. 178. jelzetű 
kézirata. Kétségtelenül magyar használatra készült, mert a királyért 
való könyörgés a Magyarországon szokásos formában („... gloriosissi-
mo rege nostro...") található, s ezenkívül több XVI. századi magyar 
bejegyzés is van benne/'7 

50. Az esztergomi Keresztény Múzeumban található egy XV. szá-
zadi kis énekeskönyv, Cantionale. Szent Ágoston és Domonkos 
szereplése s a nőnem használata az oratiókban: domonkos zárdára, 
esetleg harmadrendi eredetre mutat. Bár magyar szentek nem szere-
pelnek benne; későbbi magyar tulajdonosa valószínűvé teszi, hogy a 
középkorban is hazánkban használták/* 

B. Breviáriumok, antifonálék, ordináriusok 
a. kéziratosak 
A szerzetesek és papok közösségben vagy magánúton végzendő 

imádságait tartalmazó liturgikus könyvek közül a breviáriumnak ki-
alakulása ez utóbbival függ össze. A magánúton végzett zsolozsma 
szükségessé tette az eddig külön könyvekben (psalterium, lectionari-
um, passionale: szentek élettörténete, antifonale) szereplő részek 
összefoglalását egy kötetbe. Természetesen az ünnepélyes karima 
számára továbbra is írtak külön antifonálékat, vagyis a zsolozsma 
énekrészeit tartalmazó könyveket. 

51. A szombathelyi Székesegyházi kt. cl 1. jelzésű, XIII-XIV. szá-
zadi antifonáriuma salzburgi egyházmegye számára készült, de hasz-
nálhatták esetleg nálunk is Pozsonyban.69 

52. Az Egyet. kt. A. 106 jelzésű XV. századi Ferenc-rendi antifoná-
léja.70 

53- A jászói premontreiek számára készült az Egyet. kt. cl 36 jel-
zésű XIV. századi breviáriuma. Díszkötésének észak-magyarországi 
jellege és Keresztelő Szt. János patrociniuma mutatják jászói erede-
tét/1 



54. A téti vagy csuti premontrei monostor - melyet Szt. Eustach, 
magyarul Lestyén vagy Lestár tiszteletére szenteltek - számára írta 
fráter Thomas 1456 után, az Egyet, kt cl 67 jelzésű breviáriumát.72 

55. Felső-magyarországi egyház számára íródott 1477-ben a Nemz. 
Múz. clmae 132 jelzésű breviáriuma.71 

56. Magyar szenteket találunk az Egyet, kt cl 104 jelzésű XV. szá-
zadi breviáriumának naptárában és proprium de sanctorumában.7 ' 

Dolgozatunkban a közös karimának a rendestől eltérő s főleg 
azokkal a részeivel foglalkozunk, melyeken a nép is részt vehetett. 

A középkori magyar szertartások és az azokból táplálkozó lelki-
ség feltárása szempontjából rendkívüli fontosságúak az ordók vagy 
agendák. Részletesen tartalmazzák az egyházi év egyes időszakainak 
különleges szertartásait, de egyben a helyi szokásokat is. 

59- 1309-1319 között írta Budai Mihály, Benedek erdélyi püspök 
„sociusa" azt az Agendát, mely a Nemz. Múz.-ban clmae 69- jelzés 
alatt található." 

60. XV. századi Ordinarius Strigoniensis. Az esztergomi főegy-
házmegyéhez tartozó Szepesség számára írta Aranyasi Gellért János 
1469-ben. Az Egyet, kt-ban található cl 73 jelzés alatt, DANKÓ Vetíts 
Hymnariumában közzétette az egész Ordinarius szövegét."'' 

b. nyomtatottak 
61. 1496. évi Ord. Strig. Stuchs György sajtójából. Sajnos csonkán 

maradt ránk. Nemcsak hazai szempontból jelentős, világviszonylat-
ban is az elsők közé tartozik."7 

62. 1505. évi Ord. Strig. két példánya ismeretes: a sárospataki Fő-
iskolai kt-ban SS l6 l jelzéssel található, ezt Leleszen használták; a 
Fővárosi kt-ban 09411/103 jelzéssel, mely korábban az esztergomi 
káptalan használatában volt.78 

63. 1509. évi Ord. Strig., az 1505 évi megismétlése. Egyetlen pél-
dánya a kolozsvári Erdélyi Múzeumban található.79 

64. Ugyancsak 1509-ben Haller János krakkói nyomdájából került 
ki az Ord. Agriensis. Az egri egyházmegye szertartásai nagyjából 
megegyeznek az esztergomival, de azért nemegyszer eltérő, egyéni 
szokásokkal is találkozunk benne, általában bővebb is az esztergo-
minál. Három példányban is megvan Krakkóban. Megjelenésének 
400 éves évfordulója alkalmából KANDRA KABOS adta ki újból.80 

65. Ugyanezt az egri ordinariust 1514-ben Schaller Jakab budai 
könyvárus költségén újra kiadják Velencében. E kiadásnak egyetlen 
példánya a Nemz. Múz.-ban található. 



66. Az 1520-as kiadású Ord. Strig. három példányban található 
meg ma: a gyöngyösi ferences kt-ban 263 sz. alatt, nagyon értékes. 
1521-1523 között lejegyzett körmöcbányai sajátosságok bejegyzé-
sével; az egri Főegyházmegyei kt-ban U. XIII. 43 jelzéssel és a sáros-
pataki Főiskolai kt-ban SS 162 jelzéssel. Ez utóbbi példányt ismét 
Leleszen használták, valószínűleg a vele összekötött: „Obsequiale seu 
Babtismale s' m chorum almae ecclesiae Strigoniensis"-szel együtt."1 

67. 1560-ban adja ki Oláh Miklós: Ordo et rítus sanctae Metropo-
litanae ecclesiae Strigoniensis, quitus Parochi et alii animarum Pas-
tores in Ecclesiis suis uti debent. Viennae Austriae in Coll. Caesarei S. 
r 2 

68. 1580-ban pedig Telegdi Miklós: Ordinarium officii divini se-
cundum consuetudinem Metropolitanae Ecclesiae Strigoniensis. 
Ekkor még nem fogadták el nálunk az V. Pius-féle római rítust, de 
azért tekintettel van rá, pl. hozza a Triclentinum utasításait a szent-
ségek kiszolgáltatásánál, a színek használatában viszont eltér az álta-
lános egyházi szokástól.83 

69. A föntebb is már említett: Obsequiale seu Baptismale sec. cho-
rum ahnae Ecclesie Strigoniensis kiadási évét nem lehet megálla-
pítani. A gyöngyösi ferences kt-ban 410 sz. alatt, és a Fővárosi kt-
ban B 0941/153 jelzéssel található egy-egy példánya.8'1 

c. A „kolostori irodalom" 
A magyar középkor lelkiségének, így az egyházi év felfogásának 

és átélésének szempontjából rendkívül fontosak a XV. század leg-
végén s a XVI. század elején - legalábbis a megelőző korok gyér 
adataihoz viszonyítva - szinte meglepően nagy számban megjelenő 
magyar nyelvű kódexek, melyeknek eddig legalaposabb ismertető-
jük, HORVÁTH JÁNOS a „kolostori irodalom" elnevezést adta. Hor-
váth János könyvében8 ' a kolostori irodalom dolgozatunkban is sok-
szor idézett kódexeit szerzőik, ill. származásuk szerint a következő-
képpen csoportosítja: 

A megmentett mintegy 50 kódex közül a ferences és domonkos 
rendé a fő érdem: mindegyik 17 kódexszel szerepel. 

Ráskai Lea szorgalmát hirdeti a Domonkos-rendi kódexek közül: 
Szent Margit élete ( 1510), Példák könyve, Domonkos-legenda (1517), a 
Horváth- (1522) és a Cornides- (1514-1519) kódex, A Margit-szigeti 
zárda másik neves másolójának, Sövényházi Mártának köszönhetjük 
az Érsekújvári (1529-1531) és a Thewreivk-kódexQket. Domonkos 
eredetű még: a Sándor- (1521), Gömöri (1516), Virginia-, Kriza-
(1532), Birk- (1474) és a Winkler- (1506) kódex. 



A Ferenc-rendi másolók központjából, az óbudai klarissza kolos-
torból került ki: a Simor- (XVI. sz. e.), Nádor- (1508), Nagyszombati 
(1512-1513) és Debreceni (1519) kódex. Ferences eredetű még: a 
Lobkowitz- (1514), Weszprémi (XVI. sz. e.), Jókai- (XV, sz. v.), Kazin-
czi- (1526—1527), Tihanyi (1530-1532) és a Vitkovics- (1525) kódex. 

Erdélyből való: a Lázár- (1525), Teleki (1525-1531) és Székely-
udvarhelyi (1528) kódex. Dunántúli a Keszthelyi ( 1522) kódex. 

Bizonytalan eredetű a Pozsonyi (1520), Gyöngyösi- (1526), Döbren-
tei- (1508), Apor- (XV. sz. v.), Bécsi (XV. sz. v.) és a Müncheni (XV. 
sz. v.) kódex. 

Premontrei a Lányi- (1514), pálos a Festetich- (1493-1494) és Czech-
(1513) kódex. Csepeli Simon számára készült a Peer-kódex (1526 
körül), az Érdy-kódex pedig (1524-1527) a Karthauzi Névtelen nagy-
szabású műve. 

Nem tekintettük feladatunknak, hogy a magyar kódexekkel kime-
rítően foglalkozzunk, de felhasználtuk őket a latin nyelvű liturgikus 
kódexeink adatainak kiegészítésére. 
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A) 
A MEGTESTESÜLÉS ÜNNEPKÖRE 





III. AZ EGYHÁZI ÉV KEZDETE 

A természet ölén élő s annak szabályos váltakozását megfigyelő 
ember már a legősibb időktől fogva ismerte és számította az évet. Az 
év kezdetét illetően azonban az egyes népeknél nagy eltéréseket 
találunk. Az egyiptomiak július 19-én, a Nílus termékenyítő áradása-
kor, a babilóniaiak, kínaiak március 25-vel, a tavaszi napéjegyenlő-
séggel, a zsidók a babiloni fogság után Tisri hónap 1-vel, az antió-
chiaiak városuk alapításának napjával (312. szeptember 1.), a koptok 
augusztus 29-vel, Diocletianus trónra lépésének napjával kezdik az 
évet számítani.86 

Bár Julius Caesar január l-re tette az év kezdetét, a középkor fo-
lyamán ez nem volt még általános. S amint a régi rómaiak egy-egy 
döntő csatát vagy császári látogatást tettek meg időszámításuk kez-
detének,87 nagyon kézenfekvőnek kínálkozott, hogy a világtörténe-
lem legnagyobb eseménye, mikor az Isten személyesen jött el az 
emberiség „meglátogatására", legyen nemcsak az időszámítás, de az 
évkezdés időpontja is. Ezért választották különös szeretettel Krisztus 
fogantatásának (március 25.),88 de különösen születésének napját 
(december 25.) az év kezdetéül.89 

Hazánk legrégibb liturgikus könyve, a Szelepekényi-kódex még 
Húsvéttal kezdődik. Ez a középkorban már egészen ritka ó-gallikán 
sajátosság.90 

A Hahóti kódex sanctoraléja Szilveszterrel kezdődik, a Pray-kó-
dex meg Karácsony vigíliáján kezdi meg a proprium de tempore 
részt,91 úgy mint a frank Gelasianum.92 Többi liturgikus könyvünk és 
a kolostori irodalom kódexei már mind Adventtal kezdődnek. 

Advent I. vasárnapjával kezdődnek a X. századi sacramentariu-
mok szórványosan, a XI. században egyre gyakrabban, a XII. század-
tól kezdődően pedig általánosan.93 Ezt bizonyítja az Advent I. vasár-
napjának Introitusa előtti Prologus is, mely ebben a korban terjed el 
hazánkban is. 

Az évkezdés azonban még nem bizonyítja az „egyházi év" léte-
zését, ill. mint ilyennek a fölfogását. Elkezdték, mert valahol kezdeni 
kellett. Hosszú idő telt el, míg ezt tudatosították. Először a XIII. szá-
zadban Cremonai Sicardus,9' majd őt követve Durandus95 fogja föl ezt 
az Advent I. vasárnapjával kezdődő évet egységes egésznek, a nagy 
„világév" (mely a világ kezdetétől annak végéig tart) vetületének. Az 



„egyházi év" elnevezést először Joh. Pomarius magdeburgi plébános 
használja Postillájában (Wittenberg 1589).% 

A Karoling-reneszánszban, hazánkban pedig egészen a Pázmány-
rítus behozataláig: Advent első vasárnapjának evangéliuma (Mt 21,1— 
9) Cum appropinquasset... Vagyis Jézus jeruzsálemi bevonulása volt.97 

Ez viszont mintha az egyházi év létének tudatát mutatná, hisz Ad-
venttal Krisztus tartja ünnepélyes bevonulását, hogy a liturgikus év 
folyamán irgalmasságának útját járja.9* 

Magának az Úr születésnapjának megtilése sem volt egységes. 
Kelet sokáig január 6-án ünnepelte.99 Nyugaton, Rómában a legré-
gebbi nyomok a IV. századba, pontosan 336-ba vezetnek.100 



IV. ADVENT 

1. Advent tartalma 

A Karácsonyt megelőző Advent a Nagyböjt analógiájára kelet-
kezett s különböző hosszúságú volt, már csak Krisztus születési idő-
pontjának különböző felfogása miatt is. Liturgikus kódexeinkben és 
a kolostori irodalomban nálunk már mindenütt kialakult a négy ad-
venti vasárnap. A Szelepchényi-kódex ugyan a Pünkösd utáni utolsó 
vasárnap helyett: „dominica ante adventum domini"-t hoz, a csodála-
tos kenyérszaporítás evangéliumával (Jn 6,5-14), ebben pedig a régi 
öt adventi vasárnap emléke kísért.101 A Döbrentei-kódex. „elo, másod, 
harmad, neged" adventi vasárnapról emlékezik meg.102 

2. Advent vasárnapjai 

Advent I. vasárnapjának evangéliuma a Szelepchényi-kódexben -
mint már említettük - Jézus jeruzsálemi bevonulása volt. A többi ad-
venti vasárnap a „Missale Romanum"-hoz viszonyítva eggyel eltolód-
va hozza az evangéliumokat. 

Adventra vonatkozó gyér adataink közül különösen értékes a 
szegedi ferencesek templomában használt misekönyvek egyikének a 
XVI. század első feléből származó bejegyzése: Advent II. vasárnapjá-
nak Introitusa mellett, majd közvetlenül utána az „Ungaricum" meg-
jegyzést találjuk.103 Ez a bejegyzés rendkívül jelentős, mert tényként 
bizonyítja, hogy a ferencesek templomában magyar nyelvű liturgikus 
ének is volt.104 

Advent IV. vasárnapjára az 1379. évi lengyel misszálé, melyet 
azonban Magyarországon is használhattak, külön misét hoz: „Me-
mentó nostri domine" kezdettel.105 Ugyancsak Advent IV. vasárnapjá-
nak szentmiséjénél, az előbb említett szegedi ferences misszáléban, 
a szentmise énekének szerepbeosztását találjuk bejegyezve. Az 
Introitus mellett „Chorus", az Orationál „Missifex siue presbyter", az 
Epistolánál „Subdiaconus", a Graduálénál ismét „Chorus", az Evan-
gélium mellett „Diaconus", az OffertóriumváX „Organista", a Secreta 
mellett pedig ismét a „Missifex" megjegyzést találjuk.106 Ebből viszont 
a kar- és szólóéneklés váltakozására következtethetünk. 



Advent tanítását a kolostori irodalom kódexei magyarázzák. 
A Döbrentei-kódex a négyrendbéli jövetelről emlékezik meg: „a test-
ben, elmében, halálra, ítéletre Istennek jöveti",107 hasonlóképpen az 
Êrdy-kódex Advent első három vasárnapjára szóló prédikációiban, az 
ítéletről beszél, ezt azonban egyre inkább a Karácsonyra való elő-
készület figyelmeztetésévé alakítja át: ne féljetek, csak gyónjatok 
meg, jobbítsátok meg életeteket.108 Gaudete vasárnapján, már teljes 
erővel örömben tör ki: „méltán illik ezért hív lelkű keresztény em-
bernek örülni és vígadni".109 

3. Adventi szekvenciák 

Az adventi szentmisékben is találkozunk a középkori költészet 
egyik legkedveltebb műfajával, a szekvenciával, vagy ahogy akkor 
nevezték, a „prosa"-val. A szekvenciák eredetileg tropizálás révén 
jöttek létre. Amikor egy szótagra túl gazdag dallam jutott, ennek a 
melizmának egyes hangjaira külön szöveget írtak. Később ter-
mészetesen önállóan is keletkeztek. Az egyes ünnepek vagy idősza-
kok tartalmát, hangulatát legjobban a szekvenciák fejezik ki. 

Az egyik legnépszerűbb adventi szekvencia volt hazánkban is a: 
„Mittit ad uirginem..." kezdetű.110 

Egészen különös erő és határozottság sugárzik szinte minden so-
rából. Mindjárt a kezdetén ezt a hangot üti meg: 

Mittit ad virginem 
Non quemvis angelum, 
Sed fortitudinem 
Suam, archangelum. 

azt is megmondja, hogy miért: 

Fortém expediat 
Pro nobis nuntium, 

mert akit meghirdet, azt is az erő fogja jellemezni: 

Natus rex gloriae, 
Regnet et imperet. 
Superbientium 
Terat fastigia 
Potens in proelio... 
.. .Foras eiciat 
Mundanum principer. 



Ez a határozottság jellemzi a mennyei Atya parancsát is: 

Accede, nuntia, 
Die Ave comminus, 
Die plena gratia, 
Die tecum Dominus. 
Et die ne timeas... 

Csak az erre következő versben, mellyel a megtestesülést mondja 
el, van valami megnyugvás: 

Audit et suscipit 
Puella nuntium. 
Credit et concipit, 
Et parit filium. 

Ezután ismét az előbbi erős határozott hangon folytatja 

...Et Deum fortium... 

még a kérést tartalmazó záradékban is: 

Cuius stabilitas 
Nos reddat stabiles, 
Ne nos labilitas 
Mundana labiles 
Secum praecipitet... 

A szekvencia szerzőjének általában Petrus Abelardust tartják, bár 
stílusa erősen elüt a „Szentlélek filozófusának" egyéb műveitől. Che-
valier szerint legrégebbi forrásai a XIII. századi S. Cornel. Com-
pendium és a XIV. századi dublini misszálé. Több mint húsz hazai 
liturgikus kéziratban is előfordul: a szepesi káptalan XIV. századi 
misszáléjában, szinte valamennyi Pozsonyi misszáléban, a domonkos 
nővérek XV. századi Cantionaléjában, II. Ulászló Graduáléjában, ez 
utóbbi kettőben kottával. A XV. századi Ord. Strig. is megjegyzi: 
„Sequentia: mittit ad virginem usque ad natiuitatem domini omnibus 
diebus dominicis dicitur.'"11 Az 1505. évi Ord. Strig. pedig: „Prosa. 
Mittit ad virginem uel... In aduentu domini de beate virgine sequen-
tia: Salve porta perpetue lucis fulgida.. ,"u2 énekléséről rendelkezik. 

Ez az adventi szekvencia is, mint az előbbi , az angyali üd-
vözletről szól. Az első verssorai Mária különböző megszólításait tar-
talmazzák: „porta perpetuae lucis" -nak, „maris stella"-nak, „domi-
na"-nak, „virgo materque Dei"-nek, „praselecta"-nak mondja őt. 



Ezután Gábor arkangyal köszöntésére tér át, azt öltözteti költői for-
mába: 

Aveto tu Maria, 
Quae totius plena 
Muneris effulges gratia 
Est nam tecum domináns. 

Majd a megijedt Szűz megnyugtatása után így fejezi be: 
Mox ad haec dicta 
Parans credula corda 
Concipis Dominum Sabaoth, 
Sic Verbum caro factum est 
ex te sacrata. 

Ehhez csatoljuk azután az utolsó versszakban, a mi kérésünket: 

Te ergo petimus, 
Ipsum pro nobis rogita, 
Salvet ut nos per omnia 
Saecula.113 

Ennek a szekvenciának valószínűleg a X-XI. századi S. Martialis 
Lemoviensis (Limoges) apátság a bölcsője. Előfordul nálunk a XIV. 
századi kassai misszáléban, Miskolchi László és a pozsonyi H. mise-
könyvben, Bakócz graduáléjában és a XVI. századi kassai graduálé-
ban és még több, összesen kilenc kéziratos vagy kézírásos bejegy-
zésű liturgikus könyvünkben. 

Csak ez az utóbbi, XVI. századi kassai graduálé tartalmazza Szűz 
Mária adventi szekvenciái közül az: „Aue ierarchie celestis et pia, 
Dei monarchia . . . " kezdetűt. Chevalier legrégebbi előfordulási 
helyéül a Hohenfurti XV. századi misszálét említi.111 

Ugyancsak Szűz Mária adventi szekvenciája volt a: „Potestate non 
natura fit creator creatura..." kezdetű. Franciaországi eredetét bizo-
nyítják a Chevalier által felsorolt első előfordulási helyei: a XII. 
századi Trop. S. Ebrulfi, a XIII. századi S. Genovevae, a XIII-XIV. 
századi S. Cornel. Compend. misszálé. Nálunk a Pozsonyi H. misszá-
léban fordul elő. Szerzője talán Szentviktori Ádám.1'5 

4. Adventi prefáció 

A szekvencia mellett Advent gondolattartalmát és hangulatát mint 
ismétlődő liturgikus szöveg az adventi prefáció fejezi ki leginkább. 



Erre azonban nincs adatunk középkori hazai liturgiánk rendelkezé-
sünkre álló anyagában, mint ahogy a római misekönyv ma sem tar-
talmazza. Mint érdekességet jegyezzük meg, hogy nagy iránta az ér-
deklődés és a vágy. Egyik hazai folyóiratunkban éveken át írtak róla 
s fejezték ki az óhajt, hogy a Szentszék engedélyezzen külön adventi 
prefációt.1"' 

5. Az Ó-antifónák 

A Karácsonyt közvetlenül megelőző napok liturgiájának kiemel-
kedő eseménye a vesperások Magnificatjának nagy antifónái, az Cin. 
Ó-antifónák. Az ószövetségi előképeken s a megkapó dallamon ke-
resztül szinte érezzük „Dávid kulcsának", Jessze vesszejének", „Em-
manuelnek" közeledtét. A középkor, a ma szokásos hét antifónán kí-
vül, még többet is ismert.117 Magyarországi könyvtárakban lévő, de 
külföldi eredetű antifonálék 13-12-8 darabot említenek.118 A XV. szá-
zadi Ord. Strig. rendelkezése szerint, ha vasárnap vagy más ünnep 
esik ezekre a Karácsony előtti napokra, az Ó-antifóna elmarad, csak 
Tamás napja kivétel, akkor az „O Thoma Didyme" az antifóna.119 A he-
tedik Ó-antifónának különben külföldön több változata ismeretes: 
„O Virgo virginum..." vagy „O Gabriel...". A XIII. század óta van 
adatunk Szt. Tamás Ó-antifónájára, ennek teljes szövege a követke-

„O Thoma Didyme, qui Christum meruisti cernere, Te precibus roga-
mus altissimis (V. altisonis), succurre nobis miseris, ne damnemur 
cum impiis in adventu Judicis." 

6. Az adventi hajnali mise 

Advent egyik legjellemzőbb mindennapos eseménye még napja-
inkban is a hangulatos hajnali mise, a roráte. A középkorban általá-
nosan csikorgó hajnalon tartották, reggel négy órakor, minden alka-
lommal szentbeszéddel. 

A rorate misék gyökerei nem egészen ismertek. Nálunk Magyar-
országon kétféle szöveg ismeretes, már a Pray-kódex óta. Az első: 
„De sancta Maria", orációja: „Deus qui de B. M. V. utero...", prefáció-
ja pedig: „Qui per b. Marie uirginis partum ecclesie tue tribuisti ce-



lebrare mirabile mysterium...".120 A másik mise Adventről szól: „Com-
munis. Conscientias nostras quesumus domine uisitando purifi-
ca..."121 Érdekes, hogy a roráték szokása napjainkban is, úgy mint a 
középkorban csak hazánkban és a szomszédos országokban (Né-
met-, Cseh-, Lengyel- és Horvátországban) ismeretes. Ezek az orszá-
gok az 1588-ban megalakult Rítuskongregációtól sorra kérnek enge-
délyt, hogy rorátékat továbbra is tarthassanak. Batthyány Boldizsár 
1489-es misszáléja: „De annuntiatione Rorate" címen hozza a mise 
szövegét,122 ugyanott magyar bejegyzést is találunk: „Adventben Bol-
dog Asszony miséje."123 Annál különösebb, hogy a kolostori irodalom 
kódexei nem említik.124 

7. Szűz Mária és az Advent 

Akit a hajnali misékben köszöntünk, akiről szólnak az adventi 
szekvenciák, a Boldogságos Szűz különben is kiemelkedő alakja Ad-
ventnek. 

A kolostori irodalom kódexei a közelgő Karácsonyt egyben a 
Szent Szűz ünnepének is tartják, s így természetesen Adventban is 
együtt látják az anyát gyermekével. Szűz Mária szerepel a Winkler-
kódex adventi szent énekeiben,125 a Batthyány-kódex kis prózájában 
s a Festeticb-kódexben, melyben „Boldogasszony hórai Adventben" 
találhatók.126 

Dolgozatunkban nem foglalkozunk Szűz Mária középkori hazai 
ünnepeivel,127 csak megemlítjük, hogy Adventra esik Szeplőtelen fo-
gantatás ünnepe. Hazánkban ezt az ünnepet - bár az egyetemes 
egyház csak IV. Sixtus (1478), ill. kötelezően csak IX. Pius dogmaki-
hirdetése óta (1854) ünnepli - kezdettől fogva megülték, a Pray-kó-
dex óta szerepel misekönyveink naptáraiban. 

8. Adventi népszokások 

A Karácsonyt megelőző közkedvelt népszokások közül a betlehe-
mezésre és szálláskeresésre egykorú középkori adataink sajnos mind 
ez ideig még nincsenek. Számos tény azonban kétségtelenné teszi 
létezésüket már a középkorban. 



a. Szálláskeresés 
A kolostori irodalom kódexírói a Szent Család szálláskereséséről 

szívesen elmélkednek, néha annyira drámaian írják le, hogy gyanút 
foghatunk, nem játszották-e el ezeket? A szálláskeresés különben is a 
külföldi középkori karácsonyi misztériumok egyik jelenete volt. 
A martosi (Csik m.) feljegyzésből is ez következik.12" Meg kell je-
gyeznünk, hogy a napjainkban terjedő újabb ájtatosság nem ennek 
leszármazottja, hanem az osztrák Herbergsuchen átültetése.129 

Karácsonyi énekeinkből is többször következtethetünk mondani-
valójuk megjelenítésére, eljátszásukra. Cifra Máté, mélykúti „szent-
ember"130 1949-ben fölfedezett, de 1872-ben régi archaikus források-
ból írt könyvében is vannak énekek, melyek misztériumjátékok tör-
melékeit tartalmazzák. Világosan meg lehet különböztetni a négy 
pásztor szereplőt, vagy a bölcsőringatókat.131 

b. Betlehemezés 
A legújabban felfedezett ecsegi betlehemes játék, mely a leg-

régibb ismert magyar népi eredetű karácsonyi játék, bepillantást en-
ged karácsonyi játékaink eddig ismeretlen fejlődési fázisába.132 Egé-
szen felismerhetően magán viseli még a kor (1684-1694 között je-
gyezte le Liptay István akkori ecsegi plébános) liturgikus misztériu-
mainak jellegét, de már fellelhetők rajta a népi elemek beszüremke-
dései is. Ez az a bizonyos átmeneti forma, melynek hiányát érezte 
már Gyulai Pál is: „A fejlődés második korszaka, midőn a misztérium 
elválik a liturgiától, csak toldalékát képezi, majd önállóan indul vi-
rágzásnak, nálunk aligha megjelölhető...'"33 De nem zárja ki Bálint 
Sándor véleményét sem: „A betlehemezés eredeti alakjában bábtán-
coltatás, melyet eleinte az oltárokon, bent a templomban mutattak 
be a hívek jámbor gyönyörködésére",13'' és Solymossy Sándorét, hogy 
nálunk is, akár Európa többi népeinél, a vízkereszti játékok alakul-
tak ki elsőnek s csak későbbi tárgy körbővülés eredményei az angya-
lokat, pásztorokat s később huszárt és betyárt is szerepeltető karácso-
nyi játékok. Népünk figyelmét nomád, lovas pásztornép eredete mi-
att érthetően a pásztorok imádása ragadta meg elsősorban a megtes-
tesülés minden mozzanatát felölelő misztériumból.13" 

A karácsonyi pásztorjátékok liturgikus eredetét bizonyítja az is, 
hogy sok játékban találunk latin szavakat. így pl. Manga János Felvi-
déki betlehemes játékában: „Hej kontesz, kontesz szalutaresz in gloria 
szekundatesz, szekundatesz Jeruzsálem" énekli az egyik pásztor. 
Krasznahorkán pedig az angyal: „Oferatem omnesz fratresz, in gloria 



szikundates, in gloria szalutaresz"-szel keltegeti őket.136 Az előbb em-
lített ecsegi játék egyik verse pedig így szól: 

Salatum Pastorum chorus, 
Adatott nekünk omnibus, 
Üdvözítőnk gentibus, 
Nagy örömünk flentibus. 

Bizonyítottnak vehető, hogy a színhely is eleinte kizárólagosan a 
templom volt. Ma is akadnak székely falvak, ahol az éjféli misével 
kapcsolatban betlehemeznek a templomban. Az az általános szokás, 
hogy a betlehemesek templomot visznek magukkal és nem jászolt, 
arra utal, hogy eredetileg a templomban játszották, de onnan kiszo-
rultak s így kénytelenek voltak magukkal hordani a templomot. Eh-
hez a templomhoz járulnak, előtte térdet és fejet hajtanak. Ez utóbbi 
is liturgikus mozzanat, az Érdy-kódexben olvassuk pl. „fejet hajtván 
imádjuk".137 Tarnagörgőn az ajándékátadás történik liturgikus kifeje-
zéssel: „Offerálok néked egy gomolya sajtot!" A templomi eredet 
bizonyítékai ezenkívül a fehér öltözet (ministránsruha), a gregorián 
dallamokra emlékeztető recitativ ré.szletek a játékok dallamaiban, 
azután pl. a lövéteiek szigorú, szinte szerzetesi regulákra emlékezte-
tő „betlehemi rendtartása" vagy a kászonújfalusiak „betlehemi szol-
gálata".138 

A betlehemes játékok, melyek szinte elővételezései Karácsony-
nak, természetesen tovább folytatódtak a karácsonyi időben is. 



V. KARÁCSONY 

Karácsony napjaink legkedvesebb, legbensőségesebb ünnepe. 
Bár tudjuk, hogy Húsvét fontosabb, rangosabb, de mint az ember szí-
véhez közelebb áll az édes kisgyermek, emberileg jobban szeretjük. 
Meleg, meghitt jellege mellett sem szabad megfeledkeznünk komoly 
dogmatikai alapjairól, hiszen a Megtestesülés ünnepének hátterében 
ott húzódnak meg az első századok nagy krisztológiai vitái, majd a 
bazilikákat építő és liturgiánkat is kialakító IV-V. századi aranykor: 
Krisztus istenségének, tökéletes emberségének, kettős természeté-
nek, Mária istenanyaságának kiemelkedő dogmái. Egyben mély ősi 
emberi vágyakra és tényekre támaszkodik: Harmónia a környező 
világgal, a fény győzelme, ugyanakkor kozmikus öröm, nyugalom és 
béke. Valahogy erre gondolhatott a Debreceni-kódex írója is, mikor 
Karácsonnyal kapcsolatban megjegyzi: „Az ég... és föld is vallást 
tőn..."139 Mintha az egész középkori karácsonyünneplés a mainál ko-
molyabb, mélyebb lett volna. 

1. A karácsonyi vigília liturgiája 

Karácsonynak rendkívüli, egyedülálló jellegét fejezi ki egyik litur-
gikus könyvünk ugyancsak sajátságos megjegyzése. A Pozsonyi B 
misszálé ugyanis december 23-át „Vigília vigiliae"-nek nevezi.1"0 A töb-
bi pozsonyi misekönyvvel közösen december 24-ét „Uigilia"-ként 
jelöli, miként a Gelasianum is. A kolostorokban a vigília Laudesét is 
ünnepélyesen tartották, mint a XIV. századi jászói premontrei breviá-
rium megjegyzi: „dum psalmus canitur prelátus altaria et conuentum 
thurificet."H1 

A vigília miséjének, melyet fehérben mondottak,112 sajátossága 
ezenkívül a három lectio, ill. az, hogy a szentleckén és evangéliu-
mon kívül van még egy ószövetségi olvasmánya is. Vigília napján ez 
a prófécia Is 62,1-4 Propter Sión non tacebo... Sión megdicsőülé-
séről szóló. Ez a hármas lectio is a gallikán liturgia hatására mutat.143 

A vigíliának a miseruha színében is, de főleg a később említendő 
népszokásokban megnyilvánuló derűs, lelkendező hangulata nem 
ellenkezett a szigorú böjtöléssel, sőt vezekléssel. Az Érdy-kódex fi-
gyelmeztet: „minden gyásszal és bejttel penitenciát (kell) tartani."111 



Szent Margit életrajzában is azt olvassuk, hogy „Minden karácsony 
estin mond vala ezer Pater Nostert és teszen vala ezer veniat és böj-
töl vala vízzel".145 A Debreceni-kódex fölveti a kérdést: Miért éjfélkor 
és nem vecsernyével kezdődik Karácsony? „Mert Urunk Jézusnak ez 
világra születésén dicsíret kezdeték el mind az szent angyaloktól s 
mind ez földi emberektől." Figyelmeztet, hogy a martirológium olva-
sásakor mindnyájan „térdökre esvén imádják Urunk Jézust".1""1 

A karácsony-este templomi ünneplésére ma oly jellemző jászolál-
lítás a legújabb kutatások adatai szerint őskeresztény eredetű: a bet-
lehemi barlangból és a római S. Maria ad Praesepe (ma Maria Maggio-
re) templomból ered.147 Hazánkban a középkorból a galgói és lőcsei 
oltárképek mellett, csak a győri Tractus Stellae „imago"-ja tanúskodik 
meglétéről. 

2. Karácsony estéjének népszokásai 

A Debreceni-kódex hivatkozása a fürdésre és a ház „megsöpré-
sére" világos nyoma a rituális fürdésnek.148 Temesvári Pelbárt is egyik 
karácsonyi beszédében a következőket írja: „Krisztus testében jött el, 
tehát az ő testi eljövetelének megfelelően testedet is nagy tisztaság-
ban kell megtartanod és megőrizned. Mint ahogy nem akarsz a hol-
napi ünnepen fürdetlen testtel résztvenni, annál inkább kell bűneid 
mocskát is levetni magadról." A karácsonyi fürdőnek ez a népszoká-
sa kolostori eredetű. A Sankt Gallen-i Szakramentáriumok a XI. szá-
zadtól formulát hoznak a fürdővíz megáldására. A karácsonyi, húsvé-
ti és pünkösdi nagy általános fürdések alkalmával az apát ugyanis 
megáldotta a fürdővizet. Ez vált népszokássá.149 

A karácsonyi nagytakarításnak mint népszokásnak alapját is meg-
találjuk Pelbárt beszédeiben: „Ha azt akarod, hogy holnapra a te há-
zad kisöpört és feldíszített legyen, mennyivel inkább kell kisöpörni 
lelkedet az igazi gyónás és elégtétel kapcsán."150 

Ősi, s végeredményben ma is meglévő karácsonyesti szokás a li-
turgikus, rituális vacsora. A Szécsényhalásziban meglévő szokás, hogy 
mézes pántlikával díszítik az asztalt és köszöntőt mondanak - ami 
különben már a Bibliában is megvan - , középkori kolostori eredetű 
lehet. A ferenceseknél ma is van külön köszöntő, mikor asztalhoz 
ülnek. Egy tányért üresen hagynak Jézus számára, mintha ő is ott 
lenne közöttük. Rábaközben is terítenek asztalt a kis Jézusnak, s 
még az asztal alá is tesznek szalmát a szamárnak. Ugyancsak közép-



kori szokás egyes kolostorokban, hogyha meghal valaki, 30 napig 
ott hagyják a terítékét étellel megrakva, melyet aztán a szegények 
kapnak meg. Az étkezéssel kapcsolatos helytelen túlzásokat kifogá-
solja az Érsekújvári-kódex, de építő célzattal, mikor azokat kárpálja, 
akik: „Szívüknek szállására" nem akarják befogadni Krisztust, hanem 
„egy nagy vitézt, azaz egy kövér kappant és egyéb drágalátos étke-
ket és a világi h ív ságoka t .Másu t t meg arra buzdít, hogy tegyenek 
úgy, mint egy kereskedő, ki Karácsonykor egy szegény családot lát 
vendégül.152 A XVII. században Martonfalvi György debreceni protes-
táns professzor beszél e „babonák" ellen: „Asztalaikat megrakják 
mézzel, kaláccsal, borral az angyalok számára."11' 

A karácsonyi vacsora utóételei: alma, szőlő, dió, ostya - rituális 
ételek s a termékenységgel függenek össze. A germán és finnugor 
népeknél egyaránt meglévő téli napfordulat lakomája a termékeny-
ség biztosítására szolgál. A gyümölcsevés azért van, hogy sok ilyen 
gyümölcs teremjen. A méznek, méheknek és Karácsonynak össze-
függése egész Európában ismeretes. A Szent Vagy Uram énekei közt 
is megtaláljuk pl. 16. „... Mézet ont az ég!" vagy a 17. „Az égből 
színméz csörgedez..." 

Az ajándékokat hozó karácsonyi Kisjézus, akit gyermekeink ma 
annyira várnak, ha nem is mai formájában, de szintén középkori ere-
detre nyúlik vissza. Az egyes vidékeken szokásos „bővedeste" elne-
vezés is erre vonatkozik, ez a XV. században Alssó szerzetes által fel-
jegyzett „largum sero" pontos fordítása. Györffy István szerint Baján a 
Szentestét nevezik így.'" Tiszántúlon eredeti helyén, Újévkor maradt 
meg az ajándékozás, innen Szilveszternek a „bővedeste" (= strena-
rum dies) elnevezése.1 '1 Újévkor a pogány császárok és nagyurak 
küldtek egymásnak ajándékot. A pápa a kézcsókra járuló udvart is 
megajándékozta. 

Meg kell még emlékeznünk a karácsonyi napfordulattal kapcsola-
tos termékenységi varázslatban található transmutációs szokásokról. 
Az Egyház nem törekedett a pogány szokások kiirtására, hanem el-
tűrte azokat és lassanként keresztény tartalommal töltötte meg, trans-
mutálta, vagyis átalakította. Az első írásbeli adatunk erre Nagy Szent 
Gergelytől van. Azt írja Ágostonnak, hogy a pogány szent tüzeket 
ezentúl Jézus és Keresztelő Szent János tiszteletére gyújtsák. Valószí-
nű, hogy a nagyszombati tűzszentelésnek az őse is pogány frank 
szokás volt, a nyári napfordulat tüze. Európában mindenütt, de Szí-
riában, Mezopotámiában és Egyiptomban is fontos ünnep volt a téli 
napfordulat december 25-én, azt tartották, hogy ilyenkor új kis nap 



születik. A napok hosszabbodnak és az élet új körforgásba lendül. 
A termékenységi varázs áldást kér az istenektől a démonok ellen. 
Szécsényhalásziban a csordás és disznópásztor fűzfavesszővel, mely 
a termékenységnek szimbóluma, járják a házakat és bő termést kí-
vánnak. A csordásra ütnek, ki ugrálni kezd: „így ugrassanak a boci-
kák". Itt ősi helyén maradt meg a természetvarázslás, másutt minde-
nütt eltolódott aprószentek napjára, hogy december 25-e Isten érin-
tetlen napja maradjon.156 

3. A karácsonyi zsolozsma 

Míg a falvak és városok lakói otthonukban örvendeztek és hó-
doltak a különböző karácsonyi népszokásoknak, a kolostorok buzgó 
szerzetesei - mint a Debreceni-kódex írja: - „kápába öltöznek és égő 
szövétnekekkel" gyülekeznek a zsolozsmára, hol három nyelven 
(latinul, görögül és zsidóul) hirdetik Krisztus megszületését.1" Ezen a 
zsolozsmán nemcsak a szerzetesek és egyházi emberek vettek részt, 
hanem legalábbis annak végén a nép széles rétegei is. Az egészen 
természetes volt, a kolostori és káptalani iskolákban a deákok is részt 
vettek a karimádságon. „Téged dicsérnek szent zsolozsmával papok, 
diákok és várusnépek..." idézi az Érdy-kódex. Szent Imre is „miko-
ron egyebek álom miatt elnehezültenek, ő akkoron mint olyan ne-
mes királyfiúnak illött tenni szövétnek világnál a szent zsoltárköny-
vet eleibe vette és azt olvasta szolgálván az Úristent".'™ A zsolozs-
mán való részvételt mutatja Moguntia érsekének, Adolfusnak búcsús 
engedélye: ki valamely ünnep „vigiliáját megbejtelendi és misén ve-
csernyén jelen leend..."159 Hogy a Szenteste zsolozsmáján, vagy leg-
alábbis annak egy részén részt vett a nép is, az a következőkből vi-
lágosan kitűnik. 

4. Jézus nemzetségfájának meghirdetése 

Középkori karácsonyi liturgiánk egyik legérdekesebb sajátossága 
az, hogy az éjféli misével kapcsolatban mindenféle ünnepélyes mó-
don olvasták föl, énekelték Jézus nemzedékfáját, a Liber generatio-
ns vagy a genealógia Christa, mégpedig Máté szerint. 

Ez a szokás kétségtelenül monasztikus eredetű. Szent Benedek ír-
ja elő Regulayàb'An-, „Post quartum autem responsorium incipiat ab-
bas hymnum 'Te Deum laudamus'. Quo perdicto, legát abbas lec-
tionem de 'Evangelia', cum honore et timoré stantibus omnibus.'"60 



Ezt a szokást az összes monasztikus rendek átvették és ezért vált a 
vigíliának mintegy csúcspontjává: az ünnepélyes keretek között tör-
ténő evangéliumfelolvasás, melyet nagy ünnepeken maga az apát 
végzett. Karácsonykor a Breviárium Monasticummk, a szentmisétől 
eltérően, a Libergenerationis secundum Mathaeum az evangéliuma. 

Általánosságban benne van a köztudatban, hogy a magyar ke-
reszténység bölcsőjénél bencések állottak. Közülük kerültek ki az el-
ső hittérítők (Wolfgang, Adalbert) az első püspökök (Asztrik, Boni-
pertus, Liduinus, Mór, Gellért), a király tanácsadói, gyermekeinek 
nevelői. Szent István Odilo clunyi apáttal levelezésben állott161 s 
bebizonyított tény a gorzei bencés reformmozgalom hatása is a ma-
gyar egyház lelkiségére és szervezetére.162 

Hazai irodalmunk első emlékei is kivétel nélkül (Szt. Gellért De-
liberationese, B. Mór, Zoborhegyi remeték életrajza; Szt. István in-
telmei) bencés eredetűek.163 Ezért nevezte el irodalmunknak ezt az 
első korszakát Katona Lajos „bencés korszak"-nak, a következő „fe-
rences-dömés" korszakkal szemben. Kniewald Károly, Kühár Flóris 
és Radó Polikárp kutatásai és tanulmányai igazolják, hogy szertartá-
saink, de a lelkiség alapjául szolgáló liturgikus könyveink is frank, 
mégpedig monasztikus-frank eredetűek, vagyis ugyancsak bencések-
től származnak.164 Liturgiánk ezen monasztikus jellegét bizonyítja a 
karácsonyi genealógia-olvasás szokása is. 

Már a liturgikus könyveink mintájául szolgáló XI. századi liége-i 
(lüttichi) Evangelistarium - mely tehát a misekönyv egy részéül szol-
gált - hozza: „Nocte dominice natiuitatis liber generationis Jesu 
Christi secundum Mathaeum."16:i 

Az 1070-1080 között hazai használatra készült Szelepchényi-kó-
dex Vízkereszt oktávájánál hozza.166 

Az első magyarországi, eddig ismeretes missale plenum, a XIII. 
századi németújvári misekönyv már nem bencés. Ha tehát nem lett 
volna akkor már nyilvánvalóan országos ez a monasztikus eredetű 
szokás, semmiképpen sem hozná. Karácsony vigíliája után mégis ott 
találjuk a megjegyzést, hogy „In galli cantu", vagyis az éjféli mise 
el"tt olvasandó a „Liber generationis sec. Matthaeum".167 

1309-ben Budai Mihály dominikánus is leírja, hogy Máté evangé-
liumának elejét hosszas melizmákkal, ünnepélyesen éneklik.16* 

A jászói premontrei breviárium a következőképpen tudósít erről: 
„Finito nono Responsorio diaconus praeparatus cum tribus ministris 
candelabra et thuribulo preferentibus accepta benediccione legát evan-
gélium Liber generationis; sequitur Te Deum..."169 



A téti vagy csuti monostor 1459-ből való breviáriuma is hasonló-
képpen rendelkezik: „Hic - Karácsony Offíciumának III. Nocturnusa 
után - finiat protraccio prima die tantum, candelabra et turibula prefe-
rentibus, tandem accepta benediccione legatur evangelium liber genera-
tionis. In matutinis et vesperis (!) canenda est finito IX° dyaconus pre-
paratus cum tribus ministris."170 

Az 1477. évi felső-magyarországi breviárium az utána mondandó 
Mária-antifónát is említi: »... cum finitur - sc. - legatur evangelium li-
ber generationis. Immediate antiphona: Omundi domina, Te Deum..."171 

Valószínűleg vidéki plébánián használták azt a XV. századi breviá-
riumot, melyben a következőket találjuk: „Finito (-o induat sacerdos se 
alba et accedat et incipiat liber generationis. Finito hoc) itt betűzés van 
a szélén: Ante Te Deum dicatur antiphona O mundi domina (Speciosus 
forma, Deus qui de beate, finito Te Deum) Te Deum. Post hoc ad altare 
accedendo missam incipiat."172 

Az esztergomi XV. századi passiók hangjegyzéses könyve is hozza a 
„Liber generationis Jesu Christi secundum Mateum"-ot rendkívül gazdag 
neumákkal.173 Később még egyszer hozza az Exultettel együtt egy XVII. 
századi kéz átírásával.17' Amiből következik, hogy még a XVII. század-
ban is szokás volt, amikor pedig Pázmány már bevezette a római litur-
giát. 

Ugyancsak gazdag melizmájú zenei följegyzése található ennek a ka-
rácsonyi genealógiának egy 1512 utáni följegyzésben, „Euangelium" 
címmel. A könyv a ferencesek birtokában volt.175 

Részletesen írja le a XV. századi Ord. Strig. „... post ultimam ome-
liam... statim cantatur Responsorium vniversum cantando sollemniter, 
cantatur in organo canente toto choro versiculum ad gloria patri. Inte-
rea... duo sacerdotes induti albis et dalmaticis sollemnibus. Item duo 
sacerdotes accedunt usque ad magnum altare cantando Evangelium sta-
tim finito o sollemni incipiant versificationem. Liber generationis, finito 
toto evangelio Te Deum in organo et choro cantatur... "176 

Magyar kódexeink közül a Lányi említi a zsolozsma 9. responzóriu-
ma után a Liber generationis és alatta a füstölést, mely ferences szokás-
ra vall.177 

A genealógia-olvasásnak a zsolozsmától való önállósulására mutat, 
egyben nagy népszerűségét jelzi, hogy egyes helyeken az éjféli mise 
után olvasták fel. 

Egy XIII-XIV. századi salzburgi egyházmegyéhez tartozó anti-
fonalé, melyet azonban Pozsonyban is használhattak, részletesen le-
írja, hogy az Officium ///. Nocturnusa alatt a szentmisére készülnek 



az asszisztálok és a pap, mise után van a Liber generationis, az „O 
mundi domina" antifónával, majd ennek végén a TeDeum.m 

A népnek nemcsak a genealógia-olvasás, hanem az egész zsolozs-
mán való részvétele szempontjából érdekes a soproni városi levéltár 
egy XIV. századi misszáléjának megjegyzése (az éjféli mise után): 
„Benedicamus domino. Sic clauditur missa. Benediccio non datur ne 
populo uideatur dare licenciám abeundi (!) sed statim cantor incipiat 
antiphonam O mundi domina et finita antiphona pronuntiatur evan-
gélium Liber generationis, quo finito cantor incipiat Te deum. His 
finitis incipiantur laudes.'"79 Vagyis a mise végén ne adjanak áldást, 
hogy a nép a laudesen is ott maradjon. 

Ugyancsak nyomtatott misekönyvben, az 1503-ban kiadott Mis-
sale Strigoniensis egyik példányában található az éjféli mise Com-
plendája mellé írva a következő bejegyzés: „Finita Complenda sacer-
dos se non vertat, sed incipiat Dominus vobiscum et legát genealó-
giám Liber generationis Jesu Cristi, qua finita incipiat sine benedicci-
one te deum laudamus.'"80 

A genealógia-fölolvasás népszerűségére jellemző, hogy a II. Ves-
perással kapcsolatban is,'81 majd Vízkeresztkor is újra előfordul. 

A teljesség kedvéért megjegyezzük, hogy azért nem tartalmazza 
kivétel nélkül minden középkori liturgikus könyvünk. Pl. a csíksom-
lyói ferencesek úgy látszik, nem olvasták föl a genealógiát. A szá-
mukra készült 1422. évi Nocturnale részletes utasításokat ad a Szent-
estére, a genealógia-olvasást mégsem említi: „Post IX. lectionem dici-
tur Te Deum quo finito dicitur Oratio, dicto Benedicamus celebratur 
missa qua finita dicuntur laudes.'"82 

Ezek volnának az adatok. Mint mondottuk, a genealógia-olvasá-
sának monasztikus eredete világos, de föl kell vetnünk a kérdést: mi 
lehet mármost ennek a kétségtelenül eléggé általános hazai közép-
kori szokásnak a magyarázata, közkedveltségének indoka? 

A felsorolt esetek első részénél, amikor az éjféli mise előtt olvas-
ták és főleg a szerzetestemplomokban, még csak magyarázható a 
közös karimának - a Szentestének megfelelő különleges helyzete 
miatt - ünnepélyesebb részleteként, de a felsorolt esetek második 
csoportjánál, a Matutinumtól különválasztva, nyilvánvalóan nem 
szerzetesi templomokban is, s hogy könyveinkben annyiszor külön 
kiemelve szerepel: bővebb magyarázatra szorul. 

Összevetve Húsvét vigíliájával, akár a Pray-kódex Ludus Pascba-
feával, akár a feltámadási szertartással183 vagy a győri Hartwick Agen-
da vízkereszti Tractus Stellae)éve\ letagadhatatlan hasonlóságot ész-



lelünk. Mindegyik az Officium harmadik Nocturnusának utolsó res-
ponzóriumához kapcsolódik. Ezért a genealógia-olvasást is talán va-
lamiképpen ilyen Ludus Nativitatis csírájának, a születés dramati-
zálására, megjelenítésére való törekvésnek tekinthetjük. A karácsonyi 
szentmisében úgyis ez történik, a genealógia ünnepélyes meghirde-
tése ezt elővételezhette, mikor a szentmise előtt történt, vagy emel-
hette ki a szentmise után. 

Lehet, hogy a nép kívánta és várta. A sok személynév, az Ószö-
vetség kiemelkedő alakjainak ismert neve, s a sokszor ismétlődő 
azonos kifejezések miatt valahogy ezt az idegen nyelvű szöveget is 
értettnek vélhették. 

Krisztus nemzetségfájának közlésével már az evangélisták is az 
eredetre és származásra oly sokat adó zsidóság előtt is Krisztus em-
beri származásának előkelőségét akarták bizonyítani. Ez nagyon 
megfelelhetett a középkori ember gondolkodásmódjának és kívánsá-
gának is. A „rex regum" és a „dominus dominantium", ha a betlehe-
mi istálló szegénységében jött is a földre, nem akármilyen, hanem 
ősi, pontosan ismert és királyi származással „dicsekedhet". Ezt fejti ki 
Radó Polikárp hipotézise. 

A VI-VII. században, tehát Szent Benedek idején már megvolt a 
három karácsonyi mise és azok evangéliuma, melyek közül egyik 
sem hozza Krisztus nemzetségfáját. A legrégibb evangélium ezek kö-
zül a „missa in die" evangélium, János prológusa, mely az eredetileg 
egyetlen, Rómában a IV. században szokásos karácsonyi misének 
evangéliuma és Jézus örök születéséről szól, mely Anton Baumstarck 
szerint e Rómában keletkezett karácsonyi ünnep eredeti ünnepi 
alapgondolata volt. Az éjféli mise evangéliuma Jézus születéséről és 
a „de aurora" mise pásztorok adorációjáról szóló evangéliuma pedig 
nyilvánvalóan a betlehemi barlangban és a jeruzsálemi Martyrion ba-
zilikában éjfélkor, ill. hajnalkor mondott miséiben leli magyarázatát. 
A népvándorlás korának kezdődő középkora feudális berendezésű 
társadalmában parancsolóan követelte Jézus származásának hirdeté-
sét. Ezért érthető, hogy a monasztikus Officium, mely Szent Benedek 
Regulayà szerint a misét mindenütt a „római egyház szokása szerint 
végezte t te" ,egyet len helyet talált csak, ahol az ember-Krisztus földi 
származásának dicsőségét hangsúlyozhatta: és ez a harmadik Noctur-
nus csúcspontja, az evangélium olvasásának az alkalma volt. A mo-
nasztikus Officium kivétel nélkül mindig a vasárnapi evangéliumot 
olvastatja ezen a helyen, és csak egyetlen egy esetben, éppen kará-
csonykor tér el ettől a szokástól, - mint említettük, az alakuló feudá-



lis társadalom lelki struktúrája sürgette ezt az újítást; az a kor, mely-
ben pl. Ottfried Heliandjábari Krisztus hatalmas király, az apostolok 
hercegek, a tanítványok pedig apródok. E szokás keletkezése va-
lószínűleg a monasztikus rend első századára tehető, mert éppen 
úgy megvan a 600 körül Angliába szakadt missziós bencéseknél, 
mint Itáliában és Európa minden részében a monasztikus Offíci-
wraban. Hazánkban pedig, mint említettük, az első hithirdetők szo-
kása az egész országban Pázmány Péter liturgikus változtatásáig, sőt 
azon túl, még a XVII. századig is megmaradt.185 

5. A karácsonyi három szentmise 

A karácsonyi három szentmisét a VII. századi Liber Pontificalis 
Telesphorus pápának (125-136) tulajdonítja. így emlegetik ezt ma-
gyar kódexeink is. De ez a VII. században már ősrégi szokásnak tör-
ténetietlen visszavetítése. A VI. században ugyanis már hosszabb idő 
óta általános a karácsonyi három szentmise szokása, és mint már 
említettük, jeruzsálemi eredetű. 

A három szentmise latin nevei a következők: 1. az éjfélié: „missa 
in nocte" vagy „missa in galli cantu"; 2. a hajnalié: „de aurora", 3. az 
adventi népszokások pedig: „missa maior", „missa summa", „missa 
publica" vagy egyszerűen csak „officium" (vö. német „Amt"). 

A magyar nyelvű kódexek közül az Érdy már: „éjjeli, hajnali és 
nagymisé"-ről beszél, az éjfélit „arany misé"-nek is nevezi,186 Ipolytar-
nócon ma is így hívják.187 

Az éjféli miséről a XIV. századi jászói breviárium a következő-
képpen rendelkezik: „Quo finito - a liber generationis meghirdetése 
után - statim incipitur missa Dominus dixit. In qua sicut in ceteris 
Credo et lté missa est canitur. Compléta missa dicat sacerdos: Veritas 
de terra. Deus in adiutorium. In laudibus.'"88 

A XV. századi Ord. Strig. utasításokat ad az éjféli mise énekeire 
is: „Hys finitis coratores incipiant missam matutinalem... Kyrie, Gloria, 
Benedicamus: De Beata, Credo."189 

6. A hármas lekció 

Mint már Karácsony vigíliájánál említettük, a karácsonyi szentmi-
sék liturgiatörténeti érdekessége, hogy a missale romanumtól eltérő-



en három olvasmányuk van. Az ősegyházban, Rómában is majdnem 
minden szentmisében több olvasmány is szerepelt. Misszálénk ősi 
miséi (évnegyedes böjtök, Nagyszerda, Nagypéntek) még ma is ezt 
őrzik. A keleti egyház, nyugaton pedig a gallikán, mozarab és amb-
rózián liturgiák is átvették és hosszú időn át megőrizték, némelyek 
mind a mai napig.190 A középkorban a gallikán liturgia hatásaként 
sokfelé, így számos hazai kódexünkben is föllelhetjük.191 

Ez a harmadik olvasmány, a szentleckén és evangéliumon kívüli 
prophetia az egyes szentmisékben a következő volt: 

az éjféli misén: (Iz 9,2-7) Populus qui ambulabat in tenebris... Ez 
a karácsonyi Matutinum első lectiója is: a Messiás születése és kora 
az örök béke boldog ideje; 

a hajnali misén: (Iz 61,1-62,12) Spiritus domini super me... Sion 
dicsőségének helyreállítása, nyugalmas biztonsága, örök üdvössége; 

a nagymisén pedig: (Iz 52,2-12) Propter hoc seiet populus meus... 
A Sionra váró szabadulás jó híre. 

7. Karácsonyi szekvenciák 

Az eddig említett kötött szentírási szövegekkel szemben annál 
szabadabban működhetett a költői készség a karácsonyi érzésvilág 
és hangulat kifejezésére a szekvenciákban. Karácsony mindhárom 
miséjének volt többféle szekvenciája is. Mi abban a sorrendben hoz-
zuk, ahogy legtöbb hazai kódexünkben előfordul. 

Az éjféli miséé volt, a XV. századi Ord. Strig. szerint, úgy látszik, 
a legnépszerűbb: „Sequentia: Grates nunc omnes, dicitur post omnes 
missas natalis domini per totam octavam, ymo quando festa per oc-
tavam nativitatis veniunt propria sequentia sanctorum cantatur in oc-
tauis eorumdem, expleta octava domini."192 

Ezt a rövid, mindössze pár soros kis szekvenciát talán éppen rö-
vidsége, de dogmatikai tömörsége miatt is énekelték a karácsonyi 
időben oly szívesen. Szövege a következő: 

Grates nunc omnes 
Redclamus Domino Deo, 
Qui sua nativitate, 
Nos liberavit 
De diabolica potestate. 
Huic oportet ut canamus 
Cum angelis semper: 
Gloria in excelsis. 



Úgy tűnik föl, mintha a Glória bevezető éneke volna, de erre nincs 
adatunk. Nem lehet szerzője Nagy Szent Gergely, a notkeri szer-
zőség sem biztos, bár általában neki tulajdonítják, mindenesetre 
németországi eredetű. Chevalier szerint legrégebbi forrásai: az 1024-
1036. évi S. Emmeram-i, a XI. századi rheinaui és salzburgi s az 
1046-1061. évi bambergi misszálé. Ezt a népszerű kis szekvenciát 
kb. húsz Magyarországon használt középkori kódexünk tartalmazza. 
Pl. az 1363. évi Golso-kődex, Pálóczy misszáléja, a pozsonyi mise-
könyvek, II. Ulászló graduáléja kottával.193 

A „de aurora" mise szekvenciája a „Natus ante secula Dei Filius 
invisibilis" kezdetű volt. 

Ez a komoly és mély tartalmú szekvencia első részében a kriszto-
lógia dogmáit tömöríti össze. Bevezető szavai a második isteni sze-
mély örök születésére utalnak, megemlíti közreműködését a terem-
tésben, s hogy most testet öltött az eredeti bűntől mentes Szűztől. 

A középső részében a fénymotívum dominál. A „sol verus"-ról, a 
mágusok új csillagáról, a pásztoroknak megjelenő angyalok ragyogá-
sáról beszél. 

A harmadik résznél, a kérésnél ismét dogmatikus kifejezésekre tér 
vissza: 

Christe, Patris unice, qui humanam 
Nostri causa formám assumpsisti: 
Refove supplices tuos... 
.. .suscipe preces, 
Ut ipsos divinitatis tuae participes 
Deus facere digneris, unice Dei. 

E szekvencia notkeri szerzősége mellett IV. Ekkehart tanúskodik. 
Előfordul külföldön a szokásos legrégebbi kódexekben. Nálunk elő-
ször a XIII. századi németújvári misszáléban s kívüle még 11 helyen, 
pl. a Pozsonyi B, C, E, F misekönyvekben, II. Ulászló graduáléjában 
kottával, a XIV. századi felső-magyarországi misekönyvben.194 

A nagymisének kétféle szekvenciája is volt. Az „Eya recolamus 
laudibus..." a fénymotívummal kezdi: 

„Nobis lux oritur gratissima", mégpedig a „maris stella"-tól. Ennek 
következményére, szabadulásunk feletti örömünkre először a Szent-
írásnak az elveszett juh és drachma példabeszédével hivatkozik. 
Majd mintha csak az atyák karácsonyi tanítását hallanánk beleszőve: 



Redempta est natura: 
Deus qui créa vit omnia 
Nascitur ex femina... 
Assumens quod non erat, 
Manens quod erat! 

Végül is a sok háborúság közt szenvedő középkor harci, lovagi 
fegyvertárából vett képeivel, utalásaival zárja: 

Induit galeam, certat 
Ut miles armatúra. 
Prostratus in sua propria 
Ruit hostis spicula. 
Auferuntur tela 
Divisa sunt illius spolia 

még a kérésben is: 

Christi pugna fortissima, 
Salus nostra est vera, 
Qui nos suam ad pátriám 
Duxit post victoriam. 

Notkert tartják szerzőjének, de ez nem bizonyítható. A X. századi 
St. Emmeram-i, a X-XI. századi prümi, az 1024. évi mindeni, XI. szá-
zadi St. Gallen-i misszálékban fordul elő először. 15 hazai adatunk 
van rá, köztük a XIV. századi szepesi káptalani misszálé, az ún. Po-
zsonyi misekönyvek közül a B, C, D, E, G, H, I jelzetű, II. Ulászló 
graduáléja.195 

A nagymise másik szekvenciája a még ma is közismert: „Letabun-
dus exultet fidelis chorus". Tartalma röviden a következő: 

Ujjongással kezdődik a szöveg és a dallam: 

Laetabundus 
Exultet fidelis chorus 
Alleluja! 

mert: 
Regem regum 
Intacte profudit thorus; 
Res miranda. 

A következő versekben a „napot szülő csillag" kedvelt középkori 
képe köré fonja gondolatait: 

Sol de Stella; 
Sol occasum nesciens, 



Stella semper rutilans... 
Sicut sidus redium, 
Profért virgo filium... 

Majd a rávonatkozó ószövetségi jövendölésre tér rá: 

Isaias cecinit 
Synagoga meminit. 
Nunquam tarnen desinit 
Esse caeca. 

Kitér a középkorban általánosan vallott nézetre is: 

Si non suis vatibus, 
Credat vei gentilibus. 
Sibyllinis versibus 
Haec praedicta. 

A szokásos buzdítás után: 

Infelix propera, crede. 

Az utolsó versszakban még egyszer összefoglalja a szekvenciának 
szinte egész tartalmát: 

Quem docet 1 itéra, 
Natum considéra, 
Ipsum genuit 
Puerpera. 

A középkor legkedveltebb, igen gyakran énekelt szekvenciája. 
A XIV. század óta szinte minden misszáléban megtalálható. Legré-
gebbi forrásai Franciaországba és a XIII. századba nyúlnak vissza: 
Cornel. Compend., S. Albini Andegavensis (Angers), Lesnes, S. Petri 
Insulani (Lille) misszáléiban található először. Magyar kódexeinkben 
kb. hússzor fordul elő, pl. a soproni Golso-kódexben (1363), Mis-
kolchi László misszáléjában (1394), Pálóczy György misekönyvében 
(1423), a pozsonyi misszálék közül a B, C, D, E, F, G kódexekben, a 
szepesi káptalan misszáléjában, a domonkos apácák XV. századi 
Cantionáléjában. De nemcsak Karácsonykor, hanem Újévkor is ez a 
szekvencia szerepel pl. a pozsonyi I misszáléban, Gyertyaszentelő-
kor pedig II. Ulászló graduáléjában s a XVI. századi kassai graduálé-
ban.196 

Ezt a szekvenciát utánozták is leginkább: százával készültek szek-
venciák a Laetabundus dallamára. Mint szekvencia az átmeneti stílu-
súakhoz tartozik: a rím nélküli notkeri „prosa" és a tökéletesen 



rímelő Szentviktori Ádám-féle szekvenciák között áll. Szívesen tulaj-
donították Szt. Bernátnak a szerzőségét, ez azonban tévedés. 

Itt említjük meg a XV. századi Ord. Strig. kissé érthetetlen utasítá-
sát a pásztorok miséjére: „Ad Glóriám cantatur letabundus".197 Volt va-
jon ilyen tropizált Glória, vagy inkább a most tárgyalt szekvenciára 
kell gondolnunk? 

8. Karácsonyi prefáció 

A soproni városi levéltár egyik XIII. századi misszálé-töredékében 
ünnepélyes dallamú karácsonyi prefáció található. Középkori liturgi-
kus énekeink most folyó feldolgozása folyamán bizonnyal nyilvános-
ságra és szakszerű értékelés alá kerül.198 

9. Az éjféli misébe szőtt Laudes 

A karácsony éjjeli középkori liturgiának a genealógia-olvasáson 
kívül van még egy sajátossága hazánkban, az, hogy a zsolozsma Lau-
desét beleszőtték a szentmisébe, mint a nagyszombati alleluja misé-
be a húsvéti első Vesperást, vagy most a visszaállított húsvéti vigílián 
- a középkori gyakorlathoz hasonlóan - a Laudest.199 

A XV. századi szepesi misszálé így rendelkezik pl. erre vonatko-
zóan: „Post communionem - sc. missae - laudes dicat qui peregit of-
ficium, quia ante missam tantum matutine usque ad laudes dicatur." 
A Laudes öt antifónája és a Benedictus antifónája után „Complenda" 
(= Postcommunio), majd: „Ite missa est non dicitur, sed loco ejus 
Benedicamus domino dicitur".200 Hasonlóképpen a fentebb említett 
jászói, csuti és az 1477. évi felső-magyarországi breviárium: „Post 
communionem laudes... Finita antiphona Benedictus dicitur Comp-
lenda et non datur benediccio populo nisi in summa missa."201 Való-
színűleg azért adtak csak a nagymise végén áldást, hogy a nép arra 
is eljöjjön. Egy másik, valószínűleg kisebb helység számára íródott 
breviárium rendelkezik arra az esetre is, ha mégis több pap van jelen: 
„... Si autem sacerdotes fuerint plures, post communionem legantur 
laudes Quem vidistis. Si autem pro se fuerit, statim cum Oratione 
finiatur missa et dicitur benedicamus. Et omnes horas canonicas po-
test perficere ante primam missam."202 Az 1484. évi nyomtatott Mis-
sale Strigoniensêoen nincs meg ez a szokás, ezért egyik példányában 



a karácsonyi misénél a lap alján négyvonalú kottákkal a következő 
bejegyzéssel találjuk meg: „Ad ps. Quem vidistis pastores dicite. Ad 
Benedictus: Gloria in excelsis."203 Ugyanígy egy 1512-es misekönyv 
példányában szintén négyvonalú kottákkal: „Ante antiphonam com-
plende incipit missans antiphonam ad laudes: quem vidistis pas-
tores... "2<M A XV. századi Ord. Strig. ismét részletesebben rendel-
kezik: „statim post agnus dei coratores incipiant antiphonas quinque 
laudum scilicet: quem vidistis, cum aliis antiphonis absque aliquo 
capitulo, ympno et versiculo. Item etiam antiphona ad benedictus 
debet incipi similiter. Hiys finitis tunc coratores incipiunt quidem 
ipsam terminando oracionem unam pro complenda facienda. Item 
quando prelátus est in pontificalibus, datur licencia populo quod 
sortiatur similiter sacerdos hoc debet dare. Item semper debent 
benedictiones ponere."2"s Érdekes ez a szövegben emlegetett elbo-
csájtás, mely mintha a görög liturgiára emlékeztetne. 

10. A karácsonyi misék énekei 

Már föntebb is közöltünk megjegyzéseket a karácsonyi misék 
énekrendjére vonatkozóan. Az 1537. évi kiadású pálos misekönyv 
egyik példányában mindhárom karácsonyi mise Kyriéjét beírt kot-
tákkal találjuk jelezve; valószínű, hogy a mise többi állandó részét is 
eszerint vették. Érdekes, hogy a karácsonyi misék számára most elő-
írásos IX. De Beata (Cum jubilo) nem szerepel köztük, Az éjféli mi-
sére a „fons bonitatis"-t (= II. In Festis Solemnibus 2.), a pásztorok 
miséjére a „magne deus potencie" tropizálásút (= V. In Festis Dupli-
cibus), a nagy misére pedig ismét a „fons bonitatis"-t írja elő. Az első mi-
se végéhez megjegyzi még: „Benedicamus paschale cum triplici allelu-
ja."206 Az 1514. évi kiadású Missale Strigoniensébe, mely 1538-1542 
között Csárai Mátyás pécsi kanonok és a Szent Bertalan-templom plébá-
nosa birtokában volt, már a mai előírásnak megfelelően az éjféli misé-
hez: „Kyrie de B(eate) V(irgine)" (= IX.) megjegyzést teszi. Annál külö-
nösebb a hajnali miséhez írt megjegyzése: „Kyrie paschalis" (I. Lux et 
origo), ezt valószínűleg ízlésbeli eltévelyedésnek kell tartanunk, bár tro-
pizációja miatt - egyezik a mise Introituskmk kezdőszavával - szándé-
kosan és tudatosan is előírhatta Csárai, templomának kórusa számára. 
Lehetséges, hogy a „paschalis" kurzív gót írású bejegyzése „pastoralis"-
on tán a VH-ban is olvasható magyar nyelvű tropizált Kyrie volna érten-
dő. Mai napig vannak karácsonyi népi énekek „Kyrie"-vel. Csárai éppen 



ezért a nagymiséhez veszi a „Kyrie Magne deus"-t.207 Magas énekkari 
kultúrára vet fényt - ha az előírást valóban követték is - a Lányi-kódex 
megjegyzése: „mondatik Kyrie te supplices", ez ugyanis az ad libitum 
VI. Te Christe Rex supplices énekével azonosítható, ez pedig a legna-
gyobb hangterjedelmű és legnehezebb Kyriék egyike.208 Mint említettük, 
a legnehezebb Kyriík hatása karácsonyi népénekeinken is észrevehető. 
Pl. „Kirje, kirje kisdectecske..." „Kirie elejszon, ó Istenünk..."209 

Szécsényhalásziban ma is éneklik: „Kirie elejszon örüljünk ez dolgon -
megszületett Betlehemben - Krisztus Jézus szegénységben - ez idő-
ben.210 A Winkler-kódex „Szent éneke", mely dicséri Szűz Máriát és az ő 
Szent Fiát, szinte összes mai karácsonyi énekünk magvát magában hor-
dozza.2" Kodály Zoltán szerint a Nyitra megyei Menyhén a múlt század 
közepén a karácsonyi templomozás vígabb volt, mint ma. Éjféli mise 
alatt pl. szokás volt néhány olyan nóta, melyre táncolni is lehetett volna. 
A kántor pedig úgy eresztette meg az orgonát, mintha duda szólt volna. 
Kodály a kéziratos kották között talált olyan miseéneket, melynek első 
két szakasza csak a Kyrie és Christe eleisom énekli.212 Az offertóriumi 
énekekben is sokszor megtalálhatjuk az ajándékozás gondolatát. Pl. 
Menyhén: „... ajándékot vigyünk néki..." A „natalis solis invicti"-re, 
vagyis az új és igaz nap születésére célzó nyomokat is megtaláljuk kará-
csonyi és vízkereszti népénekeinkben. Pl. Szent Vagy Uram 26. „... Ó 
napfény, ó élet, ó édes Jézus..."; 43. „... Szép napunk támadt!" Valószí-
nűleg a betlehemi istálló hangulatát akarták felidézni a két legrégibb 
gyűjteményünk karácsonyi énekeiben található állathang-utánzások és 
alleluják. A gyermeki öröm, népi tudálékosság és szakrális jellegre való 
törekvés magyarázza népi énekeink érthetetlen latin szavait is. 

11. Karácsonyi szentbeszédek 

Karácsony megünneplésének naivan középkori hangulata sugár-
zik a karácsonyi szentbeszédekből is. Az Érdy-kódex szerint: „Krisz-
tus az égből nézi, hogy ünneplik szent születetinek napját".213 Az Ér-
sekújvári-kódex hivatkozik arra, hogy karácsonykor a mi szívünkben 
is megszületik a betlehemi kisded.21'1 A Horváth-kódex elmondja a 
szentháromsági személyek tanácskozását és az egyes isteni tulajdon-
ságok (irgalmasság-igazságosság) közötti vetélkedést.215 



12. Karácsonyt követő napok 

A szentek ünnepeinek tárgyalását kihagytuk dolgozatunk téma-
köréből. Itt a karácsonyt követő napok tárgyalásánál azonban mégis-
csak meg kell emlékeznünk azokról, hiszen szervesen bele vannak 
építve a Megtestesülés nagy ünnepébe. Már a patrisztikus kor egy-
házatyái - pl. Chrysostomus, Ágoston, Fulgentius, Rüspe püspöke, 
Szeleukiai Baszileiosz stb. - is szívesen vontak párhuzamot, azaz 
kerestek kapcsolatot az Úr születése és „kíséretének" ünnepei kö-
zött, bár ezek történetileg egymástól függetlenül alakultak ki. A XV. 
századi Orel. Strig. részletes utasításokat hoz, hogyan tartsák meg 
ezen egymást követő ünnepek ölelkező Vesperásait: „Finita oracione 
natiuitatis domini per eundem dominum et deum dicitur amen, 
neque dominus vobiscum, neque benedicamus domino dicitur. Sed 
statim post amen per coratores qui sunt nouo dicto modo induti in 
dalmatica debet incipi responsorium scilicet: Lapides torrentis ac 
ympno versiculo collecta sancti stephani prothomartyris. Simili modo 
intelligitur de sero in festo sancti stephani prothomartyris quando 
post vesperas sancti stephani coratores indutis casulis, cum aliys do-
minis de capitulo post amen dicitur Responsorium de sancto iohan-
ne ewangelista et cum aliis scilicet ympno, versiculo, collecta." 
Vagyis úgy látszik, hogy a következő ünnep commemoratióira, me-
lyekhez az illető himnuszt is vették, a kántorok átöltöztek a megfele-
lő (színű) ruhákba. 

így rendelkezik a többi ünneppel kapcsolatban is, csak Aprószen-
teknél jegyzi meg, hogy a responzórium Glória nélkül veendő.216 Ér-
dekes, hogy ezeknek a szenteknek ünnepein is a karácsonyi szek-
venciát, a „Grates nunc omnes"-t vették minden mise után, az egész 
oktáva alatt, a szentekét pedig csak oktávájukon. Talán ez a magya-
rázata annak, hogy ezeket az oktávákat még ma is megtartjuk: „... 
sequentia: Grates une omnes, dicitur post omnes missas natiuitatis 
domini, per totam octavam natiuitatis, ymo quando festa per oc-
tavam natiuitatis veniunt in eiusmocli festis semper hec est sequentia: 
grates nunc omnes dicitur. Sed propria sequentia sanctorum cantatur 
in octauis eorundem, expleta octaua domini."217 Ugyanezen Ordinári-
usnak egy későbbi megjegyzése: „... notandum... quocl intra ista 
festa scilicet natiuitatis et epiphanie secundum consuetudinem Stri-
goniensem non seruatur de aliquo festo sancti sed nonnisi compléta 
octaua eorundem."218 A Karácsony „kíséretét" képező szentek itt em-
legetett szekvenciái a következők: 



Szent István első vértanúról szól a: „Hanc concordi famulatu cola-
mus sollemnitatem" kezdetű. Bevezető verseiben mindjárt felszólít, 
hogy annak üljük meg ünnepét, annak kövessük példáját, ki ellensé-
geiért is imádkozott. Karácsonnyal - mint ősi Krisztus király ünnep-
pel - legföljebb a következő vers hozható összefüggésbe: 

O Stephane, signifer Regis 
Summe boni nos exaudi! 

Pál is a te könyörgésedre tért meg s most veled együtt örvend, 
ott, ahol már nincs üldözés. A szokástól eltérően, már a középső 
versekben előterjesztjük kérésünket: 

Nos... 
Clamentes et precibus te puisantes 
Oratio sanctissima nos tua semper 
Conciliet Deo nostro. 

Az utolsó versekben ismét kiválasztottságáról és dicsőségéről em-
lékezünk meg: 

Te Petrus Christi ministrum statuit 
Te sibi Christus eligit... 
Nunc inter inclytas martyrum 
Purpuras coruscas coronatus. 

A szekvencia szerzője Notker. Chevalier szerint legrégebbi előfor-
dulási helyei: St. Emmeram-i 1024-1036-os, prümi X-XI. századi, a XI. 
századi St. Gallen-i és még számos más XI-XII. századi kéziratos misz-
szálé. Hazánkban is 17 kódexben ismeretes. Pl. az 1363- évi soproni 
Golso-, a XIV. századi szepesi káptalani-, a XIII. századi németújvári, a 
pozsonyi B, C, D, E, F, G, I misszálékban, II. Ulászló graduáléjában.219 

Szent János evangelista szekvenciája a J o h a n n e s Iesu Christo 
multum dilecte virgo..." kezdetű. A Szentírásnak Jánosra vonatkozó 
adatait veszi sorra. Megemlékezik természetesen az Úr keblén való 
nyugovásáról, arról, hogy megláthatta már itt a földön Isten dicsősé-
gét s hogy a keresztről diadalmaskodó Úr, 

Christus in cruce triumphans, 

édesanyja őrzőjéül rendelte, hogy szűz őrizze a Szüzet: 

Ut virgo virginem servares. 

Megemlékezik Krisztusért viselt szenvedéseiről, s hogy Jézus ne-
ve szabadította meg a megmérgezéstől, 



Jesu nomine venenum forte vincis. 

Szól Patmosz-szigeti látomásáról is: 

Tibi... 

Verbum suiim Petre revelat. 

Végül is rövid kéréssel zárul: 

Tu nos... 
Apud Deum semper commendans, 
Joannes Christi chare. 

Ez is Notker szerzeménye. Külföldi és hazai előfordulási helyei -
ugyancsak 17 hazai kódex hozza - megegyeznek a Szt. Istvánéival."20 

Aprószentek ünnepe tartozik még közvetlenül Karácsonyhoz; még-
pedig nemcsak véletlen összeesés, hanem történelmi és tárgyi kap-
csolata miatt is. Szekvenciája: „Laus tibi christe patris optimi nate" 
megszólítás után tér rá az Aprószentekre: 

Quem agmina infantium sonoris 
Hymnis collaudant aetheris in arce 

Majd miután megemlékezett az ő sorsukról: 

Quos impius obnominis odium tui 
Misero straverat vulnera, 

Előadja a mi kérésünket is mindjárt: 

Quorum, precibus sacris dele, precamur 
Nostrae pie erimina vitae. 

Majd így folytatja tovább: 

Ulis aeternae dans lumen gloriae 
Nobis terrena concede vincere, 
Ut liceat serenis actibus pleniter, 
adipisci dona tuae gratiae. 

Végül is az ellentét erős kitételével zárul: 

Herodis ut non fiat socius quisquis 
Sed aeternaliter cum eisdem catervis 
Tecum sit, Domine. 

Mivel S. Gallenben nem ezt a szekvenciát használták, notkeri szer-
zősége - amit különben általánosságban vallanak - nem biztos. Ha-
zai előfordulási helyei - 15 kódexből van adatunk - a szokásosak.221 



A Karácsony utáni vasárnapot - dominica vacans - „karachon ko-
zoth való vasarnap" vagy „az karacson octavaia kozot való vasarnap"-
ként emlegetik.222 

Karácsonyi időre való votív misét találunk az 1512. évi nyomta-
tott Missale Strigoniense egyik példányában, a karácsonyi harmadik 
mise végéhez beírva: „In omnibus festivitatibus prosa prefacio vt in 
die natiuitatis preter prosam „grates nunc omnes" ecce panis angelo-
rum".223 Nyilván az Úr testéről szóló votívmisét érti, melyet templo-
mában úgy látszik időnként mondani kellett. így volt ez pl. a budai 
Nagyboldogasszony-templomban Nagy Lajos idején csütörtökönként.22'' 

13. Karácsonyi áldások, szente lések 

Ma ugyan már a karácsonyt követő egyes napokhoz fűződnek, 
de csakúgy, mint a népszokások, végeredményben Karácsonnyal áll-
nak összefüggésben. 

Szent István első vértanú ünnepén Salzburg környékén223 vízszen-
telés történik. „Ad omnia valde necessaria et maxime pro peste ani-
malium" - írja egy mondseei kézirat a XV. századból.226 Rómában a 
Sto Stefano Rotondőnál lovakat és zabot áldanak meg ezen a napon, 
vagyis a legkiválóbb állatfajtát és a legjobb takarmányt. A XVI. szá-
zadban is megvolt ez a szokás: Szkárosi Horváth András 1542-ben 
Az antikrisztus országa ellen, majd 1544-ben a Kétféle bitről szóló 
költeményében így ír: 

Istenünk azt mondja, hogy innepet 
szentelj, 

De szent István napján pápa zabot 
szentel, 

Aprószentek napján nagy sok vesszőt 
szentel. 

A bői regölésben is Szent István napján emlegetik a „zöld selyem 
pázsit"-ot, és a vértanú Szent István szerepel, nem a magyar király, 
mint pl. a nagyrécseiben. A Szent István-napi lószentelés Franz szerint 
alighanem pogány germán szokás átalakítására vezethető vissza.227 

A Rituale Romanum függelékében ma is van egy „Benedictio salis 
vei avenae pro animalibus", de dátum nélkül. 

Szent János napján a dologi termés legnemesebbjét, a bort áldja 
meg ma is az Egyház. Egy 1512. évi Heckel-kiadású Missale Strigo-



niensâie ugyanaz a kéz jegyezte be e „Benedictio vini in die S. Jo-
hannis ewangeliste"-t, aki egy másik bejegyzését 1541-gyel jelölte, a 
boráldás is tehát ebből az időből való.22S Régebben több szentnek 
ünnepén szokásban volt az illető szent tiszteletére inni, Szaniszló 
szerint nálunk is.229 Franz ezt a pogány istentiszteleteknél szokásos 
italáldozatból származtatja.230 A németek ,Johannisminne"-nek neve-
zik, mert a pap leginkább ezekkel a szavakkal nyújtotta át a bort a 
híveknek: „Igyátok Szent János szeretetét!" A Johannisminnéce az el-
ső adatok Németországból a XIII. századból származnak, ettől kezd-
ve ábrázolják Szent Jánost is - középkori legendájának hatása alatt -
kehellyel.231 

Karácsonyra utal és az ősi germán és finnugor termékenységi 
motívummal függhet össze a bői Szent János-köszöntő kitétele: „... 
Mint Szent János földre jött... úgy mint mára virradtára frissen ki-
zöldült..."232 és a karácsonytájt szokásos búzasarjasztás, a betlehemek 
díszítése a „szaladós búzá"-val. 

Aprószenteknapi szokás ma is a virgácsolás vagy korbácsolás. 
A középkorban szentelmény volt. Bizonyítja az a tény, hogy több 
kódexünk tartalmaz áldásformulát a vesszők megáldására. A jászói 
premontreiek számára készült XIV. századi breviárium az aprószen-
teki zsolozsma után a következő benedictio-szöveget közli: 

„Bened. virgarum. Adiutorium nostrum in nomine domini... Ore-
mus. Benedic quesumus domine has uirgas quas ex meatu terre in-
teriora per spiracula profluente laticem mundare iussisti, ut fugata ab 
eis cuncta dyabolica machinacione quicunque humiliter se inclina-
uerit ad percussionem uirgarum istarum, tibi immensas graciarum ré-
férât acciones. - Multiplica domine in hy uirgis be + nediccionem 
tuam et tua dona et sicut fidelibus tuis harum uirgarum utilitatem 
donare consueuissti, ita et famulis tuis in presenti tempore uberius 
tua dona largire. Per... - Et benediccio dei patris omnipotentis et filij 
et spiritus sancti maneat super has creaturas uirgarum. Amen."233 

A vesszőknek ez a megáldása példa arra, hogy az Egyház tudatosan 
alakított át kereszténnyé egynémely pogány szokást. Ebben is pl. 
megtaláljuk azt a népi hiedelmet, hogy a föld mélyéből, belső élet-
erőből kisarjadzó vesszők a vizeket megtisztítják. A virgácsolás célja 
pedig, hogy az embereket megtisztítsák a kelésektől. 

Az 1459- évi csuti breviárium egy másik áldásformulát hoz: „Os-
tende nobis domine misericordiam tuam at salutare tuum de nobis. 
Domine exaudi oracionem meam et clamor meus ad te ueniat. Do-
minus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Domine ihesi christe filiy dei 



viui bene + dicere et sanctificare digneris virgas istas sicut benedixis-
ti très virgas moysi prophete tui in terra egipti sicet istas virgas bene 
+ dicere et sanctificare digneris tua benediccione celesti, vt qui-
cunque ex tuis famulis ab istis virgis signati fuerint, tua benediccione 
repleantur. Per christum dominum nostrum. Amen.234 

Kevés eltéréssel ugyanez a szöveg szerepel egy 1511. évi Nie. de 
Franckfordia kiadású nyomtatott misszáléban is „Benedictio virgarum 
die In Nocentum"235 címen. Ez a bejegyzés közli a „megjelölés" (= 
assignatio) mondókáját is rögtön az áldás szavai után: „Hic lidem 
assignantur populi. Erodes Iratus occidit multos pueros in bethlem 
Jude in ciuitate dauid dauid dauid. Et sic Assignantur." A dauid szót 
valószínűleg azért írta le háromszor a beíró, mert ezek mondása 
közben ütötték meg vesszőkkel az embereket. A korbácsolásról már 
a karácsonyesti népszokások között megemlékeztünk. Lehet, hogy 
ez az ősi természetvarázslás, nemcsak az illendőség miatt - hogy de-
cember 25-e Isten érintetlen napja maradjon - , hanem Heródes po-
roszlóinak körüljárása és a korbácsolás közötti hasonlóság is közre-
játszhatott, hogy eredeti helyéről, a Karácsonyestéről éppen Apró-
szentek napjára került. 

14. Karácsonyi népszokások, hiedelmek 

A kolostori irodalom kódexei többször is emlegetik azt az általá-
nos hiedelmet, hogy Karácsonykor az állatok beszélnek,236 hogy a 
menta kivirágzik.23" Alapja mindegyiknek a téli napforduló mindene-
ket újjáélesztő hite. Az Érdy-kódex figyelmeztetésében, hogy a kará-
csonyi nagymise evangéliumára, Szent János Prológusára „mindenki 
fejet-térdet hajtson", avagy leesvén az földhöz békéljék alázatos tisz-
tösségnek és hálaadásnak okáért", benne van, hogy annak apotro-
peikus, azaz rosszat elhárító jelleget tulajdonít.238 

A karácsonyi víz vagy aranyvíz szokása is ősi l i turgikus eredetű . 
Minthogy általános az országban, tehát gyökere a k ö z é p k o r b a nyúlik 
vissza.239 E b b e n is a te rmékenységi mo t ívum rejlik. Eredeti leg Vízke-
r e s z t k o r vol t s z o k á s b a n az aranyvíz , mivel J é z u s „firidett b e n n e " , 
azért v a n ereje, azért kell használni. 

Az egyes vidékeken szokásos karácsonyi ostyakihordás talán a 
középkori eulogia csökevényes maradványa.240 



VI. ÚJÉV 

1. Különböző magyar nevei 

Az Újév, mely kezdettől fogva: „Circumcisio D. N. J. Chr." és „Oc-
tava Nativitatis"-ként szerepel liturgikus kódexeinkben, a kolostori 
irodalomban és ősnyomtatványainkban különböző néven tűnik föl: 

„Vrnak körnekezete napja",2'" „Az Vr környül Metelkedese nap-
ja",2'" „Az Christus környül metélködése Vnnepe".2" A „csizio" kifeje-
zés is, mely az egyházi év naptárkerekének a középkorban szokásos 
latin verses rövidítése (= Cisioianus, mert e szavakkal kezdődött a 
mnemotechnikus versezet), ezzel függ össze. A naptár Circumcisio 
ünnepével kezdődik. 

„Kys karachon"2 '1 az oktávát jelöli, ellentétben a „Nagykará-
czon"2/ÍS kifejezéssel. 

Régi emlékeink sokáig ezt a két nevet használják, melyek tulaj-
donképpen a latinnak fordításai. 

Hogy a XV. században már erre a napra esett a polgári év kezde-
te, erre a Lányi-kódex enged következtetni: „új esztendője Krisztus-
nak",2'"1 valamint az Érdy-kódex: „Ez mai napon új esztendő kezdetik 
az mi Urunk Jézus Krisztusnak új nevezetinek okáért", vagy „... az 
áldott isteni idő esztendőnek számlálása és forgása ez mai szent na-
pon kezdetik el... az ő áldott nevinek dicsíretire."217 

2. Az újévi szentmise 

Az újévi szentmise liturgikus szövegei nagyrészt egyeznek a kará-
csonyival. A „Laetabundus" szekvencia is, melyet egyes kódexeink 
erre a napra jeleznek, a karácsonyi harmadik miséből van véve. 
Ugyanígy szintén karácsonyi, mégpedig az első miséé a „Coeleste 
orgánum hodie sonuit in terra" szekvencia is. 

Az angyal öröménekével kezdi, hogy bennünket is örömre han-
goljon: 

Quid facis humana túrba, 
Cur non gaudes cum supera? 

de leszögezi, hogy ennek feltétele is van; 



Nec cunctorum sunt haec clona, 
Sed mens quorum erit bona 

A továbbiakban a testet is felszólítja az örvendezésre: 

Gaude caro, facta Verbi socia. 

Természetesen a szokásos záró kérés sem maradhat el: 

Stella maris, quem tu paris 
Colit hunc ecclesia; 
Ipsi nostra per te pia 
Placeant servitia.24" 

A XI. századi St. Gallen-i és az 1086. évi párizsi misszálékban for-
dul elő először ez a limoges-i származású szekvencia. Nálunk egye-
dül a XIV. századi Pozsonyi H misekönyvben található. 

Pécsi egyházmegyei különlegességet jegyzett föl Csárai Mátyás 
1538-ban már többször emlegetett misszáléjába. Az újévi mise szoká-
sos orációja előtt úgy látszik egy másikat is mondtak: „Secundus... 
Quinqueecclesiarum prius ista dicitur oratio: Deus qui nobis nati 
saluatoris diem cellebrare (!) conceclis octauum, fac nos quesumus 
eius perpetua diuinitate muniri cuius sumus carnali commercio repa-
rati. alia oratio deus qui salutis sub vna conclusione."249 

3. Újévi népszokások 

Újévi népszokás az ajándékozás. Mint fentebb, Karácsonnyal kap-
csolatban már említettük, ez a szokás a középkorba nyúlik vissza. 
Már a XIII. századi oklevelek: „sternarum dies" (= ajándékozó nap)-
ként emlegetik. Galeotti is megjegyzi: „Kalendis Januariis in circum-
cisione Christi consueverunt Hungari sternam dare, hoc est donum, 
pro bono omine incipientis anni", s azután tovább folytatja: ki-ki 
mutassa be mestersége szerszámait a királynak s boldog újesztendőt 
kívánjon, a király pedig arannyal jutalmazza érte.250 Ez az újesztendei 
szerencsekívánás ma is él. A nép között sajátos formája ennek a 
„kongatás" vagy „kongózás" pl. Hajdúdorogon.2,1 A csengő és harang 
ilyen apoteropaikus (= rontást távoltartó) használata egészen ősrégi. 

A sumérok, akkádok, babilóniaiak csengővel kergetik el a szelle-
met. A népvándorlás-korabeli kelta sírokban a halottak nyakán kis 



csengőket találtak. Ezért tesznek a kis boci vagy csikó nyakára is 
csengőt. A betlehemesek is csengővel járnak. 

A kongatáshoz hasonló apotropaikus szokás a tülkölés és ostor-
pattogtatás is. Karácsony éjjelén - egyes helyeken - a kanász végig-
járja a falut és Úrfelmutatáskor betülköl a templomba. A tülkölés 
tisztán tartja a levegőt a gonosz szellemektől."2 



VIL VÍZKERESZT 

1. Nevei 

A karácsonyi idő másik kiemelkedő ünnepe, melyet liturgikus 
kódexeink kivétel nélkül „Epiphania (Domini)" névvel jelölnek, ma-
gyar nyelvű kódexeinkben ismét többféle néven fordul elő. 

Leggyakrabban mint „Wyzkerezth napya" szerepel.253 

Másik elnevezése, mely a görög „epiphania" fordítása, a Teleki 
kódexben fordul elő: „Vr ki ielenese", így hozza még a Debreceni-
kódex: „Mennyei jelönetnek neveztetik a Vízszkeröszt napja".2M Ezt 
használja Bornemissza: „Az Vrnac ki ielonese napia"255 és Kultsár is: 
„Víz keorozt napiara, Az az: Az Christus meg ielonese vnnepere"25'1 

Ma Vízkereszt mellett a „Háromkirályok" elnevezés is elterjedt. 
A magyar középkorban ennek az elnevezésnek nyomát sem találjuk. 
A királyokat inkább mint mágusokat és bölcseket ismerik. Előfordul 
ugyan: „A három zent kiralioknak eletok",25" de prédikációba szőve 
és nem a nap jelölésére. Csak sokkal később, a XVII. században, a 
protestáns Alvinczi Péternél szerepel az ünnep neveként: „Festum 
trium regum, azaz három királyok ünnepének".258 

A vízkereszt a szláv egyházi terminológiából való: a vodokrst, vo-
dokerst, vodokerstje, vodoszvijatye = vízszentelés, a víz megkeresz-
telése - fordítása.259 Hogy miért nevezték így, oka lehet az ekkor 
szokásos vízszentelés, vagy Jézus megkeresztelkedése. Ez utóbbival 
magyarázza Telegdi Miklós: „Ettul a historiatul attac az regi magya-
roc neuet ez mai innepnec, es miért hogy ez napon keresztelkedec 
meg Christus az Jordan uizebe harminc esztendős koraban, Vízke-
reszt napianac neuezec az mi eleinc ezt ez nemes innepet."260 

A „kijelentés ünnepe" elnevezés, úgy látszik, soha sem tudott ál-
talánossá válni. Bornemisza Péter is hiába kardoskodott mellette: 
„Hanem az predikallasban való rend tartasert... predikallyunc arról 
is: A mi wrunc Jiesus Christus mint ielentette ki magat az mi eleink-
nek is az pogan nemzetnec, Es azéert ez napot Vvr ki Jelenese napia-
nac hihattyuc."261 

A „Háromkirályok-ünnepe" elnevezés elég gyakori az „európai 
folklore"-ban. A „tri kralové" cseh elnevezés, a német: „Dreikönig-
stag" és „Die heiligen drei Könige" lehetett hatással a későbbi magyar 
elnevezésre is. 



2. Az ünnep tárgya és tartalma 

A középkor-végi magyar kolostori irodalom kódexei közül a Lá-
nyi-kódex csak annyit jegyez meg, hogy „duplex festum", úgy látszik 
tehát, hogy kevésbé ünnepelték, mint Karácsonyt. Mindjárt az ének-
re vonatkozóan is rendelkezett: „Kiriet mondhatják cunctipotens" (= 
IV. In Festis Duplicibus I.), vagyis az ünnep duplex rangjának meg-
felelőt.262 A Cornides-kódex röviden jelzi, hogy „két innep" imádás és 
keresztelés, ezért van a két evangélium is.263 Az Érdy-kódex megjelöli 
az ünnep hármas titkát, tudálékosan kronológiai alapon magyarázva 
hármas voltát: „Mikor Urunk Jézus volna 13 napi édes gyermek, há-
rom szent királyok napkeletről eljövének, majd Krisztus 30 esztendő 
bel telvén... keresztséget vész... egy esztendő múlván esmég ez na-
pon hívaték az menyegzőben."264 

A Debreceni-kódex vízkereszti imádsága szépen összefoglalja a 
vízkereszti áhítatot: „Ó édes Jézus, ki születtél Máriától és tenmagad 
az királyoknak kijelentéd, és megvilágosítád elméjüket, hogy téged 
megismernének, kérlek téged kicsinyde Jézus világosojsd meg ma-
lasztoddal én lelkemnek setétségét... hogy szolgálhassak teneked. 
Úgy tégy Uram Jézus élő Istennek Fia."265 

3. Vízkereszt vigíliája 

Már az 1070-1080 között hazai használatra készült Szelepcbényi-
kódex a ma is szokásos evangéliumot írja elő: „De vigilia epiphanie 
domini" (Mt 2,19-23) A Szent Család visszatérése.266 Ezzel szemben a 
XIV. században a Pozsonyi misszálé a vigíliai mise után, annak ren-
des helyén: „Genealógia domini Nostri Jesu Christi" címmel Luká-
csét: „Factum est cum baptizaretur..." hozza.267 Ugyanez a misekönyv 
a Vízkereszt utáni I. vasárnap után még egyszer hozza a vigília misé-
jét „in uigilia epiphanie", de más evangéliummal: (Jn 1,29-34) Ke-
resztelő Szt. János tanúságtételét.268 Lukács genealógiáját hozza a 
L}ozsonyi H misszálé is.269 A Szelepchényi-kódex viszont Vízkereszt 
nyolcadán: „De octavis epiphanie domini" (Lk 3,21—4,1a.), vagyis 
Krisztus keresztségéről és családfájáról szóló evangéliumot is hozza 
Mt 3,13-17 ugyancsak az Úr keresztségéről szóló mellett.27" Ezt az 
újabb genealógia-olvasást az ünnep misztériumához való kapcsoló-
dása magyarázhatja, de a Karácsonynál mondott okok is közrejátsz-
hattak. 



4. Az ünnepi mise rendje, énekei, szekvenciája 

Érdekes a Comides-kódex tudósítása: „... Ez napon két innep va-
gyon... imádásának innepe... és keresztelésének... e két ünnepekért 
olvastatik ez mai napon két evangélium. Az egyik evangélium olvas-
tatik, énekeltetik éjjel csak konvent-helyen, az másik evangélium 
olvastatik, énekeltetik, minden egyházban. Az első... Urunknak ke-
resztségéről... az másik..., miképen a királyok imádák."271 A szöveg 
híradása nyomán fölvetődik a kérdés, vajon két szentmise-szöveget 
mondtak-e ezen a napon? A lehetőségét nem lehet tagadnunk, mert 
hasonlót ír elő a Lányi-kódex is: „Ha mikor két innep egyszersmind 
esik... az nagyobb innepet kell tartani: reggeli mise az vasárnapé, az 
nagy mise az nagyobb innepé."272 

Vízkereszt vigíliájára, de egyben magára az ünnepre is vonatko-
zik Csárai Mátyás egyik megjegyzése: „No(ta)scdm vsum Ecclesie 
Quinqueecclien tarn in missa matutina, quam in maiori vigilia canitur 
gloria in excelsis Kyrie cunctipe(tens)273 prefacio de nativitate, et ite 
Missa est. Sed credo non dicitur. Sed si uenerit die dominico, decan-
tentur omnia solemniter et credo tunc dicitur."27'1 

A XV. századi magyar Ferences Antifonálé is arról rendelkezik, 
hogyha az ünnep vasárnapra esik: „Si festivitas epiphanie in domi-
nica uenerit totum officium dominice fit in proximo sequenti sabba-
to modo subscripto: de festis que infra octauam epiphanie ueniunt 
nichil tunc agitur, sed peracta Octaua fit festum sei Iginij pape et mr. 
Cum comm. sc Pauli heremite... felicio... Mauri..."275 Ugyanígy ren-
delkezik az 1334. évi Ágoston-rendi graduálé276 és a XV. századi Ord. 
Strig. is"" 

Vízkeresztnek is van saját szekvenciája: „Festa Christi omnis chris-
tianitas celebret" kezdettel. Vízkereszt ékes napját megüli minden 
nép: 

Ut natus est Christus, est Stella 
Magis visa lucida. 

Először a bölcsekről szól. Szinte látjuk, hogy sietnek ajándékaik-
kal a csillag után, de elmondja Heródes dühét is. Majd az ünnep má-
sik titkára tér át, Jézus megkeresztelkedésére: 

Anno hominis tricesimo... 
...se inclinaverat consecrans 
Nobis baptisma... 

Megemlékezik az Atya szaváról: 



Patris etiam insonuit vox pia 
Vere filius es tu meus... 

Ehhez kapcsolja befejezésül rövid felszólítását: 

Hodie te, mi Filii, genui, 
Huic omnes auscultate 
Populi, praeceptori. 

A szekvencia szerzőjéül Notkert tartják, de ez nem egészen bizto-
sítható. Először szerepel a X. századi bambergi, az 1024. évi mindeni 
az 1024-1036. évi St. Emmeram-i külföldi kéziratos misszálékban. 
Húsz hazai adatunk van előfordulására. Köztük: a XIII. századi Né-
metújvári-, az 1363 évi. soproni Golso-, 1394-ből Miskolchi László 
misszáléja s a Pozsonyi misekönyvek közül a B, C, D, E, F, G, H, I 
jelzetű kódexek.27" 

5. Vízszentelés 

A vízkereszti vízszentelésről a XIV. századi szepesi káptalani 
misszálé röviden csak így tudósít: „Epiphania: Hac die finita missa 
aqua benedicitur."279 Rövidsége mellett is annál értékesebb adat, mert 
bizonyítja feltevésünket, hogy az ünnep magyar elnevezése is az e 
napon szokásos vízszenteléstől eredhet. Eisenhofer szerint ugyanis 
Európában Dél-Itália kivételével a középkor folyamán ismeretlen a 
vízkereszti vízszentelés.280 Egy XV. századi St. Gallen-i kódexben és 
az 1520. évi prágai rituáléban találja Franz is az első formulákat.281 

Középkori kéziratos misszáléinkban különben számos adat van a 
vízszentelésre, legtöbbnyire: „Exorcismus salis et aquae" címen, de 
egyik sem speciálisan vízkereszti. 

Valószínű - Radó Polikárp szerint - , hogy a Győr részére a XI. 
század végén írt Hartwick Agenda bejegyzését: „In uigilia epiphanie 
benedicatur aqua ut mos est grecorum ante uesperas siue in octauis" 
nem tekinthetjük a mai görögös vízszentelés ősének.282 

6. A Tractus Stellae 

Vízkereszttel kapcsolatban a különben úgyis mostoha adatokkal 
rendelkező misztériumdrámánk igen értékes emléke maradt ránk a 



győri Tractus Stellaeben.m Karsai Géza nagyszabású tanulmányá-
ban2"' a győri játékot középpontba állítva, az elérhető összes darab 
szövegét és teljes feldolgozását adja, egymáshoz való viszonyukat is 
tisztázva. A Tractus mint általában a középkori dráma liturgikus ere-
dete nyilvánvaló, Karsai a bencés kolostori műveltséggel való szoros 
kapcsolatát is vallja, véleménye szerint a pannonhalmi kódexíró is-
kolában készülhetett, helyszínrajza pedig tökéletesen ráillik a győri 
székesegyházra. 

Maga a Tractus — az elnevezés a vontatottan énekelt előadási 
módra vonatkozik — a vízkereszti Matutinum IX. responzóriumához 
kapcsolódik, nem mint egyes külföldi játékok az offertóriumhoz, 
evangéliumhoz, vagy általában a szentmiséhez. Vízkereszt hajnalán a 
templomban a káptalan, papság, scholarisok jelenlétében adták elő, 
sőt külföldi analógiák alapján a hívek részvételét is föltételezhetjük. 

Tartalma a következő: 
A csillagjelenettel kezdődik. A mágusok megpillantják hazájuk-

ban a csillagot és elindulnak nyomába, találkoznak a főoltár előtt, az 
oltárról átveszik ajándékaikat és most már közösen mennek a csillag 
után: 

Eamus ergo et inquiramus eum 
et offeramus ei munera: 
aurum, thus et mirram. 

Következik a Herődes-jelenet. A mágusokkal folytatott párbeszéd 
nagyjából a szentírási szöveget követi, ugyanígy az írástudók meg-
kérdezése és válaszuk. A Betlehemről szóló jövendölést az egész kó-
rus énekli: 

Betlehem non es minima... 

Most ismét csillag-jelenet következik, amint másodszor is megpil-
lantják útjelzőjüket, a csillagot. Egymás után mutatnak rá: 

Ecce Stella! 

A következő jászol-jelenetnél a rubrika utasítása szerint két, kap-
pába öltözött klerikus Szűz Máriának és a Kisjézusnak képét tartja. 
Ők, a bábák teszik most fel a kérdést. 

Qui sunt hi, quos Stella ducit, 
nos adeuntes, inaudita ferentes? 

A mágusok az Offertórium versével felelnek: 



Nos sumus, quos cernitis, 
reges tharsis et arabum et sabba 
dona ferentes, 
christo regi domino nato, 
quem Stella ducente adorare uenimus. 

A bábák erre a képre mutatnak: 
Ecce puer adest... 

A mágusok sorra köszöntik: 

Salve princeps populorum 

és átadják ajándékaikat: 
Suscipe rex aurum... 

Ezután dalmatikába öltözött angyal figyelmezteti őket, hogy más 
úton térjenek vissza hazájukba. 

Az utolsó, a hazatérés-jelenetben a mágusok valóban másfelé ve-
szik útjukat, miközben az 

O regem celi... 

antifónát éneklik. Ennek végén intonálja a kántor a 
Te De H moi. 

Hogy a játék élt és tovább fejlődött, bizonyítja, hogy később ka-
pott két kisebb betoldást. 

A Tractus, az ugyancsak győri Officium Sepulchrivel, a magyar-
országi drámairodalom legrégibb terméke. A francia földön sarjadt 
vízkereszti játékok legkeletibb képviselője, mely mindamellett pl. 
rubrikáiban, sok eredetiséget is mutat. Liturgikus életünk fejlettsé-
gének s a XI. századi misztériumdráma meglétének igen értékes ta-
núja tehát a Tractus. 

7. A bölcsek és ajándékaik 

A három király népszerűségét mutatja, hogy a misszálékba külön 
is bejegyezték votív miséjüket. A három szent király ugyanis a kö-
zépkor veszedelmes utazási viszonyai között az utazók védőszent-
jének számított, s ezért hazánkban is megtaláljuk miséjüket. így pél-
dául a Nemz. Múz. clmae 395 jelzetű XIV. századi magyar misszáléja 
széljegyzetként más kéztől hozza a „de tribus regibus" szóló mise 



orációját.285 Meg kell jegyeznünk, hogy ez nem az ugyancsak nagyon 
népszerű három magyar királyról szóló mise,286 hanem a napkeleti 
bölcsekről. Batthyány Boldizsár 1489-ből való misekönyve az egész 
misét hozza: „Hic incipitur missa de tribus regibus."287 

Magyar nyelvű kódexeink azután különösen szívesen foglalkoz-
nak a bölcsek személyével. A Debreceni-kódex magyarázza nevüket, 
korukat - 60-40, ill. 20 évesek voltak - , származásukat, és hogy nagy 
természettudósok voltak.288 Elmondja róluk, hogy várták a csillagot, 
hallották a szózatot,289 s szinte évődik velük: „látjátok atyámfiai, mely 
igen megkábultak az eszes emberek".290 Csepeli Simon imakönyve a 
tömlöcből őket hívja segítségül.291 A Lányi-kódex az invitatórium el-
maradását azzal indokolja, hogy a három király „hívatlan" jött.292 

Természetesen különös szeretettel magyarázzák a bölcsek aján-
dékait is. A Nagyszombati-kódex szerint Krisztus hatalmassága, papi 
méltósága és temetése szolgált rá okul.293 A Debreceni-kódex Krisztus 
király, ember és halandó mivoltával magyarázza és megadja négyes 
okát is: Mária szegénységének könnyítése, az istálló dohossága, tag-
jainak megerősítése s a bölcsőben termő „férögnek" megöléséért, 
jóllehet az Urunk bölcsőjében nem termett.291 Ez utóbbi célzás lehet 
a középkorban általános Wurmsegen-re.291 

8. Az arany, tömjén és mirha megáldása 

A vízkereszti evangélium és a bölcsek benne szereplő ajándékai 
szolgáltak alapul az e napon szokásos arany-, tömjén- és mirhaáldás-
ra. Batthyány Boldizsár 1489 évi misekönyvében találunk erre ha-
zánkból adatot: „Sequitur benedictio Thuris, Auri et mirre, In festő 
Epiphaniarum domini."296 Ez az áldás csak a középkor vége felé jött 
szokásba.297 

9- Vízkereszti házszentelés 

Ugyancsak a középkor vége felé jöhetett szokásba a vízkereszti 
házszentelés. Keletkezésének idejét homály fedi. Franz szerint német-
országi eredetű, a XVI. század után keletkezett298 és valószínűleg a 
víz- és tömjénszentelés kombinálásából származik. A hitújítás korá-
ban már nagyon népszerű lehetett, mert a kolozsvári jezsuiták Histó-
ria Domusának tanúsága szerint, még a protestánsok is meghívták 
házuk megáldására a jezsuita rektort.299 



10. A háromkirályjárás 

A háromkirályjárásra az első adatot Hédervári Lőrinc 1540-ben írt 
levelében találjuk. „Osztán ha megvagyon kgdnek... az csillagéne-
ket, küldd alá..." írja barátjának.300 Hogy egyes vidékeken a mostani 
játékokban poroszlók is szerepelnek és Heródes is, aki a kisdedeket 
meg akarja ölni, ez mutatja, hogy a játék régebben gazdagabb lehe-
tett. Bizonyos, hogy a középkori misztérium maradványa, mely, úgy 
látszik, kántori elemekkel is bővült.301 

11. Vízkereszti népszokások 

Az ünnep misztériumával és a vízkereszti vízszenteléssel kapcso-
latos népszokás a vízkereszti mosakodás. Somogyban a szabad ég 
alatt mosakodnak, Dunántúlon Vízkereszt estéjén a falu fekélyesei, a 
bőrbetegségben szenvedők, a patakhoz mennek, imádkoznak a par-
ton s aztán belevetik magukat a vízbe. Ősi és a keleti egyházból va-
ló szokás vált itt népünknél általánossá.302 

A háromkirályok vizével, vagy általában a szentelt vízzel való 
gyógyítás ma is meglévő szokására, már a XV. század elejéről van 
adatunk hazánkból. Poggio Bracciolini olasz humanista jegyezte föl: 
Egy Magyarországon járt firenzei pap szerint itt az a szokás járja, 
hogy a szembajos szemét a mise végén kehelybe öntött szenteltvíz-
zel locsolja meg, s közben gyógyulásáért könyörög. 

12. A Vízkereszt utáni idő 

A Vízkereszt utáni első vasárnapot: „Wyz kerezt Innepe kezoth 
való vasarnap" - , vagy „Vyz kerezth octauajaban való vasarnap"-nak 
mondja az Érdy-kódex.m Ugyanerre a napra a sokszor idézett Csárai 
a következő érthetetlen jegyzetet írja: „Kyrie ib (vagy in) estate. Pro-
sa Grates nunc omnes reddamus." Talán a vatikáni kiadásban a XI. 
számmal jelzett Kyriéről van szó. Ez viszont azt jelenti, hogy az „In 
Dominicis infra annum", leginkább nyáron szokásos Kyriét akarta 
ezzel Csárai előírni a karácsonyi szekvencia megmaradása mellett.304 

A Vízkereszt utáni vasárnapra következő hétfő neve: „regélő hét-
fő".3'" Ősrégi elnevezése lehet ez e napnak, s az ekkor tájt szokásos 
regöléssel állhat összefüggésben. Az adatok Erdélybe, még közelebb 
a nyugati székelyekhez - Szeben, Kőhalom, Kismarja - vezetnek, 
azokba a helységekbe, melyeknek ezen a napon vásáruk volt.306 



A vízkereszt utáni vasárnapokat „menyegzős vasárnapokénak is 
hívják még ma is sok helyen. Nyilvánvalóan azért, mert ilyenkor tart-
ják az ünnepélyes esküvőket, melyek még Vízkereszt oktávájában is 
tiltva voltak, azután ekkor kezdődik a farsang is. Mélyebb értelmét 
és magyarázatát adja az Érdy-kódex: menyegzős vasárnapoknak hív-
ják a vízkereszt utániakat, „mert az szent evangélium szól menyegző-
nek szentségéről, kiben az testi házasságnak kötelét megerősöjte-
né.1,307 

Mint érdekességet jegyezzük meg, hogy ezeknek a „menyegzős 
vasárnapoknak" párja a Húsvét utáni első vasárnap, melyet az akkor 
ugyancsak újonnan kezdődő esküvők miatt: „mátkáló vasárnapinak 
hívnak. 
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B) 
A MEGVÁLTÁS ÜNNEPKÖRE 





m . BÖJTELŐ 

A „sollemnitas sollemnitarum", a „mater omnium festorum", Krisz-
tus dicsőséges feltámadásának s megváltásunk beteljesülésének öröm-
teli napja nemcsak a legnagyobb keresztény ünnep, hanem egyben 
a legősibb, sőt az első századok egyetlen ünnepe. Hiszen a vasárnap 
is - amit már ugyancsak megültek az apostoli időktől fogva308 - tulaj-
donképpen hetenként visszatérő ünnepe a feltámadásnak. Az egyhá-
zi év legújabb kifejtői szerint sem beszélhetünk külön karácsonyi és 
húsvéti, s különösen nem külön pünkösdi ünnepkörről, hanem való-
jában egységes húsvéti ünnepkör az egész egyházi év. Hogy az egy-
házi év egyetlen húsvéti ünnepkört alkot, ennek emléke liturgiánk-
ban napjainkban is az Alleluja éneklése. A húsvéti örömnek ez a még 
Ószövetségből kölcsönzött, de új keresztény tartalommal is telített309 

legkifejezőbb megnyilvánulása csak a Böjtelő kezdetével hallgat el. 
Húsvétot ugyanis magas méltóságának megfelelően egészen termé-
szetesen előkészületi idő vezeti be. Ez elsősorban a III—IV. század-
ban kialakult Nagyböjt s azután a VII. század óta általános Böjtelő idő-
szaka.3'0 

1. Az Alleluja búcsúztatása 

Az Alleluja búcsúztatását, amely a középkorban egyes helyeken 
igen hatásos drámai ábrázolások kíséretében ment végbe,3" szertar-
táskönyveink csak rövid megjegyzés formájában jelzik. Pl. a XV. szá-
zadi kézírásos Ord. Strig.: „Sabbato ante dorn. Circumdederunt ad 
primas vesperas ant. cum tribus alleluia ad omnes psalmos... In fine 
vesperarum benedicamus domino cum quinque alleluia perficitur. Et 
hoc alleluia expirabit."312 Vagy az ugyancsak XV. századi pálos bre-
viárium: „Dominica in LXX. Pro quolibet antiphona tria alleluja."313 

Egyesek szóvá tették azt is, hogy Böjtelő kezdetét - mely kb. 
összeesik a Julius Caesar előtti naptárreform évkezdetével, márc. 1-
vei - tekinthették valamikor az egész egyházi év kezdetének. Emel-
lett szól az, hogy a zsolozsma ekkor kezdi legelőiről a Szentírás 
olvasását.314 



2. Böjtelő elnevezései 

A Böjtelő egyes vasárnapjainak ma is szokásos latin elnevezései -
Septuagesima, Sexagesima, Quinquagesima - mellett a XV. század 
végén érdekes és sajátos magyar elnevezésekkel is találkozunk: „ki-
lencbenhagyó vasárnap",315 „kilenchagyó, mikor az alleluját el kell 
hagyni",316 „kilencbe hagyó első vasárnap",317 és csak Telegdinél 
szerepel először - Velledits szerint - „hetvenedic".318 - Sexagesimára: 
„hétben hagyó vasárnap",31" „kilencbehagyó más vasárnap",320 „nyolc-
ba hagyó",321 majd ez is Telegdinél először: „hatvanodic".322 - Quin-
quagesimára: „hathagyó vasárnap",323 „kilencbe hagyó harmad vasár-
nap",32'1 „húshagyó vasárnap",325 „fassangh vasárnap",326 végül Teleg-
dinél: „ötvenedic".327 

Ezeknek a sajátos kifejezéseknek mását nem találjuk meg azok-
ban a nyelvekben, melyekből terminológiánkat vettük. A „hagyó" 
ugyanaz, mint a „húshagyóban" a carnis privium fordítása, bár nincs 
rá adatunk, hogy a böjt már ekkor elkezdődött volna nálunk. A „ki-
lencbenhagyó"-t valószínűleg úgy fogták fel, mint az Adventet, az 
időtartam jelölésére. Advent első, második stb. vasárnapjának analó-
giájára nevezték ezt is: kilencbenhagyó első, második stb. vasárnap-
nak. De lehetséges más magyarázata is ezeknek az elnevezéseknek: 
egyszerűen azt jelezték, hogy hányadik vasárnap Húsvét előtt (a ki-
lencbenhagyó vasárnap valóban a kilencedik). Igaz, hogy Nagyböjt 
I. vasárnapját sohasem nevezik „hatbanhagyónak". A nevek eltérése 
is mutatja, hogy a kódexek korában sem voltak már világosan érthe-
tők. A Lányi-kódex írója próbálja is kijavítani magát: „Ha valaminő 
kilenc leckés ünnep ez három szombaton, azaz kilenchagyón, nyolc-
avagy inkább hathagyón, húshagyón történik lenni...".328 Az Érdy-kó-
dex a farsangvasárnap elnevezést magyarázza: „fiainak veszedelmén 
vigyáz", mert „mostani időben ez világi emberek... elrángattatnak Úr 
Istennek emléközetiről".329 Ez azonban már átvezet bennünket a Víz-
kereszttől Hamvazószerdáig terjedő nevezetes „vigalmi" időszak meg-
tárgyalására. 

3. Farsang, a középkori „húshagyó" 

Akármilyen furcsán hangzik, de éppen a Nagyböjt fontosságát és 
komolyságát mutatja maga a farsang is. Mint annyi más ünnepünk, 
ez is kettős összetevőjű. Kétségtelenül volt egy pogány népünnepély: 



tavaszi varázslat, télkihordás, télkergetés, a rontó szellemek elűzése; 
ezt őrzik az álarcok, a csöngetés, a pattogtatás. De időpontjának elő-
re tolódása - eredetileg március közepén volt - , továbbá a felvonu-
lásnak és mulatságnak egész Európában általános neve - melynek 
középkori magyar megfelelője a „húshagyó" - keresztény motívumot 
őriz: Carneval; búcsúzás a hústól, a böjt megkezdése előtt. Míg ezek 
a mulatságok el nem fajultak és kicsapongásokba nem mentek át, 
maga az Egyház sem ellenezte, sőt voltak esetek, amikor maguk a 
reneszánsz pápák és bíborosok is végignézték a római karnevál me-
netét.33" De már I. Ferdinándnak II. Szolimánhoz küldött követe azt 
írja, hogy a törökök szerint a keresztények az év egy bizonyos részé-
ben megtébolyodnak, és csak miután valami csodálatos erejű port 
hintenek a fejükre (a szentelt hamut értette), akkor nyerik vissza jó-
zan eszüket.331 Maga a „farsang" szó különben középfelnémet, vagy 
korai újfelnémet eredetű „vaschang, faschang, fasching" utánképzé-
se.332 A Mátra-vidéki palócság a farsang „farkán" ma is valóságos há-
romnapos ünnepet tart, Erdélyben szokásos a turkajárás, Göcsejben 
„maskurások" járnak az utcán, egyes helyeken tréfás követválasztás 
van,333 Dél-Magyarországon pedig a húshagyót jelképező szalmabáb 
(horvátul: mesapus) elégetése általános.331 A télkergető ünnepek al-
kalmával isteneket ábrázoló szobrocskákat gyúrtak tésztából, azokat 
megsütötték s a rokonok, szomszédok egymásnak ajándékozták.333 

Még kiderítetlen a Sexagesimának „talalaj" vagy „tananaj" és a Quin-
quagesimának a „sárdó"-vasárnap elnevezése. Ezeken a lánykák far-
sangról szóló énekekkel járják a falut s tojásjutalmat kapnak.336 MAN-
GA JÁNOS mutatott rá arra, hogy tulajdonképpen a farsangi sárdó-
zásban és talalajozásban a kétségtelenül régi eredetű újévi jókívánsá-
gok eltolódását kell látnunk. Ez az átcsúszás magyarázható azzal, 
hogy az Egyház engedékenyebb volt a farsangi mulatságokkal szem-
ben, de meg különben is, népszokások szempontjából a karácsonyi 
és húsvéti ünnepkör nem választható szét, inkább téli és nyári ün-
nepkörről beszélhetnénk.337 A farsang a középkorban is a házasság-
kötések időpontja volt, Zsigmond pécsi püspök, királyi kincstárnok 
1494-95. évi számadásaiban olvashatjuk: „Tertio die Mártii, dum 
regia Maiestas connubium habuit in Carnis privio".33* 

Húshagyókeddi szokás egyes vidékeken a pártában maradt lá-
nyok kigúnyolása, még a reformátusoknál is. Bátyú községben pl. így 
csúfolják a lányokat: 



Húshagyó, húshagyó 
Leányokat itthagyó... 

Barkaszón: Kinek van eladó lánya 
Hajtsa ki a szűzgulyára... 

Miközben a gulyát maszkírozó gyermekhadat behajtják az ilyen 
leányos udvarokba és követelik a gazdától, hogy engedje ki a szűz-
gulyába valót, persze a leány elbújik a ház legelrejtettebb zugába.33y 

Az ugyancsak farsangi tuskóhúzás német eredetű.340 Azt a hetet külön-
ben, melybe farsang három napja esik, csonka hétnek nevezik. 
A Döbrentei-kódex pl. csonkaheti péntekről ír.341 



IV. NAGYBÖJT 

Hamvazószerdával - melynek középkori megülését hazánkban 
alább részletesen tárgyaljuk - , az egyházi év legkomolyabb és leg-
szentebb időszakába lépünk. Amikor a természetben is a tél és ta-
vasz közötti végső küzdelem folyik, s a föld alatt már mozdul az élet, 
sőt már az első virágok is kidugják fejüket, az Egyház életében is 
lelki tavasz kezdődik. Miként a természetben a nap hatására, hason-
lóképpen a természetfölötti életben is a liturgia eucharisztikus napjá-
nak hatása alatt, minden elkezd csírázni, zöldellni, virágozni. 

A természetfölötti élet számára a keresztségben születünk meg. 
Ezért foglalkozik annyit az Egyház a Nagyböjt folyamán a kereszte-
lendőkkel. A hittérítés korszakaiban, amikor még főleg felnőtteket 
kereszteltek, a böjti idő volt a keresztségre való közvetlen előkészü-
let ideje. Hogy a középkor elején hazánkban is főleg a legnagyobb 
ünnepeken vették fel a keresztséget s így természetszerűleg előtte 
készültek rá: bizonyítják a XII—XIII. századi összeírólevelekben sűrűn 
előforduló és személynévként alkalmazott ünnepnevek: Karácsony, 
Húsvét, Pünkösd....342 

A Nagyböjt egyúttal a második, a fáradságos keresztségnek, a 
bűnbánatnak is ideje. Régente a nyilvánosan elkövetett bűnökért 
nyilvánosan is kellett vezekelni. Az alábbiakban313 igyekeztünk erre 
vonatkozóan minden rendelkezésünkre álló magyarországi adatot 
összegyűjteni. 

A bűnbánatnak természetes velejárója, kifejeződése: az önmegta-
gadás gyakorlása. Ide tartozik elsősorban - ez időszaknak magyar 
névadója - a böjt, mely, mint látni fogjuk, a mainál sokkal szigorúbb 
volt; de ezenkívül egyéb aszketikus gyakorlatok is. 

A középkor folyamán alakult ki azután a Nagyböjtnek egészen 
napjainkig meglévő jellemző vonása, amely azonban végeredmény-
ben a többi motívumnak is foglalata, indító oka, az, hogy a Krisztus 
szenvedésére emlékezés szent időszaka. A középkor embere előtt 
mindenkor, de elsősorban a Nagyböjtben, az értünk keresztjét hor-
dozó s a keresztfán értünk meghaló Üdvözítő képe lebegett. Ezt lát-
ták a keresztábrázolásokon, a böjti lepleken vagy a szárnyasoltárok 
behajtott képein, erről szólnak énekeik, imádságaik, s ezt bizonyítják 
az azóta kiveszett - a középkor lelkületére különösen jellemző -
ünnepek vagy votívmisék is. 



1. A Nagyböjt kezdete 

Szent László törvénykönyvéből úgy tűnik ki, mintha nálunk nem 
hamvazószerdán, hanem már hétfőn kezdődött volna: „Latini (ola-
szok) qui Hungarorum consuetudini legitime consentire noluerint, 
scilicet postquam Hungari carnes dimiserunt, ipsi iterum secunda et 
tertia feria comederint, si se nostrae consuetudini meliori non con-
sentire dixerint, quocunque volunt eo vadant: pecuniam vero, quam 
hic acquisierint, hic relinquant, nisi forte resipuerint, et carnes nobis-
cum dimiserint."344 KNAUZ szerint ez az előírás csak a papokra vo-
natkozott, számukra már Quinquagesimával megkezdődött a Nagy-
böjt, míg a világiak csak hamvazószerdán kezdték. így rendeli el 
Nagy Szent Gergely az angolokat térítő Ágoston püspöknek, majd az 
1091. évi beneventumi zsinaton II. Orbán pápa általános törvénnyé 
teszi: „Nemo laicorum a capite ieiunii, nemo clericorum a quinqua-
gesima usque ad pascha carnes comedat".345 

IV. Béla alatt Tamás, spalatói főesperes: „die Jovis in carnis pri-
vio"-ról ír, eszerint tehát még hamvazószerda utáni csütörtökön is et-
tek húst s a nagyböjt csak ezután kezdődött volna, valószínű ugyan, 
hogy csak Dalmáciában.346 De lehet, hogy ez annak a „torkos" vagy 
„kövér" csütörtöknek az egyik első emléke, melyet Szendrey említ, 
ez volna ugyanis egyes vidékeken a hamvazószerda utáni csütörtök-
nek a neve, mert ekkor felfüggesztik a böjtöt, hogy a farsangi mara-
dékokat elfogyasszák;317 Itáliában mai napig Giovedi grasso a neve. 

Kódexeink egyöntetűen a hamvazószerdai kezdésről tanúskod-
nak. Az Érdy-kódex azzal magyarázza: „mert a mi édes Urunk is azon 
a napon ment ki a pusztába bejtelni".318 

Komoly ünnepélyességgel kezdődött nálunk a Nagyböjt, bizo-
nyítja II. Endrének IX. Gergelyhez349 intézett levele 1232. május 16-
án: „Cum nuper ad princípium quadragesimae modo catholice pieta-
tis tarn ego, quam regni mei incole unusquisque ad nostram ecclesi-
am conveniremus, ut hiis sacris diebus lacrimis et penitentia dicatis, 
vota nostra domino reddentes sacrosancta ieiunia susciperemus."350 

2. Nagyböjt szigorúsága, komolysága 

Mint már említettük, őseink a középkorban sokkal szigorúbban 
böjtöltek. Nemcsak a hús, hanem a tojás és tejes ételek is tiltva vol-
tak, mint egész F.urópában. A régebbi - pl. az 1114. évi - zsinatok 



ugyan erről mit sem szólnak, de Galeotti pl. világosan mondja: „Ser-
vatur autem eo die (pénteken) ieiunium, ut in quadragesima; nam 
non modo carne, sed caseo, lacté, ovisque abstinent".3''1 A pozsonyi 
számadáskönyvek 1440. november l6-ról, Feketevasárnap utáni 
szerdáról följegyzik, hogy egy hivatalos ebédhez: olajat, fügét és 
mandulát vásároltak, vagyis, hogy a Nagyböjtben csak olajos ételek-
kel és gyümölccsel táplálkoztak.352 A főétel a hal volt, Galeotti meg-
jegyzi „Hungaria piscibus abundat optimis... ne putetur nimia grave 
ieiunium continuum". 

A böjtölés komolyságát mutatja az is, hogy egyes kódexek egye-
nesen a túlzástól óvnak. Az Érdy-kódex szerint: akik minden ételtől 
és italtól tartózkodni akarnak, „az olyan bejtet keresztény néptől az 
anyaszentegyház megtiltja".3,3 Az Érsekújvári kódex szerint is: „oko-
son - kell böjtölni - , úgy, hogy a test megéhnítessék, de meg ne 
ölessék", azután vígan és „bővelkedéssel, hogy belőlök szegények 
éljenek".354 Ugyanezek a kódexek: dézsmának, Isten adójának neve-
zik, mely „szent időknek tizedét... nagyobb isteni szolgálattal és pe-
nitenciatartással" kellett beszolgáltatni.3" A középkori Nagyböjt szel-
lemét különben a - résztvevő, gyermekien sajnálkozó - passiók, si-
ralmak és imádságok fejezik ki legjobban. Ezeknek témája Krisztus 
kínszenvedése. A böjti lelkület szép megnyilvánulása az Apor-kódex 
nagyböjti imádsága: 

„Kegyes mindenható Isten, hallgasd meg könyörületest mi siralmas un-
szolatunkat ez negyven napi szent böjtökben. Szíveknek szent ismerője 
te tudod mi beteg erőnket, adjad tehozzád fordulóknak bocsánatnak ma-
lasztját. Adjad, hogy kívül mi testünk töredelme miatt megtörődjék és mi 
elménk megjózanoljon bűnnek minden szeplőjitől. Bódog szenthárom-
ság, isteni egy állat, adjad, hogy mi böjtünknek ajándoki használjanak 
tieidnek, Te nevednek tisztességére, mi lelkünknek üdvösségére és te 
szentegyházbeli híveidnek öregbületekre."356 

3. A nagyböjti fegyelem lazulása 

Kezdetben a böjtöt szigorúan tartották őseink, de később mindin-
kább lazult a böjti fegyelem. Egyre sűrűbben találkozunk felmenté-
sekkel, melyeket a XV. századtól a püspökök adtak. Pl. a föntebb 
említett pozsonyi számadáskönyvekben 1441. április 6-án ezt olvas-
suk: „Item am Pfincztag (csütörtök) nach Judica hab wir gebn ainem 



vnger, der gegangen ist von der Stadt wegen ken Grann vmb ein 
Absolutio von des kriegs wegen der Stadt vnd das hauss, hat er ver-
czert do hin auf vnd ab 2 fl".35"7 Bakócz Tamás is engedélyt ad a ki-
rálynak: „vt eadem Vestra Serenitas et Nutrix filii Eiusdem durante 
tempore puerperij et post, dum et quando corporis vestri imbecillitás 
id appeteret, carnibus et lacticinijs vti valeat".358 

A mohácsi csata után azután az általános zűrzavarban s később 
minden bizonnyal a hitújítók hatására a régi szigor szinte teljesen fel-
bomlik.359 Sok a böjtöt sürgető rendelet: „De esu carnalium et lac-
ticinorum... rogo ne deinceps... faciant, hanc abusionem ne permit-
tant inter vos crescere" - írja 1528-ban Dombovásári Ferenc tarcali 
főesperes a bártfaiaknak. 1530-ban Várdai Pál prímás utasítja a besz-
tercei plébánost, tartson vizsgálatot a selmeci papok között: „... si 
dies ieiuniorum ab esu carnalium et lacticiniorum et similium rerum, 
quorum usus diebus ieiuniorum et quadragesimale hoc tempore 
prohibitus est, abstineant".360 1579-ben a szombathelyi zsinat újra el-
rendeli: „Quadragesimae ieiunia cum débita abstinentia, iam antea a 
patribus praescripta, diligenter serventur."361 De hiába voltak a szigo-
rú rendeletek. Különösen a tojástól való tartózkodást a hitújítás terje-
désével maguk a papok is elhagyják. Míg végre az l ó l l . évi nagy-
szombati zsinat a Szentszéktől kér és kap erre engedélyt.3W 

4. Nagyböjti templomi szokások 

A Nagyböjtre külsőleg is megváltozik a templom képe. Elfödik 
ékességeit s a szentély és a hajó közé a mennyezetről lelógó nagy 
böjti lepel kerül. Erre, a különösen Németországban általános szo-
kásra hazánkban is van adat. A XV. századi kézírásos Ord. Stiig. ezt 
írja: „qua die proxima sabbati ante Invocavit prime vespere incipi-
unt: Velum templi scissum debet ligari. Et quum legitur in passione 
dni: Et ecce velum templi scissum est, feria quarta majoris hebdo-
made, Tunc debet velum templi deponi, et iam ulterius nun sursum 
ligatur".363 A szárnyasoltárok tábláit is becsukták természetesen, de az 
ünnepekre és vasárnapokra: „tabulae... semper aperiantur propter 
sollemnitatem".364 így volt ez minden bizonnyal pl. a lőcsei Szent 
Jakab-templomban. 

A miseruhák színe is megváltozik a Nagyböjtben. A középkorban 
- a mai gyakorlattól eltérően - a böjti időben általában a fekete színt 
használták: „in quatuor temporibus... in missa nigro colore vtimur".365 



„Nigro colore utitur - Eccl. Strig. - a Dom. I. Adventis vsque ad mis-
sam Vigiliae Nativitatis Domini. Et a Dominica Septuagesima usque 
ad sabbatum ante Dominica Passionis inclusive, quando dicitur offi-
cium de tempore... Colore violaceo vtitur in festis Confessorum... 
viduarum. Et per octavas eorundem festorum, quae octavas habent. 
Vbi autem ornamenta violacea desunt, eorum quoque locum supplet 
viridis color."366 

Módosulnak a vasár- és ünnepnapi szenteltvízhintő (asperges) 
körmenetek énekei is: „... ad missam prima processio asperges me, 
ad versiculos et collectam in processione responsorium dicitur duc-
tus est Jehsus, in redeundo vero dicitur ympnus: ex more".367 

Ezen általános áttekintés után nézzük most részleteiben a Nagy-
böjt egyes kiemelkedőbb és az általános szokástól eltérő napjait, ill. 
azok megülését. 

5. Hamvazószerda 

a. Elnevezései 
Általános hivatalos elnevezése - Feria IV. Cinerum - mellett, már 

a Pray-kódex is „caput jejunii"-nek mondja, ennek magyar fordítása 
jelenik meg a XV. századi magyar kódexeinkben: „böjtfő szerda".36HA 
XVI. században találkozunk a „hamvasszerda", „hamvazószerda" el-
nevezésekkel.369 Az élő néphagyomány „böjtfogadó" vagy „száraz 
szerdá"-nak is nevezi.370 

b. A hamvazás szertartása 
Hamvazószerda nevét és a hamvazás szertartását onnan kapta, 

hogy az ősegyházban a nyilvános bűnösök mezítláb, durva darócruhá-
ba öltözötten, fejüket hamuval meghintve kezdték meg vezeklésü-
ket. Ez a szokás hazánkban a középkor folyamán az alább felsorolt 
esetek kivételével általában már nincs meg, maradványa, a hamvazás 
a XII. századtól kezdve mindinkább arra irányult, hogy a híveket a 
bűnbánat szellemével töltse el a böjt kezdetén. A hamuszentelés 
áldásformulái a XI. században bukkannak fel először371 s a magvát az 
az öt oráció alkotja, amely ma is megtalálható a MR-ban. 

Az ősi magyar-római hamuszentelés megvan már a Pray-kódex-
ben, s attól fogva csekély eltéréssel általános.372 A Pray-kódex külön-
ben így kezdi a szertartást: „Ordo in capite ieiunii feria IUI. In capite 
ieiunii ante missam discalceant se fratres ad processionem et intran-



tes in ecclesiam ibique facta oratione incipiant ant. V. Ostende nobis 
domine misericordiam tu a m."371 

A XIII. századi németújvári misszálé hamuszentelését kiadás híján 
nem tudjuk összevetni.37/1 

A XIV. századi szepesi misszálé csak két orációt hoz: 1. O. s. D. 
parce metuentibus... (MR 2), és 2. O. s. D. qui ninivitis (MR 5)."s 

A (10. sz.) XIV. századi misszálé „exorcismus cineris"-e teljesen 
azonos a Pray-kódexéveV6 

Az egyik leggazdagabb hamvazószerdai szertaitást a Pozsonyi „A " 
kódex hozza. A Pray-kódextői - mely különben a pozsonyi mise-
könyveknek általában mintául szolgált - leginkább a szertartás vé-
gén tér el. A hamvazás maga a „Memento homo, quia cinis et pulvis 
es et in cinerem et pulverem reverteris" szavak kíséretében történt. 
A középkori misekönyvek és rituálék hol cinist, hol pulvist, hol 
mindkettőt említik. A továbbiakban a rögtön utána következő - s mint 
alább látni fogjuk, a Nagyböjt többi napján is szokásos - körmenetet 
írja le: „Hys expletis episcopus et omnis clerus eant in medio ecclesi-
ae portantes crucem et cantantes ant. Juxta vestibulum..."377 Érdekes-
sége a magyar hamuszentelésnek, hogy exorcizmussal kezdődik. 
FRANZ szerint előfordul egypár XII. századi német liturgikus könyv-
ben is, de ez a hosszabb formula különösen ritka.378 A régi kereszte-
lési szertartásoknál volt szokás, hogy a hitjelölteket a szkrutíniumok 
megkezdése előtt hamuval meghintették. Ennek nyomát viseli az 
oráció: „qui scrutiniis sunt habituri" kitétele is. 

A többi („B"-„G") pozsonyi kódex általában az „A" szövegét hoz-
za rövidítve. A „H" teljesen egyezik a Pray-kódexszel.379 

Az 1379. évi lengyel misszálé, melyet azonban Magyarországon is 
használhattak, ugyancsak rövidebb szertartást hoz. Adjutoriummal 
kezdi, majd a: Deus qui non mortem... oráció következik (Pray 3), 
ezután mindjárt a hamvazás a Mementóval, a népnek szenteltvízzel 
való meghintése,380 Exaudi nos domine...,381 majd: Or... presidie mili-
cie...(Pray 10), s ezután hozza a két antifónát: Immutemur... Juxta 
vestibulum..., nyilván a körmenetre.382 

Az 1394. évi garamszentbenedeki misszálé mindenben meg-
egyezik az 1484-es nyomtatott Miss. Strig.-szel, csak utolsó orációja a 
Deus qui non mortem sed penitentiam...383 

Pálóczi 1423-1439-es misekönyve mindenben egyezik az előbb em-
lített Miss. Strig.-szel, csak a hamvazásnál hozza a hosszabb formulát.381  

A XV. századi kézírásos Ord. Strig. nem részletezi külön az orá-
ciókat, hanem inkább a körülményekre tér ki.3*" 



A XV. századi jászói premontrei breviárium, úgy mint a Pray-kó-
dex, a hamvazás menetét a kolostorban írja le: A sekrestyés minde-
nekelőtt terítőt (tapete) terít a presbitérium lépcsőjére, az apát a 
diakónussal és szubdiakónussal leborulnak a hét bűnbánati zsoltárra, 
- (ez a szokás mindmáig megvan a premontreieknél) - , a többi se-
gédkező és a testvérek térdelnek. Ezután következik a Preces, majd 
az orációk. Hamvazás alatt az antifónák: Exaudi..., Immutemur..., 
Emendemus... Hamvazás után ketten elkezdik a litániát, körmenet 
következik, de stációk nélkül, majd a kórusra visszatérve kelet felé 
fordulva a Kyrie eleisoyvsxA fejezik be.3"6 

6. A nyilvános bűnösök vezeklésének megkezdése 

Hamvazószerdának neve és most ismertetett szertartása tulajdon-
képpen egy régebbi szokás: a nyilvános bűnösök nagyböjti vezek-
léskezdésének maradványa. Ez a középkorban egyes helyeken, főleg 
Galliában, de mint látni fogjuk, hazánkban is, különös expulsióvá, a 
bűnösök templomból való kiűzésévé fejlődött. 

a. Adatok 
Általánosságban a nyilvános vezeklésnek első emléke hazánkban 

a Szent Imre életrajzában szereplő Konrád zarándok, akinek vezek-
lőbilincsei a szent sírjánál hullanak le. Azután az 1114. évi esztergo-
mi zsinat előírása: „Episcopi in unaquaque civitate duas domos ad 
coercendos poenitentes faciant."387 Továbbá az 1494-es nyitrai zsinat 
előírása: „Haec sunt peccata pro quibus debet dari solemnis poeni-
tentia."3*1 

A Hartwick-legendábíin azután már a Nagyböjtre vonatkozó adat-
ra bukkanunk: Szent István a székesfehérvári egyháznak olyan ki-
váltságokat ad: „ut nullus episcoporum... in die absolutionis et con-
secrationis chrysmatis... poenitentes in ea absolveret et chrisma con-
secraret".389 Ugyancsak a nagycsütörtöki visszafogadásra vonatkozik 
a szepesi templombővítés adata: „Erat ecclesia augusta ut tempore 
indulgentiarum, necnon introductionis poenitentium in die coenae 
Domini... tanta pressura ut fere officiantes et ministri vix in eadem 
ad officia incedere poterant."390 Az 1500. évi Baptismale Strigoniense 
szerint is hamvazószerdán szentelték a zarándokok botját és tarisz-
nyáját.391 

A legértékesebb adatot azonban a nyilvános bűnösök hamvazó-
szerdai ünnepélyes vezekléskezdésére a Pozsonyi „A " kódexben ta-



láljuk. Ugyancsak hozza rövidebben az „E" kódex is. JÁVOR EGON, 
aki az expulsio egész szertartását közli392 és összeveti a Gelasianumé-
val, nem tudja eldönteni, hogy a pozsonyi misszálékba csak másolás 
útján csúszott-e be ez a régebbi külföldi szokás, vagy valóban gya-
korlatban is élt nálunk. A felsorolt - és még a nagy csütörtöknél sze-
replő - adatok alapján mi ezt nagyon valószínűnek tartjuk. Minden-
esetre nehézségnek tűnik fel az is, hogy miért emleget az „A " kódex 
mindenütt püspököt, mikor Pozsonyban csak nagyprépost volt. Igaz, 
hogy az „E" kódexen viszont sacerdos szerepel.393 

A szertartás maga különben így kezdődik: „Tunc vocandi sunt 
omnes penitentes, qui eiciendi sunt de ecclesia et prosternant se in 
pavimento ecclesiae et dominus episcopus cum illis...". Elmondják a 
7 bűnbánati zsoltárt, majd három oráció után „mittat epsicopus 
cineres super capita eorum", azután a főpap újabb orációja után, 
melyben az ősszülők bűnére és büntetésére való hivatkozással kéri, 
„ut parcas famulis tuis peccata eorum veraciter confitentibus et da 
per impositionem huius cineris ut veniam consequantur", vezek-
lőbotot kapnak e szavakkal: „Contere cor tuum et humilia animam 
tuam in cinere et cilicio, cor enim contritum et humiliatum deus non 
despiciet." Újabb oráció következik a mortificatióról, majd: „Hys 
omnibus exple t is statim eiciendi sunt ab ecclesia et tali modo 
increpandi: Ecce eiiceris hodie e sinu matris tue sancte ecclesie 
propter peccatum tuum sicut Adam primus homo eiectus est de para-
diso propter transgressionem suam." Most következik a tulajdonkép-
peni kivetés: „sicque ipsi précédant crucem et eiiciat eos episcopus 
in porta ecclesie et interim decantet clerus responsorium: In sudore 
vultus tui..." Végül buzdító beszédet intézett hozzájuk „eos exhortari 
di l igencius s tudeat et discrete, ne incidant in despera t ionem". 
Visszatérve a templomba befejezésül még két orációt mondtak. 
Ezután következett a hívek böjti körmenete. 

b. A szertartás kialakulása 
A nyilvános bűnösök eme kiűzési szertartásának kialakulását -

különösen KOCH,39'1 PAULUS395 és POCHMANN39'1 adatai alapján -
alapos vizsgálat tárgyává tette J. JUNGMANN,397 az ő eredményeit 
foglaljuk most össze röviden: 

A szentségek közül a bűnbocsátásnak a formája volt legkevésbé 
meghatározva. Ez következik a dolog lényegéből, mert az „actus 
iudicialis" többféleképpen is történhetik. Az idők folyamán az eljá-
rásnak három ismert fázisa alakult ki: 1. A vezeklés megkezdése: 



imádságok között kapja meg az elégtételt. 2. Keresztülvitele: a ve-
zeklők vezeklési idejük alatt az istentisztelet folyamán külön helyen 
vannak, különös áldást kapnak. 3- A vezeklés befejezése: elnyerik 
végre az Istennel és az Egyházzal való kiengesztelődést. Mindebből 
napjainkra csak a középső részből maradt meg valami (1. nagyböjti 
misék szövege, az oratio super populum: eredetileg oratio super poe-
nitentes volt), míg a másik kettő a magángyónásba vonult vissza.398 

Ezt a szertartást az V. században a Lateránban a pápa végezte, 
betegek és haldoklók esetében a pap. A vezeklők helye általában az 
ajtók közelében volt, mely a helyi viszonyok szerint változott. Az 
„extra ecclesiam" annyit jelent, hogy el vannak különítve a hívektől, 
nem imádkozhattak velük együtt, ki voltak zárva az áldozati ajándé-
kok felajánlásából és az áldozásból.399 

A diakónus felszólításának is az az értelme, hogy adjanak helyet 
az áldozóknak. Rómában ugyanis a templom hajójában áldoztattak, 
csak Galliában mentek már akkor is az oltárhoz.400 

A vezeklők megáldásának szokása már rég megvolt, amikor mel-
lette a vezekléskezdés szertartása kialakult, elsősorban Galliában. Az 
V-VI. században keletkezett Gelazianumbun találjuk ennek első 
nyomát. Az egyes emlékek között általában nincs nagy eltérés. Az 
506-ban tartott dél-franciaországi agdei zsinat is előírja.401 

Lassan azután a vezeklők helyébe az egész hívő nép lépett. A hí-
vek különben eddig sem nézték őket közömbösen. Először „segítet-
tek" a vezeklőknek, majd magukért is kezdtek imádkozni. így ala-
kult át az „oratio super poenitentes" először „oratio pro peccatis", 
majd „oratio super populum"-má. A kézrátételt is kiszorította a ham-
vazás. Ugyanekkor azonban, az 1200-as észak-francia és angol or-
dókban gótikus túlzásokkal találkozunk: „Ubi sunt interfectores 
fratrum? Ubi necatores filiorum?" Az 1300-as bayeux-i ordóban a 
püspök „kivezeti", a XIV. századi auxerre-iben „kilöki" a vezeklőket 
a templomból.402 

Nagycsütörtökig nem volt szabad a templomba lépniük. Hogy 
másutt - pl. Rómában - a bűnösök a nagyböjti miséken mégis részt 
vettek a VIII. század után is, mutatja a feriae legitimae intézménye 
(azokon böjtöltek) és ezek Tractusai, melyek egyeznek a bűnbá-
nathoz előírt zsoltárokkal.403 A pro poenitentibus orációkra nálunk is 
találunk adatot.404 

Rómában az expulsio a XII. században már kezd kimenni a szo-
kásból, de Franciaország egyes helyein, pl. Lyonban még a XVI. szá-
zadban is megvan.41'3 



7. A nagyböjti körmenetek 

a. Egykorit adatok 
Mint már a pozsonyi eiectiónál láttuk, attól függetlenül tartottak 

nagyböjti körmenetet is, nemcsak Hamvazószerdán, hanem a Nagy-
böjt többi napjain is. Ezt a körmenetet megtaláljuk már a Pray-kó-
dexben is. Rendje a következő volt: Először három responzóriumot 
énekeltek: Afflicti pro peccatis... Emendemus... Paradisi portas..., 
majd: V. Fiat misericordia tua domine super nos. D. v. - Et o. sp. t., 
Or. Tribulationem nostram domine propitius respice... Diac. Flecta-
mus genua... Levate. Deus qui humiliacione flecteris. In cimiterio 
(vagyis a templom körüli temetőben) Laucla anima mea domino... 
Kyrie. Pater. V. A porta... Or. Deus in cuius miseratione a(nimae)... 
Azután következett a litánia: Kyrie... A többi napokra más orációt 
jelez: C. s. d. qui ninivitis in cinere...4(16 

A Pozsonyi „A " és „E" kódex közvetlenül az expulsio után hozza: 
„Deinde faciant processionem cantantes: Paradisi portas... Kyrie. 
Pater. Preces: Domine non secundum peccata nostra..." Majd befeje-
zésül: „Exauditor omnium Deus, exaudi nostrorum fletuum vocem, 
et tribue infirmitatibus nostris perpetuam sospitatem, ut dum dignan-
ter gemitum nostri laboris suscipis tua misericordia consoleris." 
Hétfő-szerda-péntekre pedig a következő rendet írja elő: „Primo can-
tatur ant. Exaudi domine... aquam benedictam aspergendo. V. Pec-
cavimus cum patribus nostris... Iniuste egimus, iniquitatem fecimus. 
Or. Parce domine, parce... In redeundo cantetur letania."407 

Hogy a Nagyböjtben mindennap tartottak körmenetet, ezt a 
Szombathelyen található XV. századi salzburgi misszálé is jelzi: „Pro-
cessionem quottidie facimus per totam XL-m".408 

Ezt a körmenetet részletezi a XV. századi kézírásos Ord. Strig. is: 
„Ad processionem in ecclesia. Et cum advenerit ad locum destinatum 
statim debet incipi psalmus Miserere mei... Kyrie. Pater. V. Domine 
non secundum peccata... Oremus. Flectamus genua... Exauditor 
omnium... Posthoc ibidem stando incipit letania a duobus sacer-
dotibus vei pueris et legitur usque ad medium et cum pervenerint ad 
medium letania, conversi redibunt ad chorum. Finita letania dicitur 
ant. Media vita... Hiys quoque finitis per unum sacerdotem intonatur 
V. Peccavimus... Or. dicitur sup. pop. illius diei.1,4(19 

A nagyböjti körmenetet külön hozza az 1499- évi pécsi misszálé 3 
levélből álló toldaléka: „Notandum est processio in quadragesima 
pro feriys sic debet fieri: Exaudi nos... (kottáját is hozza). Postea di-



cat sacerclos Oremus. Flectamus... sine versiculo. cc. q. dne... pos-
tea dicat leuate: per xpum dnm nostrum. Item postea R. ad fer. II. 
Paradisi portas... fer. IV. Abscondite elemosinam... fer. VI. Emen-
demus... et finito R. dicat psalmus Miserere vsque finem concludas 
gloria patri; laus tibi dne. Et unus puer dicat V. Propicius esto pecca-
tis nostris. Item sacerdos dicat Or. Parce... postea dicat letania per 
totum vt mos est dicere... Contere dne fortitudinem."410 

b. Későbbi emlékek 
A vezeklésnek és gyónásnak halvány emlékét még a protestán-

soknál is megtalálhatjuk, az un. „penitenciárius hét" gyakorlatában, 
melyet nagyobb ünnepek előtt szorgalmas templomlátogatással s a 
bűnbánati zsoltárok éneklésével szoktak megülni.411 

A nagyböjti körmenetnek és a vezeklésnek valamelyes emlékét, 
hatását még a népszokásokban is föllelhetjük. Ilyen különös vallásos 
elemekkel átszőtt böjti játék a sajbőzás. A sajbó egy kb. 15 cm átmé-
rőjű fakarika. Nagyböjt első vasárnapja előtti szombaton nádból kuny-
hót építenek. A lányok ezt egyházi énekeket énekelve járják körül, 
majd letérdelve imádkoznak. Szentelt gyertyával meggyújtják a kuny-
hó belsejét, ezen tüzesítik meg a legények a sajbójukat, melyeket 
különböző szentek nevét említve (Kié ez a sajbó? Ez a sajbó Szűz 
Máriáé... Szt. Józsefé... Szt. Antalé... Péteré... Jánosé...) elhajigál-
nak.412 

Talán mert valamelyest a nagyböjti ostorozásra emlékeztet, ezért 
említik kifejezetten böjti szokásnak a győriek böjti szórakozását, a 
futósdinak egy fajtáját, ahol egymás hátát öklözték ezt mondogatván: 
„Kell-e cipó, ne cipó. Édes-e vagy savanyó!'"13 

8. Nagyböjti szokások 

Mindenekelőtt maga a böjtölés, melyről fentebb már részletesen 
szólottunk. 

a. Imádságok 
A böjti imádságok közül meg kell említenünk Szent Margit gya-

korlatát, ki a böjt utolsó heteiben mindennap meghallgatta a passiót 
és gyötörte magát, mintha mindig a Megfeszítettet látná.414 A Gömöry-
kódex ajánlja, „hogy virágvasárnap a feszület előtt 33 Pater-Ave-t 
mondj annak emlékezetire, hogy Krisztus e világban 33 esztendeig 



éle. Nagyhétfőn mezítelen térden 24 Páter-Ave-t" - ennyi töviséről 
tud ugyanis a hagyomány - . Nagykedden 40-et böjtölése emlékére, 
- Nagyszerdán 30-at Júdás pénze miatt, - Nagycsütörtökön 22-t: 
„hogy Urunk Jézus megevé az húsvéti bárányt" - , Nagypénteken: 
„letérdepelvén és kezeidet elfeszítvén és az Jézusra nézvén... mondj 
öt Pater noster-t... az ő öt mély sebéért" - , Nagyszombaton: „fent 
állva és tartván kezedben egy megaludt gyertyát... jegyére, hogy 
Jézus Krisztus test szerint megholt... 16 Pater-Ave-t az négy Máriá-
nak tisztességekre és bánatjokra". - Végül Húsvét napján: „letérde-
pelvén tarts kezedben egy égő gyertyát... jegyére, hogy Urunk feltá-
madott 10 Pater-Ave-t, mert az napon 10-szer jelent meg az tanítvá-
nyoknak".415 Ugyanezt hozza, kissé megrövidítve a Thewrewk-kódex 
is.416 Egészen hasonló szokások élnek ma is pl. a palócoknál.'17 Or-
szágszerte előfordul a negyvenelés, vagyis, hogy Hamvazószerdától 
Húsvétig csak negyvenszer esznek, ugyanígy általánosak a különféle 
önmegtagadási gyakorlatok: lemondás borról, főtt ételekről, borot-
válkozásról, házaséletről.'18 

b. Ostorozás 
A közép-olaszországi Perugiából kiinduló flagelláns mozgalom az 

1260-as évek elején hozzánk is áthatott. A korbácsolás különben 
egészen ősi szokás. Előfordul a középkorban nemcsak a megtorlás, 
hanem talán még inkább az elrettentés és vezeklés miatt (vö. Szent 
István törvényeivel). A kijáró büntetésnek az elengedése vagy átvál-
lalása azután egészen keresztény szokás. Szent Gellért legendájában 
olvashatjuk, hogy a megkorbácsolásra ítélt embert csókkal és bocsá-
natkéréssel engeszteli... Ez az engesztelés szellemének megnyilvá-
nulása. A keresztény ember a hibáktól való szabadulás végett az ön-
sanyargatáshoz fordul. Ez a szellem legszembetűnőbben Szent Imre 
és Szent Margit életében nyilatkozik meg, mikor éjszaka fölkelnek és 
könnyhullatással könyörögnek a bűnök bocsánatáért, de megtaláljuk 
Szent Gellért önsanyargatásaiban s a zoborhegyi remeték virrasztá-
saiban meg böjtöléseiben is. 

c. Alamizsnálkodás 
Az engesztelés szelleme nyilatkozik meg az alamizsnálkodásban 

is. Ennek egyik formája a szegények közvetlen segítése. Hogy egyes 
vidékeken a templom kapujában a koldusok egész serege nyújtja 
adományért a kezét,'119 annak az ősi szokásnak maradványa, hogy a 
templom hátsó részében valamikor a vezeklők kélték így a lelki se-



gítséget és az értük való imát a hívektől. Az alamizsnálkodásra kü-
lönben Szent István adta a legjobb példát, személyesen kereste fel a 
szegényeket - ha ennek egyéb részleteit (pl. hogy engedte szakállát 
cibálni) - már későbbi felfogás rakta is rá. Az alamizsnához tartozik 
a szegények megvendégelése nagyobb ünnepeken vagy haláleset 
alkalmával (1. egyes helyeken ma is meglévő halotti torok). A jócse-
lekedetekkel való elégtétel és érdemszerzés különben is nagymér-
tékben jellemzi a kor vallásos életét (1. Temesvári Pelbárt és Laskai 
Osvát nagyböjti beszédeit). 

9. Nagyböjt egyes napjai 

A Hamvazószerda utáni pénteket „csonka heti péntek"-nek'120 ne-
vezik kódexeink. Melich szerint ez utóbbi eredeti magyar elneve-
zés. 121 

A nagyböjti mise idejét jelzi a Pozsonyi „G" kódex: „Si festum 
aliquocl acciderit in hae die, tunc missam post terciam agat. De ieiu-
nio vero post nonam.'"122 A késői szentmise után aztán mindjárt el-
mondták a vesperást, melyre mindig harangoztak is, mint az 1492. 
évi prágai misszálé is megjegyzi: „Vespere pulsantur infra missam 
omnibus diebus ferialibus preter dies clominicos usque ad cenam 
domini"."23 

a. Vasárnapok 
A nagyböjti vasárnapok ma is szokásos böjt első, második stb. 

vasárnapja mellett121 az első vasárnapot az evangéliummal jelöli a 
Müncheni-kódex. „Krisztusnak kietlenből kihozása".125 A böjti mise-
szövegek egyeznek a MR-mal, hisz a római stációk emlékét őrzik, 
csak a Szelepchényi-kódex követ gallikán szokást, mikor a második 
vasárnapon a Színeváltozás evangéliuma helyett a föníciai asszonyról 
szólót (Mt 15,21-28) hozza, kinek lányát vonakodás után Jézus mégis 
meggyógyítja.426 Ugyanezt a vasárnapot a Pray-kódex „dominica va-
cat"-nak jelzi.427 

b. Guzsalyütő vasárnap 
Ma is különös helyet foglal el a nagyböjti vasárnapok sorában a 

dominica mediana, a rózsavasárnap. A középkorban azonban nem 
találkozunk ezzel az utóbbi nevével. A Döbrentei-kódex „negyed 
böjti vasárnap"-nak, vagy „negyed gvsal ütő vasárnap"-nak nevezi,428 



s csak később fordul elő először a „vigadozó" vagy „rózsavasárnap" 
elnevezés.'29 Miért nevezik „guzsalyiitőnek"? Ez az elnevezés még 
nincs egészen tisztázva. Melich szerint'30 néhol gúzzsal szokták egy-
mást verni (?), vagy, mert ilyenkor a jó háziasszony már készen van a 
fonással s a guzsalyt félreteszi. Kresznerics szerint ilyenkor szokták a 
gazdák a gúzsokat fonni."31 Annyi biztos, hogy a fonással kapcso-
latos. Az Ord. Telegdiana (1580) még fehér színt ír elő erre a vasár-
napra.'32 

c. Siket ötöd-vasárnap 
Ugyancsak sajátos magyar neve volt a következő, az V. vasárnap-

nak, a Dominica Passionisnak: „siket ötöd vasárnap".'33 Ezt ismét 
többféleképpen magyarázzák. Egyesek szerint azért hívták így, mert 
ekkor hallgatott volna el véglegesen az orgona.434 Vagy, mert ekkor 
olvasták volna a süketnémáról szóló evangéliumot.43S Vagy talán, mert 
a süketségük miatt feddi meg az Üdvözítő a zsidókat e vasárnap 
evangéliumában. A ma szokásos elnevezés, a „Fekete vasárnap" elég 
későn, csak a XVIII. században tűnik fel nálunk.436 Ez valószínűleg a 
német „der schwarze Sonntag" fordítása, mely a Dunántúlon kezdett 
el ter jedni , hol ma is általános. Minden bizonnyal a korpuszok 
elfedésével kapcsolatos, régen ugyanis - s egyes helyeken ma is -
fekete kendővel történt. Ezen a napon különben az 1509- évi Ord. 
Strig. előírása szerint: „In missa rubeo colore vtimur, ministri alba in-
du untur tantu m".437 

d. Siket péntek 
(A Fájdalmas Szűz tisztelete) 
A Virágvasárnap előtti pénteket ugyancsak „siket péntek"-nek ne-

vezték. Ez a mai Fájdalmas péntek, mely csodálatosképpen nem volt 
még meg a középkorban.438 Bár ez a kor különös szeretettel és együtt-
érzéssel fordult a Szent Fiával együtt szenvedő Fájdalmas Anyához, 
mai helyén még nem ülte meg ezt az ünnepet. S bár költészetünk 
első drágagyöngye, a Leuveni Mária-siralom is erről szól, a ma leg-
közismertebb s már a középkorban is mindenfelé elterjedt Stabat 
mater...439 szekvencia mégis nálunk sajátos módon csak a Felvidékre 
jutott el. A XV. századi kassai psalterium (7. kéztől „sextis ferijs") s 
az ugyancsak kassai XVI. századi graduálé hozza (kottával, de cson-
kán), ezenkívül a Bithaciában bejegyzett szöveg egy 1512. évi Miss. 
Strig. példányban.440 Nyilvánvaló a cseh-lengyel közvetítés.4" A Sta-
bat matert, különben a XIV. század elején írta Jacopone da Todi fe-
rences szerzetes, s mai helyére csak a XVIII. században került. 



A „compassio B. M. V." másik szekvenciája, a „Recordare virgo 
Christi..." kezdetű is csak egyszer fordul elő nálunk.'142 Csak az 1513. 
évi Miss. Strig. (St. Heckel) XVI. századi bejegyzéseként szerepel. 
Ennek szerzője Johannes Justus Lanspergius, aki 1539-ben szentség 
hírében halt meg Kölnben, tehát ez is korán eljutott hozzánk. 

10. A szenvedésnek kiveszett ünnepei 

Ha a Fájdalmas Szűznek nem is volt külön ünnepe a középkor-
ban, az Úrjézus szenvedéséről annál több olyan ünnep is szólt, me-
lyek ma már teljesen kivesztek; nyomait régi imádságoskönyvekben 
vagy a vallásos ponyván találhatjuk meg.443 Ezeket a szenvedésről 
szóló miséket a XIV. század óta mind gyakrabban használják. A ké-
sei középkor embere fokozottabb mértékben érdeklődött az Úr földi 
élete és különösen szenvedése iránt. Ezek az új misék is az ő meg-
gyötört, vérző arcára vagy a kínzóeszközökre irányították a figyel-
met. Része lehetett ebben a keresztes hadjáratoknak is, melyek ma-
gát a Szent Keresztet és a szenvedés különböző eszközeit is Euró-
pába hozták, pl. az Úr töviskoszorúját 1239-ben viszik Párizsba, ahol 
ünnepét augusztus 11-én ülték meg.444 

a. Spinea corona 
A „spinea corona"-nak, Urunk töviskoszorújának ünnepe Német-

országban is elterjedt (május 7-én tartották). Nálunk votívmiseként 
fordul elő számos misszáléban: a XIV. századi (10. sz) misszáléban, 
a Pozsonyi „A", „C" és ,,P' kódexben Pálóczi és Batthyány miseköny-
vében.44'5 

Vannak kódexeink, melyek naphoz kötötten jelölik, szinte mind-
egyik máskorra: a Pozsonyi „G" „commemoratio spinee corone", a 
magyar propriummal ellátott domonkos misszálé (XIV., ill. XV. szá-
zad) „corone domini" néven: május 4-re hozza,446 az a dalmáciai 
domonkos misszálé, melyben ugyancsak szerepelnek a magyar szen-
tek: május 5-re4'7 a Müncheni kódex naptárában május 2-án szerepel: 
„Vr coronainac napia". 

Az unió hypostatica alapján helyes az Úr szent emberségét imád-
nunk, következésképpen a szent Test egyes részeit is; ennek feltéte-
le, hogy valami különös kapcsolatban legyen az ő isteni természeté-
vel, vagy megváltói működésével, azonfelül, hogy ezt a tiszteletet az 
Egyház jóváhagyja.'48 Az Úr Jézus szent teste egyes részeinek ma is 
engedélyezett tisztelete közül (test, vér, sebek, szív) a középkorban 



különösen elterjedt a szent sebek, ill. a sebeket okozó szegek és a 
Szívét megnyitó lándzsának tisztelete. Gyakran visszatérnek ezekre a 
különféle ájtatosságokban, költeményekben, de megtaláljuk ezek 
külön miséjét is. 

b. Quinque vulnera 
A missa de quinque vulneribust megtaláljuk kb. ugyanazokban a 

kódexekben, mint a spine coronát (10. sz. misszálé, Pozsonyi „A" 
„B" „I" „E" „F" kódexek, 1379. évi lengyel misszálé, Pálóczi és 
Batthyány misekönyve). Ennek a misének legendás történetét hozza 
FRANZ1"9 egy heidelbergi kódexből: Eszerint Szent János evangélista 
írta volna és II. Bonifácnak (532) egy angyal nyilatkoztatta volna ki, 
míg azután VI. Ince meg XII. János nagy búcsúkkal látták el. Köz-
kedveltségét az magyarázza, hogy különös hatást tulajdonítottak 
neki. Egy reichenaui kódex szerint: „Quicunque christianus homo: 
earn ante diem mortis sue nisi una vice devote et cum contricione 
cordis sui audierit, nunquam anima sua portas inferni introibit... et 
defenditur homo audiens ab omni malo.'",° Már sokkal mérsékeltebb 
az 1599- évi domonkos misszálé: aki ötször olvassa vagy olvastatja 
„unius animae de purgatorio liberatio conceditur".451 Maga a mise kü-
lönben nagyjából egyezik a missa de passionis dominivel, (melyet a 
Pozsonyi „A" és „I" kódex is hoz), csak az orációba tűzi be a „... qui 
in ligno crucis quinque plagas sustinuisti.. ."-t. Általánosságban ezek-
nek a miséknek votívmiseként való mondásáról intézkedik a XV. 
századi Ord. Strig.: „in missa de quinque vulneribus, in missa de spi-
nea corona, dum celebratur de spiritu sancto, dum sanctificatus, et 
hoc fieret in diebus ferialibus, nunquam dicitur gloria... pref. cottidi-
ana.. . concluditur cum benedicamus domino. Sed si predicte misse 
celebrarentur die dominica, tunc dicitur Gloria et finietur cum ita 
missa est."452 

c. Lancea Domini 
A missa de lancea domini, vagy ahogy az előbb is említett XIV. 

századi (10. sz.) misszálé hozza: „missa contra gentes, sequentia de 
s. lancea'"" előfordul a Pozsonyi „D" és „I" kódexben, Pálóczi és 
Batthyány misekönyvében, az utóbbiban - s ugyancsak a Pozsonyi 
„I" kódexben - a következő tropizált glóriával: 

„Gloria in excelsis... laudamus te creatorem. Benedicimus te redempto-
rem. Adoramus te salvatorem. Glorificamus te premiatorem. Gratias agi-



mus tibi... pater omnipotens, mediator hominum coram altissimo maies-
tate. Domine Fi 1 íj unigenite altissime... patris ymolatus in cruce agnus 
innocens a peccatis.. . deprecationem nostram scelera nostra tollens, 
tolle et orationem nostram. Qui sedes ad dexteram patris. Ex Maria 
incarnatus miserere nobis diro cuspide laceratus... Tu solus dominus 
fonte, aque et sanguinis tribuens. Tu solus altissimus misericordie tribu-
ens veniam Jesu triste cum sancto spiritu nobis celeste donum tribuens 
in gloria dei patris amen.'"154 

A „missa de corona d. n. J. Ch."-vel együtt ez a „de lancea dni 
nostri ihu Xi" is szerepel a soproni Golso-kódexben.™ 

Az említett kódexeken kívül még az 1484-es és 1503-as nyomta-
tott Miss. Strig.-be is külön bejegyezték a: „Hocliernae festum lu-
cis..." kezdetű szekvenciát, mely a szent lándzsát üdvözli, köszönti, 
szinte ujjongó hangon: 

Ave ferrum triumphale 
Intrans pectus tu vitale 
Caeli pandis ostia 

Felix haste, nos amore 
Per te fixa saucia.4* 

d. De cruce 
Természetesen megtaláljuk a szent keresztről szóló miséket is, 

részben a votívmisék között: Pray-kódex fer. VI. in honorem S. 
Crucis, a Pozsonyi „A "-„H" kódexekben „De sancta cruce", részben 
mai helyén is, május 3-án: „scent kereztnec meglelete",157 „Zent ke-
reztnek meg lelty napya".458 

Az egri Főegyházmegyei kt-ban őrzött, 1394-ben Miskolczi Lász-
lótól írt és Radó Polikárptól Garamszentbeneclekre lokalizált misszá-
léban, valamint a Pozsonyi XV. századi J" kódex naptárában szere-
pel egy egészen különös ünnep is augusztus 8-án: „adventus san-
guinis xpi". Ez nyilvánvalóan Szentvér ereklye translatiós napja; 
Garamszentbenedeken volt is ilyen, tehát a passió liturgikus idejéhez 
semmi köze sincsen. 



V. NAGYHÉT 

Virágvasárnappal elérkeztünk az egyházi év legszentebb idősza-
kának, a magyarban találóan „nagy"-nak nevezett hétnek kezdeté-
hez. Ez a Nagyhét elnevezés a szláv „velika nedolja" fordítása/'60 ér-
dekes, hogy nemcsak magyar nyelvű kódexeinkben fordul elő, ha-
nem mint hungarizmus, latinra visszafordítva, már legelső liturgikus 
emlékeinkben is.'161 

1. Virágvasárnap 

a. Neve 
Virágvasárnapnak neve először a Döbrentei-m és Weszprémi163 kó-

dexekben fordul elő. Egyes vidékeken - pl. Tápén - az egész hetet 
„virághét"-nek nevezik.464 Az elnevezés eredetét onnan veheti, hogy 
a középkorban nemcsak pálmát, olajágat vagy barkát szenteltek ezen 
a napon, hanem virágokat is, miként napjainkban is Spanyolország-
ban (Pasqua florida), ezért Pascha florum, ramorumnak nevezték.46s 

b. Barkaszentelés és körmenet 
Teljes középkori pompájában áll előttünk a virágvasárnapi szer-

tartás már a Pray-kódeoóoen: 
A szokásos vasárnapi szenteltvízhintés és könyörgés után: „exe-

untes de choro pergatur ordinatim ad locum destinatum". Útközben 
a „Surgite sancti... Dominus Jesus..." és a „C i rcumdederun t . r e s -
ponzóriumokat éneklik. A kijelölt helyen azután a pálmákat (!) és 
olajfaágakat megáldják az „O. s. d., qui de celis ad terram descende-
re... rex israhel", „D. qui hodierna die ad insinuandum..." és „O. s. 
d. mundi redempter, qui de celis descendisti ad terram... valeamus 
occurrera" orációk keretében. Ezután az Exodusból a ma is szokásos 
lekció következett, majd a „Coliegerunt.. ."-ot énekli a kántor, a verzi-
kulust azonban a főpap, utána pedig Szent Lukács evangéliuma 
következett. A Pray-kódex ezután sajátságosan beszédet jelez: „Illo 
perlecto fiat sermo ad populum de evangelio"; lehet, hogy a szertar-
tást magát is magyarázták. Beszéd után énekelték az „Ante sex di-
es..."-!. Most következett az exorcismus frondium a szokásos for-
mulával: „Exorciso te omnis creatura... interdico tibi", majd a „Bene-



die dne quesumus hos palmarum et olivarum ramos... Or. Ezután a 
„Cum audisset populus..." ant. következett, majd 4 oráció. A „... mundi 
conditor..." prefáció után a pap szenteltvízzel hinti meg az ágakat, a 
kórus pedig a „Fulgentibus palmis prosternimus..." és az „Occurrunt 
turbae..." antifónákat énekli. Következik az ágak kiosztása, melyet a 
„...qui Christi filii tui passione nos reparas..." oráció fejez be. Ezután 
indult vissza a menet: „Populo cleroque de 1000 predicto omnibus 
descendentibus cantatur ant. Cum adpropinquaret. . .", „Gloria la-
us..." majd: „pueris exeuntibus de civitate et portantibus ramos pal-
marum in manibus prostratis in terra". Eközben kezdi el a kántor: 
„Pueri hebreorum tollentes ramos...", s a megjegyzés: „Tunc veniant 
pueri ante crucem et exeuntes cappas proiciant ante crucem et in-
cipiant: Pueri hebreorum vestimenta sua... Et singuli ramos mittentes 
adorent proni". A misztériumjátékok első fázisával találkozunk itt, 
mikor az énekelt vagy imádkozott szöveget meg is játszották, s pró-
bálták ezzel az ünnepelt megváltási események jelenvalóságát még 
elevenebben kifejezni; mint láttuk, a gyerekek először a kezükben 
lévő lombokat, majd ruhájukat terítették az Úr keresztje elé, végül 
maguk is leborultak és imádkoztak: „Tunc accedat presbiter et dicat 
V. O crux ave spes unica... Et rursus singuli prosternuntur". Egyes 
ordók (1. alább: jászói breviárium) itt a kereszt leleplezését is említik. 
Ezután a pap a „Percutiam pastorem..." antifónát kezdi el. Némely 
helyen a dramatikus hatást még azzal is fokozták itt, hogy ennek 
éneklésekor a celebráns fejét egy klerikus „levi ictu" megütötte. 
A „Hosanna Filio David..." antifónával tértek vissza a városba, mely-
be megérkezve kezdték el az „Ingrediente Domino..." éneklését. 
A templom kapujában azután a „Via sanctorum omnium..." orációt 
mondták el, majd a templomba lépéskor a „Túrba multa..." antifónát 
intonálták.466 

Összevetve a Pray-kódexnek ezt a virágvasárnapi rendjét a többi 
magyarországi adattal, kitűnik, hogy alapul szolgált; s a nyomtatott 
magyarországi misekönyvekben szereplő rítushoz viszonyítva vala-
mivel bővebb és értelmesebb volt. 

A XIII. századi németújvári misszálé szertartása jóval egyszerűbb, 
mint a Pray-kódexé, menetében teljesen azt követi, orációi, antifónái 
is azonosak a Pray-kódexé vei.467 Sajátosságaként említhető legfeljebb, 
hogy az evangélium éneklése után, az evangélium szövegével anti-
fónát is énekeltek (ezt neumákkal hozza). 

Az Esztergom egyházmegyei Szent Paulinus-templom XIV. száza-
di misszáléjának virágvasárnapi rendje teljesen azonos a későbbi 



nyomtatott misszálék rendjével, csak a harmadik pontban bővebb: a 
kijelölt helyre menő körmenetre a „Concluserunt vias meas..." és a 
„Dixerunt impii..." responzőriumokat írja elő. Mint a Pray-kódex, ez 
is jelzi az evangélium utáni beszédet: „illo dicto faciat episcopus ser-
monem ad populum.. ".m 

Teljesen egyezik ezzel a XIV. századi szepességi misszálé is.m 

A Pozsonyi misszálék közül az „A" és „D" írja le a virágvasárnapi 
szertartást azonos módon, a „D"-nek rubrikái rövidebbek. Egyeznek 
a nyomtatott misszálék rendjével, csak megint a 3- pontban térnek 
el: a „Surgite sancti..." (azonos a Pray-kódexszel) és a „Conclusit vias 
meas. . " (azonos az előbb említett esztergomi misszáléval) antifó-
nákat hozzák. A Pozsonyi „H" kódex a Pray-kódexsze\ egyezik, me-
lyet itt-ott rövidít. Sajátossága, hogy két evangéliuma van: Mt és Lk 
szerint.170 

A garamszentbenecleki misszálé egypár értékes megjegyzést hoz 
a barkaszentelés előkészítéséről: hogy az asszisztálok dalmatikába 
öltöznek, kereszteket és zászlókat visznek a menetben, a barkaszen-
telési oltárt szépen feldíszítik.'"1 

Ezt a magyar-római virágvasárnapi rendet hozza egy-két sajátos 
megjegyzéssel és kiegészítéssel a XIV. századi jászói premontrei bre-
viárium is. Értékes adata a keresztleleplezés és imádása, és a Szent 
Kereszt oltáránál tartott stációja.472 

Pálóczi misekönyvében a hamvazás szertartása a legapróbb rész-
letig egyezik a nyomtatott misekönyvek rendjével, csak az 5. pont-
ban jelzett Or. Adiuva domine fragilitatem... elé még a Gratiam tuam 
quesumus domine mentibus nostris... orációt tűzi be.473 

Az „I" kódex hozza a Pozsonyi misszálék közül a legbővebb szer-
tartást. Mindjárt a „Deus qui hodierna die..." orációval kezdi, vagyis 
a szentelés helyére menő körmenetet kihagyja: hogy ez azonban 
mégis megvolt, a 17. pont jelzi: „In reversione...". Említi az evangéli-
um utáni beszédet, úgy mint a Pray-kódex. A „Cum audisset popu-
lus..." és a „Salve rex fabricator mundi..." antifónákat is beiktatja a 
nyomtatott misszálék 11. és 12. orációja közé. Az ágaknak szentelt-
vízzel való meghintésénél viszont még egy orációt találunk: „Tunc 
sacerdos aspergit aquam benedictam super ramos palmarum univer-
sos et diversos flores dicens hanc orationem: Deus qui filium tu-
um.. . ut eius vestigia consequi mereamur." A gyermekek ág- és ru-
hafelajánlása után érdekesen írja le az adoratio crucist: „Tunc sacer-
dos missam celebraturus flexix genibus ante crucem cantando hanc 
subsequentem antiphonam cum palma trina vice crucifixum tangen-



do dicat: Scriptum est enim, percutiam pastorem. Qua finita mutua-
tim per unum singuli flexis genibus ante crucem osculentur earn 
sequitur ant. Osanna Filio David... Postea cantatur Ympnus: Crux 
fidelis...". A végén, amikor visszaérkezik a menet a templom ajta-
jához, még egy általánostól eltérő orációt hoz: „Via sanctorum omni-
um... 

A XV. századi Dankó-féle Processionale egészen rövid virágvasár-
napi szertartást közöl; persze csak az antifónákat: „Pueri hebreo-
rum... In processione: Cum appropinquaret... R. Coliegerunt... Ante 
crucem: Ave rex noster filii David redemptor mundi. . . Ympnus: 
Gloria laus... R. Ingrediente...".'75 

Váradi Péter érsek az 1498. évi Miss. Strig. egy példányába be-
jegyzi egyházmegyéjének (Kalocsa) az esztergomiétól eltérő szokása-
it. A körmenetre „ter cantetur percutiam", Esztergomban csak egy-
szer énekelték. Mikor pedig a körmenetben részt vevők a feszület 
előtt leborulnak: „Cantetur per pueros: Mundi factor... vei Crux 
fidelis... Deinde incipiatur ant. ista: Ceperunt omnes túrba...". Az 
antifónák és verzikulusok egy része, melyet Esztergomban azalatt 
énekeltek, míg a körmenet a templomba bevonult, Kalocsán a temp-
lom bejárata előtt került sorra."6 

Az ordináriusok természetük szerint inkább egy-két részletkér-
désről szólnak, az éneklésről, öltözékekről stb. Pl. az 1509. évi Ord. 
Agriensis: „Choratores quatuor canonici processione in cappis rubeis 
fungebantur. Vestimentis coram crucifixo proiectis episcopus tribus 
vicibus flexis genibus, percutiendo cum palma crucifixum cantavit: 
Scriptum est enim, choro respondente: Et dispergentur oves."477 

Az 1496. évi Ord. Strig. szerint a misében az I. tractust gyerekek, 
a II.-at két socius, a III.-at két „alius" énekelte, a többi verset a két 
részre osztott kórus. '78 

Az 1580. évi Ordinarius Telegdiensis szerint: „In eccl. Metr. Stri-
goniensi cantores cantu figuratas cecinisse. Officians, clerus et popu-
lus osculavit crucifixum."479 

Eltér az eddig ismertetett magyar-római rítustól és teljesen a mai 
szokással egyezik az 1334. évi Ágoston-rendi graduálé virágvasár-
napi szertartása. Csak a barkák kiosztásánál jegyzi meg: „Postea duo 
fratres ramos fratribus in suis locis manentibus distribuunt."480 Ugyan-
így hozza a barkaszentelést a XIV. századi ferences graduálé is.481 



c. Passió 

A virágvasárnapi szentmise legkiemelkedőbb része a passió 
éneklése. Ősrégi szokás ezen a napon olvasni a Megváltó szenve-
déstörténetét; már Aetheria Peregrination említi a IV. század végén, 
de a mostani éneklési mód későbbi eredetű. A VIII. században talál-
kozunk vele először Rómában. A X. század óta szokás három sze-
replő között félosztani.''82 

A passió előadására vonatkozó megjegyzésekkel találkozunk az 
1394. évi garamszentbenedeki misszáléban: pirossal bejegyezték az 
egyes szereplőket, „c" az evangelista szokásos megjelölése: celeriter-, 
cito-, vagy citius-t jelent; „t" (ebből lett azután később a kereszt) az 
Úr szavai előtt áll, a trahe, tene rövidítése s Krisztus szavainak mé-
lyebb, méltóságteljesebb előadására vonatkozik; „s" jelöli a többiek 
szavát: sursum, sonoriter vagy esetleg a sinagoga rövidítése. 

Az esztergomi „négy passió" XV. századi kézirata Jézus halálánál 
bejegyzi: „Flectamus genua lege credo." Későbbi bejegyzéssel tenor 
és basszus hangokra írt passióval is találkozunk e kódexben.483 

Az ugyancsak XV. századi „nagyheti szertartáskönyv" kottajegyek-
kel ellátott passiójában (Mt és Jn) nemcsak az előbb említett három 
szereplőt találjuk meg, hanem a többit is: Salu(ator), Evan(gelista), 
chorus, Judas, Petrus, Cayphas, Ancilla, Pilatus, Vxor Pilati.484 Ez a 
felosztás a hivatalos római előírásokban nem szerepel, de megen-
gedett, még úgy is, hogy az egyes szerepeket laikusok énekeljék.Í8S 

A passió szereplőinek különféle jelölését találjuk a RADÓ POLI-
KÁRP által föltárt soproni töredékeken is: Pl. a 154 számún: a mái-
említett: t, c, s-en kívül „a"-val is találkozunk, ez „alta voce"-t jelent 
és a tanítványok meg a zsidók hangját jelölte, a „d" depressius, vagy 
depressa voce pedig Krisztusét.'86 Ezeken kívül még „m" jelölést talá-
lunk a XIV. századi subiacói agendában,487 ez „medio modo"-t jelen-
tett és a tanítványok hangját jelölte. A szerepeknek ez a felosztása 
azután a passiónak a nép nyelvén való énekléséhez vezetett. Ki-
fejezett adatunk ugyan nincs a passiónak magyar nyelvű előadására, 
de jogosan föltehetjük. Egyrészt, mert az egyik kassai kódexben'88 

szláv nyelvű passióval találkozunk. Mt és Jn passióján kívül még a 
„Hosanna Filio David... Ecce lignum..." és a „Vexilla regis..." után is 
hoz szláv éneket, ezenkívül szláv planctust és lamentatiót. Valószínű, 
hogy mindezek megvoltak magyarul is. Másrészt mivel előfordul a 
protestánsoknál is, mégpedig SÖRÖS szerint is489 kifejezetten közép-
kori római liturgia maradványaként. Az Öreg Graduál szerint a XVI. 



században ez általános szokás volt, sőt a Gyöngyösi Graduál verses 
megjegyzése szerint ez a kántorokat komoly feladat elé állította: 

Passió mondása vajha nem lett volna 
Szegény mestereknek kisebb gondjok 
volna... 

d. Virágvasárnapi népszokások 
aa. Körmenet 

Mindenekelőtt a virágvasárnapi körmenet nyújtott számos lehe-
tőséget népszokások kialakulására. Itt nyílt leginkább alkalom a nép 
számára az aktív bekapcsolódásra, ezen vettek legtöbben részt, ezt 
utánozták leginkább. Mint az ismertetett szertartásból is kitűnik, a 
középkorban dramatikus módon adták elő a bevonulást. Amit mond-
tak vagy énekeltek, azt meg is játszották. Krisztust nemcsak a szer-
tartást végző pap, hanem az evangéliumos könyv vagy a feszület is 
jelképezte, ezeket is feldíszítették zöldellő ágakkal és virágfüzérek-
kel. A német nyelvterületen általános szokás volt a körmeneten egy 
fából faragott, kerekeken járó szamarat is körülvezetni. Ezt is föléke-
sítették virággal és zöld ágakkal.490 Van hazai adatunk is erre: a XV. 
században Bártfán is szerepelt a virágvasárnapi körmeneten a sza-
márháton ülő Krisztus-szobor.491 

bb. A megszentelt barka 
A pálma-, ill. olajág szimbolikája kézenfekvő: a pálmaág - mint 

azt már Szent Ágoston is magyarázza - győzelmi jel, tehát nagyon is 
illik a halálon diadalmaskodó Krisztushoz, az olajág pedig - már 
Noé óta - az isteni irgalom és béke jele, mely leginkább ismét csak 
a Megváltás művében mutatkozott meg. Mivel az északibb vidéke-
ken mindezek nehezen szerezhetők meg, a IX. század óta általános, 
hogy helyettük fűz- és rekettyeágakat szentelnek meg, Angliában ti-
szafát, Spanyolországban pedig virágcsokrot. 

A virágvasárnapi szentelt barkát a nép szentelménynek tekinti, 
melyhez sok hiedelem és népszokás fűződik. Ma is általános szokás 
pl. Fejér és Somogy megyében, hogy a szentelt barkát szeretteik sír-
jára tűzik. Lehet, hogy erre az Egyház eljárása indította őket. Az Egy-
ház a Virágvasárnap megszentelt barka hamuját használja ugyanis a 
következő év Hamvazószerdáján a Memento homo... szertartásánál, 
tehát a halálra való emlékeztetőül. A szentelt barkát sokfelé orvos-
ságul is használják hideglelés vagy torokfájás ellen.492 



Ezen óvó, ill. gyógyító hatására maga a szertartás is enged követ-
keztetni. A VII. századi Bobbiói Misekönyv áldásformája a következő 
volt: „... ut quicumque pia devotione pro expellendis languoribus... 
eas... biberint, ab omni sint impugnatione inimici securi".493 Sőt, en-
nek a felfogásnak a nyomát még a mai szertartásban is megtalálhat-
juk: a prefáció utáni első orációban azért imádkozunk, hogy „ut 
quicumque ex ea receperint, accipiant sibi protectionem animae et 
corporis". Országszerte használják a barkát égiháború idején. Az a 
hiedelem is, hogy a szentelt barkát nem jó bevinni a házba s ezért a 
padlásra viszik vagy az eresz alá tűzik, tulajdonképpen az eredeti 
elhomályosult rendeltetést őrzi: őseink azért tűzték ki az ágakat a 
szabadba, hogy ezzel a villámokat elhárítsák.494 

cc. Böjtkihordás, villőzés 
A virágvasárnapi körmenet szolgálhatott indításul arra, hogy most 

a böjt végén a nép is tartson profán körmenetet, s ezt egyben össze-
kapcsolja a farsangkor ugyan elővételezett, de a Nagyböjt miatt meg-
szakadt pogány télkihordás szokásával. 

A Pest megyei Boldog községben ma is szokás, hogy a nép Nagy-
böjt idején a húsos, zsíros ételektől tartózkodik és csak olajjal főz. 
Nagyböjt idején legszokottabb eledele a „kiszi"-nek nevezett (kor-
pa)leves. A böjt vége felé bizony már nagyon unják ezt a savanyú 
lét, s virágvasárnap a kiszit jelképező bábut kihordják, vagyis jelké-
pesen eltemetik a Nagyböjtöt.493 A meghurcolt, megtépett s végül víz-
be szórt szalmabáb a tél szimbóluma. 

A Felvidéken s az ország más részén is Virágvasárnap a litánia 
után járnak a lányok „villózni". Színes pántlikákkal ékesített fűzfa-
ágakat visznek. Estefelé azután kiviszik a határba a rossz ruhákba öl-
töztetett kice-vicét (kice: zsúpszalma). Elégetése közben Miatyánkot, 
Üdvözlégyet mondanak. Az ezután következő ismert „Ez ki háza, ki 
háza..." ének refrénje pedig a körmenetek emlékét felidéző „Kire-
leiszom". Ugyanígy egy másiké is: 

Villő, villő, selyemsátor! 
Vár' meg, villő, vár' meg, 
Hagy vegyem rám gyócsingem, 
Kireleiszon, kriszteleiszon! 

Gesztén „villő" ennek a fehér asszonyruhába öltöztetett bábnak a 
„ 496 neve. 



2. A Nagyhét első napjai 

a. A báromolvasmányos misék 
A nagyhét első napjainak liturgiatörténeti érdekessége kódexe-

inknek a MR-tól eltérő háromolvasmányú miséi. Az ősegyházban Ró-
mában is több olvasmány szerepelt a szentmisében. Ez maradt meg 
mindmáig az évnegyedes böjtök, Nagyszerda és -péntek liturgiájá-
ban. A középkorban azonban - nyilván gallikán hatásra - , még másutt 
is előfordult. Pl. Karácsony vigíliáján és három miséjén. '" Háromol-
vasmányú misét találunk a nagyhét első napjain is. A Pozsonyi „A " 
„D" „H" misszáléi fer. II-ra, vagyis Nagyhétfőre: (Zach 11,12-13,9): 
„Si bonum est in oculis vestris... et ipse dices domine deus meus", 
fer. III., nagykeddre pedig: (Sap 2,12-22): „Dixerunt impii Judei..." 

b. Nagy keddi és szerdai passió 
Az esztergomi „négy passió" hungarizmussal jelzi: „In magna ter-

cia feria passió sec Mc". Jézus halálánál a megjegyzés: „flecte ge-
nua"."9" A nagyszerdai passióval kapcsolatban pedig ezt a megjegy-
zést találjuk Miklós kántor felső-magyarországi XIV. századi mise-
könyvében: „Fer. IV. Mai. Hebd. cum legitur in passione: et velum 
templi scissum est: Interea velum pendens ante altare inframitta-
tur.""99 

3- Nagycsütörtök 

a. Neve 
Mint már említettük, a nagyhét egyes napjainak neve még a ma-

gyar kódexek megjelenése előtt szerepel latinra visszafordítva, hun-
garizmus formájában az esztergomi „négy passió" kéziratában: „In 
magna feria quinta passió sec. Lc.".500 Nagycsütörtöknek ezen egé-
szen általános elnevezése mellett, az Érsekújvári-kódex: „Úrnak vég-
vacsora napjá"-t is említi; ez nyilván a latin „Feria V. in coena domi-
ni" fordítása.501 A „zöldcsütörtök" elnevezés a német greinen-grünen 
összekeveréséből ered, s a németből átvéve csak a XVIII. században 
fordul elő először nálunk."02 

b. A sötét zsolozsma 
Nagycsütörtök, -péntek és -szombat kórusimádsága különös gyász-

rítus szerint történik napjainkban is. Ez a szokás a középkorban ala-



kult ki. Magyarul az officium tenebrarum fordításaként „sötét" zso-
lozsmának nevezik, mert hajdanában éjjel tartották. A középkor per-
sze ezt is szimbolikusan magyarázta: mert Jézus ezekben a napok-
ban ellenségei kezébe jutott, kiket a Szentírás is (Lk 22,53) a sötétség 
hatalmának nevez. „Zörgő" zsolozsmának is hívják, nyilvánvalóan a 
végén történő kerepelésről, mely eredetileg valószínűleg egyszerűen 
csak a karvezetőnek az imádságot befejező jeladása volt. Persze nem 
hiányzik itt sem a szimbolikus magyarázat: „zörgőnek hívjuk azon 
moraj és vajúdás miatt némi képéül, mely a felriadt természetben Jé-
zus halálát követte".5® 

A sötét zsolozsma körülményeinek elég részletes leírását tartal-
mazza az 1477. évi felső-magyarországi breviárium. A végéről idé-
zünk néhány részletet, melyből kitűnik, hogy a karimádságon nem-
csak a papság vagy szerzetesek, hanem gyermekek is részt vettek.50'1 

A nagycsütörtöki Laudes végén a Benedictas antifónája után ezt ol-
vashatjuk: 

„Kyrie eleison, Xpe eleyson. Duo pueri: Domine miserere Christus domi-
nus V. Jesu Christe qui passurus advenisti propter nos. Chorus: Christus 
dominus factus est obediens usque ad mortem kyrie el. xpe el ky. el. 
Pueri: Domine miserere. V. Qui prophetice promisisti ero mors tua o 
mors. Chorus: xpus dominus ky. el. xpe el. ky. el. Pueri: Domine mise-
rere. V. Qui expassis (!) in cruce manibus traxisti omnia a (!) te secula. 
Chorus: Xp dominus ky. X. ky. Pueri: Domine miserere V. Vita in ligno 
moritur infernus exmorsu (!) despoliatur. Chorus: Xpus dominus ky. X. 
ky." 

És most egy érdekes megjegyzés következik, melyből kitűnik, 
hogy ekkor is tartottak körmenetet: 

„Tunc circuunt ecclesiam ter cantando istum ympnuum: Rex Xpe factor 
omnium. Tunc ista que secuntur cantantur post quemlibet versum ky. el. 
Ch. el. Ky. el. Christe audi nos, salva nos, Maria sis propicia, Maria dele 
vicia. Chorus: Laus tibi Xpe qui patris de cruce pendens pro servis ad 
patrem qui régnas in celis non reos salva de terris ky. el. Quo finito le-
gatur ps. Miserere flexis genibus sine gloria patri cum hac ant. Christus 
factus est... Ky. el. pater noster. Or. Respice...505 

A sötét zsolozsmában szereplő Jeremiás siralmat kottákkal közli 
az 1422. évi csíksomlyói nocturnale506 és a XV-XVI. századi jászói an-
tifonálé.507 



A triangulummal kapcsolatban - melynek állításáról különben 
már Amalarius megemlékezik s melyen a gyertyák eloltása a zsolozs-
ma haladását mutathatta - intézkedik a XV. századi itáliai antifonálé, 
melyet azonban nálunk is használhattak: „Antequam compleantur 
laudes extinguuntur omnia luminaria, pretes duas candelas quarum 
altera absconditur reliqua extinguitur quando incipiatur ant. Tradi-
tor..."50S Ugyancsak a triangulumról rendelkezik a XV. századi kézira-
tos Ord. Strig.: „In die cene ac alys duobus diebus... in matutinis tre-
decim candele incenduntur. Immo non sic bene ex-parte in ministe-
tio fortassis quindecim deberent fore."509 Az Ord. szerint azért kell a 
12 gyertyát egymás után eloltani, mert „et ipsi apostoli in hora passio-
nis quidem dubitaverunt in fide vocatione xristi. El non fuerunt in fi-
de stabiles sed extincti sunt". A 13- gyertya Szűz Máriát jelképezte: 
„...quia sicut ultima candela extinguitur post Benedictus et prius 
semper sublucebat sic in B. Marie nunquam defuit fides, sed semper 
luxit, scilicet ante passionem et post passionem". Ugyanezen Ord. 
utasítása szerint a többi hórát mindhárom napon „sub silentio et ab-
solute" mondották.510 

A lamentációkat magyarul közli a Batthyány-kódex. 
A sötét zsolozsmához, ill. az azt befejező zörejhez, kerepeléshez 

kapcsolódik a „Pilátus-verés", melyről a nagycsütörtöki népszoká-
soknál emlékezünk meg. 

c. A nyilvános vezeklők visszafogadása 
Ezt az érdekes szokást - mely természetszerűleg a hamvazószer-

dai vezekléskezdés befejezése - először I. Incénél találjuk meg,511 ál-
talánossá azután a VII. században vált.512 A Hamvazószerdánál emlí-
tett adatokon kívül egyedül az 1509. évi Ord. Agriensis tárgyalja rész-
letesen: 

A püspök, piros paramentumokban hat diakónus és szubdiakó-
nus kíséretében az oltárhoz vonul, az archidiakónus pedig albában, 
mezí t láb, bot tal a kezében a t emplom a j t a j ához megy, hol a 
vezeklők állnak.513 

Feloldozásuk azután a sötét zsolozsma után történik: meghintette 
és megfüstöl te őket a püspök s pásztorbotjával érintette mind-
egyiküket e szavakat mondva: „Exurgite qui dormitis!" Majd égő 
gyertyákkal és botot tartván fejük felett békecsókra a püspökhöz já-
rulnak. Ekkor törik el a fejük felett tartott botokat is, innét a „pálcát 
törni" kifejezés. Könyörgések és áldás következik befejezésül.51'1 



Az ősegyházban Nagycsütörtökön három szentmise volt: Az első 
reggel a vezeklők számára; délelőtt azután a „missa chrismalis", az 
olajszentelési mise, majd az esti „missa ad vesperam", az utolsó va-
csora emlékére annak időpontjában, mely alkalommal - mint azt 
Szent Ágoston megjegyzi - kivételesen étkezés után is szabad volt 
áldozni.315 

d. Nagycsütörtöki tűzszentelés 
Több külföldi eredetű, de jelenleg hazai könyvtárban lévő közép-

kori szertartáskönyv tartalmazza nemcsak a ma is szokásos nagy-
szombati tűzszentelést, hanem annak megtartását már nagycsütörtö-
kön is. így pl. két XV. századi salzburgi misekönyv516 részletesen leír-
ja a tűzcsiholást, az új tűz megáldását és a megjegyzést, hogy ennek 
nagyszombatig kell égnie s erről gyújtsák meg a húsvéti gyertyát. 
Ugyanígy intézkedik a XII. századi - Radó szerint schaffhauseni - , 
bencés Agenda Pontificalis is.517 

A tűzszentelést az ősegyházban praktikus szükséglet hozta létre, 
tulajdonképpen minden esti szertartás ezzel kezdődött. Természete-
sen kézenfekvő volt szimbolikus értelme is: a vigíliákon meggyújtott 
fény, az Üdvözítőnek - kit az apostol az Atya visszfényének nevez - , 
feltámadásának vagy újra való eljövetelének emlékeztetőjévé vált.51K 

e. A nagycsütörtöki szentmise 
Mint már említettük, ezen a napon az ősegyházban három szent-

misét is mondtak.319 A római ordók azonban már csak egy szentmisé-
ről tudnak ezen a napon, mégpedig a krizmaszentelésiről, mely emi-
att örvendező jellegű: fehér miseruhában lép a püspök az oltárhoz, a 
kereszten is fehér lepellel takarják el a korpuszt, felcsendül a Glória. 
Ezt az angyali éneket különben csak ott énekelték, ahol olajat szen-
teltek.''2" A Glória énekléséhez kapcsolódik a harangok „elszállása". 
A középkorban ez a szokás még nem volt egységes. Egyes templo-
mokban a Vesperáshoz, másutt az Úrfelmutatásra harangoztak utoljá-
ra.521 Természetesen nem hiányoznak erre vonatkozóan sem a szim-
bolikus magyarázatok. Már Amalarius az alázatosság jelének tekinti, 
később a tanítványok elfutását látták benne.522 Eredetileg valószí-
nűleg csak a szokásos kezdést jelző harangszó volt ez, a Nagyhét 
utolsó napjain azután, mivel nem volt szertartás, nem volt mit jelezni 
sem. A Pray-kódexben523 és a németújvári misekönyvben52'1 már a mai 
szokást találjuk. 



A nagycsütörtöki szentmise ismételten említi Júdás árulását. Az 
oráció,525 a szentlecke526 és evangélium,527 sőt a secreta és communi-
cantes is, de középkori szerkönyveink különösen a pax elmaradását 
hozzák ezzel kapcsolatba.,2K 

Itt említjük meg, hogy több kódex jelzi a nagycsütörtöki szent-
beszédet is. A szepesi káptalan XIV. századi misekönyve szerint 
közvetlenül az áldozás előtt volt a beszéd,529 Bithacia plébánosának 
fentebb említett misekönyve szerint viszont a mise előtt.530 A Corni-
des-kódex nagycsütörtöki szentbeszéde tulajdonképpen szentmise-
magyarázat.531 

f. Az Oltáriszentség elhelyezése 
A misekönyvek rubrikái előírják, hogy ezen a napon két nagy os-

tyát konszekráljon a pap - nálunk ma hármat, ez utóbbit a szent sír 
számára. Az Oltáriszentségnek ezt az elhelyezését elég részletesen 
tárgyalják kódexeink. A Pray-kódex egyszerűen csak az eltételt emlí-
ti.532 A soproni Golso-kódex szóvá teszi azt is, hogy a kehelybe bort 
és vizet öntenek s úgy teszik el. Föléje, a paténára került a kon-
szekrált Szentostya.533 Az 1334. évi Ágoston-rendi graduálé kiemeli, 
hogy tisztességes és megfelelő helyre tegyék.531 A Pozsonyi „I" kó-
ífexben viszont már a nagypénteki szent sír-állításnál is szereplő le-
pecsételéssel találkozunk, itt, nagycsütörtökön is.535 

A körmenetben vitt kereszteket, gyertyákat és a kerepelést említi: 
Miklós kántor XIV. századi felső-magyarországi misekönyve536 és az 
ugyancsak XIV. századi szepesi káptalani misszálé.537 

g. A szentmiséhez kapcsolt Vesperás 
A középkorban általános szokás volt, hogy bizonyos alkalmakkor 

még a szentmise befejezése előtt elkezdték a Vesperást, mintegy bele-
fűzték a végébe, úgy, mint most nagyszombaton. A Pray-kódex csak 
éppen m e g e m l í t i . M i k l ó s kántor misekönyve már részletesebben 
mondja el, pl. hogy a diakónus kezében a kehellyel a nép felé for-
dulva intonálja az első antifónát.539 A többször emlegetett Bythacia 
nyilvánvalóan kisebb hely volt: Egy pappal, kit a bejegyző hungariz-
mussal „Missans"-nak mond, viszont ott is megvolt a gyermekek kó-
rusa.5'0 

h. Az oltár/osztás és az oltár lemosása 
A Vesperás után a pap a 21. zsoltár imádkozása közben leszedi 

az oltár térítőit. Ez valószínűleg még abból az ősi szokásból ered, 



hogy istentisztelet után általában leszedték az oltár térítőit, sőt magát 
az oltárt is eltávolították. Ezt az alkalmat azután, hogy most több 
napig nem lesz szentmise, felhasználták általános nagy tisztogatásra, 
az oltárok lemosására. A középkor embere számára természetesen 
szimbolikus jelentőségűvé vált, hogy éppen ezen a napon maradt 
meg ez a szokás. Már Durandus Krisztus ruháitól való megfosztására 
magyarázza.541 Őt követve a Lányi-kódex is az oltár lemosását, borral 
és vízzel, azzal indokolja meg, hogy Krisztus oldalából is víz és vér 
folyt ki.512 

Szertartáskönyveink közül a Pray-kódex kifejezetten nem említi, 
inkább csak feltételezi, különben szó szerint idézi az I. Ordo Roma-
nust,543 Részletesen leírja a XIV. századi szepesi káptalani misszálé: 
az Oltáriszentség elhelyezése után a miséző leveti a miseruhát, veszi 
a bort és a szenteltvízhintőt, leszedi az oltár térítőit s az oltár sarkaira 
keresztalakban bort önt.5'44 A jászói premontrei breviárium szerint a 
Vesperás után ezt a szertartást is a főpap végzi. Az egyes oltároknál 
az illető szentek antifónáját éneklik.545 A soproni Golso-kódex meg-
jegyzi, hogy a bort vízzel keverik,546 az Ágoston-rendi graduálé sze-
rint viszont csak ebéd után végzi el az oltárfosztást egy pap az akoli-
tussal."7 A XV. századi Dankó-féle processionale tíz responzóriumot 
is hoz az oltárok lemosásához,54" az ugyancsak XV. századi kéziratos 
Ord. Strig. viszont megjegyzi, hogy pl. a himnusznak nem vették 
minden versszakát.549 

i. Mandatum 
A nagycsütörtöki szertartások a lábmosással fejeződnek be, me-

lyet már a 694. évi toledói zsinat előír. Mint szentelmény és aláza-
tossági gyakorlat nemcsak nagycsütörtökön, hanem máskor is előfor-
dult, általános szokás volt női kolostorainkban. Szent Margitunk a 
Nagyböjt folyamán minden szombaton megmosta a sororok, de még 
a szolgálók lábát is.550 

Az 1334. évi Ágoston-rendi graduálé röviden csak jelzi, hogy tart-
sanak lábmosást.551 A soproni városi levéltár XIV. századi misekönyv-
töredéke a lábmosásnak érdekes, speciális orációját hozza: 

Oremus. Deus cuius sacratissimam cenam veneramur ut ea digni inveni-
amur munda nos quesumus a sordibus peccatorum qui ad insinuandum 
nobis humilitatis exemplum pedes tuorum hodie dignatus es lauare dis-
cipulorum. Qui cum pâtre...5" 



A XV. századi kézírásos Dankó-féle processionale 13 responzóri-
umot hoz a mandatumhoz.333 Ugyanígy több kantikumot találunk a 
XVI. századi csíksomlyói graduáléban is.""1 A pozsonyi „I" kódex rö-
viden csak a lábmosás utáni himnuszt említi, melyet a templomba 
viszatérve énekeltek."' Részletesen írják le a mandatumot az egyes 
ordinariusok. A XV. századi Ord. Strig. szerint Nagycsütörtökön este 
összegyűltek a klerikusok. Szentlecke és evangélium éneklése után a 
főpap, archidiakónus vagy más valaki, erre kiválasztott, végzi a szer-
tartást, melyet a papsághoz intézett beszéd fejez be.33<> Az 1508. évi 
nyomtatott Ord. Strig. megemlékezik a mandatummal kapcsolatos 
jótékonykodásról is.3^ 

j. Nagycsütörtöki népszokások 
A sötét zsolozsmához, ill. a lamentációkhoz kapcsolódik a Pilá-

tus-verés szokása. Csanádapácán pl. nagyszerdán és nagycsütörtö-
kön, mikor a pap a Miserere zsoltár után - annak jeléül, hogy a temp-
lom kárpitja kettérepedt (!?) - megüti könyvével az oltár lépcsőjét, 
erre a nép botokkal nekiesik a padoknak és azokat néhány másod-
percig püföli. így magyarázzák ezt az öregek: „Mink ilyenkó a Pelá-
tust verjök meg, hogy mié elárulta a Krisztust hát szenvedjön. Mán 
apáink is úgy tartották ezt..."33íí Eperjesen üres ládákat és hordókat 
gyűjtöttek össze a gyerekek, s mikor a pap bent a templomban hár-
mat suhint pálcájával a főoltár lépcsőjére, az inassereg a templom 
előtt nagy lármával, bunkókkal, fustélyokkal pozdorjává zúzza a lá-
dák és hordók hosszú sorát. Ezeknek a roncsaiból rakják össze azután 
nagyszombat reggelén a máglyát a tűzszenteléshez.339 A valami mó-
don ábrázolt Pilátusnak a verése különben nemcsak hazánkban 
szokásos - mint pl. Tolnában, hol deszkára Pilátust ábrázoló emberi 
alakot rajzolnak,360 vagy Bakonybélben, hol szalmabábu jelképezte 
Pilátust,361 hanem Európa déli országaiban, sőt Dél-Amerikában is.362 

Különféle történetek és népies magyarázatok kapcsolódnak a ha-
rangok „Rómába szállásához" is.363 A kerepelés a gyermekek ked-
venc nagyheti szórakozása. A lábmosás szokása is - melyet az egy-
házi előírások ma is megengednek bárhol, nemcsak püspöki vagy 
apátsági templomokban - megmaradt egyes helyeken, pl. Gyergyó-
szentmiklóson, hol 12 gyermek lábát mossa meg a pap.364 

Általános, ma is sokfelé meglévő nagycsütörtök esti, ill. éjjeli szo-
kás a virrasztás, mégpedig általában nem a templomban, hanem a 
kálvárián, temetőben vagy útszéli kereszteknél pl. Szegeden, Jászla-
dányon, Kiskunfélegyházán vagy Adonyban. Csak Garamszentbene-



elekről van adatunk, hogy már nagycsütörtökön este: „Krisztus rava-
tala" - minden bizonnyal a reponált Oltáriszentség előtt - késő éjjelig 
virrasztanak imádsággal és énekekkel.565 Mint alább566 látni fogjuk, a 
népnek ez a „kizárása" a templomból középkori szokásokra vezethe-
tő vissza. 

4. Nagypéntek 

a. Neve és színe 
Az egyházi évnek ezt a komor gyásznapját, csakúgy, mint a nagy-

hét többi napjait, „nagy"-nak jelzik már latin nyelvű kódexeink is, pl. 
a XV. századi passiók könyve56"7 vagy a Pruisz-féle pontifikálér568 „mag-
na feria sexta"-nak, a Nemz. Múz. nagyheti szertartáskönyve pedig: 
„feria 6. magna"-nak nevezi.569 A magyar „nagypéntek" elnevezés is 
olyan általános, hogy tévedésnek kell Velledits megjegyzését minősí-
tenünk; ő ugyanis azt írja, hogy: „Nagypénteket a Dunántúlon több 
helyütt fájdalmas pénteknek is hívják";571' ez minden bizonnyal az 
előtte való hétre vonatkozik, a Fájdalmas Szűz ünnepére. 

A mai előírások szerint csak Nagypénteken fekete a miseruha szí-
ne. Középkori kódexeink mintha ettől eltérő szokást jeleznének. 
A Pray-kódex szerint: „vestibus quadragesimalibus induti" menjenek 
a pap és az asszisztálok Nagypénteken az oltárhoz.571 Ugyanígy az 
i486, évi velencei kiadású misekönyv is „nagyböjti" miseruhát572 em-
lít, melynél ma önkénytelenül a violaszínre gondolunk. A középkor-
ban azonban fekete volt a böjti szín.573 Nagypéntekre vonatkozóan is 
kifejezetten fekete színt ír elő az 1509. évi Ord. Agriense ™ Az adora-
tio crucisnál - mint alább látni fogjuk - piros színt használtak. 

b. Próféciák 
A nagypénteki szertartások kezdetét hat órára jelzi a Pray-kódex, 

ekkorra mindnyájan összegyűltek „salutiferam salutare crucem". Az 
asszisztencia az előbb említett „nagyböjti" ruhába öltözik, cipőjüket 
nem vetik le, mert mezítláb nem szabad az oltárnál szolgálni.5"5 Az 
1505. évi Ord. Strig. nagypénteki szertartásának címe: „Item in missa 
dum clapernatur", vagyis a kerepelést említi, a továbbiakban előírja, 
hogy a diakónus, szubdiakónus és a próféciát felolvasó akolitus albá-
ba öltözzön, a ceroferariusok kappába.576 Dankó szerint „az e napra 
rendelt fekvésről az oltárlépcsőkön nincs szó",577 pedig már a Pray-
kódex is világosan jelzi: 



„Procedentes itaque de sacrario usque ad altare absque cantu, prostratu 
omni corpore in terram diutius."5™ 

A leborulás után ószövetségi olvasmányok következnek: Ózeás 6. 
fejezetéből vett prófécia, mely Krisztus szenvedésére és feltámadá-
sára vonatkozik, majd a tractus után Mózes II. kônyvêoô 1 vett lekció a 
húsvéti bárányról, mely az Isten bárányának előképe volt. Újabb 
tractus után következik a passió Szt. János szerint. 

c. A passió 
A Pray-kódex csak azt említi, hogy a tractus befejezése után kö-

szöntés és cím nélkül kezdjék el a passiót.579 A Pozsonyi „I" kódex to-
vábbi utasítást is ad, hogy csupasz állványról olvassák, mivel Krisztus 
is így feküdt a kereszten."so Az ordináriusok előírják azt is, hogy a 
passiót mezítláb kell énekelni.581 Érdekes a Szelepchényi-kódex eljá-
rása: Jézus neve elé mindenhová, így a passióban is betűzi a „domi-
nus" szót, ez gallikán szokás.582 Igen megható lehetett az oltárterítők 
felosztása, amit két diakónus hajtott végre a passió ezen szavainál: 
„Elosztották ruháimat maguk között...". Ez a szokás különösen Né-
metország egyes egyházaiban terjedt el,583 de megemlíti a Pray-kó-
dex™'1 és a soproni Golso-k.ódex is.18" A passiók dramatikus előadását 
alább a nagypénteki népszokások előtt külön tárgyaljuk. 

d. Az ünnepélyes könyörgések 
A passió után egy nagyon régi imádságsorozat következik.586 Az 

Egyház ezekben az orációkban az egész emberiségért könyörög, 
eredetileg így volt ez minden szentmisénél, nincs is semmi különös 
vonatkozásuk a nap eseményeihez, bár hatásosan fejezik ki, hogy 
Krisztus Urunk mindenkiért meghalt s a keresztről ellenségeiért is 
imádkozott. Ezek az orációk természetesen egyeznek a MR-val, csak 
az uralkodóért mondottat őrzik kódexeink sajátos jelzővel: „Oremus 
et pro christianissimo rege nostro N". Sokszor éppen erről ismerhető 
fel az egyes kódexek magyar eredete. 

e. A szentkereszt leleplezése és imádása 
Nagypéntek az év egyetlen napja, amikor az Egyház nem mutatja 

be a szentmiseáldozatot, mert figyelmünket teljesen a véres kereszt-
áldozatra akarja irányítani. A nagypénteki szertartások egyik leg-
megrázóbb része éppen ezért az „elevatio et adoratio crucis". Ez a 
középkori magyar-római liturgiában a maitól s így a MR-tól is kissé 



e l té rő m ó d o n folyt le. Már a Pray-kódexben megta lá l juk ezt a sajá-
tos, a francia s zokásokhoz nagyon hason ló r í t u s t . ' A z improper iák-
kal kezdőd ik a szertartás.588 További é rdekessége még , hogy a p a p a 
keresz t rő l veszi magára a kazulát, tehát a kereszt is azzal van beta-
karva.589 Ezután következet t az adora t io crucis a maitól el térő orációk 
és kan t ikumok kíséretében.5 9 0 

Buda i Mihály agendá ja (1309-1319) a le lep lezés u táni adorác ió t 
részletezi , me ly t u l a j d o n k é p p e n a keresz t e lhe lyezése , a szentsírál-
lítás k i indu lópont ja és őse: 

„Praedictis antiphonis et hympnis cantatis si nondum omnes adoraverint 
repetantur antiphonae et hympnus prout necesse fuerit. Si autem ante-
quam predicta terminantur omnes adoraverunt, nichilominus omnia can-
tentur. Postquam omnes crucem adoraverunt, sacerdotes earn reverenter 
eleuent et priori stanti super gradus tradant earn. Qui crucem accipiens 
eamque erigens stans verso uultu ad conuentum incipiant antiphonam 
Super omnia ligna. In euius inchoacione fratres omnes felctant genua, 
inclinantes se super formas et cantore incipiente Ligna cedrorum surgant 
et antiphonam proseqantur, que dum cantatur, prior crucem teneat ele-
vatam. Finita antiphona prior tenens crucem dicat oracionem Respice... 
Oracione dicta sacrista crucem de manu prioris accipiens, statuat earn in 
loco suo."wl 

A s o p r o n i Golso-kódex megjegyz i , hogy mez í t l áb h o z z á k a ke -
resztet és hogy az é n e k b e a gyerekek is bekapcsolódnak.5 9 2 Ezt ezután 
így emlí t i sz in te v a l a m e n n y i k é s ő b b i k ó d e x ü n k . A g a r a m s z e n t b e -
n e d e k i misszá lé szer int ako l i tusok h o z z á k a ke resz te t , a g y e r e k e k 
m e g a kórus é n e k é t az e lőbb iekhez hason lóan j e l z i . U g y a n í g y hoz-
za a Pozsonyi „D" kódex is, azzal a k ü l ö n b s é g g e l , h o g y a Popule 
meus u tán beszéde t ír elő."94 A miseruhával lefödött keresz tnek ezt a 
d ramat ikus bevonu lásá t részletezi a Pozsonyi „/" kódex is.595 

Az 1505. évi Ord. Strig. igen részletes utasítást ad: Szűz Mária ol-
táránál készítik elő a kereszt „helyét". Piros dalmatikába öltözött 
presbiterek hozzák a keresztet, a leleplezést magát ezután a püspök 
végzi: 

„Tunc descendet Episcopus ante aram B. Virginis ubi ornaverunt locum 
crucifixum retro magnam aram. Et exportant quasi ad latus altaris et 
canunt hanc antiphonam. Popule meus. Et casula posita prius ad cruci-
fixum omnino coopertum cum casula. Tunc duo procedentes induti dal-
maticis rubeis so lenn ibus ad m o d u m sei s t ephan i pro thomar tyr i s 



per(uer)se nudis pedibus canunt. Agyos... Flexis genibus ad crucifixum 
versa facie. Chirus repetit. Sanctus Dens. Tunc venientes ad interiorem 
gradum in descensu ad chorum ibi sistitur, canunt secundum versum et 
tertium versum eodem modo: ad ostium partium: ad latus dextris altaris 
sancte crucis. His finitis procedendo portant crusem ad aram b. virginis. 
Tunc Episcopus una cum illis presbyteris recipit crucifixum. Et prius 
modicum ab ante eleuat casulam. Secundo magis eleuat: Et tertio magis 
eleuat: ut appareat omnino persona crucifixi. Et solus ter canens dicit 
antiphonam. Ecce lignum crucis etc. eleuans parum, secundo magis ter-
tio iterum magis. Chora semper repetente. Secundus uersus non canitur 
nisi post tertiam eleuationem. Tandem Episcopus osculata cruce redit ad 
locum suum. Alii domini omnes offerunt et osculantur crucem. Interim 
canitur antiphona Dum fabricator mundi: per totum. Et post hoc incipi-
unt hymnum Crux fidelis. per iuvenes. Et chorus repetit versum totum 
vel medium ut moris est. His finitis episcopus legit orationem Domine 
Jesu Christe. Cum aliis duobus orationibus ante crucifixum stando."596 

Hasonlóképpen részletesen, de egy és másban az eddigiektől el-
térően rendelkezik az Ord. Agriense. Egerben két, piros kazulába öl-
tözött kanonok hozta a keresztet, előttük dalmatikába öltözött diakó-
nusok égő gyertyát vittek. A leleplezést két kanonok segítségével itt 
is a püspök végezte. Említi a gyermekkórus énekét is: 

„Finitis orationibus descendet clerus ante altare sancte crucis episcopo 
cum astantibus ipsos sequente. Interim duo canonici rubeis casulis induti 
de sacristia exportant crucifixum coopertum casula rubea et habentem in 
pectore pacificale vnum cantantes lenta voce Popule meus... et prece-
dentes super suprapellicium solum dalmaticis rubeis induti. Ipsos cum 
lucernis ardentibus precedunt et post singulum versem Popule meus ipsi 
precedentes cantent Agios Otheos. Choro post ipsos repetente Sanctus 
Deus. Sanctus fortis. Interim dum crucifixo lente venientes ducunt ad 
altare sancte crucis dominum episcopum. Finito Popule meus cum suis 
versibus tandem episcopus cum illis duobus canonicis primum levando 
crucifixum cantent Ecce lignum crucis... Flebili voce. Choro prose-
quente: In quo salus mundi... Interim parum levent casulam super cruci-
fixo. Secundo vice iterum episcopus cantet Ecce lignum crucis... Parum 
altius leuando vocem et ipsum crucifixum similiter melius aperiendo. 
Tercia vice similiter episcopus cantet: Ecce lignum crucis... Flebiliter 
altius leuando vocem et crucifixus ab ante totaliter discooperiatur. Choro 
repetente. In quo salus... Beati immaculati... Et episcopus salutet et 
osculetur crucifixum. Similiter et totus clerus. Cantentibus pueris Crux 
fidelis..."597 



A mindkét ordinariusban szereplő piros paramentumokat találjuk 
különben a nyomtatott misszálékban is.598 

Az adoratio erucisra többféle antifónát is előírnak az egyes kó-
dexek. Pl. a Dankó-féle kézírásos processionale a „Crucem tuam... 
Adoramus erucis signaculu... Super omnia ligna cedrorum tu sola 
excelsior..." kezdetűeket.599 Az 1480-as veronai kiadású misszálé vilá-
gosan jelzi, hogy laikusok is részt vettek az adoratio crucison: 

„Postea adorent crucem clerici demum et laici devoti cantante choro an-
tiphonam et hymnum sequentes Dum fabricator mundi... O admirabile 
pretium... Crux fidel is.. .600 

A Velencében és Nürnbergben nyomtatott misszálék szőnyegek 
kiterítéséről is rendelkeznek.601 

Az 1498. évi nyomtatott Miss, Strig. egyik példányába a kolozsvá-
ri helyi szokást találjuk utólag bejegyezve. Az oltár mögül hozza elő 
a pap a kazulával letakart feszületet. Itt is szerepel a gyermekek kó-
rusa. Viszont volt, amit elhagytak az esztergomi szokásokból.602 

Az 1512. évi Miss. Strig. bejegyzése pedig felvidéki hybbei szo-
kást őrzött meg: A nyilvánvalóan kisebb faluban csak egy pap van, a 
„missans", ele megvan még - ebben az időben is, 1520-1530 között -
a középkor fejlett egyházi zenekultúrája: a sekrestyések énekelnek, 
mégpedig latinul, nehéz liturgikus énekeket, a „corus" is szerepel, 
természetesen szintén latinul, és iskolásfiúk is énekelnek. Népének-
nek, különösen magyar éneknek, sem itt, sem másutt semmi nyoma 
sincs.603 

f. Körmenet az Oltáriszentségért 
Mint már említettük, ma Nagypéntek az egyetlen nap, melyen 

nem mutat be az Egyház szentmisét, hogy a véres keresztáldozatra 
irányítsa figyelmünket. Csak „csonka mise" van, mely tulajdonkép-
pen áldozási szertartás. Ez a „csonka mise" az Oltáriszentséget meg-
őrzési helyéről - mely az első évezredben nem az oltár tabernákulu-
ma volt - elhozó körmenettel kezdődik. A Pray-kódex szerint a ke-
reszt „köszöntése" után ünnepi ruhákba öltözik a pap. Az archidia-
kónus elhozza az Oltáriszentséget a Laudes omnipotentes ferimus... 
éneklése közben.60,1 Egészen hasonló módon intézkedik a Pozsonyi 
„I" kódex is, csak a körmenetben hozott zászlókat is megemlíti.605 

A Nemzeti Múzeumban található XV. századi promptuár ium 
(nagyheti szertartáskönyv) szerint a pap először térden állva elmondja 



a Miserere zsoltárt, a Christus /actus est antifónát és a Respice orációt, 
szenteltvízzel meghinti és megtömjénezi az Oltáriszentséget, majd 
fogja a kelyhet (az Oltáriszentséggel), s körmenetben a főoltárhoz vi-
szi, mialatt a Laucles omnipotentesí éneklik/'06 Az ugyancsak XV. szá-
zadi kéziratos Ord. Strig. szerint fekete miseruhát használnak ehhez. 
Kanonokok hozzák az Oltáriszentséget gyertyák és kerepelés kísére-
tében: 

„Salutato crucifixo per clerum et episcopo orationes ut sunt in libro 
demissa voce legente revertatur clerus ad chorum et duo episcopo cum 
stantibus ipsos sequence procedat ad altare et induat casulam nigram. 
Interim prefati duo canonici corpus dominici pridie reservatum sub 
parvo velo et lucernis precedentibus clapernando de sacristia exportent 
reverenter. Hos versus cantando videlicet Laudes omnipotens.. . Choro 
repetente post ipsos. Item post secundum versum repetitur solum. Cor-
poris immensi. Et post tertium ab ante iterum et sic deineeps. Finitis his 
et corpore dominico dueto ad altare nudum."607 

Az 1480-as veronai kiadású misszálé viszont piros paramentumot 
említ: 

„Postquam adoraverint crucem sacerdos cum populo indutus idem sacer-
dos ornamento rubeo accedat ad altare exspectetque quousque allatum 
fuerit corpus domini. Alter vero sacerdos vadat cum clericis suis accensis 
lucernis ad locum ubi pridie corpus domini servatum est, et inde cum 
reverentia portent sacerdoti ad altare cantantes versus: Laudes omni-
potens..."608 

A szinte valamennyi kódexünkben említett Laudes omnipotens... 
himnusz - melynek helyén ma a Vexilla regisí vesszük - különben 
öt versszakból áll, az Oltáriszentségről szól; szerzője: RATPERTUS 
(megh. 900). Dankó szerint e himnusz a zágrábi székesegyházban 
még most is használatban van.609 

g. A nagypénteki „missa sicca" 
Az Oltáriszentséget elhozó körmenet után - a Pray-kódex szerint 

- a celebráns elimádkozza az általános bűnvallomást és énekli a mi-
sében előírt consecratióhoz hasonló Hoc corpus, quod pro vobis tra-
detur.. ,-t. 

„Versibus finitis extendat archidiaconus corporale super nudum altare, 
procedensque presbiter ante altare faciat communem confessionem. Et 



osculans altari corpus domini et calicem sine sacrato vino et aqua mixto 
de manu archidiaconi accipiat et inclinus erigat se et dicat: IIoc corpus 
quod pro... Respice... Et hoc dicto super altare sacerdos ponens calicem 
ordinansque oblatas, humillime dicens: Suscipe sca trinitas hanc obla-
cionem... Hac finita dicat lenta voce: Oremus. Preceptis... Pater nos-
ter... Libera nos. . . Et ita per ordinem usque tunc sumat de sancta et 
ponat in calicem nichil dicens, nisi forte aliquid secreto dicere vult. 
Sanctificatur enim vinum non sacratum per panem sanctificatum. Et nec 
pax domini, nec Agnus dei dicatur, nec osculum detur, sed communi-
cantes singuli in sua redeant loca... Si presbiter communicans nulla 
ratione nisi pro infirmis quisquam de corpore et de sanguine dimittat."6'" 

A s z ö v e g b e n említett immixtiót és közös áldozást a lább részlete-
sen megtárgyal juk. 

Szinte v a l a m e n n y i kéz i r a tos és n y o m t a t o t t m i s s z á l é b a n (pl . az 
1480, i486, 1491, 1498. év iekben) szerepel a Hoc corpus... ének lése . 
Az 1499-ben V e l e n c é b e n kiadot t pécsi misszálé világítja meg , hogy 
ez mi lehetett: 

„Super patenam ostendat populo tribus vicibus cantando: Hoc corpus 
quod pro vobis tradetur... choro prosequente per totum responsorium 
in dominica Judica."61' 

A p a p tehát csak intonálta Fekete va sá rnapnak Communióját, mi-
k ö z b e n az Oltáriszentséget a n é p felé fordulva k e z é b e n tartotta, úgy, 
mint á l ta lában a misébe szőtt vesperásoknál (pl. nagycsütör tökön) . 

Az 1505. év i Ord. Strig. s ze r in t m é g a s z e n t ke re sz t o l t á r áná l 
m o n d j á k el a Confiteori, ö n t e n e k bort és vizet a kehe lybe . Közben 
piros da lma t ikába öltözött presbi terek e lhozzák az Oltár iszentséget . 
A püspök , a m i k o r kezébe veszi, háromszor egyre m a g a s a b b h a n g o n 
énekl i a Hoc corpusí: 

„Tandem acceclit ad aram s. crucis ubi disposuerunt corporale. Incipit 
adjutorium nostrum... dicendo Confiteor Dei... et alias, ut moris est. V. In 
fine dicendo. Proprio Filio suo non pepercit Deus... Deinde accedit di-
cens: aufera nobis Domine... per totum. Et recipit vinum et aquam ad ca-
licem nil dicendo. Interim presbyteri induti cappis612 rubeis diversi coloris 
canunt hymnum Laudes... versa facie ad corpus. Unus autem canonico-
rum offert calicem cum corpore hesterno die reservato: et praesentat 
domino episcopo ad aram versibus canens. Et choro semper repetente. 
Tunc ultimo versu cantato recipit episcopus calicem cum reverentia maxi-
ma: tenens hoc corpus. Revertitur ad populum dicens ter communionem: 



Hoc corpus semper altius incipiens. Et vertit se semper acl alteram partem 
altaris: dicit Pater noster legendo: et ministri sub silentio respondent: Sed 
libera nos a malo."613 

A középkori „csonka misé"-t legvilágosabban a XV. századi promp-
tuarium (nagyheti szertartáskönyv) tartalmazza. Eszerint az oltár előtt 
mondott Confiteonal kezdődött. A „Proprio Filio non pepercit..." és 
„Aufera nobis..." orációk után kézmosás következett. Ezután bort és 
vizet öntött a kehelybe a pap, majd paténával befedte. Felemelte a 
Szentséget a kehellyel. Közben „lenta voce" énekelte a Hoc corpusí. 
Ezután letette a Szentséget a korporáléra, a paténát pedig ez utóbbi 
alá. Pater noster... „lenta voce" (a szélén más kéz bejegyzése: „canta 
voce submissa"). A particula beejtésénél itt is megtaláljuk a megjegy-
zést: „sanctificatur ibi vinum...", de a félreértést eloszlató magyarázatot 
is: „...non tamen consecratur". Az Agnus Dei és az áldozást előkészítő 
imádságok hiányoznak, helyettük a következő orációt találjuk: 

„D. s. p. o. ae. d. da michi hoc sacrosanctum corpus ita sumere ut merear 
per hoc remissionem omnium peccatorum meorum aocipere et tuo spiritu 
sancto repleri, quia tu es deus et preter te non est alius. Qui vivis..." 

A Domine non sum dignusi is megtoldva találjuk: „... et sanabitur 
caro et conscientia et anima mea et omnium fidelium". A kehely tar-
talmának vétele természetesen imádságok nélkül történt.61'1 

Hasonló részletességgel írja le a „csonka misé"-t a Pozsonyi „I" kó-
dex is. Az áldozással kapcsolatos orációk elmaradását meg is magya-
rázza: „Hac enim die sacrificium non offertur sacramentaliter, sed su-
mitur altera die communio."615 

Félreérthető egyes kódexek megjegyzése a „csonka misé"-hez 
kapcsolódó Vesperás végzési módjára vonatkozóan. A Pozsonyi ,J" 
kódex szerint: „vesperae dicuntur cantu",616 az 1479-es budai breviári-
um szerint is: „ad vesperas cantetur";617 a kéziratos Ord. Strig. szerint 
viszont: „...incipiant psalmi ad vesperas simpliciter".618 A nyomtatott 
misekönyvek nagyobbik része is a mai gyakorlattal megegyezően a 
Vesperásnak csöndben való végzését írja elő, pl. az 1480-as veronai, 
az 1489-es velencei , az 1501-es nürnbergi és az 1508-as bécsi 
kiadásúak: „vesperae legantur sine cantu privatim".619 

A „cantare" azonban egyszerűen csak zsolozsmázást is jelenthe-
tett, erre enged következtetni az 149l-es velencei Miss. Sírig, meg-
jegyzése is: „Vespera autem cantatur privatim".62" 



h. A „consecratioper immixtionem" 
Már a Pray-kódex említi a: „Sanctificatur enim vinum non sacra-

tum per panem sanctificatum" megjegyzést.621 Megtaláljuk a XIV. szá-
zadi felső-magyarországi misszáléban: „... sanctificatur autem vinum 
non consecratum per corpus dominicum...",622 a garamszentbenede-
ki misekönyvben: „... et sic sanctificatur uinum per intinccionem 
sacri corporis xpi...",6" a Pozsonyi „A " és „D" kódexben: „... sic sanc-
tificatur vinum...",621 a XV. századi salzburgi misszáléban: „Et nota 
quando vis consecrare calicem primo infundendo vinum et aquam 
in calice, quocl ibi sanctificatur per tertiam partem magne hostie, que 
ibi inmittitur ad calicem et sic sumendo sanguinem",625 Pálóczi mise-
könyvében: „...sic sacratur vinum...".626 De nemcsak a „csonka misé"-
vel kapcsolatban fordul elő, hanem a XIV. századi esztergomi ponti-
fikálé pl. a betegáldoztatással kapcsolatban is ezt hozza: „Qua finita 
- vagyis az imádságok után - tradat ei eucharistiam domini corporis 
intincto uino, et uinum tali unccione — helyesebben: tinctione -
sanctificatum in xi sanguine transmutatum dicendo: Domine non 
sum dignus...".627 Viszont a Nemzeti Múzeum nagyheti szertartás-
könyve a XV. századból világosan megmondja: „sanctificatur ibi vi-
num... non tamen consecratur".62* Mi mármost mindennek a magya-
rázata? 

Az „immixtio" jelenti a liturgiában a konszekrált Ostyának kon-
szekrált vagy nem konszekrált borral, vagy konszekrált és nem kon-
szekrált bornak egymással való elegyítését. Elsősorban a hívek két 
szín alatt való áldoztatásánál alkalmazták, továbbá a betegek áldoz-
tatásánál és az előszenteltek miséjében. A XII. század előtt, mielőtt 
még a transsubstantiáról szóló tant a teológusok behatóbban tanul-
mányozták és kifejtették volna, általános volt a „consecratio per con-
tactum" hite, vagyis, hogy ha az át nem változtatott bort átváltozta-
tottal keverjük, az megszentelődik. Ezt tartalmazzák világosan a római 
ordók is, pl. az Ordo Romanus II.: „... vinum, etiam non consecra-
tum, sed sanguine Domini commixtum: sanctificatur per omne mó-
dúm."629 A szkifusz nem volt az oltáron, csak áldozás előtt öntötték a 
benne lévő borhoz a Szent Vért. II. Gergely is 726-ban Bonifác 
kérdésére - hogy használhat-e több kelyhet a szentmisénél - az Úr 
eljárására hivatkozva helyteleníti: „congruum non est duos vei très 
calices in altario ponere cum missarum sollemnia celebratur".630 

Ugyanígy tanítja Amalarius is: „... sanctificatur enim vinum non con-
secratum per sanctificatum panem et postea communicant omnes".MI 

A 838. évi quierci zsinat viszont már elveti; ennek ellenére nagy 



népszerűségnek örvendett ez az Amalarius által megfogalmazott for-
mula egészen a XVI. századig. Beleih J., a XII. század liturgikusa, ha-
tározottan cáfolja a „consecratio per contactum" tanát és különböztet 
„sanctificare" és „consecrare" között. E különböztetést kódexeinkben 
is megtaláljuk. Ezt fogadja el azután Cremonai Sicardus (megh. 
1213), Nagy Szent Albert, III. Ince, Durandus (megh. 1296), Szent 
Tamás és követői: „non est consecratum vinum per inmissionem 
partis hostiae consecratae, quod facit ecclesia feria VI. ante Pascha".632  

Mint említettük, a kéziratok - köztük a magyarok is - egészen a XVI. 
századig hozzák az Amalarius-féle formulát. Bossuet-nak is nagy 
vitái vannak ekörül a protestánsokkal. 

A sacralis contactus hite ma is él a nép között: földi bajaira orvos-
lást a szent dolgokkal való érintéstől vár pl, a szentek ereklyéjével 
kapcsolatban."33 Szent Margit is ezért tartotta mindig magánál a Szent 
Kereszt ereklyéjét."31 

i. A hívek áldozása Nagypénteken 
Ezt a mai gyakorlattól eltérő szokást már a Pray-kódex említi: 

„...communicantes singuli in sua recleant loca..."633 Azután a XIV. 
századi felsőmagyarországi misszálé: „Deinde communicant omnes, 
qui voluerint",636 a Pozsonyi „A" és „D" kódex: „Deinde singuli com-
municantes in sua redeant loca","37 ugyanígy a garamszentbenedeki63" 
és a Pálóczi-féle misszálé,639 továbbá a nyomtatott misszálék közül az 
i486, évi velencei s az 1498. évi nürnbergi, ill. bécsi kiadású Miss. 
Strig.; az 1499-es velencei kiadású pécsi misszálék hozzák még 
ugyanígy. Ezzel szemben nem tesz említést a hívek áldozásáról pl. a 
Pozsonyi „I" kódex, az Ordinarius Strigoniensis, az 1480-as veronai 
kiadású nyomtatott misszálé. A X. Ord. Rom-ban is ezt a megjegy-
zést olvashatjuk: „Communicat solus pontifex sine ministris".640 

Már Mabillon kimutatta, hogy főleg a clunyi reform hatása folytán 
egész Franciaországban általános volt a Nagyhét három utolsó nap-
ján a szentáldozáshoz járulni, hiszen maga a „csonka mise" is nem 
más, mint áldozási szertartás, továbbá éppen ezért történt nagycsü-
törtökön az Oltáriszentség reponálása, de hozzájárulhatott ehhez a 
középkor folyamán a kötelező húsvéti áldozás elrendelése is, mely 
az 1215. évi IV. lateráni zsinaton történt. Év közben nem, de ilyen-
kor olyan tömegesen járultak a szentáldozáshoz, hogy erre nagycsü-
törtök nem volt elegendő.641 

A Rítuskongregáció végül is 1622. február 19-én kelt döntvényé-
vel megtiltotta az egészségesek áldozását Nagypénteken. Az eucha-



risztikus élet megújulásával azonban remélhető, hogy a Nagyhét ősi 
szertartásainak visszaállításával - amint ez a nagyszombati vigília 
instauratával már megtörtént - erre is sor kerülhet. 

j. A szent sír 
Középkori hazai liturgiánk egyik legkiemelkedőbb, ma is meglévő 

sajátossága: a szent sír állításának szokása, vagyis, hogy a nagypén-
teki „csonka mise" végén az Oltáriszentséget megrázó gyászkörme-
netben Megváltónk sírját ábrázoló, külön erre a célra díszesen elké-
szített helyre viszik s ott nyilvános imádásra teszik ki. Kétségtelen, 
hogy ez a szokás a középkor folyamán alakult ki Közép-Európában. 
Hazánkon kívül csak Ausztriában, Német-, Cseh- és Lengyelország-
ban találjuk meg. A szent sír állításának kialakulását a rendelkezé-
sünkre álló adatok alapján pontosan nyomon követhetjük: 

Már Hartwick győri püspök Agenda Pontificalisa hozza az Oltári-
szentségnek a szent sírba való helyezését s hogy először a keresztet 
helyezték el gyertyáktól kíséive, tömjénezés keretében, végül az Ol-
táriszentséget, és hogy mindez a nép kizárásával történt: 

„Vesperaque cantetur... Deinde hostiis ecclesie diligenter seratis om-
nibus laicis et feminis exclusis, presbyteri, diaconi, subdiaconi et acoliti, 
cum candelis et incenso pergant illuc, ubi pro salutatione crucem repo-
suerunt, et inde levantes earn portent ante altare sancte crucis, ubi antea 
adoraverunt earn. Ibique super scamna ponatur, thurificetur, et diligenter 
linteamine, et desuper pallio cooperiatur. Sed interim dum crucem leu-
ant, et de loco ad locum portant, ista responsoria silenter decantentur: R. 
Ecce audiuimus eum... Hierusalem luge.... Plange quasi virgo... Recessit 
pastor noster... Ecce quomodo moritur iustu... Novissime corpus domini 
in unam valde mundam buxidem mittatur, sigilloque vel clave ecclesie 
sigilletur, absque subtus linteamen et pallium ad pectus sancte crucis 
collocetur et hec antiphona clecantetur: Sepulto domino signatum est 
monumentum.. . In pace in idipsum dormiam... Caro mea requiescet in 
spe... His ita peractis et custodibus orclinatis, qui hoc sacratissimum cor-
pus dominicum custodiant in psalmis, et ceteris orationibus. Ipse clerus 
antequam redeat, flexis genibus hanc orationem dicat: Adoremus te xpe 
et benedicimus tibi, quia per caicem tuam redemisti mundum. V. Omnis 
terra adoret te deus. Oratio: Respice..."612 

A Pray-kódexből mindez hiányzik, de a szent sír fölállítását fölté-
telezi, mert a nagyszombati feltámadási szertartásnál kifejezetten em-
líti: „Decantantes vero tercium responsorium... omnes simul perve-
niant ad sepulchrum."643 



A XIV. s z á z a d i f e l s ő - m a g y a r o r s z á g i mis szá lé r ö v i d e n , d e más 
részletek kiemelésével hozza: 

„... statim post vesperas eunt in medium ecclesie et accepta cruce defe-
runt earn in locum sollempnibus auleis ornatum cantantes R. Ecce quo-
modo moritur... cum versu suo, precedentibus cereis, crucibus, aqua be-
nedicta, et incenso et reposita in loco cum reverentia, a prelato aspergi-
tur et incensatur et opperitur sacra palla et dicitur versus: In pace factus 
est locus eius... Et redeunt cantantes R. Sepulto domino cum versu suo. 
Lumen ardens reponatur ad sepulchrum domini et leguntur psalteria.'""4 

Ugyanígy találjuk a s zepes i káp ta lan XIV. századi m i s e k ö n y v é -
ben, mely k ü l ö n kiemeli, hogy égő gyertyákat he lyezzenek a szent 
sír hoz.645 

Az edd ig iekhez hason lóan rendelkezik a soproni Golso-kódex is: 

„Post sumptionem sacrificii legantur submisse vesperae... Deinde expul-
so populo crux ponitur acl sepulchrum. Et si placet, cum Sacramento 
bene signate et cantentur responsoria: Recessit pastor Jerusalem luge... 
Plange quasi virgo... et psalmus: Memento... Deinde flexis genibus 
adorent dicentes pater noster et credo. Et oracionem diacat presbiter: 
Respice domine, quibus finitis rededant cantantes: Sepulto domino..."646 

Hogy hol , és hogyan tör tént az Oltár iszentség e lhe lyezése , arra 
világít rá a ga ramszen tbenedek i misekönyv: 

„Tunc sacerclos exuta casula cum ministris recondat crucem in locolo (!) 
ad modum dominici sepulchri et corpus domini locetur super pectus 
crucis adhibito thuribulo cum incensu et lumine cantantes: R. Recessit 
pastorae... Ecce quomodo.. . Post sepulturam ant. In pace,.. R. Sepulto 
domino... Flectentes genua clicant: Adoramus te xpe V. Omnis terra... 
Oremus. Deus qui filium tuum..."647 

A freiburgi székesegyház s í r -kápolnájában ma is látható egy ilyen 
szobra az Üdvöz í tőnek , me lynek mellén aj tócskával e l zá rha tó üreg 
van az Oltáriszentség elhelyezésére.648 

Részle tes „locatio sepulchr i" - t h o z n a k a p o z s o n y i mi s szá l ék is. 
Szólnak a keresztet be takaró térítőkről, r ende lkeznek a szent sír őr-
ségéről . Szinte tel jesen a z o n o s szöveget közöl az „A2", „D", „H" és 
az „I" kódex : 



„Deinde ostiis ecclesie diligenter seratis, omnibus laicis exclusis dyaconi 
et subdyaconi, accoliti cum candelis et incenso pergant illuc ubi post 
salutationem crucem posuerunt et inde levantes earn portent ubi sepulch-
rum parare voluerint ibique super scampna („I" teca) ponatur et thu-
rificetur et diligenter lintheamine et desuper pallio („I" purpureo) coope-
riatur sed interim dum crucem levant et de loco ad locum portant 
decantentur silenter ista: Jerusalem luge... Ecce vidimus... Plange quasi 
virgo... Recessit pastor... Ecce quomodo.. . Novissime corpus domini in 
unam valde mundam pixidem ponatur sigilloque sigillatur atque subtus 
lintheamen et pallium ad pectus crucis collocetur et dicatur: Sepulto 
domino... In pace in idipsum... Caro mea... Hys itaque peractis et eus-
todibus ordinatis qui corpus dominicum custodiant cum psalmis et cete-
ris orationibus („I" persevent). Ipse clerus antequam redeat dicat Ant. 
Adoramus te xpe...1,649 

A szertartást kissé rövidebben leíró „G" kódex megemlíti, hogy 
még követ is helyeztek a lezárt Oltáriszentségre: 

„Deinde sepulchro ornato et preparato sint in prompto thuribulum et 
candele ardentes et sacerdos cum ministris. Postquam populus salutave-
rit crucem et recesserunt, et déférant earn ad sepulchrum lugubri voce 
cantantes: Revelabi... Ecce quomodo. . . In pace. . . Finitis responsoriis 
collocetur in sepulchro et lintheaminibus et sudario cooperiatur, deinde 
lapis superponatur et cantetur remissa voce Sepulto domino... Recessit 
pastor... Ps. Voce me ad dominum... In pace factus est...'"'50 

A XV. századi nagyheti szertartáskönyv magyarázatát is adja en-
nek a szentségelhelyezésnek a szent síron: „Et sacramentum apponat 
propter ydolatriam", vagyis, hogy ne legyen bálványimádás.651 Kü-
lönben is dogmatikailag indokolt a szentségimádás a szent sírnál, 
hisz Krisztus istensége sem holttestétől, sem pokolra alászállt emberi 
lelkétől sem vált meg, mint azt már Szent Tamás is világosan tanítja: 
„... constanter credimus: divinitatem tum corpori, tum animae apud 
inferos conjunctam semper fuisse..."6''2 

Igen érdekes, sok apró részletre kitérő hatalmas locatiót közöl-
nek a Pannonhalmán és Szombathelyen lévő salzburgi misszálék. 

A legtöbb nyomtatott misszálénk is közli ezt a szertartást, majd-
nem teljesen azonos szöveggel.6" 

Az 1512. évi Miss. Strig. felvidéki, hybbei (Liptó vm. akkor az egri 
egyházmegyéhez tartozott) bejegyzése szerint ott a templom körül 
szentséges körmenetet tartottak a locatio előtt: „Finita missa intrat 
sacristiam, et missans accepta vna particula tantum in monstrancia et 



processio fit circa Ecclesiam."6M A középkor végének antiliturgikus 
szelleme nyilvánul meg ebben. 

Végezetül csak a XV. századi kézírásos Ord. Strig. adatát említjük 
még meg, mely megnevezi a személyt, akinek feladata volt Eszter-
gomban ennek a szertartásnak az elvégzése, és megemlíti, hogy a 
menetben aranyos botokkal és égő gyertyákkal ifjak is részt vettek: 

„Interim - vesperas alatt - subcustos exportât monstranciam pro sepul-
tura ad altare magnum. His peractis descendat chorus processionaliter 
ad locum ubi sepulturam ordinatam est, episcopo ipsos cum sacramento 
sequente precedentibus quattuor precedentibus seu iuvenibus cum ba-
culis auratis, cum candelis accensis. Et dominus episcopus recondat 
crucem cum sacramento reverenter, thurificando et aspergendo ac sigil-
lando sepulchrum. Interim chorus cantet R. Sepulto domino... Et postea 
dominus episcopus dicat versum et orationem ut in missali. Tandem 
facta reverentia recedat. In completorio aderit dominus episcopus. Et 
legantur circa sepulchrum psalmi ut in die cene domini. Finito completo-
rio aspergatur el thurificetur sepulchrum. Deinde facta reverentia rece-
dunt."6" 

Az itt emlegetett monstrancia nem jelenti szükségképpen a mai 
szentségmutatót. Ugyanez az ordinárius a feltámadásnál ugyanis 
csak kehelyről beszél. Különben is az első monstranciák csak üveg-
gel ellátott egyszerű szelencék voltak. Csak a XIV. század vége felé -
a kor gótikus stílusának megfelelően - találkozunk az első torony-
szerű szentségmutatóval. Persze mindjárt szimbolikus magyarázatot 
is adtak neki: „Ecce tabernaculum Dei cum hominibus". A XVI. szá-
zadban a reneszánsz hatására a toronyalak helyét növénydísz foglal-
ja el. Majd a barokk korban a sugaras napot utánzó alakban terjedt 
el. Ennek is van természetesen szimbolikus magyarázata: „In sole 
posuit tabernaculum suum".656 Csak a XVII. századból - Pázmány 
1625. évi rituáléja - van biztos adatunk a feltámadásnál s így a szent 
sírnál is a mai szentségmutató használatára. 

A szent sír állításának ez a középkori szép magyar szokása min-
denben szinte dramatikusan akarta ábrázolni a Szentírásnak erre vo-
natkozó elbeszélését. A kereszt imádása és az Oltáriszentség repo-
nálása szolgált kiindulási pontul. A szent sír eredetileg a keresztből 
állott, ezt fedték be azután gyászénekek kíséretében fehérneműkkel, 
sőt miseruhával és stólával is. Meghintették szenteltvízzel és megfüs-
tölték, mint a temetésnél szokás, sőt a dramatikus hatás fokozására 
követ is helyeztek rá, le is pecsételték, s még őrséget is állítottak. 



Ebből fejlődött ki azután a középkorban a maihoz hasonló szent-
sír állítása. Értékes emléke ennek az esztergomi bazilikában ma is 
látható garamszentbenedeki szentsír-állvány.657 Az I. Géza által 1075-
ben alapított bencés apátságnak, melynek ma is álló temploma a ma-
gyar gótikának egyik legkiválóbb emléke: fából készült, gazdagon 
aranyozott, kerekeken járó műkincse ez a szent sír. A jeruzsálemi 
szent-sír-kápolna szabad utánképzése. A XIV. vagy XV. században 
készült. Az építmény alsó részét domborművek díszítik: a pokol tor-
nácára leszállt Üdvözítőt, a sírhoz siető asszonyokat és az alvó őrö-
ket láthatjuk rajta. A felső házszerű rész közepén fekszik az Üdvözítő 
fából faragott, mozgatható kezekkel ellátott - lehet, hogy ezt vették 
le a keresztről - teste. A csúcsívekkel, gyámkövekkel és tornyocs-
kákkal gazdagon díszített felépítménynek 10 oszlopát az apostolok 
nagy faszobrai alkotják. Meg kell még említenünk, hogy a hom-
lokzati oldalon expozícióra szolgáló kis tornyot találunk. Ebben vagy 
a halottaiból feltámadt Megváltó szobra állt, vagy a kehelyben tartott 
Oltáriszentség. A kerekekkel ellátott építmény valószínűleg szerepelt 
a feltámadási körmenetben is.658 Pozsonyban és Ráckevén is látható 
még ilyen elmozdítható szent sír, mindenesetre helyesebb, mint - a 
valószínűleg Németországból hozzánk is eljutott szokás - az állandó 
„úrsíroltár" kulisszákkal és kősziklákkal.659 

A szent sír állításáról szóló rész befejezéséül még csak azt említ-
jük meg, hogy ez éppen azon kevés szokás közé tartozik, amely a 
középkori magyar-római liturgia Pázmány Péter által történt reform-
ja, ill. megszüntetése után is megmaradt. A római rítus nem ismeri, 
sőt az Oltáriszentség kitételét Nagypénteken egyenesen tiltja. Nálunk 
azonban ez olyan meggyökerezett szokás volt, oly nagy közkedvelt-
ségnek örvendett, a hozzá tartozó feltámadási körmenettel együtt, 
mely mindmáig népünk legszélesebb rétegeire kiható, legkedvesebb 
vallási megmozdulásunk, hogy Pázmány is megtartotta s a rituálék 
jóváhagyásával Róma is approbálta. 

k. Passiók dramatikus előadása 
A most ismertetett locatio sepulchri és természeténél fogva a pas-

sió a látni vágyó660 és a szakrális nyelvet is egyre kevésbé értő, a szim-
bólumokat viszont kedvelő középkori ember számára kézenfekvő 
alkalmul kínálkoztak dramatikus megjelenítésre. A sokat vitatott 
hazai középkori dráma kérdését érintjük ezzel. Itt csak a passió dra-
matikus előadására vonatkozó adatainkat, utalásainkat soroljuk fel, a 
magyar irodalom és drámatörténet művelőinek erre vonatkozó főbb 



megállapításait a nagyszombati feltámadási játékkal kapcsolatban 
hozzuk. 

A megjelenítésre törekvő s így dramatikus jellegű, de a liturgiá-
nak még szerves részét alkotó emlékeket az eddigiekben részletesen 
ismertettük. A liturgiától már elszakadó, önállósuló, világiasodó em-
lékre, darabra mindeddig kifejezett adat nem került elő. A passió 
dramatikus előadására a középkorban a konfraternitások vállalkoz-
tak. Ilyenek létezéséről és működéséről Lőcséről, Bártfáról és még 
máshonnan is vannak adataink.661 

A nagypénteki magyar dramatikus passiók létezését a legújabb 
kutatás általában tagadja, megfelelő adatok híján. A csíksomlyói 
nagypénteki misztériumok azonban az ellenkezőt bizonyítják.662 A 
székely katolicizmus, melynek Csíksomlyó a középpontja, a maga 
elszigeteltségében a középkori egyháznak számos jellegzetességét 
őrizte meg. Bár adataink csak a XVIII. századból vannak, de a da-
rabok, minden iskolai jellegük mellett is, a középkori misztériumok-
ra emlékeztetnek, továbbá az a szigorú következetesség is, hogy csak 
passiót játszottak. 

Nem találhatók dramatikus passiók magyar nyelvű kódexeinkben 
sem. De a párbeszédes és monologizáló, továbbá rendkívül szemlé-
letes Mária-siralmak s a Thewrewk-, Peer- és Gömöry-kódexek hason-
ló tartalmú prózai szövegei is a misztériumdrámákra emlékeztetnek 
és jogossá teszik föltevését hazánkban is. 

Csanádi Albert pálos, Mátyás vagy Ulászló idejében megírta Krisz-
tus kínszenvedésének történetét magyar versekben. Ez a passió 
azonban elveszett.663 

A passiók hiányának vagy kis számának magyarázata talán az is, 
hogy a magyar józanság és mértéktartás mentes maradt a túlzások-
tól. A képzőművészeti alkotások is erre engednek következtetni. 
A magyar gótikában a magassági törekvés nem uralkodik annyira, 
mint a németeknél. Bár a túlvilági életben való hit, az örök boldog-
ság felé való törekvés a legjellemzőbb vonása a középkori magyar-
ságnak is, mégis próbálja az ég és föld közötti ellentétet kiegyenlíte-
ni. A magyar gótikus templom egyszerűbb és kevésbé mozgal-
mas. 664 A passió-képeken figyelhető meg a magyar szellem egyik 
alapvonása: a torzításoktól való idegenkedés. A legnagyobb tragé-
dia, Krisztus szenvedésének drámai jelenetei is igen gyakran nyu-
godtak, líraiak, az indulatait fegyelmezni törekvő akarat megnyil-
vánulásai.'663 



Néhány ma élő népszokásunk, énekmotívumunk is a középkori 
misztériumdrámákra vezethető vissza/*6 

A passiójátékok konkrét adataira térve mindenekelőtt meg kell em-
lítenünk, hogy 1412-ben Sopronban a templomban adtak elő olyan 
színjátékot, amelyben a szereplők jelmezben szerepeltek. Grünspek 
Sigfrid panaszos levéllel fordul a tanácshoz, mert István vámos nem 
adta neki vissza a páncélját, amelyet a templomi játékhoz kölcsönzött 
neki.667 A középkor végén különben főleg német ajkú városainkban 
számos adatunk van passiók, húsvéti játékok előadására: Pozsonyban 
pl. 1439-ben, 1477-ben, 1494-ben, továbbá az 1519-1541 közötti évek-
ben többször is. Bártfán pedig 1450 körül, 1497-ben, 1512-ben és 1516-
ban adtak elő passiót, ill. húsvéti játékot.668 Ezek azonban csakúgy, 
mint a Pray-kódex után 400 évvel később Telegdi Ordináriumában 
található húsvéti dramatizált körmenet: külföldi eredetre vallanak. 

Nagypéntek népi emlékeihez vezet át bennünket a kövesdi molnár-
ról szóló, közmondásos adat. Jókai Megállj, varga c. elbeszélésében 
mint valóban megtörtént esetet mondja el a következőképpen: amikor 
még a passiójátékok szokásban voltak, a Megváltó szerepe egy molnár-
ra jutott, ki a szidalmazást tűrte is megadással, míg egyszer egy varga 
azt nem mondta neki: „Te lisztlopó!" Felfortyant erre benne a méreg s 
visszakiáltott rá: „Megállj, varga! Szálljak csak le a keresztről, fogadom, 
hogy beverem a fejed!" Drámairodalmunk újabb kutatói azonban mái-
nem hivatkoznak erre az anekdotára. Valószínűnek látszik, hogy a 
lisztlopóról szóló adoma Németországból származott hozzánk, talán a 
német papság révén; de népünk magáévá tette. Nem bizonyítja kö-
zépkori nagyobb arányú népmisztériumaink létezését.669 

1. Nagypénteki népi ájtatosságok és népszokások 
Nagypénteken Szent Margit „semmit sem eszik vala, sem aloszik va-

la, sem szól vala valamely embernek, viselvén az teljes napot nagy ájta-
tos siralmas imádságban', az Ecce lignum... éneklésekor pedig „leter-
jeszti vala magát a földre nagy siralmakkal..."670 Nagypéntek ma is a 
szigorú böjt, teljes csönd és vallásos gyakorlatok napja. 

Az improperiák panaszai is visszacsendülnek a siralmakban. Pl. a 
Nádor-kódexben Jézus így panaszkodik Anyjának: „íme én drága-
látos Anyám, mit vallok te nemzetidtől! Én adék a te népednek kirá-
lyi koronát. Ük kedék nekem adának fejemre tövis koronát... Én ru-
házám te népedet 40 esztendeig, ük engemet megfosztának.. ,"671 

A Nagypénteken mondott imáknak kétannyi hatást tulajdoníta-
nak: „nagypénteken ki megmondja, tehát az napon kíntúl és bíntűl 



olcioztatik és ha mely lélekért magolvastatik azon nagypénteken 
minden olvasásával egy lelket purgatóriumból kiszabadít".672 A népi 
áhítat hőfokára mutatnak a képzeletbe hajló tudósítások Jézus 44 tö-
visszúrásáról, 5475 sebéről. Az Érsekújvári kódex egész listát közöl a 
„fegyverekről vagy állatokról, melyekkel Krisztust kínozták".673 A kötél, 
melyet Jézus nyakára vetettek, Ábrahám lovának szőréből készült. 
A szegeket abból a nagy késből alakították, mellyel Ábrahám Izsákot 
akarta megölni. A kalapács Mózesé volt, és ezzel döntötte le a tul-
kot...671 

Krisztus kereszten mondott hét szavát különösen kedves témájá-
vá fogadta a középkor, s magyarázatainak tömegével vette körül. Pl. 
a Peer-kódexhen a Hortulus animae verssé fordított imádsága.675 

Még napjainkban is sokfelé szokásos nagypéntek hajnalán az ün-
nepélyes mosakodás; ennek kiterjedt és ősi voltát két szólás is őrzi: 
„Nagypénteken mossa holló a fiát!" és „Te nagypénteki mosatlan!". 
Ezt a mosakodást némely helyen imádság is kíséri s ezt azért végzik, 
hogy egészségesek s frissek legyenek, a betegek pedig, hogy a bajtól 
megszabaduljanak. Szabály, hogy napfölkelte előtt és „élő" vízben 
kell végezni. Összefügg talán a templomi szerek és ruhák nagypén-
teki tisztogatásával, vagy általában a tavaszi nagytakarítással s a há-
zak rendbehozásával. A nép Jézusnak a Cédron patakon való átkelé-
sével is kapcsolatba hozza, mert ezzel kezdődik a nagypénteki passió. 
A mordvinoknál is megtaláljuk a forrásoknál, patakoknál való mosa-
kodást. Nagypéntekhez kötött volta bizonyossá teszi, hogy itt profán 
és vallásos elem keveredésével van dolgunk.676 

5. Nagyszombat 

a. Neve és a szertartások kezdetének időpontja 
Nagyszombat nevét, a hét többi napjához hasonlóan, már latin 

nyelvű kódexeink őrzik. A Pray-kódex: „usque missam magni sabba-
ti",677 vagy az 1456. évi nagyváradi breviárium: „sabbato magno".678 

Nagyszombatnak, az Úr sírban nyugvása napjának régebben sem 
volt és tulajdonképpen ma sincs liturgiája. Kezdetben valóban Nagy-
szombatról Húsvétra virradó éjjel végezték ezeket, mint most a „vigí-
lia instaurata" szerint is. Keresztény őseink éjszakai virrasztása nem-
csak nappali más irányú elfoglaltságuk miatt alakult ki, hanem a zsi-
dóktól átvett parúziavárás hite miatt is: Húsvét éjjelén várták az Úr 
második eljövetelét. 



Érdemes a szertartások kezdetének időpontját is megfigyelnünk. 
A középkor elején (X. század) a visszaélések miatt már általában 
délután tartották.679 Amikor azután elterjedt a szokás, hogy a böjti Ves-
perást már délelőtt elmondották, a nagyszombati szertartások is dél-
előttre kerültek. A XIV. századi felsőmagyarországi misszálé szerint 
még: „hora IX. induat se sacerdos",680 a Miss. Strig. 1484. impr. szöve-
ge már: „hora sexta"-t mond,681 a Pray-kódex viszont „hora VII"-t 
jelez.682 

b. Tűzszentelés 
Kialakulhatott abból a természetes szükségletből, hogy az éjsza-

kai istentiszteletnél fényre, világosságra volt szükség. Húsvét előesté-
jén persze ez különös nyomatékot, jelentést kaphatott: a feltáma-
dásnak, Krisztus újraeljövetelének, általában Krisztusnak a világ vi-
lágosságának, az Atya visszfényének vált szimbólumává. A Nagyhét 
utolsó napjain, mert nem volt szentmise, meg a gyász kifejezésére is 
el szokták oltani a gyertyákat a templomban, ezért azok örvendetes 
fellángolása előtt indokoltnak látszott az új tüzet megszentelni. Má-
sok a régi ünnepi kivilágítások, lustrációk emlékét látják benne, vagy 
talán a keresztelendők régi neve: „illuminandi" is alkalmul szolgálha-
tott arra, hogy épp e napon történjék a tűzszentelés; ezért egyben 
összekapcsolhatták a pogány tavaszi tüzek kiszorításával, ill. meg-
szentelésével is. 

Érdekes, hogy míg az ünnepélyes Lucernarium, melynél a húsvéti 
gyertya dicsérete alkotta a fénypontot, már a IV. században megtalál-
ható, a tűzszentelés Rómában csak a IX-X. században honosul meg. 
Ez is előbb nagycsütörtökön, és csak 1200 körül találjuk meg először 
a nagyszombatit.683 

A Pray-kódex mindenekelőtt intézkedik a szertartás előkészülete-
iről: 

„Sabbato die ornetur ecclesia omnibus ornamentis et utensilibus suis. 
Hora VII. conveniat omnis clerus in ecclesia et paret se vestimentis 
solempnibus. Diaconi dalmaticis. Subdiaconi sericis albis. Paratisque om-
nibus expectent iussum pontificis in ordine suo in choro. Cum autem 
presbiter fuerit paratus in sacrario, veniat clerus obviam sibi cum aqua 
igne et plenario. Et surgens presbiter eat cum plena processione et cru-
cibus cantanclo XV-cim graduum psalmos, ubi fuerit ignis paratus." 



Most öt oráció következik: 
1. D. s. p. o. e. d. in n o m i n e filii tui: 
2. O. s. d. m u n d i condi tor . . . : 
3. D. q. per filium t u u m angularem: 
4. D. s. p. o. e. d. bened icen t ibus nobis 

Fr. I. 514. 
Fr. I. 527. 
MR 1. 

hune ignem. . . 
5. D. sp. p. o. lumen indeficiens 

Fr. I. 513. 
MR 2. 

Majd így folytatja: 

„Tunc apponatur incensum et aspergatur aqua benedicta et per omnes 
domos extincto veteri igne, novus diviciatur civibus. His complet is 
redeant inde ad locum ubi diaconus est cereum benedicturus, duobus 
pueris cantantibus hos versus: Inventor rutili, cum 1111. versibus."6*' 

A németújvár i misekönyv a Pray-kódexiiek csak a 3. és 5. oráció-
ját hozza, majd u tána egy sajá tságos áldásformulát: 

„Benediccio incensi. D. d. n. qui suscepisti munera Abel, Noe, Aaron et 
Samuel atque omnium sanctorum tuorum sic et de manu mei indignissi-
mi peccatoris seuscipere digneris incensum hoc in conspectu tuo in 
odorem suavitatis et in remissionem omnium peccatorum meorum ac 
istorum circumstancium. Benedictio patris omnipotentis et filii et spiritus 
sancti descendat super hoc lumen et hoc incensum."01" 

Részletesen intézkedik Budai Mihály AgendäyA is: 

„Finita nona luminaria ecclesie extinguantur. Prior vero cum cappa seri-
ca et dyaconus qui benedicturus est cereum cum missali et subdiacono 
cum libro evangeliorum precedentibus ceroferariis in alba cum cereis 
non accensis in chorum veniant. Deinde prior stans ante gradus presbi-
terii verso ad altare dyacono coram ipso tenente missale et sacrista cum 
ipse iverit tenente patellam cum carbonibus ignitis absque Dominus 
vobiscum et absque Oremus legendo benedicat ignem hoc modo: D. s. 
p. o. e. d. benedicere et sanctificare etc. Finita benedictione aspergat 
cum aqua benedicta, deinde candele de igne benedicto accendantur. 
Patella vero cum carbonibus in presbiterio detineatur, donee cereus 
benedicendus accensus fuerit ut si candela extincta fuerit, eodem igne 
possit reaccendi."6*' 

Ebből az tűnik ki, hogy a tűzszentelést is a t e m p l o m b a n tartották. 
Ugyancsak két orációt találunk a soproni Golso-kódexben: 



„Ordo in sabbato sancte pasce. Secus ignem veniant sacerdotes ubi ignis 
facta est et legantur VII. psalmi sine gloria patri. Finitis psalmis sequitur 
benedictio super ignem. Veniat qu. o, D. super hune incensum... maies-
tatis assistât. D. mundi conditor, auctor lucis syderum fabricator... pecca-
torum sarcine diluuntur. Finita benediccione aspergatur ignis et thurifice-
tur. Et duo pueri incipiant: Inventor rutili.. ."ftK7 

Teljesen egyezik a nyomtatott misekönyvek rendjével - mint álta-
lában legtöbb kéziratos kódexünk is - a garamszentbenedeki misz-
szálé, inkább a tűzszentelés előzményeinek részletezésében találunk 
egy pár érdekességet: 

„Sabbato ornetur ecclesia ornamentis suis et preparentur omnia ad bap-
tismum officium (!) necessaria, et hora sexta conveniant omnes, induen-
tes ministri vestimenta festivalia. Finitaque nona procédant cum proces-
sione ad ignem excussum ex silice cum cruce, aqua benedicta et incen-
so et cum psalmis quindeeim graduum, gloria patri non dicatur."6tm 

Egészen é rdekes és különös szokást említ az 1505. évi Ord. 
Strig.: A tűzbe kereszt alakban gyertyákat kell vetni és azt tizenöt-
ször körüljárni: 

„Primo procedit dominus episcopus de sacristia cum omnibus ministris 
suis circumeundo ignem, legendo quindecim gradus sine Gloria Patri. 
Candelasque proiieiens in ignem ad modum crucis dispositas et circuitur 
quindecies.'"*9 

Az 1498-as Miss. Strig. bejegyzése alapján a kolozsvári helyi rítusra 
van adatunk. A nyomtatott szöveg a 15 graduális zsoltárt írja elő, de 
a bejegyzés szerint Kolozsvárott e helyett a hét bűnbánatit mondják. 
A tömjénszentelés végén pedig a következő orációt találjuk: 

„Caelesti lu mine quesumus domine semper et ubique nos preveni ut 
mysterium, cuius nos participes esse voluisti, et puro cernamus intuitu et 
digno percipiamus effectu... "69° 

Igen szép és érdekes tűzszentelést találunk a Szombathelyen ta-
lálható salzburgi misszáléban. A menet a nagycsütörtökön meggyúj-
tott tűzhöz megy. Két, emberformájú gyertyát is visznek, azonkívül 
az oltár előtt is hét gyertya áll. A nagy húsvéti gyertyába pedig bele 
van vésve a kereszt és az évszám, mint ahogy most a vigilia instaura-
ta előírja/191 



A tűzszentelésről való visszatérésre emlékeink mincl, egybehang-
zóan Prudentius húsvéti himnuszát írják elő: „Inventor rutili, dux boni 
luminis...", csak az énekesek és az énekelt versszakok számára nézve 
különböznek: A Pray-kódex szerint két fiú énekelt, az 1505. évi Ord. 
Strig. szerint: „quatuor canonici choratores"; az 1484-es nürnbergi s az 
1486-ös velencei kiadású Miss. Strig. kilenc, a Pozsonyi,,/" kódex hét, a 
Velencében kiadott 1499. évi pécsi misszálé csak három versszakot 
hoz. 

c. A húsvéti gyertya megáldása 
Kétségtelenül a nagyszombati szertartás egyik legszebb részlete, mi-

kor az öröm csillogó ruhájába öltözött diakónus tiszta csengő hangon, 
mint egy ünnepi herold meghirdeti a Húsvétot s dicsőítő éneket zeng a 
feltámadt Krisztust jelképező húsvéti gyertyáról. Már Szent Ágoston írt 
egy ilyen „laus cerei"-t, melyet még diakónus korában énekelt.692 

Az Exultet mai formája először a VII. században a bobbió i szakra-
men tá r i umban fordul elő.693 Egyesek Szent Ambrus m ű v é n e k tartják, 
mások ezt ha tározot tan cáfolják, csak annyit lehet biztosan megálla-
pítani, hogy felső-itáliai vagy gall eredetű.69 ' Magyar kódexe ink mind 
azonos szöveggel hozzák, csak az uralkodó nevének említésénél talá-
lunk némi sajátos betoldást. 

Budai Mihály Agenda^ előkészületül a következőket rendeli el: 

„Provideatur quaedam cartula cereo benedicendo affigenda infrascripto 
modo, observata temporum variacione scribatur, et ante benedictionem 
cereo affigatur. Anno a confirmatione (ordin.) tali, anno a transitu beati 
dominici tali. Epacta tali. Concurrente tali. In distinctione tali benedictus est 
cereus iste in honorem domini nostri Jesu Christi."695 

Vagyis pontos kronologikus adatokkal kellett ellátni a gyertyát, ez a 
rómaiaknál különben általános szokás volt. 

A Pray-kódex Exultetjé bői hiányzik az „... o vere beata nox. . . . " és 
az „... o felix Adae culpa . . . " A németújvári misszálé megjegyzi, hogy 
az Exultet e lőt t : „ accendun tu r ad altare d u o luminar ia et s t a tue tu r 
cereus m a g n u s in media ecclesia. . . "6% A Pozsonyi „/" kódex megjegy-
zéséből , mellyel k ü l ö n b e n tel jesen egyezik Pálóczi misszáléja is, ki-
tűnik, hogy a húsvéti gyertya megáldása alatt a püspök is megáldja az 
új tüzet: 



„... venit dyaconus dalmatica indutus ante altare et incipiat benedic-
cionem cerei, interim vero offeratur incensum episcopo vei presbitero ad 
benedicendum.W7 

A MR utasításai szerint a húsvéti gyertya megáldását a diakónus 
végzi. így hozza ezt majdnem minden szertartáskönyvünk, csak az 
Ord. Strig. szerint végzi kanonok: „Finito hymno unus dominorum 
canit Exultet in dalmatica more suo."698 

Igen régi, valószínűleg még Szent István korából származik az a 
szokás, hogy beleszövik a praecenium paschaléba a király, királyné, 
a királyi ház és a hadsereg megáldását is. Már a Pray-kódezben meg-
találjuk: „... gloriosissimo rege nostro N.", Budai Mihály Agendájá-
ban és a soproni Golso-kódezben: „... cum gloriosissimo rege nostro 
N.", a XIV. századi felső-magyarországi misszáléban: „... necnon et 
gloriosissimo rege nostro N. eiusque nobilissima coniuge N. et filiis 
suis cunctoque exercitu christianorum..."699 A Pozsonyi „I" kódexben: 
„... gloriosissimo rege nostro N. necnon et regina nostra N. cunc-
toque exercitu christianorum", a XV. századi nagyheti szertartás-
könyvben: „victoriosissimo rege nostro N.", a garamszentbenedeki-
ben: „et gloriosissimo rege nostro N. et regina nostra N. et antistite 
nostro N. cum omni família totoque exercitu christianorum".700 A XV. 
századi Obsequiale szerint: „... victoriosissimo imperatore nostro N. 
et devotissimo antistite nostro N. nec non serenissimo rege nostro 
Uladislao nec non devotissima regina nostra N. cum omni populo 
christiano..."701 Az ősnyomtatványok közül az 1480-as veronai Miss. 
Strig.: „et gloriosissimo rege nostro N. nec non devotissima regina 
nostra N.",7<u az 1484-es nürnbergi kiadás pedig: „... gloriosissimo re-
ge nostro N. eiusque nobilissima proie N. et antistite nostro G. cum 
omni familia" betűzést hozza. Hasonlóképpen a többi is. Ilyen formu-
lák Franciaországban is szokásban voltak, s a Rítuskongregáció I860, 
február 10-én Magyarország számára újra engedélyezte. 

d. A próféciák 
Ezen a legszentebb éjszakán történt a Nagyböjt folyamán szorgal-

masan készülő hitjelölteknek a megkeresztelése is. A katekumenek 
keresztségre való előkészítése volt különben a Nagyböjt egyik leg-
főbb rendeltetése is. Most, közvetlenül a megkeresztelésiik előtt még 
egyszer hallhatták szent hitünknek éppen a bűnöktől való szabadu-
lásra vonatkozó legfőbb tanítását. Ezeknek az olvasmányoknak a 
száma azonban nem volt mindenütt egyforma. Beleih János szerint 



egyes egyházakban 24-et, másutt 12-t görögül és ugyanannyit latinul, 
ismét másutt egyszerűen csak 12-t, 7-et, 6-ot vagy csak 4-et olvas-
tak.703 

A Pray-kódex szerint a lektor az „ambo"-röl a következő négyet 
olvassa: 
1. In principio... MR 1. Or. D. qui mirabiliter... MR 1. 
2. Factum est... MR 4. Tractus: Cantemus... Or. D. cuius antiqua... 

MR 4. 
3- Apprehenderunt... MR 8. Tractus: Vinea... Or. D. qui in omnibus... 

MR 8. 
4. Scripsit Moyses. MR 11. Tractus: Attende... Orációja sajátságos: 

D. qui nobis per prophetarum ora temporalia relinquere atque ad 
aeterna festinare (iubes) da famulis tuis, ut quae a te iussa comperi-
mus, implere coelesti inspiratione valeamus, 

Érdekes a megjegyzése, mely kifejezetten a gyermekekre vonat-
koztatja: 

„Interim autem dum lecciones leguntur presbiteri catezizent infantes."70' 

Ugyanezt a négy próféciát tartalmazza a XIV. századi felső-ma-
gyarországi misszálé, a soproni Golso-kódex, a Pozsonyi „A" kó-
dex. A nyomtatott misszálék közül az 1480-as veronai, az 1484-es 
nürnbergi s az 1486-os velencei kiadású is, csak ez utóbbiban a ne-
gyedik a „Haec est haereditas..." kezdetű.705 Sőt egy bejegyzés sze-
rint Egerben csak hármat olvastak volna: egy 1513-as kiadású mise-
könyvben, amelyben ugyan mind a 12 prófécia megvan, ezt találjuk 
bejegyezve: 

„In coro Agriensi solum trés (!) Prophetie cantantur. I-a In principio... Il-a 
Facta est.... Ill-a Scripsit Moyses... IV-a Aprehendent..."706 

Eszerint tehát mégiscsak négy volt ott is. 
Számos kódexünk viszont ötöt hoz. így a németújvári misekönyv: 

„...4. Hes est hereditas... 5. Scripsit Moyses...,707 a XIV. századi (10. 
számú) misszálé, a Pozsonyi „B" és ,,F' kódex, az 1514. évi Miss. Strig. 
bejegyzése szerint Pécsett: „quinque prophecia observantur",708 sőt 
még 1580-ban Telegdi Ordináriunúban is így találjuk: „Quinta pro-
phetia, Haec est haereditas. Qua finita dicitur oratio, O. s. d. respice 
propitius... "7Ü9 



Tizenkettőt tartalmaz az 1505. évi Ord. Strig., és mint láttuk, a 
nyomtatott misszálék közül is több. Bár lehetséges, hogy ezeknél is 
volt lehetőség a rövidítésre, mint ahogy a Tudományos Akadémia kt-
ának Ágoston-rendi lekcionáriuma is, bár mind a 12 lekciót hozza, 
de ezzel a megjegyzéssel: „... vei iste modus si placet propter brevi-
tatem: ..." és itt a szokásos ötöt sorolja fel.710 

e. A keresztkút-szentelés 
Az utolsó tractus (Sicut cervus...) után ünnepélyes menettel kez-

dődik a „consecratio v. benedictio fontis". A Pray-kódex szerint: 

„...finitis autem lectionibus sanctissimi diei sabbati, duo acoliti tenentes 
ampullas coopertas, et de crismate et de oleo sancto, et vas aureum vei 
argenteum, unde mittatur crisma in fontem, procédant obviam presbi-
teris cum crucibus, ampulla crismatis stante media, parataque processi-
one, duobus diaconibus cereos ante eum gestantibus, cum omni decore 
pergant ad fontem, hos versus cantando: Rex sanctorum angelorum... 
Interim pontifex intret in consecrationem fontis et fiat benediccio fon-
tis."7'1 

A németújvári misekönyv a kódexeinkben általános, de a MR-tól 
eltérő orációt bevezető verzikulussal kezdi: 

„Deinde presbiter benedicit fontem dicens lenta voce: Domine apud te 
est fons vitae. Et in lumine tuo..."712 

A XIV. századi misszálé csak röviden jelzi a körmenetet: 

„Deinde fiat processio ad fontem cum cruce, thuribulo, candela consec-
rata, crismate et oleo sancto, cantando: Rex sanctorum..."713 

A soproni Golso-kódex a körmenetben vitt zászlókat, a gyerme-
kek énekét említi, és azt, hogy a keresztkutat hétszer megkerülik: 

„Perlectis lectionibus préparent se cum processione et fexillis ad consec-
randum baptismum. Et duo pueri cantant: Rex sanctorum... Et postea 
duo legant letanias, sacerdos autem et ministri circumeant fontem sep-
ties, tunc presbyter benedicat fontem."71'' 

Részletesen felsorolja a körmenetben vitt egyes szereket a Pozso-
nyi „I" kódex: 



„Tunc vero ordinentur cruces et vexilla ac reliqua ad benedictionem fon-
ds necessaria, sicut in ordine Romano continentur, deinde pontifex vel 
presbyter cum clero et populo et omni decore venient cantando hos ver-
sus: Rex sanctorum... Secuntur ceroferarij in quos subdyaconus ferens 
sanctum oleum, inde vexilliferi, inter quos similiter subdyaconus ferens 
crisma. Postea duo thuribularii, inter quos subdyaconus indutus cappa 
(: pluviale) ferens cereum pascaléin. Subdyaconi vero ferens oleum et 
crisma debent esse induti alba subtili et phananem (: manipulus) haben-
tes. Deinde sequitur subdyaconus cum dyacono plenarium ferentes, 
quos omnes presbiter sequitur et venientes circuiunt fontem Septem vici-
bus, choro stante in loco sui et ympnum videlicet: Rex sanctorum... to-
taliter canente. Ympno finito sequitur letania..."7H 

A nyomtatott misekönyvek is hasonlóképpen rendelkeznek. Pl. 
az 1486-os velencei kiadású Miss. Strig. rubruma szerint a ténykedő 
officians előtt mindig két égő gyertyát kell tartani, míg véget nem ér 
az egész „letania videlicet et septena"/16 Az 1480-as veronai kiadású 
Miss. Strig. a keresztkút kilencszeri körüljárását rendeli el s a Min-
denszentek litániájáx. megrövidítve, melyben - mint különben már a 
soproni Golso- és a Pozsonyi „H" és „I" kódexekben is - a magyar 
szentek is szerepelnek: Szent Adalbert, Vencel, István, Imre, László, 
Erzsébet, Margit... Szent István mindjárt Szent Benedek mellett. A li-
tániában különben a mai szokástól eltérően, még a következő kö-
nyörgések fordulnak elő: 

„Ut sanitatem nobis dones. 
Ut his famulis tu is celesti lavacri benedictionem donare digneris. 
Ut eos lumine intelligentiae tuae illuminare digneris. 
Ut promissa tui muneris rena eis concedere digneris." 

Majd az 

„Ut fontem istum benedicere et conservare digneris" 

ezen megjegyzéssel : 

„sequentem versum tribus vicibus dicat sacerdos".717 

A keresztkút szentelési éneke egészen csekély eltérésektől el-
tekintve megegyezik a MR szövegével. A krizma beöntése is, mely-
hez az 1499-es pécsi misszálé hozzáteszi azt a különben szintén álta-



l ános k ö z é p k o r i szokást , hogy a húsvét i gyer tyából is c söpög tes se -
nek h á r o m s z o r viaszt a keresztkútba: 

„Hic stilla cereum in aquam in modum crucis tribus vicibus. Et antequam 
crisma mittatur in aquam, recipiat de aqua benedicta cui placuerit."71" 

A szenteltvíz kivételére figyelmeztet a soproni Golso-kódex is: 

„Finita consecratione ante impositionem chrysmatis una exhauriatur urna 
et per hebdomadem servetur." 

Az e legyí tés után p e d i g újra m e g kell kezden i a m i n d e n s z e n t e k 
litániáját: 

„Hic incipiat legi litania: et a choro cantetur ut in graduali habetur." 

E b b e n is e lő fo rdu lnak a magyar szen tek , mikén t a XIV. századi 
Obsequialâian is, aho l az „Ut ecc les iam tuam rege re . . . " k ö n y ö r g é s 
u tán m é g ez található: 

„Ut regem nostrum et exercitum eius conservare digneris. 
Ut cunctum populum christianum pretiosissimo sanguine tuo redemp-
tum c. d. 
Ut pontificem nostrum et congregationes ill! commissas in sancta reli-
gione confortare digneris."719 

Majd ugyanúgy , m i n t az 149 l -es b r ü n n i k iadású Miss. Strig., fi-
gyelmezte t : 

„cum perventum fuerit ad illum versum: Ut fontem istum... surgit mis-
sans et stans iuxta fontem clicit U. f. b. d." 

H a s o n l ó k é p p e n az 1505-Ös Ord. Strig.: 

„dum pervenitur ibi: U. f. i ,b... dicit episcopus ter, semel beneciicere, 
secundo benedicere et sanctificare, tertio benedicere et sanctificare et 
consecrare digneris, et semper ponit crucem. Finita letania clauditur 
fons". 

A Pozsonyi „I" kódex még lepecséte lését is elrendeli : 

„His itaque peractis sigilletur fons clavi ecclesiae."720 



f. A nagyszombati keresztelés 
A katekumenek előkészítése, a keresztkút szentelése azért tör-

tént, hogy ezen a legszentebb éjjelen az arra méltók valóban újjá is 
szülessenek, Krisztussal együtt feltámadjanak a keresztségben. Min-
den bizonnyal a térítés korában tömegesen szolgáltatták ki felnőttek-
nek is a keresztséget éppen a legnagyobb ünnepeken. Valószínűleg 
ez a magyarázata a sok személynévként használt ünnepnévnek: Ka-
rácsony, Húsvét, Pünkösd nevű emberek gyakran szerepelnek kö-
zépkori okleveleinkben. 21 

A boldvai bencés apátságban azonban el kellett maradnia a ke-
resztelésnek, mert a hazai kánonok tiltották, hogy apát vagy szerze-
tes kereszteljen. 

Több hazai misszáléban azonban megvan Nagyszombaton a gyer-
mekek keresztelése. Pl. mindjárt a németújváriban: 

„Deinde sequitur benediccio fontis. Qua peracta baptizat infantes."722 

A Pozsonyi „H" kódex is Nagyszombathoz beiktatva hozza a ke-
resztség szertartását, az „ordo super electos ad kathecuminum"-ot, 
mégpedig az Exultet után,723 majd a keresztkút megszentelését,724 s 
utána folytatja tovább a keresztség tulajdonképpeni kiszolgáltatásá-
val .723 Ide iktatja be a betegek keresztelésének szertartását is.726 Ez-
után hozza a Mindenszentek litániáját. Ugyanígy a Nemzeti Mú-
zeumban található XII. századi német bencés Agenda Pontificalis is. 
A keresztelés „sub trina immersione" történt, azután úgy, hogy a ke-
resztelendő lába még a vízben maradt, jelöli meg krizmával a hom-
lokát és adja rá a „cappa"-t. " Az Árpád-korban nálunk is alámerí-
téssel történt a keresztelés, melynek lehetőségét ma is fenntartja a 
rituálé. A Constitutiones Sinodales Strig. szerint: „ut baptizans imposi-
to prius nomine producto signo crucis super aquam, ter inmodum 
crucis inmergat ilium in aquam".72H 

g. Az alleluja-mise 
Ez a rövid, minden részében az allelujától csengő szentmise mél-

tó befejezése a nagyszombati vigíliának. A mai előírással egybehang-
zóan több kódexünk is említi, hogy a Mindenszentek litániájámk 
utolsó Agnus Dei\e után azonnal kezdjék el az ünnepélyes Kyriét, 
Glóriara pedig szólaljanak meg a nagycsütörtökön elnémult haran-
gok. Pl. a németújvári misekönyv: 



„Gloria. Tunc tangantur omnes campane solito more propter hoc, quia 
carmen angelicum est."729 

A Pozsonyi ,J" kódex azt magyarázza, hogy miért maradnak el az 
égő gyertyák az evangélium éneklésénél: 

„Ante evangelium lumen non portatur, sed solum incensum, quia sancte 
mulieres que dominum in sepulchro querebant nondum lumen fidei in 
corde habebant perfecte."730 

A németújvári misekönyv azután így folytatja: 

„Perlecto Evangelio dicit sacerdos D. v., quia Credo non dicitur. Et nichil 
aliud non fecit. Sed offerentur more solito, qui voluerint. Deinde secre-
tum legitur: Suscipe quesumus domine plebis tue et tuorum hostiam 
renatorum, ut confessione ttii nominis et crismate renovati sempiternam 
beatitudinem consequantur. Pax domini non dicitur. Nec Agnus Dei dici-
tur. Cum autem ceperint communicare, diaconus accipiens calicem et 
inponat hanc antifonam ad vesperas: Alleluja, alleluja. Ladate autem sab-
bat... Benedicamus domino."731 

Az említett Secreta eltér a MR-tól és egészen kifejezetten az újon-
nan megkereszteltekre vonatkozik. A mise végi hármas Alleluja -
mely különben, mint a Nagyhét többi napjánál is láttuk, nem más, 
mint a szentmisébe szőtt rövid Vesperás antifónája - annyira köz-
kedvelt lehetett nálunk, hogy átment a nép ajkára is, Eger környékén 
népdalként éneklik, mint azt Kodály Zoltán kimutatta.732 

Általános volt az áldozás is nagyszombaton. A soproni Golso-kó-
dex megjegyzi: „communicant autem omnes".733 A Pray-kódex pedig 
külön oráciőt ír elő ez alkalommal a gyermekek áldozására: 

„Post missam, antequam accipiant fratres corpus et sanguinem domini 
dicatur super eos hec oratio: Presta qu. o. d. ut divino munere saciati et 
sacris mysteriis innovemur et moribus."734 

h. Nagyszombati népszokások 
A szentelt tűz hazavitelét már a Pray-kódex jelzi: 

„Tunc apponatur incensum et aspergatur aqua benedicta et per omnes 
domos extincto veteri igne, novus dividatur civibus." 



Az Exultet után pedig: 

„Hoc expleto per universas domos extinguatur ignis et incendantur de 
novo et benedicto igne."73<i 

Az 1480-as veronai kiadású nyomtatott Miss. Strig.-ben is megta-
láljuk: 

„Hic aspergat ignem aqua benedicta, et qui volunt, recipiant."736 

Már a keleti feljegyzések hozzák a pogány magyarokról, hogy 
tűzimádók voltak, pedig csak szükségből tartották táborukban a 
tüzet állandóan égve. Nehéz volt tüzet csiholni az egyéneknek. Az 
Egyház ezt a szokást is megszentelte.737 

A tűznek megszenteltetése és hazahordása töredékesen megtalál-
ható még manapság is hazánk több vidékén. A nép szentelménynek 
fogja fel. Egyes helyeken nagypénteken és nagyszombaton egyálta-
lán nem raknak tüzet. A kerekegyházi füstnézés - kora reggel járják 
az utcát és azt nézik, hogy hol ég már a tűz - még annak az időnek 
elhomályosult emléke, amikor a szentelt tüzet házról házra vitték, 
vagy az egyik szomszéd a másiknak adott belőle. Pápán edények-
ben viszik haza a parazsat. Többfelé a szántóföldre szórják hamuját, 
hogy az termékenyebb legyen, vagy jégverés ne érje.73" 



VI. HÚSVÉT 

1. Húsvétvasárnap 

a. Húsvét neve és magyarázata 
„Krisztus feltámadásának és minden napoknak anyja", ahogy a 

Cornides-kódex írja, latin kódexeinkben kivétel nélkül: „Resurrectio 
Domini" néven szerepel. Ugyanilyen általános a magyar Húsvét el-
nevezés is, mely nyilvánvalóan onnan ered, hogy a Nagyböjt után, 
melyet őseink komolyan tartottak, tartózkodván mindennemű hús és 
állati termékek élvezésétől, most vették azt magukhoz először, mint 
ahogy már Erdősi magyarázza: „Husvít az húsételrül".739 Telegdi Pré-
dikációban ugyan úgy is magyarázza, hogy „talán azért neveztetik, 
hogy az nap vötte Chrisztus újonnan fel a koporsóból az ű húsát azaz 
a testet...".7'10 Mint személynév, már 1211-ben szerepel, köznévként 
először a XV. században a Jókai-kódexben, valószínűleg valamely la-
tin rítusú szláv nép nyelvéből fordítva. 

Magyar nyelvű kódexeink ujjongó örömmel köszöntik e legszebb 
napot: 

„Indítanak minket örvendetességre ma minden teremtett állatok, mert 
Krisztusnak feltámadásában mindenek megvirágoznak és örülnek, kikről 
így énekeltetik: Eljött a nap kiben mindenek megvirágoznak és örülnek, 
az nap nagyobb világossággal fénylik."711 

A Batthyány-kódex szövege is mintha csak folytatná:7'12 

„Ennek örül föld, tenger és az menny víg kedvében, 
Minden élő állatok sok rendben, 
Kik égben, földön vágynák sok részben, 
Fák, füvek és virágok ujjulnak örömben;" 

b. A feltámadási szertartás 
Nemcsak a nagy napoknak, hanem az egész egyházi évnek leg-

kedveltebb, legnagyobb tömegeket megmozgató szertartása napja-
inkban is az úrnapi körmenettel együtt: a feltámadási körmenet. An-
nál érdekesebb ez, mert ez utóbbiról teljességgel hallgat a MR, de a 
breviárium is. Hogy kialakulásának kérdését tisztázhassuk, minde-
nekelőtt a rávonatkozó adatokat kell sorra venni. Előre jelezzük, 



hogy a középkori feltámadási szertartás két részre osztható: az „ele-
vatio Sacramenti, val crucifixi"-re és a „visitatio sepulchri"-ra. 

Hartwick győri püspök pontifikáléja szerint már kora hajnalban 
kezdik a Matutinum 3. responzóriuma után a „ludus paschalis"-t: 

„... e adem vero nocte pr imo diluculo tangatur an t equam matut inale 
Signum a primoribus ecclesie tollenda est crux, que in sexta posita est in 
sepulchro, cum ant. leniter cantatur: Ego dormivi et s o m n u m cepi et 
exurrexi quoniam dominus suscepit me, alleluia, alleluia. Decantantes 
vero tertium responsorium cum crucibus et cereis, turribulis et timia-
marus omnes simul perveniant ad sepulchrum. Diacones autem cohibi-
dem habitu sedentes istum imponant versiculum: 
Quem queritis in sepulchro o xpicole? Illi vero qui turribula: 
Ihesum nazarenum cricifixum, o celicole. 
Non est hie, surrexit sicut predixerat ite nunciate quia surrexit a mortuis. 
Venite ad locum ubi positus erat dominus alleluia, alleluia. 
Illi autem tollentes posita linteamina revertantur ad chorum istam can-
tando antiphonam: 
Surrexit dominus de sepulchro qui pro nobis pependit in ligno alleluia. 
Surrexit enim sicut dixit dominus et precedet vos in galileam alleluia, ibi 
eum videbitis alleluia, alleluia, alleluia. Deinde incipiatur cantus: Te 
Deum.. ." 

A Pray-kódex egészen hasonló ehhez: 

„... decantantes vero tertium responsorium cum crucibus, et cereis et 
timiamatis omnes simul perveniant ad sepulchrum. Diacones autem duo 
angelico habitu ibidem sedentes istum inponant versiculum: 

Quem queritis in sepulchro o xpicole? 
Illi cero qui thuribula cum thimiama: 

Ihesum nazarenum. 
Item diaconus: 
Non est hic surrexit. 
Et iterűm: 
Venite et videte locum. 
Ilii autem tollentes posita linteamina reuertantur ad chorum cantando: 
Surrexit domines de sepulchro. 
Tunc incipiat presbyter: 
Te deum laudamus.. . 
Sequitur versus: 
Surrexit dominus vere. 
Post hec: 
Deus in adiutorium et sequantur matutinales laudes. Finitis laudibus... -
fiat sermo a sacerclote ad populum. Postea detur pax populis."743 



Csak az officium ü n n e p é l y e s végzéséről tudósít b e n n ü n k e t a XIV. 
századi jászói premontre i breviárium: 

„In sacra nocte paschali post tercium R. incipiat abbas Te Deum. Et val-
de mane. Interim dum cantatur ps. Benedictus altare et convenais a pre-
lato thurificetur. Sequitur oratio Deus qui hodierna die. Pueri bene-
dicamus cum quinque alleluia et ad vesperás subiungunt."7'4 

Az 1477. évi felső-magyarországi breviár ium a kereszt fe lemelését 
említi: 

„Quo - sc. III. Ro - finito sacerdos legát evangelium. Maria Magdalene et 
Maria Jacobi, quo lecto idem sacerdos elevet crucifixum cantando Pax 
vobis ego sum alleluia. Chorus: Nolite timere alleluia. Tunc incipitur Te 
Deum laudamus... V. Surrexit Dominus de sepulchro, qui pro nobis (pe-
pendit in ligno)."™ 

Az o rd iná r iu sokban azu tán már e g é s z e n a mai fe l támadás i szer-
tartásra i smerhe tünk rá. A XV. századi kéziratos Ord. Strig. szövege a 
köve tkező : 

„... in matutino post utimam omeliam, dum chorales incipiunt ad R. 
Dum transisset... debent procedere usque ad sepulchrum. Et ibidem 
chorales V. cum gloria patri sollemnisabunt ibique ministri stantes can-
delis accensis, thure et thuribulo ibi existentibus, et interim unus levabit 
sepulchrum et hostiam et dominus pontifex sive plebanus, procedentes 
sollemniter thurificabit. Dein corpus cum parva cruce excipiet, quod 
impositum fuit feria sexta maioris ebdomade. Et excipit V. isto: Surrexit 
dominus de sepulchro alleluie, qui pro nobis... et interea circa altare b. 
Virginis calicem cum corporalibus préparant. Tunc dominus pontifex seu 
plebanus accedens corpus xristi super patenam tenens in manu honori-
fice et ad maximam reverentiam vertat se tribus vicibus ad populum 
cum corpore xristi cantando pax vobis cum suo alleluia. Chorus respon-
ded Nolite timere alleluia. Deinde processio canendo redibit ad chorum 
sollemnisando Te Deum."7"h 

Az 1509-es Ord. Agriensis a m e n e t b e n vitt zászlókat is említi: 

„... finita ultima omelia R. tangitur in organo. Interim descendat proces-
sio ad sepulchro cum vexillis, lucernis, thuribulo et aqua benedicta: stante 
processione et omnibus ac etiam dominus ad duos partes circa sepulchrum 
stantibus ac postea flectentibus genua cantetur versus responsorii cum 
repetitione. Ut venientes usque Gloria Patri. Interim dominus episcopus 



resolvit sigillum et aperiens sepulchrum aspergat et thurificat. Deinde 
excipiens sacramentum dicit: Surrexit dominus de sepulchro alleluia: ad 
tonum versiculi. Chorus: Qui pro nobis pependit. Immediate vertit se 
processio ad chorum cantando Gloria Patri cum repetitione. Qua finita 
in magno altari per subcustodem ordinato et disposito cum corporali et 
calice ac patena dominus episcopus habens in manibus supra patenam 
sacramentum exceptum de monstrancia vertit se ad chorum cantando 
ant.: Pax vobis ego sum alleluia. Chorus: Nolite timere alleluia. Postea 
immediate tangitur in organo Te Deum... Interim dominus episcopus la-
vat manus suas et descendit ... Subcustos autem cum plebano recondet 
sacramentum ad sacrarium. Finito Te Deum... dicitur V. ante laudes: 
Surrexit dominus vere alleluia. Deinde Deus in adiutorium. Post hec se-
quuntur laudes."747 

A XV-XVI. századi Obsequiale Strig. képe t is közöl , mely n a g y o n 
hasonl í t a g a r a m s z e n t b e n e d e k i szent sírhoz: Hé tab lakú gót ikus ká-
polná t lá thatunk, s előtte összetett kezekkel t é rdep lő papot , kit mi-
n i s z t e r e k v e s z n e k k ö r ü l k e z ü k b e n é g ő gye r tyá t ta r tva . S z ö v e g e 
pedig a köve tkező: 

Először is „in nocte pasce post pulsum" a harmadik zsoltárt éneklik. 
Kyrie. Pater után V. In resurrectione tua Christe alleluia. Oratio. Deus 
qui pro nobis filium tuum crucis patibulum subire voluisti...", majd: „in-
cipit prelátus Gloria tibi trinitas, equalis una deitas et ante omnia saecula 
et nunc etxin perpetuum. Laudem dicite Dei nostra omnes sancti eius, et 
qui timetis Deum pusilli cum magnis, quoniam regnavit dominus deus 
noster omnipotens. Gaudeamus et exultemus et demus gloriam deo." 
A 116. zsoltár és a „Praesta quaesumus omnipotens deus, ut qui festa 
paschalis peregimus..." oratio után: „thurificet et aspergat. Et accipiens 
corpus domini de sepulchro vadunt ad chorum cantantes „Cum rex glo-
rie." His peractis incipiunt matutinum... Tunc canunt psalmos et respon-
soria. Et tunc procedentes visitent sepulchrum. Quibus peractis sacerdos 
incipit: Christus Dominus surrexit alleluia. Deo gratias gaudeamus allelu-
ja. Tunc incipit: Te Deum..,"'4" 

Az 1505. évi Ord. Strig. a szereplők és felszerelésük rész le tezésén 
kívül p o n t o s helyszínrajzot is ad. Említi továbbá a Resurrexit introi-
tus éneklésé t és azt, hogy a Pax vobiSL egyre m a g a s a b b h a n g o n into-
nálja a p ü s p ö k s k ö z b e n áldást osszon mindig más irányban: 

„Item quousque ultima omelia finitur interim disponunt ad processionum 
duo vexilla, duae lucernae magnae. Choratores cappis induti, unus ac-



colitus, duae ampullae cum aqua et vino incensarii duo, unus dyaconus, 
unus subdiaconus. Et postquam incipitur in organo responsorium statim 
egrediuntur coram domino episcopo ante aram sanctae crucis.7"'' Et 
descendunt ad sepulchrum ubi mensa est disposita stantes facie ante 
sepulchrum, corso ad aram beatae virginis.750 Finito responsorio dicit 
episcopus stans ante mensam: Surrexit dominus de sepulchro all. all. 
Chorus: Qui pro nobis...Tunc episcopus recipit ad manus pixidem cum 
reverantia, incipit introitum Resurrexit... Chorus totum finit absque versu 
stans ad latus altare b. Virginis. Tunc interim episcopus veniens ad altare 
beate Virginis disponensque ibi corporale, et recipit corpus dominicum 
ad manus patena supposita; dicit ter canendo, vertit se ad populum: Pax 
vobis ego sum all. Et quasi semper benedictiones ponendo cum corpore 
et revertitur semper ad aliud latus, et etiam semper altius at altius incipi-
ens. Hoc finito statim in organo incipitur Te Deum.. . Et clerus intrat 
chorum versificans."731 

Teljes fényében áll előttünk a feltámadási szertartás Telegdi 1580-
as évi ordináriumában. A szent sírnál még ekkor is egy vászonnal 
letakart üres kehely paténáján tartották az Oltáriszentséget s csak „pri-
usquam pulsetur ad matutinum clausis ianuis templi, succustos ape-
rit sepulchrum et apertum reliquit Corpus domini, quod in sepulchro 
repositum fuit reponit in monstrantiam", vagyis csak közvetlenül a 
feltámadás előtt tették a szentségmutatóba. Majd így folytatja: „Quam 
in mensa indumento altaris decenter vestita ante ostium sepulchri 
supra corporale collocat. Cum duabus canclelis in candelabris arden-
tibus." Hogy a Szentség áttétele a kehelyből a monstanciába az ajtók 
megnyitása s így a nép összejövetele előtt történt, azzal indokolja, 
hogy Krisztus is, még mielőtt a szent asszonyok és az apostolok a síi-
megtekintésére kimentek volna, támadt fel. A lekciók olvasásakor öl-
tözik fel az asszisztencia s az orgonával kísért utolsó responzórium 
alatt zászlókkal az élen megindul a körmenet a szent sírhoz. A ce-
lebráns incenzál és megkezdi vers nélkül a Resurrexitet. Mialatt a kar 
a verset énekli, ő a kereszt-oltárhoz viszi az Oltáriszentséget. Itt van 
beszőve a rövid húsvéti játék: 

„Et postquam introitus fuerit finitus duo pueri veniunt ad ostium se-
pulchri. 
Quorum unus cantat: 
Quem quaeris mulier alleluia. 
Alter vero respondet: 
Jesum Nazarenum alleluia. 
Rursus primus: 



Surrexit non est hic alleluia. 
Ecce locus ubi posuerant eum alleluia." 

Ezután kezébe veszi a celebráns az Oltáriszentséget és a nép felé 
fordulva énekli az antifónát: 

„Pax vobis ego sum alleluia!" 

A kar megismétli ugyanezt. Háromszor éneklik mindig magasabb 
hangon. Te Deum... következik és a menet visszatér a szentélybe, 
hol a Szentség a monstranciában a Laudes végéig maradt kitéve. Mi-
után a Laudest elénekelték, a celebráns újra kezébe vette a Szentséget 
és a: 

„Christus surrexit..." 

éneket kezdte meg, - a ma is szokásos Feltámadt Krisztusi - ezt 
a kar és a nép azután tovább folytatta. Végül a Szentostyát a cibóri-
umba tették: „reponit in ciborium monstranciam".752 

A feltámadási szertartás végleges mai formáját azután Pázmány 
1625-ben kiadott Rituale Strigoniensqéberi kapta meg: Az elhanya-
tottságot és a Megváltó viszontlátása utáni vágyat találóan kifejezőt: 
„Esurge"-t, a hozzá jól illő 138. zsoltárt, alatta az incenzálást. Átvette 
Telegditől a drámaian megjelenítő „Resurrexit"-et és alatta a főoltár-
hoz vonulást. Ahol azután a feltámadt Üdvözítő első köszöntését 
ismétli egyre magasabb hangon a pap: „Pax vobis ego sum...", majd 
a „Christus surrexit"-et nyilván azzal a harsonaszerű diadalmas dal-
lammal, melyet a Szent vagy Uram most újra visszaállított. 

Ebből az időből, ló39-ből részletes, színes leírásunk is van a 
Nagyszombatban tartott feltámadási körmenetről: 

„Solemnitas Resurrectionis dominicae peracta solennissime, et vix in 
provincia alicubi solennius in magno populi concursu... solenni musico-
rum concentu et tubarum campestrium ac tympanorum applausu, move-
ri cepit processio... inter festivos populi ungaricos, germanicos, slavicos 
cantus tempori accomodatos..." 

Érdemes megjegyezni, hogy Pázmány Imakönyvé ben ló 10-ben 
jelent meg először a Regina coeli sikerült magyar átültetése, a húsvé-
ti Mária-antifóna, a Mennynek királyné asszonya.. 



Tel jesség kedvéér t megjegyezzük, h o g y még a köve tkező , jelen-
leg Magyarországon található, n e m magyar eredetű , d e azért lehetsé-
ges, h o g y nálunk is használ t k ó d e x e k b e n találunk m é g húsvéti játé-
kot: 

A szombathe ly i székesegyházi kt XIII-XIV. századi salzburgi óriás 
an t i foná lé jában a húsvéti officium 9. lekciója után neumákkal .7 5 1 

Ugyancsak ott egy 1480-ban készült b rev iá r iumban, hol a szerze-
tesek letakart fejjel alakították az asszonyokat , s a n é p németü l éne-
kelte: „Christ ist e r s tanden . . . " 7 " 

A győr i nagyszeminá r iumi könyv tá r XV. századi an t i foná r iumá-
b a n az egyet len húsvéti nokturnus 3- R.-a után. A k ó d e x be jegyzése 
szerint: 

„Reverendissimus dominus Viennensis librum hunc ex alienis manibus 
redemit atque Ecclesiae beate Mariae Magdalenae in ceneterio Divi Ste-
phani restitui ac dedicari iussit 1583 " 

A játék szövege a következő: 

„Euntibus mulieribus ad sepulchrum, chorus cantat antiphonam: 
Maria Magdalena et alia Maria venerunt diluculo ad monumentum domi-
num querentes in monumento. 
Mulieres cantent hanc antiphonam: 
Quis reuoluet nobis ab ostio lapidem, quem tegere sanctum cernimus 
sepulchrum. 
Angeli interrogent antiphonam: 
Quem queritis o tremule mulieres in hoc tumulo gementes. 
Item angeli cantent: 
Non est hic, quem queritis sed cito euntes nunciate discipulis eius et 
Petro, quia surrexit ihu. 
Item angeli cantent: 
Venite et uidete locum ubi positus est dominus. 
Mulieres redeundo cantent: 
Ad monumentum uenimus gementes angelum domini sedentem uidi-
mus, et dicentem ihc. 
Chrous cantet: 
Et recordate sunt uerborum eius et egresse a monumento nuntiauerunt 
hec omnia illis undecim et ceteris omnibus. 
Item chorus cantat: 
Currebant duo simul et ille alius discipulus precurrit citiu Petro et uenit 
prior ad monumentum, alleluia. 
Petrus et Johannes cantant: 



Cernitis, o socii, ecce lintheamina, at sudarium et corpus non est in se-
pulchro inuentum. 
Antiphona: Surrexit enim sicut dixit dominus presedet uos in Galileam 
alleluia, ibi eum uidebitis alleluia. Te Deum..."756 

Ezek volnának az adatok, mint már a bevezetőben is említettük 
és a szövegekből is világosan kitűnik: két részből áll ez a feltámadá-
si szertartás: az Oltáriszentségnek ünnepélyes elhozatalából és -
közben - a szentírási tudósítást megjelenítő húsvéti játékból. Leg-
több adatunkban azonban csak hol az egyik, hol a másik fordul elő. 

A Hartwick-Agenda és a Pray-kódex voltaképpen azonos miszté-
riumjátékot közöl, ez utóbbiban a nagypénteki előjáték nélkül. Szin-
te kivétel nélkül minden adatunk az officium utolsó lekciója, ill. res-
ponzóriuma és a Laudes közé iktatja be. Csak Pázmány rituáléjában 
jelentkezik már önállóan, nyilvánvalóan a nép széles rétegeire való 
tekintettel egészen röviden csak egy zsoltárral, a hangsúly már az ut-
cára is kivonuló körmenetre tolódott át. Ez utóbbinak kialakulásához 
minden bizonnyal hozzájárult a vasárnapi szentmise előtti asperges 
körmenetnek a szokása is, melyet Húsvétkor különösen nagy ünne-
pélyességgel végeztek. Monte Cassinón és általában a kolostorokban 
Húsvét ünnepén megáldották a kolostor helyiségeit, a következő 
nap a munkahelyeket, kedden azután leszálltak a szerzetesek, hogy 
a hegy lábánál lévő testvérekkel is megosszák a húsvéti örömöt. Ér-
tékes keresztekkel és szentek ereklyéivel vonultak, legszebb ruháik-
ban jelentek meg és a szent szereket is magukkal vitték, s közben a 
litániákat énekelték.7" 

Franciaországban is tartottak körmenetet Húsvétvasárnap reggel. 
A szent sírhoz vonultak s a mi adatainkhoz hasonlóan gyermekekkel 
adatták elő a szentírás tudósítását. Már FANCEV FR. és G. MORIN 
rámutattak Joh. Avranches roueni officium sepulchrijével való rokon-
ságára. ZALÁN M. pedig minden szempontból alaposan feldolgoz-
ta.758 

Adataink mutatják a szertartás fokozatos kialakulását. Pázmány 
tulajdonképpen csak nagyon kevés újat rendelt, inkább csak a meg-
lévő szokást alakította át a reformelveknek és a szükségletnek meg-
felelően, mint előszavában mondja: szorosan lemásolta a régi Rituale 
Strigonienséí, valójában azonban komoly alternatíva előtt állt: vagy 
teljesen eltörli, vagy megtisztítja, kiküszöbölve belőle azt, ami in-
kább a passiójátékba való. Nyilván ez utóbbit választotta.739 



A legújabb kutatások alapján a feltámadási szertartás kialakulását 
különben a következőkben foglalhatjuk össze. Az „elevatio crucis" 
első nyomai Drogo metzi püspök Orsójában találhatók (826-855).760 

A halálon győzedelmeskedő Krisztus diadala az ősegyházban és a 
korai középkorban elsősorban a virágvasárnapi körmenetben talált 
kifejezést. De már 1000 előttről van adatunk a húsvétnapi körmenet-
re is. Szent Ulrik augsburgi püspök (megh. 973) életrajzában már 
szerepel az Oltáriszentség lezárt sírból való kiemelése és ünnepélyes 
körmenetben való átvitele a székesegyházba.761 A 12. Ord. Rom. sze-
rint, melynek szerzője III. Honorius (1216-1227), Rómában is szo-
kásban volt már a XIII. században: 

„In ipsa nocte matutina luce rumpente tenebras, surgentes in ecclesia ve-
niant et mutua caritate se invicem oscillantes dicent: Surrexit Domi-
nus!"762 

Hathatott a magyarországi és közép-európai feltámadási szertartás 
kialakulására a görög egyház szokása is. Euchológiumaik (: rituálé) 
szerint Húsvét reggelén a Matutinum után a pap az evangéliumot 
tartva maga előtt a szentélyben a néphez fordult s a kar énekli: 

„Krisztus feltámadt, a halált halálával legyőzvén s a sírban lévőknek éle-
tet ajándékozván." 

Mire a hívek egymásnak békecsókot adnak e szavakkal: 

„Krisztus feltámadt! - Valóban feltámadt!" 

A feltámadási szertartás keletkezésében mindenesetre nagy szere-
pet játszott az a tény is, hogy miután a X. században délutánra, majd 
később fokozatosan előbbre, egészen a reggeli órákra került a nagy-
szombati szertartás: a XIV-XV. században új drámai csúcspont kellett 
a húsvéti ünnepekhez. B. FISCHER véleményével szemben: „az újra 
engedélyezett vigíliára való visszatéréssel el fog tűnni a feltámadási 
körmenet,763 erősen tartja magát a magyarországi szokás: a Krisztus is-
tenségébe vetett hit soha oly közvetlenséggel nem érinti a hívek 
szívét, soha oly elementáris erővel nem nyilatkozik meg, mint éppen 
a feltámadási körmenet alkalmával. 

Befejezésül a húsvéti játékoknak a magyar drámatörténet szem-
pontjából való jelentőségét akarjuk még röviden megemlíteni. 



A magyar drámatörténet első emléke a Pray-kódex, ill. a Hartwick 
Agenda Ludus Paschalisa. Ez az emlék a liturgikus dráma legelső fo-
kát mutatja, mikor még szoros része volt a szertartásnak: megállapított 
szent szöveggel, latinul, az oltár lábánál, az ünnep - főleg Kará-
csony, Vízkereszt, ill. Húsvét - napján, egyházi férfiak előadásában. 
Ebből fejlődött ki más nemzetek irodalmában a XIII-XIV. században 
az önálló misztériumdráma. Komoly szövegét vers váltotta fel, népi 
elemek szüremkeznek bele, de azért még megtartja liturgikus jelle-
gét. A harmadik foka volt a fejlődésnek, mikor már a nemzeti nyelv 
is behatolt, megváltoztak a szereplők (világiak lettek), a színhely 
(udvar és nem a templom). Ide sorolható a Bártfán 1497 Húsvétján 
előadott „ludes de resurrectione domini", az 1498-ban ugyanott em-
lített karácsonyi misztérium. Hasonló előadásokról Pozsonyból és 
Brassóból is maradtak ránk emlékek.76,1 Német városi polgárságunk-
nak ezek a drámai emlékei külföldről kerültek hozzánk, nem nálunk 
fejlődtek ki. A karácsonyi és vízkereszti játékok (betlehemezés) azt 
bizonyítják, hogy népünk is fölkarolta ezeknek az ünnepeknek játé-
kait, viszont abból, hogy népünk között a húsvéti és úrnapi játék most 
nem dívik, nem következtethetjük, hogy egyáltalán nem is volt. 

A közbeeső második foknak, a világiasodó misztériumdrámának 
hiányát, ill. az elsőnek elsatnyulását BAYER JÓZSEF765 politikai viszo-
nyainkkal, RIEDL FRIGYES^66 az urbanitás hiányával indokolja, GYU-
LAI PÁL szerint pedig azért hiányzik, mert népünk szelleme és ős-
vallásunk sem kedvezett kialakulásának.767 

c. A húsvéti asperges körmenet 
A nagymise előtti szenteltvízhintés a vasárnapoknak húsvéti örök-

sége. Természetes, hogy ezt Húsvét napján különös fénnyel ünne-
pelték meg. A Pray-kódex igen gazdag asperges körmenetet tartal-
maz. Előírja, hogy mindenki jelenjen meg rajta, ünnepi öltözetben. A 
szertartás maga a víz exorcizálásával kezdődik. Majd megindul a 
menet, különféle antifónákat énekelnek és közben több stációt is 
tartanak a szentek, ill. az oltár titulusának tiszteletére: 

„Ora tercia omnes clerici sollempnibus vestimentis sint parati et inprimis 
fiat exorcismus aquae. Post hec presbyter accipiens de ipsa aqua et spar-
gat super altare ita dicendo. Vidi aquam Ps. Confitemini... V. Quoniam 
apud te est fons vite. Et in lumine tuo videbimus lumen. Oratio. Deus 
qui ad eternam vitam in xpi resurreccione... Finita oratione incipiat can-
tor: Cum rex glorie...™ Et sic veniant cantantes usque ad sanctam mar-



garetam et ibi dicatur: O quam preciosa est... Oratio. Deus qui pascale 
nobis remedium contulisti intercedente b. margaréta popul um tu um 
celesti dono prosequere, ut inde post in perpetuum gaudeat, unde nunc 
temporaliter exultât. Per... In redeundo cantentur versus: Salve festa 
dies, toto v(enerabilis aevo)... Finitis versibus canatur antiphona Sedet 
angélus... Et sic veniant ad ecclesiam ornantes se ante altare sancte cru-
cis et canatur versus Crucifixum dominum laudamus.. ,7W Finito versu 
intrantes chorum dicant: Nolite metuere. Et alii duo ante altare prose-
quantur istum versum: Recordamini quomodo predixit alleluia. Tunc 
dicatur hec oratio: Suscipe domine preces nostras per resurrectionem... 
Muro custodie tue hoc sacrum ovile circumda, ut omni adversitate de-
pulsa hoc semper domicilium sit incolumitatis et pacis...77" 

A németújvár i misszálé jóval kevesebbe t hoz, csak az első oráció-
b a n tér el a Pray-kóde&ő\™ 

Még rövidebben, csak az énekeke t említi a soproni Golso-kódex,.772 

Tel jesen m e g e g y e z n e k a Pray-kódex mene téve l a pozsonyi misz-
szálék is.773 

Rész le t e sebb leírását kap juk e n n e k az a s p e r g e s k ö r m e n e t n e k a 
XIV. vagy XV. századi jászói premontre i breviár iumban. Hozza a stá-
ciókat, mint a Pray-kódex, de részben más énekekke l : 

„Post terciam ad aspersionem aque Vidi aquam cum ps. Confitemini... 
Oratio. Ce. qu. o. d. ut qui festa paschalia agimus... Ad processionem: 
Cum rex glorie... Et si non sufficit prius cantatur R. Dum transisset... 
Deinde Aut. Cum rex glorie... In statione Sedit angélus... Cuius primus 
versus: Crucifixum dominum... in medio ecclesie ante crucem cantatur 
quo finito cum repetitione subjungitur alius versus Recordamini... a du-
obus vel tribus fratribus post crucem stantibus et vultos suos ad conven-
tum habentibus. Abbas dicat V. Dicite in nacionibus... Oratio. Deus qui 
pro nobis filium... Ad introitum chori ant. Christus resurgens cum verso 
suo ante gradus presbiterii a duobus vel tribus cantando, habentibus 
vultibus versus altare magnum. Sequitur V. In resurreccione tua xpe. 
Oratio. Ccóqu. o. d. ut qui resurrectionis... Quam similiter abbas dicat 
ante gradus presbiterii."77' 

cl. Húsvéti ételáldások 
Napja inkban is meglévő igen régi s zép szokás Húsvét vasá rnap-

ján, sőt n é h o l m á r n a g y s z o m b a t o n : az é te lek m e g á l d á s a . Krisztus 
Urunk példájára és az apostolok gyakorlatára veze the tő vissza.775 Az 
á l d á s o k haszná la t a az év m i n d e n s z a k á b a n a ján la tos és ü d v ö s , d e 
H ú s v é t k o r k ü l ö n ö s k é p p e n . Ál ta lában m e g s z o k á s á ldan i azt, amit 



hosszabb szünet után újra használatba veszünk, így a Nagyböjt el-
múltával is főleg azokat az ételeket áldja meg az Egyház, melyek a 
böjt alatt tiltva voltak: húst, tojást, tejneműeket. Hogy kenyér- és ka-
lácsáldás is van, az talán az eulógiára vezethető vissza/7" Mélyebb 
dogmatikus okot is kereshetünk: az eredeti bűn következtében az 
egész természeten, így az ételeken is átok nyugszik, s most Húsvét-
kor, mikor Krisztus mint második, tökéletes Ádám, az Isten és a te-
remtmény közötti békét visszaállítja, megáldjuk azokat is, hogy a lé-
lek és test javára váljanak. Kódexeink számos húsvéti áldásformulát 
tartalmaznak: 

A Pray-kódex először a Micrologusból citálja a húsvéti bárány 
megáldására vonatkozó rendelkezést, azután külön áldásformulát ad 
a bárány, általában a hús, szalonna, baromfi (madárhús), sajt, tojás 
megáldására, végül két általános áldásformulát hoz. A húsvéti bá-
rányról megjegyzi, hogy azt nem az oltárra, hanem az erre szánt asz-
talra kell tenni: 

1. Juxta romanam auctoritatem agnus in pasca domini benedicitur non ad 
altare, sed ad communem mensam."777 

2. „Benedictio lardi."77H 

3. „Benedictio carnis: creator et conservator generis humani.. ."77y 

4. „Benedictio volucrum: Deus universe conclitor creature qui inter ceteras 
diversarum creaturarum species..."™ 

5. „Benedictio casei."7K1 

6. „Benedictio ovorum: Subveniat..."782 

7. „Benedictio communis: Deus qui per resurrectionem filii tui...",783 és végül 
8. „Benedictio dei patris omnipotentis et filii et spiritus sancti descendat et 

maneat super has creaturas. Amen."784 

A németújvári misekönyvben ötféle formulát találunk, melyek tel-
jesen egyeznek a Pray-kódexszel-. 

1. „Benedictio carnium: Deus universe carnis..." tulajdonképpen a húsvéti 
bárány megáldása, azonos a Pray-kódex első áldásával. 

2. „Benedictio lardi: Benedic domine creaturam istam lardi..." (Pray 2.) 
3. „Benedictio casei: Dignare domine Deus omnipotens benedicere et sancti-

ficare..." (Pray 5) 
4. „Benedictio ovorum: Subveniat quesumus domine..." (Franz I. 592, Pray 6) 
5. „Benedictio omnium carnium: Omnipotens sempiterne deus ante cuius 

conspectum..." (Franz I. 585. 4.)7H5 



A XIV. századi szepesi káptalani misszálé: a tojásra, sajtra, bárány-
ra, tejre, mézre és a borra hoz áldásformulát.78(1 

A másik XIV. századi (10. számú) misekönyv áldásai szinte telje-
sen egyeznek a németújvárival, ill. a Pray-kódexszel, csak a tojásra 
hoz mást: 

„Benedictionis tue gracia quesumus domine. . ." kezdetűt, ide tűzi be 
azután: „Benedictio communis ad omnia quaevis. Creator et conservator 
deus humani generis..." Ez utóbbi nem szerepel a Pray-kódexben, St. 
Flórián XII. századi rituáléjában sem,7B7 csak az 1512-es meisseni és az 
1502-es namburgi rituáléban.7HH Tehát éppen a régebbi forrásokból hiány-
zik. 

A XIV. századi jászói breviáriumban négy áldást találunk: a hús-
véti bárányét, a húsét, a különféle ételekét és a kenyérét.789 

A Pozsonyi „I" kódex sajátos „benedictio et consecratio pascalis 
victus"-t hoz; melyben röviden összegezi a húsvéti bárány egész tör-
ténetét: 

„Deus universae carnis conditor, qui Noe cum filiis stiis de mundis ac 
immundis animalibus praecepta dedisti; quiqae clera herbarum humano 
generi, quadrupedia ac munua edere permisisti, qui agnum in Egypto 
Maysi et populo tuo in vigilia pasce comedere praecepisti in figurám ag-
ni Domini nostri Jesu Christi, cujus sanguine omnia primogenita tibi de 
mundo redemisti, et in nocte illa orane primogenitum in Egypto percute-
re praecepisti servans populum tuum agni sanguine praenotatum, digna-
re quaesumus domine benedicere et sanctificare has ovium mundarum 
carnes, ut quicunque ex populis tuis fidelibus comederint ex eis omni 
benedictione celesti et gratia tua saturati repleantur in bonis. Per Chris-
tum dominum nostrum. Amen."790 

Az 1477-1490. évi váradi Pruis-féle pontifikálé a húsvéti bárány, 
általában a húsok, a sajt, tej és a méz áldásformuláját hozza.791 

A nyomtatott misszálék legtöbbje is hozza az áldásokat. Pl. az 
1480-as veronai, az 1484-es nürnbergi, az 1486-os velencei és az 
149l-es brünni Miss. Strig-ék, viszont az 1499-es pécsi misekönyv 
semmiféle áldást nem hoz a vízszentelésen kívül.792 

A kolostori irodalom magyar nyelvű kódexei is hozzák az étel-
áldásokat. Különösen érdekes a Sándor-kódex, mely „kokonya" né-
ven foglalja össze őket. A kokonya a székely nyelvhasználat szerint 



elsősorban tojást jelent.793 Az említett kódex meg is magyarázza, 
hogy micsoda az a kokonya: 

„Az kokonya ünnön maga Úr Krisztus... Az húsvéti kenyérhöz sajt és tej, 
tikmony (tojás), tiszta tészta, környül tésztából koszorú módra kell csi-
nálni."794 

A bárány különben nemcsak a zsidók húsvéti bárányvacsorájára, 
hanem - mint a pozsonyi „I" kódex is magyarázza - még inkább az 
ártatlan Isten Bárányára emlékeztet, kinek drága vérén rabságból 
váltattunk meg."1" A tojás pedig azért kapott Húsvétkor különösebb 
fontosságot, mivel a Nagyböjt alatt tiltva volt nemcsak élvezete, de 
még eladása is. Nem nehéz azonban jelképes vonatkozását is felis-
merni. Már a pogányoknál is a téli fagyos föld kérge alatt szendergő 
természetet jelképezte, mely tavasszal új életre kel. A sírba temetett, 
de megdicsőült testben feltámadt Üdvözítőt is szimbolizálja.796 

A húsvéti áldások népszerííségére jellemző, hogy néha még a pro-
testánsok is megtartják, a protestáns főúr Nádasdy Tamás is ragasz-
kodott a húsvéti kalács megáldásához."97 

e. A húsvéti szentmise 
A Pray-kódex ezt mondja róla: „Missa agatur ordine suo", a szek-

vencián kívül, valóban nincs is semmi más eltérése a MR-tól. 
NOTKER is szerzője a „Laudes Salvatoris..." kezdetű szekvenciá-

nak. 

Megtalálható nálunk a Pray-kódexben, a németújvári, soproni Golso-, a 
Pozsonyi „B", „C", „H", Itinerarium Hungaricum kódexekben és a XV. 
századi 126-os számú soproni töredékben. Külföldön először az 1024-
39-es St. Emmeram-i, 979-10l6-os wintoni, 1024-es mindeni, XI. századi 
einsiedelni és salzburgi kéziratokban fordul elő. Dallama „frigdola" (Frig-
dór) egyike a leghosszabbaknak és legnehezebbeknek.79" 

Sok kódexünk (21) hozza a ma is meglévő húsvéti szekvenciát, a 
„Victimae pascali laudes..."-t. 

Elterjedése teljesen általános külföldön is, mint a legrégebbi kéziratok is 
szemléltetik. Megtalálható a XI. században Einsiedelnben, Párizsban, Ró-
mában.799 Sokan ezt is NOTKER művének tartják, de valószínűbb, hogy 
WIPO (megh. 1050), II. Károly udvari papja a szerzője. 



A „Mane prima sabbat i surgens Dei fil ius. . ." k e z d e t ű Mária Mag-
dolná t dicsőíti: 

Matri Christi coequata 
Dun fuisti, sic vocata 
Et honore subdita... 

Bo ldognak mond ja szemeit, melyekke l vétkeit megsiratta és első-
nek láthatta meg a Feltámadottat . 

Az AH formai okokból („formvollendete inhaltlich herrliche Sequenz") 
ADAM A ST. VICTORE-t véli sze rző jének , Chevalier: ALANUS DE 
INSULIS-t (1114-1203), s valóban a XII-XIII. századi S. Albini Andega-
vensis, a XII. századi lauduni, az 126l-es Petri Insulanum-i, tehát csupa 
francia eredetű kéziratban fordul elő először, a 105 nyomtatott forrás 
közül is 96 francia. Nálunk is már a XIV. századból van hat adatunk: Fel-
ső-magyarországi misszálé, Pozsonyi „B", „C", „H", „I" kódex. Tehát köz-
vetlenül a franciáktól vehettük át.mK> 

M i n d e n b izonnya l ADAM A S. VICTORE a sze rző je a k ö z é p k o r 
ugyancsak közkedvel t következő prózájának;8 0 1 

Mundi renovatio nova parit gaudia. 
Resurgenti Domino consurgunt omnia/elementa, 
Serviunt et auctoris quanta sint/solempnia. 

Legrégebbi előfordulási helyei: a XIII. századi S. Genovevae, Parisiens., 
és a bécsi Palat. kézirat. A 17 első nyomtatott adat közül is 8 francia. 
Nálunk az Ulászló-féle és a kassai graduálé, a soproni Golso-kódex, a 
pozsonyiak közül a „B" „D" „E" „F" „G" „I" jelzésű kéziratok, az 1484. és 
1491. évi Miss. Strig. kézírásos függelékei s a 199. számú soproni töredék 
tartalmazza.802 

T ö b b k ó d e x ü n k b e n e lő fordu l a Surgit Christus cum tropheo... 
k e z d e t ű szekvencia: 

Hozza az Ulászló-féle és a kassai graduálé, a soproni Golso-, Pozsonyi 
„F" kódex és a 125. sz. soproni töredék, a nyomtatott misszálék közül az 
1499-es pécsi és az 1511-es zágrábi. 
Kezdő sora után így folytatódik: 

...iam ex agno factus leo, 
Solenni victoria. 



Halá lával b e n n ü n k e t az ö rök halál tól m e g v á l t ó húsvé t i b á r á n y 
dicséretét zengi azután: 

Mortem vicit sua morte, 
Reseravit seram portae 
Suae mortis gratia. 
Hic est agnus, qui pendebat 
Et in cruce, redimebat 
Totum gregem ovium. 

Majd rög tön Magdolna dicséretére tér rá: 

Cui nullus condolebat, 
Et Magdalena consumebat 
Doloris incendium. 

Kérdi őt, hogy mit látott: 

Die Maria quid vidisti 
Contemplando cru ce m Christi. 

A felelet rá: 

Vidi Jesu m spoliari 
Et in cruce sublevari 
Peccatorum manibus. 

Ezzel b e n e m érve, a kérdés megismét lése után így írja le Krisz-
tus szenvedésé t : 

Spinis caput coronari, 
Vultum sputis maculari 
Et plenum livoribus. 
Clavis manus perforari 
Hasta latus vulnerari, 
Vivi fontis exitum. 

És halálát: 

Quod se Patri commendavit 
Et quod caput inclinavit 
Et quod emisit spiritum. 

S a n n a k kísérőjelenségeit : 

Totum mundum tenebrari, 
Totam terram conquassari, 
Monu menta reserari, 
Velum templi lacerari. 



Majd új párbeszédet kezd ezzel a kérdéssel: 

Die Maria quid fecisti, 
Postquam Jesum amisisti? 

S Magdolna felelete: 

Matrem Hentern sociavi, 
Quem ad domum reportavi, 
Et utrumque deplorari. 

De nemcsak a Boldogságos Szűz fájdalmát osztotta meg, hanem 
sietett a végső szeretet szolgálatára is: 

Post unguentum praeparavi 
Et sepulchaim visitavi, 
Non inveni quem amavi, 
Planctus meos duplicavi. 

Végül is a feltámadás vigasztaló, dicső tényével zárul ez a szép 
szekvencia: 

O Maria noli flere, 
Iam surrexit Christus vere. 
Certe multis argumentis 
Vidi signa Resurgentis. 

Ehhez még gyakran hozzácsatolták a Victimae paschali kérdését 

Die nobis Maria... 

Majd az 1505. évi Ord. Strig. szerint: 

„post prosam" akár a „Christus surrexit"-et énekelte. Ugyanígy a Telegdi-
féle Ordinarium szerint is: „Ultimus versus prosae non finitur, sed prius-
quam cantetur: Tu nobis Victor... incipit chorus hymnum „Christus sur-
rexit". Eoque completo organista tangit: „Tu nobis victor Rex..."™3 

Egyetlen hazai adatunk van a: „Zima vêtus expurgatur... kezdetű 
húsvéti szekvenciára. SZENT VIKTORI ÁDÁM, akit egyesek - Gué-
ranger - a középkor, sőt - pl. Neale - minden idők legnagyobb köl-
tőjének tartanak, ebben a rendkívül gazdag szekvenciában összesűrí-
ti szinte az összes Krisztusra vonatkozó jövendölést, előképet, majd 
ezzel a csilingelő alliterációval fejezi be: 

Jesu victor, Jesu vita, 
Jesu, vitae via trita. . 



Vive panis, vivax unda, 
Vera vitis et fecunda, 
Tu nos pasce, tu nos munda, 
Ut a morte nos secunda 
Tua salvet gratia. 

Csak francia és angol misszálékban található: XII. századi carusti, 
XIII. századi compiegne-i, XIV. századi dionysi kéziratokban. Nálunk 
sem terjedt el, csak Csárai Mátyás jegyezte be 1538 és 1545 között az 
1514-es kiadású Miss. Strig-be. Radó Polikárp úgy véli, hogy Clichto-
vaenus akkor már megjelent (15ló) kiadásából vette8"4 

A húsvéti mise további menete teljesen azonos a MR-val, csak az 
érdemel még megjegyzést, hogy Telegdi Ordinariumà szerint Hús-
vét mindhárom napjának glóriájára harangoztak.805 Arra, amit Beleth 
és a XV. Ordo Romanus említ, hogy Húsvét napján két szín alatt le-
hetett áldozni, kifejezett hazai adatunk nincs. A XVI. század folya-
mán azonban a császári udvar ismételten kérte ezt Rómától, a pro-
testánsok visszaédesgetése céljából, az ideiglenes engedélyt azonban 
Róma hamarosan visszavonta.806 

f. officium fontis 
A legnagyobb ünnep méltó, záró akkordja volt a Vesperás után 

tartott körmenet a keresztkúthoz. Már Paulinus és tours-i Szent Ger-
gely emlegetik. Nálunk is egészen általános volt a középkor folya-
mán a Pray-kódexx.ő\ egészen Telegdi Ordinariumáig. Németország 
egyes helyein: Kölnben és Trierben megmaradt egészen a XIX. szá-
zadig.8"^ A vigilia instaurata keresztségi fogadalomújítása is vele hoz-
ható kapcsolatba. 

A Pray-kódex csak röviden írja le, hogy a Vesperás orációja után 
kereszttel és gyertyákkal menjenek a keresztkúthoz a Vidi aquamot 
énekelve. Hol elsősorban az újonnan megkereszteltek, de végered-
ményben valamennyien újjászülettünk, s most ugyanazon a helyen 
adjunk hálát, ahol a hit drága ajándékában az ő irgalmából részesül-
tünk. 

A keresztkúthoz érve a Pre timoré... antifónát kezdték el a 116. zsoltár-
ral, majd a Kespondens angelust a 113.-kai, nyilvánvalóan az újrakeresz-
teltekre alkalmazható első versei miatt: „Titeket is kivezetett az Úr Egyip-
tomból...". Verzikulus és orácio után visszafordult a menet a Salve festa 
dies..., a Sedit angelus... vagy a Christus resurgens... responzóriummal. 
Majd újabb verzikulus és oráció fejezi be a körmenetet, melyet „per 
totam septimanam" megismételtek,m 



Nagyjából ugyanígy írja le a sop ron i levéltár egy XIII-XIV. száza-
di t ö r e d é k e is: 

Csak a 113- zsoltár u t án az „Et respicientes v iderunt revolu tum la-
p i d e m . . . " antifónát hozza.809 

A XIV. századi jászói breviárium intézkedik e lőször olyan helyek-
re v o n a t k o z ó a n , ahol n incs keresztkút. 

Ott a kereszthez mentek a Nos qui vivimus... antifónával. Ahol pedig 
volt keresztkút, ott ahhoz, az Allelujáva\ keretezett - az emmauszi tanít-
ványok szavaiból alakított - Nonne cor nostrum... antifónával. Ott az-
után „pro baptismate" a „Deus qui credentes in te populos.. . mereantur 
introitum orációt mondják. Benedicamus Domino nélkül s utána mindjárt 
visszatértek a kórusba a Christus resurgens vagy a Dicant nunc antifóná-
val, hol az apát a „Deus qui nos fecisti hodierna die... gaudere" oráció-
val zárja a kis ünnepséget.810 

Ismeri, bár csak röv iden említi a XIV-XV. századi pá los ant i foná-
lé is.811 

A Pray-kódex r e n d j é t követi a XV. század i m a g y a r o r s z á g i bre-
viár ium is.812 

Az 1484. évi e s z t e r g o m i b rev i á r ium és az 1505. évi Ord. Strig. 
rész le tesen leírja a keresz tkú thoz m e n ő ünnepé lyes processz ió rend-
jét: 

Zászlóvivő nyitotta meg a menetet. Az Istenanya képével díszített zászló 
felhívta a részvevők figyelmét, hogy az ő közbenjárása mellett, az ő pél-
dája után, bátor harcosként álljanak a Feltámadottnak győzelmi zászlaja 
alá. A zászlóvivőt követte az ünnepélyes kappába öltözött gyertyavivő 
fiú, harmadik helyen a tömjéntartót vivő ment, őt követte negyediknek a 
dalmatikába öltözött diakónus a misekönyvvel, ötödiknek a krizmát 
vivő, majd hatodiknak az „Exultet"-et, vagyis mint ahogy Telegdi Ordi-
nariurm. mondja: a húsvéti gyertyát vivő ment, hetediknek albába öltö-
zött akolitus a szent olajat vitte, s nyolcadiknak ment a szubdiakónus, 
semmit sem vive, kilencedik helyen egy presbiter a tömjénzőt vitte, őt 
követték tizedik helyen ismét a gyertyavivők, majd a menetet, tizenegye-
diknek, ismét zászlóvivő zárta be, mégpedig a szent kereszt zászlóját, 
jelképezvén, hogy a keresztséggel mi is a keresztjét hordozó Üdvözítő 
követésére vállalkoztunk. A menethez csatlakoznak - mint ahogy szinte 
valamennyi esztergomi ordinárius jelzi - a kanonokok. A prezidens vagy 
officiáns kilencszer - az alább következő váradi breviárium szerint hétszer 
- megkerüli a keresztelőkutat. A Respondens angelus... és a Cito eun-
tes... antifónákat a 113. zsoltár egyes verseivel váltakozva éneklik, verzi-



kulus, oráció következik, úgy mint azt a Pray-kódex is hozza. Ezután az 
orgona rákezd a Christus resurgens... responzóriumra, melyet a kanono-
kok és fiúk és még más vállalkozók énekelnek, majd a szent kereszt ol-
t á rához m e n n e k a Dicant nunc Judaei...-t éneke lve . A k ó r u s b a 
visszatérve az In resurrectione tua Christe... verzikulust énekelték, mire 
a kórus: Celum et terráv al felelt. Oratio. Pr. qu. ut qui domnice... Benedi-
camus clomino... „Nil plus.'"113 

A XIV. századi kéziratos Obsequiale elrendeli, hogy a főpap tart-
son beszédet s a Regina caelivel záruljon az ünnepség, amit Budai 
Agendâyà és Telegdi Ordinariumà szerint is „per totum triduum" 
ugyanígy megismételtek. 

Az ismertetett egyszerűbb rendekkel egyezik a XIV. századi mor-
mensei breviárium - mely mintaképül szolgálhatott - előírása is.81í 

Az 1456 után készült váradi breviárium, mint már említettük, a 
keresztkútnak hétszeri körüljárását írja elő. A továbbiakban világosan 
kitűnik belőle, hogy az officium fontis tulajdonképpen egy szabályos 
második Vesperás volt: 

„zsoltárokkal, antifónákkal, a Hec est dies... responzóriummal, melynek 
verzikulusa a Confitemini... és a Pascha nostrum... Ezután az Et respici-
entes... antifónával a Magnificat következett. Ismét oráció s újabb verzi-
kulusok nyilván a visszatérésre, melynek végén világosan megmondja: 
„Et concluduntur vespere sollenniter cum Benedicamus quocunque".ítl'i 

g. Húsvéti népszokások 
„Az nagyhéten való ájtatos imádságok" közül, melyeket a Gömö-

ry- és a Thewrewk-kódex közül „Húsvét napján letérdepelvén tartsd 
kezedben egy égő gyertyát... jegyére, hogy Urunk feltámadott." E na-
pon 10 Miatyánk, Üdvözlégy járt, mert „az napon tízszer jelent meg az 
tanítványoknak".816 A palócoknál 40 Miatyánkot és Üdvözlégyet mon-
danak el Húsvét napján, mert az Üdvözítő feltámadása után még 40 
napig társalgott tanítványaival és az első hívekkel.817 

A magyar kódexek imádságai szólnak a feltámadás tényét részle-
tezve és kiszínezve Jézus és a Szűzanya találkozásáról, kik „állanak 
azért és egybebeszélvén, örülvén és az húsvétet nagy szerelemmel és 
gyenyerűséggel viselik".818 Azután Mária Magdolna Jézus-keresését 
írják le - mint az ismertetett szekvenciák - , melyek hatással lehettek a 
máig élő népszokásokra. Sokat szerepel Jézusnak Arimatiai Józseffel 
történő találkozásának jelenete is, aki a földrengéskor elájult és csak 
akkor tért magához, mikor Jézus „mennyei harmattal engem meg-
ente".819 Ez utóbbi halvány nyomát mutatja a húsvéti öntözésnek is. 



A föltámadási - és búzaszentelő - körmenetnek profán vetülete a 
húsvéti határkerülés. Az a tény, hogy katolikusok és protestánsok is 
egyaránt ismerik, középkori eredetre mutat.820 A középkorban ta-
vasszal a jelesebb ünnepeken a földeken a vetések között ereklyék-
kel, zászlókkal énekszóval processziókat tartottak, hogy a vetést bő-
vebb termésre hozzák, a kártevő szellemektől megoltalmazzák, az ün-
nepek ünnepén pedig mintegy hírül vitték a földnek az Úr nagy 
győzelmét, hogy a gonosz szellemeket, a természet csapásait a föltá-
madt Krisztus hatalmával a vidéktől elrettentsék. Egy 1665. évi vallo-
más szerint: „az mi romano-catholica religionkban régi bevött szokás 
az volt... hogy minden húsvét napján határt kerülénk, azaz processiót 
járánk".H21 A Székelyföldön így imádkoztak e határkerülés alkalmával: 

„Úristen áldd meg határunkat, szőlőhegyeinket, kertjeinket, áldd meg fa-
lunkat, hajlékainkat, áldd meg hazánkat, nemzetünket, küldd el hozzánk az 
igazságot, a törvényt, adj jó elöljárókat. Távoztass el mezeinkről jégesőt, sás-
kát, árvizeket, falunktól a tüzet, idegeneket. Adj bő termő esztendőt s békes-
séget. Úristen halld meg imádságunkat."K22 

Maros, Torda megye református községeiben is zsoltárokat énekel-
nek: Te benned bíztunk eleitől fogva... Határt rendelt az Úristen... és 
hálaimádságokat mondanak a közben tartott pihenőkön.823 

Az ételszentelésekről már megemlékeztünk, úgyszintén az egyes 
megáldott ételek szimbolikájáról. A nagy ünnepeken általában szoká-
sos ajándékozás tárgya Húsvétkor elsősorban a tojás, mely az új-
jászületés jelképe. 

A kereszteléssel állhat kapcsolatban a komatál küldése is, ez 
azonban Fehérvasárnapra helyeződött át. 

2. Húsvéthétfő 

Húsvéthétfő liturgiájának nincs semmi eltérő vonása az első na-
pétól. 

A naphoz fűződő népszokásról, az öntözésről kell megemlékez-
nünk. Régi magyar elnevezései is mind ehhez kapcsolódnak: vízbe-
mártó-hétfő, vízbehányó-, vető-, vetélő-, öntöző-hétfő.82,1 

A minden bizonnyal ősi húsvéthétfői köszöntő is a vallásos kez-
det után az öntözésre és a viszonzásul járó tojásadományozásra tér 
rá későbbi versszakaiban: 



Ma van húsvét napja, másodéjszakája 
jól tudjátok, 
Kinek első napján, Jézus feltámadván 
dicsőségbe. 

kegyes szüzek, keljetek fel... 

Hímes tojás lészen, tizenkét pár készen, 
mi számunkra, 
Ha az nem úgy lészen, vízipuskám készen, 
rátok lövök.1825 

Ez a húsvéthétfői locsolkodás, öntözés ősi pogány hiedelemben 
gyökerezik, melynek erotikus jellege volt. Az öntözés a termékeny-
séget akarta elővarázsolni. Eredete még nincs kellőképpen tisztázva. 
Valószínű, hogy keresztény hagyományok is szövődtek bele, hiszen 
régen a vízbe merítéssel, leöntéssel történő keresztelés Húsvétkor 
volt. Hathatott az asperges körmenet, általában a szenteltvízhintés 
szokása, mely végeredményben megint a keresztségre akar bennün-
ket emlékeztetni. A nép az ősi szokást tartotta fenn és alkalmazta a 
maga igényei és fölfogása szerint. A Cornides-kódex még más ma-
gyarázatot is ad: a Jézust kereső jámbor asszonyokat a zsidók leön-
tötték vízzel, nehogy elhíreszteljék Jézus föltámadását.826 

A húsvéti határjárásnak egyik ma már csökevényes maradványa a 
húsvéthétfői kecskeméti Emmausz-járás, mely a napi evangéliumból 
- ez ugyanis az emmauszi tanítványokról szól - is meríthetett indí-
tást.82 A németek ekkor tartják húsvéti lovaglásukat.828 

3. Húsvét hete 

Az egyházi év legnagyobb ünnepét egy álló hétig ünnepli az 
Egyház, egy hétig cseng a „hodie" a szentmise graduáléjában s a 
zsolozsma responzóriumaiban, mintegy ki akarván tolni ezt a szent 
napot az egész hétre. Egyes helyeken - mint már említettük - a hét 
minden napján megismételték a körmenetet. A szekvenciákból vi-
szont annyi állt rendelkezésre, hogy szinte minden napra jutott más-
más belőlük: 

Húsvéthétfőn NOTKER-nek a „Pangamus Creatori atque Redemptori gló-
riám..." kezdetű szekvenciáját vették.K2y 



Kedden ugyancsak NOTKER-nek „Agni pascalis esu potuque dignas..." 
kezdetű művét."3" 

Pénteken a „Carmen suc dilecto Ecclesia Christi canet..." kezdetűt, mely-
nek ugyancsak NOTKER a szerzője.031 

Ez a nap különben az „ebijesztő péntek" a nép nyelvén, az elne-
vezés onnan vette eredetét, hogy ezen a napon megint böjti eledelt 
esznek, s mivel a kutyának nem dobnak csontot, az eb megijed, azt 
„gondolván", hogy megint a hosszú Nagyböjt kezdődik.832 

Rómában a „Fehér ruha levetésének szombatján" osztotta ki a pá-
pa a hét csütörtökén szentelt „Agnus Dei"-ket. Ezek kis viaszdarab-
kák, az Isten Bárányának képével. Eredetük valószínűleg a húsvéti 
gyertya feldarabolásának szokására vezethető vissza.833 A középkor-
ban és a katolikus megújulás korában nálunk is igen nagy népszerű-
ségnek örvendett. Több helyen oltárok, szobrok díszeként szerepel. 
A XVI. század végén a váradi jezsuita misszió ördögűzésre használja. 
Fenesen Agnus Dei oltja el csodálatosan az egyik gazdának kigyul-
ladt házát. Magyari protestáns prédikátor szerint a katolikusok nya-
kukba akasztva is hordták. A XVII. század folyamán is állandóan ost-
romolják Rómát Agnus Dei kérésével.834 

Fehérvasárnapnak szekvenciája a „Rex regum dei agne leo iuda 
magne crucis virtute..." kezdetű. 

HERMANNUS CONTRACTUS-nak ez a műve nálunk csak a Pozsonyi „H" 
és „B" kódexekoe.n található, nem volt tehát általános. A XV. századi kéz-
írásos Ord. Strig. erre a napra is a „Mundi renovatio..." kezdetűt írja elő. 

„Mátkáló vasárnap"-nak is hívják Fehérvasárnapot, azért, mert a 
Nagyböjtben tiltott esküvőket rendszerint ilyenkor tartják. A nap szo-
kása a komatálküldés, keresztkomák kiszemelése a kereszteléssel áll-
hat kapcsolatban. A testvérré fogadás pogány szokásának s a Krisz-
tusban egy testté kereszteltek örömének megcsillanó nyomát fe-
dezhetjük fel benne.835 

* * * 

Dolgozatunkat a Húsvét utáni első vasárnappal lezártuk. Össze-
gyűjtöttük ugyan még a húsvéti idő hátralévő részére, Áldozócsütör-
tökre, Pünkösdre és Űrnapjára vonatkozó adatokat is, de nem akar-



tuk máris eléggé terjedelmes dolgozatunkkal még jobban átlépni a 
szokásos kereteket. Teljességre az anyag roppant töredékes volta 
miatt különben sem törekedhettünk. Középkori hazai liturgiatör-
ténetünk emlékei egy darabokra tört művészi alkotáshoz hasonlítha-
tók - amint ezt már bevezetőnkben leszögeztük - , melynek nagyon 
hiányosan megmaradt töredékeiből is a nagyság és nemesség, mind-
amellett nem kevés egyéni vonás is felcsillámlik és enged következ-
tetni a tökéletesen soha vissza nem állítható műalkotás szépségére, 
fenségére. 

Középkori liturgiánk jellemző vonása mindenekelőtt, hogy nem 
volt egységes előírás, ennek következtében nem volt még olyan 
pontosan meghatározva, mint napjainkban, fejlődött, bővült vagy rö-
vidült, az egyes helyeken egymástól eltérően alakult. Mindamellett 
mégsem szigetelődött el, átvette - sokszor a legelsők között - néha 
a távolabbi újításokat is: új ünnepeket, liturgikus szövegeket. így 
szembeötlő a római alapokon a monasztikus hatás. Ennek magyará-
zata a bencések térítő tevékenysége és nagy szerepe volt hazánk 
vallásos és kulturális életének megindításában. (L. pl. karácsonyi 
genealógia- olvasás.) Ezzel karöltve jelentkezett a frank hatás is. A 
liturgikus könyveink mintájául s így a lelkiség alapjául szolgáló első 
szertartáskönyveink szinte mind monasztikus-frank eredetűek.836 Ta-
lálkozunk azután természetesen német hatással is (a szenvedés ün-
nepei, szekvenciák). 

Sajátos magyar vonásnak mondhatjuk általánosságban a túlzások 
tompítására, mérséklésére való törekvést, a sajátos szertartások közül 
ki kell emelnünk a ma is meglévő - a középkorban azonban sokkal 
gazdagabb - szentsírállítást és föltámadási szertartást. 

Az adatok és feldolgozások hiánya miatt a hazai liturgia sajátos 
fejlődését és alakulását nem tudjuk kimutatni, mindazonáltal a XII-
XIII. századi nagy szellemi átalakulásnak837 nyomai, hatása nálunk is 
kimutatható. Ezt a gótikus szellemet, az individuum betörését a litur-
gia objektív kereteibe jelzik: az egyéni áhítatgyakorlatok, a népi áj-
tatosságok, a clramatizálásra való törekvés, az Úr Jézus történeti alak-
jának nagyobb tisztelete. Az Oltáriszentség szemléletének és tiszte-
letének átalakulásában is együtt haladt a magyarság a külfölddel, sőt 
éppen ebben a legelsők között volt. 

Feltűnő még Esztergom, ill. az esztergomi rítus liturgikus kisugár-
zó ereje. 

A szétágazó és sok töredékes adatot nem tudtuk mindig kielégí-
tően értelmezni. Látjuk feldolgozásunk gyarlóságát is. Szándékosan 



hoztuk az - olvasást néha talán fárasztóvá tevő - eredeti szövegeket: 
egy későbbi, esetleg más által történő további feldolgozás megköny-
nyítésére. 
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358 Uo. 
359 A XVI-XVII. század folyamán a Szentszéktől kért fölmentésekre nézve 1. 

Galla, Felhatalmazások... 52-54. 
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Katona, Hist. Oit., XX. I. 620. 
Szvorényi, Deer. Synod., 228. 
A Szentszék az engedélyt nem brève, hanem utasítás által közölte a ma-
gyar püspökökkel. Mivel írásos nyoma ennek csak Rómában volt s az 
idegenből jött misszionáriusok ezt nem tudhatták, hanem a világegyház 
szigorúbb böjti fegyelmét követelték meg. A XVII. század folyamán 
szenvedélyes vita adódott ebből. L. Galla, Fulgenzio da Jesi ferences 
misszionárius vitája a böjtről a gyöngyösi jezsuitákkal. KLny. a Regnum 
1944-47. évfolyamából. 
VH 522. 364 VH 526. 
Ord. Strig., 1505. VH 572. 366 Ord. Telegd., 1580, VH 572. 
Ord. Strig., ms XV. s. VH 523. 
Érdy IV. 411, Döbrentei 150, Jókai 26. 
Margit-legenda 14. 370 Bálint, Népünk ünnepei. 179. 
Franz, I. 462. 372 1. táblázat. 
RLlit 44. f. 38. 374 RLlit 63- f. 50. 
RLlit 72. f. 41. 376 RLlit 75. f. 24-25. 
RLlit 82. f. 34-35. 378 I. 465. 
Zalán, MKSz 1927, 49. 
Mint ezt az 1505. évi Ord. Strig. is előírja: „Tandem omnes in ecclesia 
existentes ascendunt ut incinerentur: vnus interim aspergit eos aqua be-
nedicta" VH 573-
MR-ban a szertartás elején van. 382 RLlit 113- f. 37. 
RLlit 116. f. 24. 384 RLlit 157. f. 29-30. 
„Quomodo benedicantur cineres. Ante missam orationes leguntur sub 
silentio ad benedicendos cineres, post orationes vero a cantoribus in-
cipiuntur antiphonae: Immutemini... Inter vestibulum... et interea im-
ponuntur cineres (a hosszabb formulával)... postea Exaudi nos cum 
psalmo Concede nobis... Post circuitum benedicuntur omnes ante pro-
cessum sermonis." VH 519. 
Egyet, kt cl 36. - RLlit II. 387 Péterfy I. 60. 
Péterfy I. 296. 
Szvorényi, Hist. Eccl. Regni Vngariae amoenitates. 76. 
Szvorényi, i. m. 78. 391 MKSz 1927, 49. 
I. m. 44-47. 
A pozsonyi és nyitrai társaskáptalanok a magyar kereszténység elejétől 
kezdve különös, kiváltságos helyet foglaltak el. Pl. a székesegyházak 
mellett nekik, és csak nekik volt meg az engedélyük az istenítéletek 
lefolytatására. L. Závodszky Levente, A XI. századi törvényeink. Nyitrát 
Kálmán püspökségre emelte s ezzel visszaállította a honfoglalás előtti 
püspökséget. A pozsonyi prépost később is quasi episcopus volt, mint a 
szepesi, akit elvétve episcopus scepusiensisnek is neveztek okleveleink. 
Az esztergomi egyházmegye nem ismerte a pozsonyi főesperességet, ill. 
azon a vidéken a prépost volt a főesperes még a középkor végén és a 



kat. megújulás korában is. Őt úgyszólván nem is tekintették a káptalan 
tagjának, hanem külön dignitásnak és országos méltóságnak. A hódolt-
ság korában többnyire hódoltsági püspökök voltak a prépostok. (Galla 
professzor úr szíves közlése.) 

394 Die Büsserentlassung in der alten abendländischen Kirche. Theol. Quar-
talschr., 82 (1900) 481-534. - Der Büsserplatz im Abendland, uo. 85 
(1903) 234-270. 

395 Geschichte des Ablasses im Mittelalter... Paderborn, 1922-1923. 
396 Die abendländische Kirchenbusse im frühen Mittelalter. Breslau, 1930. 
397 Die lateinischen Bussriten. Innsbruck, 1932. 
398 Jungmann, i. m. 21. 
399 Uo. 22. - vö. Szt. Benedek életrajza. Dial. II. 23. PL 66, 178-180. 
400 Jungmann, i. m. 23-
401 Schmitz M., Die Bussbücher und die Bussdisciplin der Kirche. Mainz, 

1883, 65. 

404 Pl. a XIV. századi jászói breviáriumban: az egyik nagyböjti feria Be-
nedictusa. után: „Post primam collectam sequitur ant. pro penitentibus: 
Convertimini ad me... V. Converte nos deus... Or. Parce domine, par-
ce...", a Magnificat után: „Sequitur ant. pro penitentibus: Vivo ego dicit 
dominus... V. Peccavimus cum patribus... Or. Exaudi quesumus comi-
ne... Egyet, kt cl 36. f. 174. RLlit II. 

405 Martène, De ant. eccl. ritibus, I. c. 6. art. 7. ordo 9-
406 RLlit 44. f. 39. 407 RLlit 83. f. 36. 
408 RLlit 138. f. 26-27. 409 VH 519. 
410 RNyomt 340-341. 411 Babik, i. m, 273. 
412 Benkóczy E., Sajbózás, Ethn 1910, 113-114. 
413 Réső Ensel 207. 414 VIII. 4. 
415 XI. 360-362. 416 II. 277. 
417 Bálint, Népünk ünnepei 60. 418 Móra I , Népr. Ért. 1913, 79-88. 
419 Udvardon, Felső-Komárom vármegyében a koldusok ma is a templom 

főbejáratának a két fala mentén (a kórus alatt) hosszú padokon ülnek 
az istentiszteletek alatt és a hívek, főképpen bizonyos alkalmakkor, pl. 
gyászmise vagy fogadalom alkalmából, pénzt, kalácsot stb. osztogatnak 
a mise után a koldusoknak. A koldusoknak külön „bírójuk" van, „kol-
dusbíró", ez a fejük. (Galla prof. úr közlése után.) 

420 Döbrentei-kódex 258. 421 I. m. 286. 

402 Jungmann, i. m. 64. 403 Uo. 69. 

422 RLlit 167. f. 36. 
424 Döbrentei-kódex 151, 152. 
426 Radő, Szelepchényi 372. 

423 RLlit 174. f. 40. 
425 Naptára. 
427 RLlit 45. f. 41. 

428 154, 256. 
429 Madarász, Elmélkedések. - Velledits után 252. 
430 I. m. 286. 
432 VH 572. 

431 Velledits után 252. 



433 Döbrentei 156, Lányiul, Weszpré mi-kódex 
434 Babik, i. b. 275. 
435 Velledits, i. h. 253, de ez a III. vasárnapon van. 
436 Artner, i. m. 126. 437 VH 577. 
438 Az 1413- évi kölni zsinat rendeli el először, a Húsvét utáni III. vasárnap 

utáni péntekre. 1727-ben XIII. Benedek teszi mai helyére s terjeszti ki 
az egész Egyházra. Eisenhofer, i. m. I. 596. 

439 Chevalier, i. m. 17046. RHymn 589. 
440 RNyomt 101, 47. 
441 Chevalier szerint II. 599 legrégebbi előfordulási helyei: XV. s. Hussit -

1483, Wratisl. - 1498, Pragens. - 1524, Posnan. 
442 Chevalier, 17046 - RHymn 589. 
443 Bálint, Népünk ünnepei 183. 
444 RLlit 147. 445 RLlit passim. 
446 RLlit 119. 447 RLlit 106. 
448 Takács J., Dogmatika (Egyet, előad.) 
449 Die Messe 157. 450 Franz, Die Messe... 159. 
451 Uo. 160. 452 VH 567. 
453 Rllit 73- f. 1-2. A Pozsonyi „F" kódex Dom. I. post Pascha-ra hozza. 
454 RLlit 170. f. 24-28. 455 RLlit II. 
456 Külföldön a XIV. századi Olmuc - S. Margarete Novea Civit. - 1340. évi 

Grad. Cranenburgense kéziratokban található, tehát németországi erede-
tű Ch 7944 - RHymn 298. - RNyomt 104,58 - ALI 54,211 - LH. II. 91. 

457 Müncheni kódex naptára. 458 Lányi-kódexei. 
459 A magyarországi Szent Vér-tiszteletről: Kónyi M., A hátai apátság Szent 

vér ereklyéje. Regnum, 1937, 117-140. - Kónyi M. - Holub. - Csalog. I. 
- Dercsényi D., A bátai apátság és Krisztus vére ereklyéje. Pécs, 1940. 

460 Melich, i. m. 287. 
461 Magyarul a Weszprémi- 6, 7, 8, Lányi- 339, Thewrewk- 277, és a Wink-

ler-kódexben 149 fordul elő, a latin hungarizmusokat a Nagyhét egyes 
napjainál idézzük. 

462 157. 463 5. 
464 Bálint, Népünk ünnepei 465 Eisenhofer, i. m. I. 505. 
466 RLlit 45. f. 45-48. 467 RLlit 63-64. f. 98-102. 
468 RLlit 66. f. 38-40. 469 RLlit 75. f. 56-58. 
470 RLlit 91. f. 83-87. 
471 „Ministri utantur suis indumentis sc. dalmatica et subtili usquedum pera-

gatur precessio, deinde laventur cruces et vexilla et exeuntibus cantor 
incipiat: Surgite sancti et cantent donee veniant ad locum, ubi benedi-
cendi sunt rami. Ibique ramis omnibus ante gradum altaris super men-
sam decenter ornatam positis statim cantor cum sollempnitate incipiat 
R. Circumdederunt me... V. Ne perdas... Or. Visita qu. dne. plebem tu-
am..." A továbbiakban teljesen egyezik a nyomtatott misszálék rendjé-
vel. RLlit 116-117. f. 54-56. 



472 „In die ramis palmarum poet terciam ebdomadarius sacerdos solito mo-
re aquam benedictum et usitatam orationem dicat, ad processionem 
vero R. Circumdederunt me... Deinde diac. benedictionem accipiens et 
salutationom pretermittens legat evangelium: Cum appropinquasset. . . 
Sequitur benedictio florum. Or. Deus cuius Filius... Filium tuum Unige-
nitum pro redemptione... Hys orationibus dictis aspergantur aqua bene-
dicta et thurificantur, ac distribuuntur centanturque ant. Pueri hebreo-
rum... Finita itaque collecta revertitur processio eo ordine quo vénérant 
et cantantur ant. Cum appropinquasset . . . Cum audisset. . . Ante sex 
dies... Occurrunt turbae... Ceperunt omnes... Cum igitur interim ante 
fores templi ventum fuerit ibidem fiat statio et statim ad nutum cantoris 
ingrediantur fratres. Pueri et intrant in ecclesiam qui: Gloria laus cantare 
debent. Postea denudata cruce incipiat abbas: Ave rex noster fili david, 
qua incepta crux discoperiatur, tunc flexis genibus adoratur. Sicque 
adorantes ante eandem versis vultibus ad alterutrum percantent. Or. O. 
s. d. qui vitam humani generis... Postea sermo fieri solet, quo finito 
abbas R. incipiat: Ingrediente et intrent ecclesiam in statione ante altare 
s. crucis. Ant. Collegerunt..." Egyet, kt cl 36. f. 43-44. RLlit II. 

473 RLlit 157. f. 64-66. 474 RLlit 129. f. 73-77. 
475 REszt 119. f. 1-9. 476 Fraknói, MKSz 1888, 4. 
477 VH 577. 478 VH 577. 
479 VH 577. 480 Egyet, kt A. 102 f. 111-120. RLlit II. 
481 Egyet, kt A. 110 f. 144-155. RLlit IL 
482 Eisenhofer, i. m. I. 510. 483 REszt 121 f. 74-75. 
484 Nemz. Múz. clmae 398 f. 1-23. 
485 B. R. C. 1899. júl. 7. n. 4044 ad 2. 
486 RLlit II. 
487 Nemz. iMúz. clmae 102 f. 3. RLlit IL 
488 Kassai Múz. II. A. XXIV. f. 7-57. 
489 I. m. 302. 
490 Wiepen N., Palmsonntagsprozession und Palmesel. Bonn, 1900. 
491 Arc. Ért., 1917, 144. 492 Bálint, Népünk ünnepei 191. 
493 Eisenhofer, i. m. I. 510. 494 Bálint, Népünk ünnepei 192-193. 
495 Bruckner Jenő, A nagyböjt eltemetése Boldogon. Ethn 1933, 66-67. -

Lajtha László, Kiszejárás Ipolybalagon. Ethn 1933, 161. 
496 Réső Ensel, i. m. 167. - Kodály, Zoborvidéki népszokások. Ethn 1909, 

120-121, Ethn 1913, 237. - Kerényi, Jeles napok 134, 145, 138 szám. 
497 MS ion 1865-1896. évf. 88. 
498 REszt 121. f. 19-35. 
499 RLlit 67. f. 43. 
500 Az különben, hogy Nagycsütörtökön passiót énekeltek volna, nyilván-

való elírás, ilyen adattal sehol sem találkozunk. 
501 134. 502 Rippel, i. m. 73. 
503 Lonovics, i. m. I. 147. 



504 A nép részvételét a kórusimádságon részletesen tárgyaltuk, a Megteste-
sülés ünnepkörénél. 

505 Nemz. Múz., clmae 132. f. 200. 
506 Csíksomlyói ferences kt cl 2. f. 40. 
507 jászói premontrei főkt „Kézirat" „93" f. 4. RLlit II. 
508 Nemz. Múz. clmae 113- f. 218. RLlit II. 
509 A gyertyák száma különben változó volt: 24-15-14 sőt 9-7 is szerepelt. A 

15 Belethus szerint a 12 apostolt és a három Máriát jelentette. 
510 VH 531-533. 
511 Ep 25,7. PL 20, 559. 
512 Jungmann, Lateinische Bußriten 1A. 
513 „Ordo in introductione penitentium. Item finitis omnibus horis versus 

pulsetur cum magna campana. Ad choaim congregatis omnibus clericis 
dominus episcopus cum suis ministris ad hoc tabulatis indutis vestibus 
rubeis, videlicet cappa habens mitram et baculum pastoralem. Et cum 
eo aliis sex dyaconi et totidem subdyaconi ex sacerdotibus festivitatis 
tabulati dalmaticis induti. Et dominus archidiaconus cathedralis alba 
solum cum stola indutus, pedibus nudis, habens sceptrum ligneum in 
manu procedat de sacrario ad porticum ecclesie stantibus penitentibus." 
Dankó, MKSz 1888, 131. 

514 „Postea dominus episcopus aspergat eos aqua benedicta et thurificet. 
Deinde immediate tangat quemlibet ipsorum cum bacula pastorali et 
dicat, Exurgite qui dormitis! ut in libro." Ez a megjegyzés viszont feltéte-
lezi, hogy szertartáskönyveinknek is tartalmazniuk kellett ezt a szer-
tartást. „Quibus finitis penitentes seorsim accédant ad dominum epis-
copum adorare in fasdistorio habentes candelas ardentes in manibus, et 
tenentes ligna super capita eorum. Et dominus episcopus osculetur eos. 
Milieribus autem ad osculandum prebet annulum episcopalem. Et peni-
tentes frangant ligna super capita corum et vadant ad priorem locum 
vbi se prosternant sicut prius. Deinde dominus episcopus dicat hanc 
orationem: Presta quesumus domine... Finita oratione dyaconus dicat: 
Humiliate vos ad benedictionem. Sequitur oratio benedictionis. Effunde 
quesumus domine.. . cum aliis sequentibus. Ultimo annuntiat eis archi-
diaconus qui infra spácium anni instantis préparent se ad Curiam Roma-
nam per absolutionem, quia ista non est absolutio sed reconciliatio." 
(Dankó: MKSz 1888, 132). Ez fényt vet arra is, hogy ilyen nyilvános ve-
zeklést azoknak kellett tartaniuk, akik fenntartott bűnökbe estek. 

515 III. karthagói zsinat c. 29. 
516 RLlit 139 és 145. 
517 „Benedictio ignis in cena domini et in parasceue: Miserere... Judica... 

V. Ut veniat super nos misericordia... D. s. p. o. e. d. in nomine tuo 
benedic imus hunc ignem cum cera et omnibus aliminiis eius. Be-
nedictio incensi D. o. d. abraham... (Franz, I. 429, 2.) Aspersio... Reditu 
Ps. Dominus illuminatio... Nemz. Múz. clmae 330. f. 65-66. - RLlit II. 



518 Schuster I., Eucbaristia lucernalis. Liber Sacramentorum, IV. 22-30. 
519 így pl. a Gelasianumban. Eisenhofer, i. m. I. 517. 
520 Mint a Pozsonyi „I" kódex megjegyzi, „In cena domini post horam no-

nam missa in omnibus ecclesiis sollempniter agatur. Sed Gloria, Credo 
et ite missa est non cantatur, nisi in ecclesiis, ubi chrisma consecratur et 
non in aliis." RLlit 129. f. 92. 

521 Mint pl. Bithacia felvidéki falu plébánosának bejegyzéseivel ellátott 
1512-ben nyomtatott Miss. Strig.-ben: „... ad missam cum campanis com-
pulsus, tandem non nisi ad eleuationem." RNyomt 33. 

522 Eisenhofer, i. m. I. 517. 
523 „In cena domini hora tercia sonentur campane ad missam et dimittentur 

usque missam magni sabbati, quas tunc sonabunt ad eundem cantum 
scilicet Gloria." RLlit 45. f. 48. 

524 „Feria V. in cena domini ad missam tangantur campane et sic sileant 
usque ad sabbatum." RLlit 64. f. 116. 

525 „Deus a duo et Judas reatus seui poenam..." 
526 in qua nocte tradebatur..." 
527 „... cum diabolus iam misisset in cor, ut traderet eum ludas..." 
528 Pl. a soproni Golso-kódex: „Agnus dei canitur sine osculo pacis propter 

detestabilem salutationem." RLlit 109. f. 45. - A XV. századi Ord. Strig.: 
„In tertio agnus dei dona nobis pacem non dicitur, sed finitur siout pri-
ma duo agnus. Neque ipso die pax datur, nec duobus diebus sequenti-
bus propter parasceue." VH 532. 

529 „Finita communione fiat exhortatio ad populum per unum presbiterum 
et generalis confessio et prohibicio omnino fiat in ydomate moraui-
cali..." de természetesen ez a beszéd a hívek áldozása előtt történt, mert 
így folytatja: „Tunc communicant omnes qui fuerant parati." RLlit 72. f. 
96. 

530 „Hora 7 predicatio, post statim missa." RNyomt 367. 
531 Pásztor, i. m. 68. 
532 „Deinde dividat oblatas presbyter ad frangendum et sumat de ipsis 

intégras oblatas ad servandum usque mane diei Parasceue de quibus 
communionet cum sanguine domini. Sanguis vero Domini eadem die 
penitus consummatur." RLlit 45-46. f. 48-49. 

533 „... Et postmodum hostias consecratas et calicem preparatum cum vino 
et aqua sicut decet et una hostia consecrata super patenam posita et 
cooperta sacerdos cum lucentibus cereis reponat ad locum munitum 
usque ad parasceven." RLlit 109. f. 45. 

534 „Hodie reservat sacerdos in loco honesto et competenti unam hostiam 
consecratam pro die sequenti.. . vel plures si necesse fuerit pro infir-
mis..." RLlit II. 

535 „Post missam pontifex uel prespiter consecratas hostias ponat super pate-
nam et cum syndone munka cooperiat, sigillo suo sigillet et diligenter 
reponat lucentibus cereis in sacrario usque parasceue." RLlit 129. f. 92. 



536 Először a fennmaradó partikulákról intézkedik: „Quas involutas in cor-
porali et positas super vacuum calicem patena opertum peracto officio 
defert presbyter in capellam Wenceslai precedente ipsum incenso can-
delis et crucibus et ponit eas in altari nudo et operit vase figuli." RLlit 
67. f. 43-45. 

537 „Benedictio datur populo, finito officio, hostie consecrate reuerenter 
reportantur ad sacrarium et ponantur ad unam paruam ladulam prece-
dentibus cereis et clapernatione - ez a megjegyzése és hogy morva 
nyelvű prédikációt ír elő: mutatja felvidéki származását - et incenso, 
thure et aqua benedicta aspergatur in sacrario et lumen ardens ponatur 
ante sacramentum." RLlit 72. 

538 „Post Agnus cantatur: Dominus Jesus... Calicem salutaris... Post Vespe-
ris Postcommunio: Refecti vitális... Dyakonus, Benedicamus domino." 
RLlit 45-46. f. 48. 

539 A Communio után: „Qua finita dyaconus accipiens calicem de altari et 
vertens se ad chorum incipit tonaliter ad Vesperas Ant. Calicem saluta-
ris... Statim sine capitulo responsorio et ympno et versiculo sequitur ad 
Magnificat Ant. Cenantibus. Quo finito et Ant. repetita presbiter stans ad 
altare qui celebravit missam cum vesperis claudit cum Or. Refecti vitali-
bus alimentis..." RLlit 67. f. 43. 

540 A nagycsütörtöki Communióhoz odaírta „missans", ezt tehát egyedül 
csak a miséző énekelte; az antifónához: „Incipit missans. Soli scolares 
cantabant." RNyomt 367. 

541 Rationale I. 6. c. 76. n. 1-3. 
542 VII. 250. 
543 „A vespera autem huius diei nuda sint altaria usque in mane sabbati", 

RLlit 46. 
544 „... officians exuta uel deposito ornatu uel casula accipiat vinum et 

aspersorium et circuiens deponat tegumina altarium et cantet submissa 
voce R. Circumdederunt me... et fundet vinum super altare ad cornua 
altaris in modum crucis..." RLlit 72. f. 96. 

545 „... ad altare beate Virginis: Christi virgo... Ad singulis altaria lauando 
cantentur R-a sanctorum in quorum honore consecrata sunt..." Egyet, kt 
cl 36. f. 46. RLlit II. 

546 „... lauentur cum vino et aqua mixta vino..." RLlit 109- f. 45. 
547 „Post refectionem sacerdos cum accolito denudat altaria..." Egyet, kt 

A. 102. f. 133. 
548 REszt 119. 
549 Mandatum után említi: „Et interim altaria debent denudari. Incipit ymp-

nus: Tellus et etherea... et cetera cum ingrediuntur chorum. Sed de isto 
ympno solum canuntur duo aut très versus. Deinde episcopus antipho-
nam: Diviserunt.. . psalmum: Deus meus.. . resumendo antiphonam: 
Diviserunt... Et interea pontifex abluit altaria denudata, hys omnibus 
completis, per chorum dicitur completorium sub silentio." VH 533. 



550 Szt. Margit élete VIII. 4. Lányi VII. 339. 
551 „... hora competent i facto signo cum tabula conueniant fratres ad 

faciendum mandatum. Maiores abluunt pedes, tergunt et osculantur et 
interim hec subscripta cantantur uel omnia, uel in parte pro disposi-
cione cantoris." Egyet, kt A. 102. f. 133-141. RLlit II. 

552 Soproni városi levéltár Nr. 207. f. 2. RLlit. II. 
553 A ma is használatban lévőkön kívül a következőket: 2. Postquam surre-

xit Dominus... 4. Vos vocatis me Magister... 7. In diebus illis mulier que 
erat in civitate peccatris... 8. Maria ergo unxit pedes. . . 10. Diligamus 
nos invicem... REszt 119. 

554 f. 80—86. RLlit II. 
555 „Tellus ac ethere jubilent in magna cena principis..." RLlit 129. f. 92. 
556 „Ad manda tum in cena domini de sero conveniant omnes clerici. 

Epistola sine titulo, evangelium sine Dominus vobiscum et sine tytulo 
convenienti, preterea tarnen festiualiter, ut hys finitis cantores debent 
incipi ant. et R. in hoc conveniens. Tunc dominus pontifex vel archidia-
conus vel quis deputatus ad hoc pedes discipulorum lauari debent et 
osculari. Interim ant. ad Kyrie canitur. Hys peractis per eundem pontifi-
cem dicitur Mandatum nouum... Chorus respondet vt diligatis inuicem. 
Et quidem postea fiat sermo ad clerum." VH. 532-533. 

557 „In Eccl. Metr. Strig. peracto mandato panem et vinum distributum fu-
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a következő címen: 

Bencés Kiadó 
9090 Pannonhalma 

Vár 1 
Tel/Fax (96) 570 123 



\ 7 7 - -, ; - v ^ . 7 " 7 7 -

• 

• 

- •• ... • - -

-

• 

. 7 , 7 - 7 7 7 - 7 " - -, .7 -7.. r - v . í - - = 
• 

- . 

. 

; . V". : - - - , 

- ' 

-

-í •.•.••'•• 7 • 7-71-,. •• ; 7 - - , v " .;•••••>. , 
• " ; - . . : ; ' ' ^ 

. - • • , - • ' • • -
' • . 7 ' • * • . . ' ' 



Galambos Ferenc Iréneusz bencés atya liturgiatörténeti értekezése 
komoly tudományos fegyverzettel és módszertannal készült, 

eredetileg 50 esztendővel ezelőtt. A történelem szólt bele abba, 
hogy idáig nyomtatásban nem jelenhetett meg. 

Munkája arra is fényt vet, hogy az 50-es években Radó Polikárp OSB 
professzorsága alatt milyen reményteljes 

liturgiával foglalkozó nemzedék létezhetett. 
A sajátos végeredmény: középkorban élt eleink hitének, 

hitük imádsággá és ünnepléssé szerveződésének, 
hitvalló istendicséretének szakavatott ismertetése. 

Amikor a Pannonhalmi Füzetek sorozatban megjelenhet ez a munka, 
a Hittudományi Kar könyvtárának polcáról, 

a régi disszertációk sajátos ismeretlenségéből lép elő 
a szélesebb nyilvánosság elé. 

S így nem csak forrásanyag lehet azok számára, 
akik a liturgia csodálatos titkaival szakmailag akarnak foglalkozni, 

hanem minőségre, láttatni tudásra, 
alázatos tudományos elkötelezésre is példát adhat. 

Ára: 1100,- Ft 
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