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Bán Imre 

 

 A Karthausi Névtelen műveltsége című tanulmányában a következőket írja: 

 

 „Ismeretes, hogy a Karthausi Névtelen műve prédikációs kötet, amelynek De 

Tempore része advent 1. vasárnapjától farsang vasárnapjáig tart, s ezen az 

ünnepkörön kétszer halad végig, először az epistolák, majd az evangéliumok 

rendjében. A szentekről szóló beszédek, a De Sanctis részlet jóval 

terjedelmesebb és Szent András napjától (nov. 30.) Szent Katalin napjáig (nov. 

25.) tart, tehát az egész egyházi évet felöleli. Már Timár Kálmán figyelmeztette 

a kutatást, hogy a Karthausi breviáriuma nem egészen azonos a ma használatos 

Breviárium Románummal. Oka az általános középkori tarkaságban és a rend 

sajátos liturgikus gyakorlatában kereshető. Nem lévén a kérdésnek szakértője, 

pusztán a feltűnőbb eltérések lajstromozására szorítkozom."39 Bán Imre a 

Breviárium Romanum helyett nyilván Missale Romanumot akar mondani, 

hiszen a kódex epistolái és evangéliumai nem a breviárium, hanem a szentmise 

olvasmányai. De akármelyikre gondolt is, a Karthauzinak egyiket sem kellett 

követnie, sőt az volna a feltűnő, ha ezekből venné az epistolákat és 

evangéliumokat. A középkorban ugyanis nem beszélhetünk egységes Missale 

Romanumról, s egységes perikóparendszerről, hanem csak rendszerekről, mert 

több, egymástól meghatározható pontokban eltérő perikóparendszer volt 

használatban. Nagy vonalakban a következőképpen tudjuk ezeket felvázolni : 1. 

A későbbi Missale Romanumn&k (amely a Tridentinum óta egészen a legújabb 

liturgikus reformig használatban volt) megfelelő rendszer. Ebben advent 1. 

vasárnapján is (Erunt signa . . . Lk. 21,25 — 33) és az egyházi év utolsó 

vasárnapján is (Cum videritis . . . Mt. 24,15—35) az utolsó ítéletről szólt az 

evangélium. Év közben a szokásos, általunk is ismert szakaszokat olvasták. Ezt 

a rendszert használják azok a kódexek, amelyeknek akár incipitjében, akár 

kolophonjában szerepel ez a megjelölés: Missale secundum usum Romanae 

Curiae. A tridenti zsinat azután ezt tette az egész egyházra kötelezővé. Ez — 

legalábbis nálunk — kevésbé volt elterjedve. Használták a ferencesek, az 

augusztinusok. 2. Egy másik rendszer: Advent 1. vasárnapján Jézus jeruzsálemi 

bevonulása (Cum appropinquasset . . . Mt. 21,1 — 9) és az egyházi év utolsó 

vasárnapján a csodálatos kenyérszaporítás (Cum sublevasset . . . Jn. 6,5 — 15) 

az evangélium. Ezek az úgynevezett könyörület perikópák: legtöbbjük 

könyörületet, irgalmat sugároz. Nézzük csak sarkalatos pontjait:  

Adv. 1. vas : Cum appropinquasset . . . Mt. 21, 1 — 9. 38  
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Az adatok egyeztetésében MADAS Edit volt segítségemre; köszönetet mondok 

érte.  

39 BÁN I.: A Karthausi Névtelen műveltsége. Bp. 1976. It. Füzetek 88. — 11 

 

Adv. 2. vas.: Erunt signa. . . (ami az előző rendszerben az első vasárnapon volt). 

Adv. 3. és 4. vas.: ami az előzőben 2. és 3. volt, azaz eggyel eltolva megvan a 

római sorrendje. Nagyböjt 2. vas : a kánaáni asszony (könyörület!) Mt. 15, 21 — 

28. Pünkösd u. 1. vas.: a dúsgazdag és a szegény Lázár (könyörület!) Lk. 16, 19 

— 31. Pünkösd u. 4. vas.: Estote miséricordes. . . Lk. 6, 36 — 42 (könyörület!). 

Ez a szakasz a rómaiban is megvan, Punk. u. 1. vasárnap, de a Szentháromság 

vasárnapja kiszorította. A pünkösd utáni vasárnapok sorrendje tovább már 

ugyanaz, de a Lázárról szóló evangélium beiktatása miatt eggyel eltolva. Punk. 

u. utolsó vasárnap: Cum sublevasset . . .(Jn. 6, 5 — 15) a csodálatos 

kenyérszaporítás: könyörület. Ez tulajdonképpen csak váza ennek a nagyon 

elterjedt rendszernek, amelynek eredete még a Karoling korba nyúlik vissza. 

Radó Polikárp is ismerteti a Libri liturgicihen, az V. táblázatban.40 Használták 

az egyházmegyék, a ciszterciek, domonkosok, pálosok. A Pannonhalmán 

található összes régi misekönyv ezt követi. A tridenti zsinat után nálunk 

Pázmány vezetteti be a nagyszombati zsinaton a római szokást. Az esztergomi 

főegyházmegye legelőször 1632. ápr. 11-én, húsvét napján tartotta a római 

szokás szerint az isteni szolgálatot. A kalocsai és zágrábi egyházmegye nem 

fogadta el a nagyszombati zsinat döntését, itt továbbra is kitartottak a régi 

mellett.41 3. A karthauziak által használt rendszer e kettő kombinációja: 

karácsony előtti időben a rómait, a későbbiekben a második rendszert 

követték.42 Mint láttuk, nálunk a második rendszer volt elterjedve. A magyar 

nyelvemlékekben található perikópa-fordítások is mind ezt követik. Legteljesebb 

a Döbrentei-kódex fordítása.43 Másik kérdés: ha több perikóparendszer ólt 

egymás mellett, tudtak-e egymásról, hogyan reagáltak egymásra. Erre 

vonatkozóan több tanúnk is van. Az egyik Temesvári Pelbárt. A Sermones 

Quadragesimalesu nagyböjt második vasárnapjára szóló szentbeszédek 

mottójában így: ,,Respondens Jesus ait illi: O Mulier, magna est fides tua, fiat 

tibi, sicut vis. Et sanata est filia eius ex illa hóra. Mt. 15,21 etc. . . . in evangelio 

hodierno secundum consuetudinem ecclesiarum plurium." ö ferences, neki a 

római rend szerint Krisztus színeváltozásáról kellene vennie az evangéliumot, de 

helyette a kánaáni asszonyról szólót veszi, mert igen sok egyház azt olvassa. A 

másik tanú éppen a Karthauzi Névtelen. A De Sanctis részben Szent Borbála 

ünnepére való prédikációnál megjegyzi: „Ez may zent ynnepnek epistolayaat ha 

ky akarya meg keresny meg leely zent peter apostolnak ynnepeen fassangban. 

Az zent ewangeliomot meg wgyan ottan wtanna. De myeert secularis mood 

zerent ymez zent ewangeliomot olvassa anya Zent egyhaaz. Azerth azt lassok 

megh. . ."45 S ezt magyarázza: ,,Az ydöben vetekedés leen Iesusnak tanoytwany 

közöt. . ." Visszatérve kiindulópontunkra: a Karthauzi Névtelennél nem az a 

probléma, hogy nem a római rendet követi, hanem az, hogy miért nem a 
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karthauzit követi. Erre Timár Kálmán így próbált válaszolni: mert különböző 

rendű szerzetestestvéreket és apácákat tart szem előtt.46 S a másik kérdés: akkor 

milyen  

40 Libri Liturgici Manuscripti Bibliothecarum Hungáriáé et Limitropharum 

regionum. Recensuit P. Radó Bp. 1973. - 18-19 .  

41 KNAUZ N.: A magyar egyház régi szokásai. Magyar Sión 1865. 406.  

42 Missale Cartusiensis Ordinis. Tauratii in Sabaudia 1679.  

43 Nyelvemlóktár 12. kt.  

44 Pelbartus de TEMESWAB: Sermones Quadragesimales. RMK. III. 129.  

45 Nyelvemléktár 5. 255-256.  

46 Itk . 1927. 223. 

perikóparendszert követ? Erre most szeretnénk megtalálni a feleletet. Radó 

Polikárp a már említett helyen nem bocsátkozik annyira a perikóparendszernek 

elemzésébe, hogy észrevenné: a bemutatott rendszernek van még egy 

sajátossága, amelyet nem szabad figyelmen kívül hagynunk, mert segítségével 

közelebb kerülhetünk egyes misszálék rokoni kapcsolataihoz. Nevezetesen: a 

római rendben és jórészt a második rendszerhez tartozókban is, Újév napján az 

episztola: Apparuit benignitas (Tit. 2,11 — 13). A második rendszerben azonban 

van egy csoport, amelyben ezen a napon a szentlecke: Priusquam veniret fides 

(Gal. 3,23 — 29). így találjuk a Radónál 6. szám alatt felvett misszáléban a 

németújvári ferencesek könyvtárából. Kora: XIII. század; egyetlen teljes 

misszálénk az Árpád-korból.47 Ugyancsak ezt az episztolát találjuk legrégibb 

nyomtatott misszálénkban, a Missale ad usum Dominorum Ultramontanorum-

ban.48 Ennek a szakasznak fordítását olvashatjuk a Döbrentei- és Érdykódexben 

is! S ez található két, magyar szempontból fontos misszáléban: a salzburgiban és 

passauiban. Pillanatnyilag számunkra legfontosabb a Missale Ultramontanorum 

egyezése: ez a misszálé mindenben teljes fedezetet nyújt az Érdy-kódex De 

Tempore részének perikópáihoz ! Tehát nemcsak Bertalan apostol napján követi 

a Névtelen a ,,secularis" módot, hanem az egész De Tempore részben is! Annál 

nehezebb viszont megfelelő párhuzamot találni a De Sanctis rész perikópáihoz. 

Hiába készítünk táblázatokat, összevetéseket: mindig akad bőven olyan 

perikópa-anyag, amelyre nincs fedezet az ismert misszálé-típusokban. Ugyanígy 

jár Kari Reinerth is, amikor a Missale Cibiniense olvasmányainak eredetét 

keresi. Hiába készít mindenre kiterjedő táblázatokat: csak azt tudja 

megállapítani, hogy a De Sanctis rész perikópái nem mutatnak olyan határozott, 

egységes típust, mint a De Tempore része.49 Ennyivel be kell érnünk nekünk is 

az Erdy-kódexszel kapcsolatban. Perikópákról szólva, nem mehetünk el szó 

nélkül kódexirodalmunk egy ide vonatkozó kérdése mellett. Bár 

jelentéktelennek tűnő kis dolog, mégis helyére kell tennünk. Ismeretes, hogy a 

Müncheni kódexben ismétlődik egy „megkülönböztető" jel: ". Timár Kálmán 

szerint ez perikópa-jelzés: a másoló, ül. fordító ezzel jelezte a szentírási 

szövegnek azokat a részeit, amelyek liturgikus olvasásra kijelölt perikópák. 

Timár ezzel érvel a huszita eredet ellen, mondván, hogy huszita fordítónak már 



4 
 

 

nem volt szüksége arra, hogy a hivatalos egyházi perikópákat jelölje. Megjegyzi 

ugyan, hogy a perikópák beosztása némi eltérést mutat egyes kódexeinkhez 

viszonyítva, de három perdöntő helyet vél találni. 

50 Nyiri Antal a Müncheni kódex kiadásában átveszi Tímárnak ezt a nézetét, 

azaz ő is perikópa-jelzést lát az illető jelben. 

51 E megkülönböztető jelről azonban Parkas Gyula megállapította már, hogy ez 

nem perikópa-jelzés, hanem egyszerűen új szakaszt jelöl. 

52 Mi is osztjuk Farkas Gyulának ezt a véleményét, mégpedig azért, mert a 

Müncheni kódex jelzéseinek túlnyomó része nem perikópa határon van, ül. a 

megjelölt helyek túlnyomó része egyik rendszerben  

47 RADÓ P. i. m. 78 — 86. Fényképmásolatát Dr. SZIGETI Kilián volt szíves 

rendelkezésemre bocsátani. 48 Verona 1480 - RMK. III. 2.  

49 REINERTH, K.: Missale Cibiniense. Wien 1972. — 158.  

50 TÍMÁR Kálmán: Premontrei kódexek. Kalocsa 1924. — 27.  

51 A Müncheni kódex 1466-ból. Szerk. NYÍRI A. Bp. 1971. — 96.  

52 Der Münchener Kodex. I. Bd. Hrsg. Gyula DÉCSY, Julius von FARKAS. 

Wiesbaden 1958. - 21. 

 

sem szerepel perikópaként. Timár a felhozott három eset közül az elsőt nem 

pontosan idézi: nem ott van a jelzés, ahova ő helyezi; a harmadik esetnél a 

„perikópa" kezdete nincs jelölve, a másodiknál pedig a vége. Tehát 

végeredményben egyik sem lehet perdöntő. E megkülönböztető jel egyébként 

még a nyomtatott bibliákban is gyakori: ott is mindig új szakaszt, új tételt jelöl, 

vagy pedig kommentáló megjegyzésre utal. Es lépten-nyomon találkozunk vele, 

például a karthauzi Statútumok fentebb emlegetett 1510-es kiadásában is. A 

perikópa-jelzéseket tehát ki kell iktatnunk az úgynevezett Huszita bibliából. 

 


