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MADAS EDIT 

A XIII-XIV. SZÁZADI MAGYARORSZÁGI FERENCES PRÉDIKÁCIÓ 
FORRÁSVIDÉKE 

(A Gyulafehérvári Sorok kódexének sermóiról) 

I. XIII-XIV. századi magyar vonatkozású prédikáció-gyűjtemények 

Tarnai Andor 1983-ban a Budapest-Németújvári Sermones dominicales tanulmányozása 
kapcsán számba vette A magyar irodalomtörténet bibliográfiájában (1972) szereplő 
^rédikációs kódexeket.1 Három XIII-XIV. századi kéziratnak volt csupán némi szak-
rodalma: (a) Gábriel Asztrik 1943-ban megjelent értekezése révén egy XIII. századi 

magyar klerikus Párizsban összeállított sermonariumának;2 (b) a tartalmi szempontok 
alapján a XIII. század második felére datálható domonkos ún. Pécsi egyetemi beszédek
nek, (c) és a Gyulafehérvári Kódexnek, melyről „túl a benne olvasható Gyulafehérvári 
Sorokon és a ferences eredetű formuláriumon, máig annyit tudunk, mint a század
fordulón."4 

1982-ben csereegyezmény keretében az Országos Széchényi Könyvtár birtokába 
jutott egy újabb magyar vonatkozású sermonarium, az Ómagyar Mária-siralmat őrző 
Leuveni Kódex. Vizkelety András a XIII. század közepén-második felében élt itáliai 
szerzők lehetőség szerinti azonosításával meghatározta a számunkra különösen értékes 
kézirat helyét a domonkos sermo-irodalomban.5 Ugyanő ismertetett részletesebben 
1986-ban, a Széchényi Könyvtárban megrendezett kódexkiállításhoz kapcsolódó 
konferencián egy Bécsben őrzött, magyarországi használatra készült, XIV. század eleji 
domonkos beszédgyűjteményt,6 majd a Szent István év alkalmából rendezett tudomá
nyos ülésszakon egy szintén 1300 körüli heiligenkreuzi sermonariumot, melynek Szent 
László sermói közül kettő azonos a Pécsi egyetemi beszédek László-napi prédikációival.7 

Vizkelety András tanulmányainak köszönhetően a XIII. század végi, XIV. század eleji 
( magyarországi domonkos prédikáció-irodalom jellege, forrásai, szerepe lassan kirajzo-

« ! TARNAI Andor, A Budapest-Németújvári Sermones dominicales. ItK 1983. 23-31. 
2 GÁBRIEL Asztrik, Egy XIII. századi magyar klerikus párizsi egyetemi szentbeszéd-gyűjteménye. EPhK 

1943. 164-193. (Bibliotheca Apostolica Vaticana, Pal. Lat. 460.) 
; / 3 A Bayerische Staatsbibliothekban őrzött kézirat (Clm 22363/b) a XIV-XV. század fordulóján 
r készült másolat. Kritikai kiadásának megjelenése a közeljövőben várható. 

4 TARNAI A., i. m. 23. 
5 „Világ világa, virágnak virága ..." (Ómagyar Mária-siralom). Bemutatja Vizkelety András. Budapest, 

1986. - VIZKELETY András, Die „Altungarische Marienklage" und die mit ihr überlieferten Texte. Acta 
Litteraria 1986. 3-27. 

6 VIZKELETY András, Ismeretlen forrás Árpád-házi szentjeink hagiográfiájához. (Nationalbibliothek, Cod. 
Lat. 1369.) In Tanulmányok a középkori magyarországi könyvkultúráról. Szerk. SZELESTEl N. László. Buda
pest, 1989. 345-358. (A kódexre már korábban felhívta a figyelmet: Eine Aldobrandin zugeschriebene 
Predigt mit ungarischen Glossen im „Löwener Codex" und ihre Parallelüberlieferung in Wien. Codices 
manuscripti 1985. 90-93.) 

7 VIZKELETY András, Példaképalkotás és argumentáció a középkori Szent István prédikációkban. (Heiligen
kreuzi ciszterci apátsági könyvtár, Cod. 292.) In Szent István és kora. Szerk. GLATZ Ferenc és KARDOS 
József. Budapest, 1988. 180-184. 
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lódik.8 Az egyetlen ebből a korból ismert ferences sermonariumot, az idézett Gyulafe
hérvári Kódexet viszont még senki sem vizsgálta meg alaposabban. 

II. A kutatás új segédeszköze } . B. Schneyer sermo-repertóriutna 

Az utóbbi évtizedekben a sermo-kutatás Európa-szerte hatalmas lendületet vett: két 
összefoglaló nagy monográfián kívül9 számtalan kritikai kiadás, résztanulmány és 
bibliográfia látott napvilágot. Alakult egy nemzetközi társaság is, az International 
Medieval Sermon Studies Society, melynek folyóirata rendszeresen tájékoztat a 
témával kapcsolatos publikációkról.10 A legnagyobb vállalkozás kétség kívül J. B. 
Schneyer sermo-repertóriuma,11 mely az index-kötetek megjelenésével^2 a kutatás 
alapvető segédeszköze lett. Schneyer az 1150-1350 közötti időszakból fennmaradt 
sermo-állományt repertorizálta - mintegy 104 000 tételt - az európai nagy-könyvtárak 
sermonáriumai alapján. A sermo-sorozatok szerzőik, szerzetesrendi hovatartozásuk -
vagy ha egyik sem volt kideríthető - a kódexeket őrző könyvtárak rendjében kaptak 
helyet a Repertóriumban. Az egyes sermók helyét az egyházi évben sigla jelzi. Egy-egy 
tétel a sermo-sorozaton belüli sorszámból, az említett siglából, a sermo incipitjéből és 
gyakran az explicitből áll. Az incipit összetett: tartalmazza a bibliai idézetet, a themát, 
amire a sermo épül, a prothemát - ha van -, és a szorosabb értelemben vett sermo-
kezdetet. Schneyer egyszemélyes teljesítménye csak múlt századi tudós elődeiéhez 
vagy F. Stegmüller Biblia- és Sentetia-kommentár repertóriumaihoz mérhető. Számos 
kérdés azonban így is nyitva maradt. (1) A teljes sermo-állományt - bizonyára több 
százezer tételt - nem lehetett számba venni. Az arányok érzékeltetésére - a Schneyer 
számára hozzáférhetetlen könyvtárakról nem beszélve - elég, ha csak a két hazai 
vonatkozású sermonáriumot, a Leuveni Kódexet és a vatikáni prédikáció-gyűjteményt 
említem. Egyik sem kapott helyet a Repertóriumban. Az első Nyugaton volt ugyan még 
akkor, de Leuvenben rejtőzött egy páncélszekrényben azonosítatlanul, a másik nem 
sermo-sorozatokat, hanem különböző szerzők sermóit vegyesen tartalmazza. Az ilyen 
típusú kódexeket nem dolgozta fel rendszeresen Schneyer. Bár a Repertórium segítségé
vel a sermók jó része mindkét esetben azonosítható, egyes beszédek csak ezekben -
vagy még más, szintén nem repertorizált - kódexekben fordulnak elő. (2) Ugyanaz a 
sermo különböző kéziratokban más-más szerző neve alatt szerepelhet, a hagyomány 
e tekintetben egyáltalán nem megbízható. Schneyer nem végezhetett minden egyes 
esetben alapos filológiai kutatásokat, így a név, mely alatt a sermót felvette, lehet a 
szerzőé, máskor a kötet összeállítóiáé, de gyakran egyiké sem, mert a tényleges szerzőt 
egy nagyobb auktoritás kiszorította. (3) Az incipitek egyezése még nem jelent egészen 
biztos támpontot egy sermo azonosításához, ezért van szükség általában az explicitre 
is. Ugyanakkor gyakran előfordul, hogy két sermo az eltérő explicitek ellenére is (az 
utolsó mondat kivételével) egyezik egymással. (4) Schneyer a Repertóriumot magát még 

8 VlZKELETY András, A Domonkos Rend tudományközvetítő szerepe Magyarországon a 13-14. században. 
A III. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus Aktái. Szeged (megjelenés alatt). 

9 J. B. SCHNEYER, Geschichte der katholischen Predigt. Freiburg, 1968. - J. LONGÉRE, La prédication 
médiévale. Paris, 1983. 

'" Medieval Sermon Studies Newsletter. Alapítója G. Cigman, jelenlegi szerkesztője S. Farde. 
University ot Leeds. 

11 J. B. SCHNEYER, Repertórium der lateinischen Sermones des Mittelalters für die Zeit 1150-1350. I-IX. 
Münster Westfalen, 1973-1980. (Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittel
alters. Bd. XLIII, Heft 1-9.) 

12 J. B. SCHNEYER, Repertórium ... Index der Textanfänge. Bearb. von Ch. LOHR, U. FEGER etc. I—II. 
1989-1990. (Beiträge... Bd. XLIII, Heft 10-11.) 
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be tudta fejezni, de a szintén nagyszabásúra tervezett index-kötetek elkészítésében 
1979-ben bekövetkezett halála megakadályozta. Charles Lohr, a freiburgi Raymundus 
Lullus Intézet igazgatója vette át a munkálatok irányítását, akit egyre türelmetlenebbül 
sürgettek a kutatók, mivel indexek nélkül a kilenc repertórium-kötet alig volt használ
ható. A vitathatatlan érdemek mellett a mutatókon fájdalmasan érzékelhető Schneyer 
elszánt ügyszeretének a hiánya. Nem készült el a szerző által tervbe vett ünnep-mutató 
és a sermók valódi incipitje szerinti index. Ezek még indokolható, bár a Repertórium 
használhatóságát csökkentő hiányosságok. Végleg nem menthetők viszont a meglévő 
thematikus index lépten-nyomon tetten érhető fogyatékosságai: számos tétel egyszerűen 
kimaradt. A felsorolt nehézségek mégsem változtatnak semmit azon a tényen, hogy 
az eddig alaposabban számba sem vett hazai kódexekhez is egy olyan iránytűt 
kaptunk, amivel az első, tájékozódó lépéseket bizton megtehetjük. 

HL A Gyulafehérvári Kódex 

A magyarországi provenienciájú középkori sermonáriumokban gazdag gyulafehér
vári Batthyány Könyvtár anyagában kutatva bukkant Varjú Elemér 1898-ban a magyar 
nyelvű prédikáció második terjedelmesebb dokumentumára, a Gyulafehérvári Sorokként 
közismertté vált rímes divisiókra. Az első, fényképekkel illusztrált részletes ismerte
tés13 nagy visszhangra talált a századelőn. A kutatók figyelmét elsősorban a nyelv
emlék maga keltette fel, de hamarosan vita kezdődött a szerző (kompilátor) személye 
körül is, amit egy lapalji - később kivakart - possessor-bejegyzés és a kódex 121v-123v 
lapjain olvasható, 1320 körűire datálható ferences formulárium táplált. A Sorok kérdé
sét irodalomtörténetírásunk megnyugtatóan megoldotta,14 a szerző (összeállító) 
személyén - mivel a kódexet többen írták - nem érdemes vitatkozni, a formuláriumot 
pedig Szentiványi Róbert a kódex alapos leírásával és a vonatkozó szakirodalommal 
együtt a könyvtár katalógusában kiadta.15 Ezúttal a kódexet eredeti rendeltetésének 
megfelelően mint prédikációs segédkönyvet elemezzük. 

III. 1. A kódex leírása 

A kódex 152 x 116 mm nagyságú, 154 folio terjedelmű16 „vadé mecum" köny
vecske. Jellegzetes koldulórendi prédikációs könyvtárformátum ez, akkora, hogy a 
szerzetesek, ha szükség volt rá, bármikor könnyedén magukkal vihették.17 

Az oklevélminták tanúsága szerint a kódex a veszprémi egyházmegyében készült, 
ezzel kapcsolatban a konszenzus Székesfehérvár felé hajlik. Bár egy prédikációs 
könyvben egy formulárum jelenléte indokolatlannak tűnik, a 14-es számú formula a 
kötet használói számára fontos jogi biztosíték volt. Benedek veszprémi püspök 1295 
táján ebben az oklevélben adott fölhatalmazást a ferenceseknek arra, hogy egyházme-

13 VARJÚ Elemér, A gyulafehérvári codex. Akad. Ért. 1899. 16-25. 
14 Egyetlen kiegészítés: Az első divisio-csoport latin eredetijéhez (50v)„ a Jézus nevére írt akrostichon-

hoz sikerült újabb szövegpárhuzamokat találni: H. WALTHER, Initia carminutn ac versuum medii aevi 
posterioris latinorum. Göttingen, 1959. 9868. (Három forrást sorol fel.) 

15 R. SZENTIVÁNYI, Catalogus concinnus librorum manuscriptorum Bibliothecae Batthyányanae. Szeged, 
41958. Nr. 395. - További szakirodalom és kiadások: MOLNÁR József - SIMON Györgyi, Magyar nyelvem
lékek. Budapest, 1976. 48-50. - BENKŐ Loránd, Az Árpád-kor magyar nyelvű szövegemlékei. Budapest, 1980. 

16 Ehhez az eredeti corpushoz a XV. században hozzákötötték még Jacobus de Paradiso (?) búcsúk
ról írt traktátusát, ami a kódex folyamatos használatára utal. 

17 Vö. L. D. D'AVRAY, The Preaching ofthe Friars. Sermons Diffusedfrom Paris before 1300. Oxford, 1985. 
56-59. - Hasonló nagyságú az Ómagyar Mária-siralom kódexe is. 
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gyéjében gyóntathassanak és prédikálhassanak, a hívek számára pedig a részvételt 
külön búcsúkkal tette vonzóbbá.18 

A formulárium nemcsak a lokalizáláshoz, hanem a kódex datálásához is fogódzót 
jelentett. Az oklevelek - a műfajnak megfelelően - datálatlanok, de a legkésőbbi sem 
tehető 1310 utánra. Ennek alapján - Karácsonyi szerint - a formulárium összeállítására 
1320 körül kerülhetett sor.19 Karácsonyinak az a megállapítása viszont, hogy a formulá
rium előtti sermók 1310 körül, az utána következők pedig 1330 körül készültek,20 sem 
tartalmilag, sem paleográfiailag nem állja meg a helyét. Vele szemben Jakubovichék 
a kódex írását egyetlen kéznek tulajdonították.21 Valójában a kódexben - csak a 
törzsszöveget tekintve - öt jól elkülöníthető írás szerepel. Az írások között van három 
semicurziva: az első kicsit merev, szögletes (I. kéz); a második lendületes, jól kiírt (IV. 
kéz),22 a harmadik sűrű, egyenletes, de kissé modoros (III. kéz). A hatodik kéz írását 
vékony betűszárak jellemzik, az / és a b sohasem hurkolt, a g hurka kicsi. Szerepel még 
a kódexben két textualis írás kevés kurzív jeggyel (II. és V. kéz), melyek közül a 
második az egyetemi kódexek jellegzetes minusculáit idézik. A kezek gyakran váltják 
egymást, akár egy-egy sermo közepén is, és vissza-visszatérnek. A formulárium után 
nem történik írásváltás. A kezek tehát egykorúak, a kódex másolása pedig néhány 
hónapnál többet bizonyára nem vett igénybe, főleg, ha ennyien dolgoztak rajta. A 
kódex eredeti datálása a XIV század első negyedére elfogadható. 

A Gyulafehérvári Kódex hat „keze" 

I. kéz (Ír) 

i 

II. kéz (llv) 
18 „... concessimus vobis et dedimus licenciám in nostra diocesi confessiones audiendi ... similiter predica-

cionis officium exercere ... et ut devocio Christifidelium magisac magis augeatur in vestris predicacionibus circa 
dies sollempnes 40 et in aliis diebus non sollempnibus 30 dierum indulgencias de iniuncta eis penitencia aucto-
ritate nostra faciatis." SZENTIVÁNYI, i. m. 223-224. 

19 KARÁCSONYI János, A magyar ferencrendiek formulás-könyve a Battyány-könwtárban. Batthyáneum, 
1913. 24-32. 

2,1 KARÁCSONYI János, Szent Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig. n. Budapest, 1924. 586. 
21 JAKUBOVICH Emil - PAIS Dezső, Ó-magyar olvasókönyv. Pécs, 1929. 132. 
22 A magyar nyelvű sorokat az első két esetben e mellett az írás mellett találjuk, ugyanezen kéztől. 
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III. 2. A kódex tartalma 

Predicare enim seminare est 
sed confessiones audire 
fructum métere est 
(D'Avray 50) 

A kódex egy közel egykorú tartalomjegyzékkel kezdődik és az eredeti fóliószá-
mozásra utalva segíti a rendszertelenül másolt anyagban a könnyebb tájékozódást. Az j 
előzéklapra és az utolsó két oldalra nem sokkal később sietős, notuláris írással újabb 
beszédeket írtak, de ezek is ugyanabból a körből származnak, mint a főszöveg.23 A 
kódex a nagyobb egyházi ünnepekre 56 beszédmintát tartalmaz (1. a II. sz. függeléket). 
Az összeállítás jellemzője a Mária-ünnepekre szánt sermók nagy száma, és a két rendi 
szent, Szent Ferenc és Páduai Szent Antal szerepeltetése. 

A prédikáció célja a hittanítás mellett az erények gyakorlásának előmozdítása és a 
bűnbánat felkeltése volt. A prédikálás és a gyóntatás gyakran együtt járt (1. Benedek 
püspök idézett engedélyét); a szerzetesek ugyanolyan felkészült gyóntatok voltak, 
mint amilyen jó prédikátorok. Ezért tartoznak a prédikációs segédkönyvek közé az 
erényekről és bűnökről illetve a penitenciáról szóló traktátusok. Kötetünkben három 
ilyen traktátus is szerepel.25 Jacobus de Benevento26 Viridariumának bevezetőjében 
- ezt elhagyta scriptorunk - hangsúlyozza, hogy művét különösen azok számára írta, 
„qui aliis habent proponere verbum Dei".27 Hasonló forrásanyagot jelentettek kódexünk 
használói számára Hugo a Sancto Victorénak a szeretetről szóló, Ágostonnak a 
részegség ellen és Jeromosnak az asszonyi csábítás ellen írt klasszikus sermói. 

Ugyancsak a száraz beszéd-vázakat megelevenítő eszköztár kellékei közé tartoztak 
az exemplumok. Az egyszarvú elől menekülő, verembe esett ember példájának itt 
találjuk legkorábbi hazai emlékét.28 

A Gyulafehérvári Kódex tehát egy olyan összetett prédikációs segédkönyv, mely a 
skolasztikus sermo-modellek mellett egyéb prédikációs, pasztorációs segédanyagot is 
tartalmaz. 

A formulárium természetesen e tágabban értelmezett műfaj keretei között sem he
lyezhető el. Felvétele a kódexbe egyéni, speciális szükségletet, megbízatást feltételez. 

III. 3. A sermók XIII. századi párizsi ferences szerzői 

Varjú Elemér már a kódex első bemutatásakor megállapította a sermókról, „hogy 
nem teljes beszédek ezek, hanem csak vázlatok, kivonatok".29 A szerzőség kérdése 

23 A XX. században, az előzéklapokat is felvéve, ceruzával újra végigszámozták a kódexet, ez 
azonban a mikrofilmen gyakran nem látszik. Mi az eredeti lapszámozásra hivatkozunk a függelékben 
csatolt részletes tartalomjegyzékben, de esetenként utalunk Szentiványi lapszámaira is. 

24 D'AVRAY, i. m. 50-51., 76-77. - Pierre MlCHAUD-QuANTIN, Sommes de casuistique et manuels de 
confession au moyen áge. Louvain - Lille - Montreal, 1962. 

25 L. az I. sz. függeléket. Szentiványi Ps. Szent Bernát emelkedését kivéve nem figyelt fel rájuk. Ezt is 
hibásan írta le, mert egy sermo explicitjét adta meg a néhány lappal később folytatódó traktátusé helyett. 

26 T. KAEPPELI, Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi. II. Roma, 1975. 304-307. 
27 Florilegiutn Cassinense, IV. 263. 
28 Az exemplum egy változata szerepel a Legenda aureában Barlám és Jozafát legendájában (melynek 

fordítását a Kazinczy-kódex [1526, 1541] tartalmazza), a Gesta Romanorumban és Temesvári Pelbártnál 
is. (Vö. F. C. TUBACH, Index exemplorum. Helsinki, 1969. 5022.) 

29 /. m. 19. 
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külön nem foglalkoztatta: „beírták őket, amint éppen készültek, vagy amikor alkalom 
jutott egyiket-másikat valamely idegen gyűjteményből lemásolni" - írja ugyanott. 
Mályusz Elemér hetven évvel később jóval óvatosabban fogalmaz: „Valószínűleg 
eredeti beszédek is vannak közöttük, éppen, mert a kódex nem egyszerűen valamelyik 
külföldi gyűjtemény, befejezett munka másolata, tételezhetjük fel. Sajnos még senki 
sem vizsgálta át tüzetesen".30 A műfajról magyarul legátfogóbban és a legnagyobb 
szakértelemmel Gábriel Asztrik írt 1943-ban megjelent, már idézett tanulmányában.31 

A Xni. századi párizsi prédikációs irodalommal - ha csak utalás szerűen is - egyedül 
ő hozta összefüggésbe a Gyulafehérvári Sorok kódexét.32 Az 1300 előtti párizsi kolduló
rendi prédikációnak L. D. D'Ávray utóbb egy teljes monográfiát szentelt.33 

A XIII. század fordulópontot jelentett a középkori prédikáció történetében. A 
perikópát végigmagyarázó homiliát végleg felváltotta a „skolasztikus sermo",34 mely 
egy rövid bibliai citátumra, az ún. themáxa épül. Ezt követheti a prothema, az előző 
idézethez tartalmilag vagy formailag kapcsolódó újabb bibliai idézet és annak rövid 
kifejtése. A prothema lelki előkészület a prédikációra. Ezután visszatér a thema, melynek 
kifejtését rímes divisiókban vázolja a szerző; a divisiókat újabb alosztások, subdivisiók 
követik. Egy-egy kifejezés a Bibliában több jelentésben fordul elő. Az egyes jelentések 
"megkülönböztetése" a distinctio; a felsorolt distinctiókat is rímeltetik. A divisiók és 
distinctiók kifejtése a düatatio, ahol a skolasztikus szövegmagyarázat és a középkori 
retorika legkülönbözőbb eszközei voltak fölvonultathatók. Az igazi dilatatióra a beszéd 
elmondásakor került sor, amikor hasonlatokkal, példákkal, legendarészletekkel tette 
élővé a prédikátor a sermót. Az óriási számban fennmaradt egy-két oldalas, pontos 
arányok szerint nagy tudatossággal megszerkesztett beszéd-vázak önálló irodalmi 
műfajt képviselnek. Ezek alapján alig lehet fogalmunk az olykor több órán át tartó -
esetleg nemzeti nyelvű - valódi prédikációról. A mendikáns rendek tagjait azonban 
szervezett keretek között megtanították az új prédikációs segédeszközök használatára. 

A Gyulafehérvári Kódex is ebbe a műfajba tartozik. A sermóknak több mint a felét 
sikerült azonosítani, vagy legalábbis szövegpárhuzamot találni hozzájuk. A szerzők 
közül négyen a párizsi egyetem teológiai fakultásának magister regensei, valamennyi
en ferencesek. A leghíresebb közülük Szent Bonaventura (1221-1274) - ha a 28. és a 40. 
számú beszéd valóban tőle származik. A legkorábbi Johannes de Rupella (t 1245), aki 
Alexander de Hales utóda volt a minoriták katedráján s igen népszerű prédikátor.35 

Őt követően Odo Rigaidus (t 1275) lett a minoriták magister régense 1245 és 1248 
között. Rigaidus a korai skolasztika jelentős alakja volt, 1248 után roueni érsek.36 

Guibertus de Tornacoról (t 1248), aki 1257 és 1260 között Bonaventurát követte a 
ferences katedrán, Gábriel Asztrik is bővebben írt.37 Ok együtt teremtették meg a 
prédikációs segédeszközök párizsi ferences tradícióját.38 Népszerű párizsi ferences 
szónok volt még Nicolaus de Biard (ca. 1250) és az ő nyomdokain járó Petrus de Sancto 

30 MÁLYUSZ Elemér, Egyházi társadalom a középkori Magyarországon. Budapest, 1971. 349. 
31 L. a 2. jegyzetet. 
32 I. m. 189. 
33 L. a 17. jegyzetet. 
34 A skolasztikus módszer közvetlen érvényesülését D'AVRAY elődeivel szemben bizonyos fokig 

vitatja. í. m. 163-180. 
35 P. GLORIEUX, Repertoire des maitres en théologie de Paris au XííF siécle. Paris, 1933. 311. - A 11., 12., 

13. sz. beszédek. 
36 GLORIEUX, i. m. 303. - SCHNEYER 9. jegyzetben idézett műve 147. - Az 50. 51., 53., 54. sz. beszédek. 
37 I. m. 189. - A 27. sz. beszéd. 
38 D'AVRAY, i. m. 140-146. 
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Benedicto (ca 1280).39 Bolognában és feltehetően Párizsban is tanult Servasanctus de 
Faenza (t 1300 k.), akit a XIII. század legnagyobb moralistájának neveztek.40 A másik 
itáliai, Lucas de Bitonto párizsi kapcsolatai nem ismeretesek, de népszerű prédikációit 
Párizsban is másolták, 1483-ban pedig kiadták.41 

Az egy-egy szerzőhöz köthető sermó-sorozatok mellett kedveltek voltak az egyedi 
összeállítások is. D'Avray idézi a párizsi Bibliothéque Nationale 3737 sz. kéziratát, 
melyben a most felsorolt szerzők közül öten szerepelnek, Lucas de Bitontót is be
leértve.42 

Az azonosított szerzőkkel a Gyulafehérvári Kódexet sikerült a XIII. századi párizsi 
ferences tradícióhoz kötni. A kódex maga itthon készült, de mintapéldányafí) a legfris
sebb párizsi prédikációs anyagot tartalmazták, ami - hála a jól szervezett rendi 
iskolázásnak - meglepően rövid idő alatt eljuthatott a korabeli Európa legtávolabbi 
vidékeire is. A koldulórendi stúdiumok hatékonyságát a központosított iskolarendszer 
biztosította. Minden provinciából két-két ferences tanult egyszerre a rend költségén a 
párizsi konventben, mely az egyetem szerves része volt. Ezek nagy része névtelen 
maradt, nem szereztek egyetemi fokozatot, - nem is ezért mentek Párizsba. Az artes 
fakultás fokozatait szerzetes nem vette fel; a teológiai fokozat eléréshez legkevesebb 
hat év kellett, a rendi stúdium generálén tanuló szerzetesek pedig általában három 
évenként váltották egymást.43 Számos magyar szerzetesnek is meg kellett fordulnia 
a párizsi konventben, akik bizonyára sok könyvet, elsősorban prédikációs könyvet 
hoztak magukkal, közöttük a Gyulafehérvári Kódexben szereplő sermókat. 

III. 4. A sermók közvetlen és közvetett közönsége 

A kódex sermóinak azonosítása csalódást okozhat azoknak, akik eredeti művet 
sejtettek benne.44 A lényeg azonban nem az eredetiségben rejlik. A tudomány ahhoz 
kellett, hogy e rövid, száraz vázlatokból élő prédikáció legyen, akár Párizsban, akár 
Székesfehérvárott használták fel őket. Az egyetlen centrumból szétsugárzott, minden 
egyediségtől és aktualitástól megszabadított latin beszédminták egységes üzenet 
hordozói voltak Európa-szerte; az említett egységes iskolázás pedig azt biztosította, 
hogy a szerzetesek ezt a „kódolt" üzenetet a végeken éppúgy közvetíteni tudják saját 
rendi utánpótlásuk és a hívek felé, mint Párizsban. A sermo-minták használói, „elsőd
leges közönsége" a prédikáló szerzetesek voltak. A „közvetett közönségről", a prédiká
ciók hallgatóságáról a beszéd-vázlatok önmagukban nem sokat árulnak el. Klerikus-
és tájékozottabb laikus körben egyaránt elmondhatók voltak, a prédikátor felkészült
ségén és tájékozottságán múlt, hogy kinek-kinek megfelelő szinten - és nyelven -
dilatálja a rímes divisiókra redukált mondandót. A Gyulafehérvári Kódex összeállításá
nak szempontjai viszont (csak nagy ünnepek felvétele, gyónásra felkészítő segédanyag, 
a pasztorációt engedélyező oklevél és nem utolsósorban a magyar nyelvű divisiók) 
képzettebb világi hallgatóság mellett szólnak. 

39 SCHNEYER, /. m. 157-158. - A 2. és 12., illetve 7-8. sz. beszédek. 
40 D'AVRAY, i. m. 77.4 - A 4. sz. beszéd. 
41 SCHNEYER, /. m. 163. - A 32-33. sz. beszéd. 
42 I. m. 99. 
43 L. BEAUMONT- MAILLET, Le Grand Couvent de Cordeliers de Paris. Paris, 1975. 25-27. 
44 Az azonosítatlan sermókat is csak akkor tarthatnánk hazai terméknek, ha erre valami kézzelfog

hatóan utalna. Ilyen ismérvet eddig nem találtunk. Erdélyi Lajos még megkockáztathatta, hogy „e 
codex a maga egész tartalmában megérdemelné a kiadást" (MNy 1913. 74.), ma már világos, hogy 
ennek semmi értelme nem lenne. 
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A bevezetőben idézett domonkos kódex-csoport három darabja Vizkelety András 
szerint nagy valószínűséggel „a rendi tudományos továbbképzésben résztvevő tanulók 
számára készült", a magyar glosszákat is tartalmazó Leuveni Kódexet pedig egy olyan 
magyar konventben használhatták, ahol nővérek és laikus testvérek egyaránt nagy 
számban éltek.45 E korai domonkos kódexeknél az itáliai hatás dominált. A ferences 
Gyulafehérvári Kódex színvonalas párizsi prédikációs anyagot közvetített feltételezhe
tően világiak számára is. A közönség - a kódex hosszú használata során - idő és 
alkalom szerint változhatott. 

FÜGGELÉK 

I. 

A Gyulafehérvári Sorok kódexe 

(Gyulafehérvár [Alba Iulia], Bibliotheca Documentaria 
Batthyaneum R. III. 89. - OSzK FM 1/1547) 

XIII. századi sermók 

1. f. IIv (2v)* [In coena Domini] 
[...] verba Redemptoris nostri que dixit in hac ultima cena sua ... x ... estis discipuli si dileccionem 
invicem habueritis etc. (Jo 13,35). 

2. f. IIIv (3v) [Dominica in palmis] 
Hoc enim sentite in vobis (Phil 2,5) - dicitur vulgariter quod nescit sanus quomodo et egro ... x ... 
gaudium celi quod est eterne [...] ipse presta. 
Schneyer 4,234 (73, T24) - Nicolaus de Byard OM (c. 1250). - Az explicit eltér. 

3. f. IVv (4v) [In annunciacione BMV] 
Salutate Mariam (Rm 16,6) - In verbis istis hortatur apostolus quemlibet peccatorem ad 
salutandum Beatam Virginem ... x ... et sic salutabimus. 

4. f. IVv (4v) [De uno martyre] 
Magna est glória eius in salutari tuo ÍPs 20,6) - Gloriosi sunt martyres non solum in hac vita sed 
eciam in futura ... x ...de quibus locuta es gloriosior apparebo (2Rg 6,22). 
Schneyer 5,389 (200, C4) - Servasanctus de Faenza OM (t c. 1300). 

5. f Ír (5r) Sermo potest dici de quodam confessore 
Ecce sacerdos magnus qui in diebus suis (Sir 44,16) - Quoniam ut ait apostolus non qui seipsum 
commendat ille etc. (sCor 10,12) - (A prothemához:) Ideo beatus Martinus sacerdos et pontifex 
altissimi non seipsum commendavit ... - (A themához:) Commendat autem hunc sanctum 
pontificem beatum Nicolaum ... x ... Quoniam iustus Dominus et iusticiam diligit. Rogemus ergo 
Dominum nostrum. 

6. f. 2r (6r) Sermo de sancto Martino 
Labor a sicut bonus miles Jesu Christi (2Tim 2,3) - Comedefili mi mel (Prv 24,13) - Tria sunt 
in quibus fertur naturaliter humánus appetitus ... prothema explicit. - Labora etc. - Clara laudum 
preconia ... x ... Ista ergo inficiunt spirituálém miliciam. Rogemus. 

45 A 8. jegyzetben i. m. 
A zárójelbe tett számok Szentiványi lapszámai. 
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Schneyer 5,560 (40; S81) - Thomas auctor vei potius compilator. Mss ostendunt complitationem 
OM. - Az explicit eltér. - Schneyer 8,350 (105; S81) - Heiligenkreuz cod. 292 (105), prothema 
nélkül. Az explicit eltér, de a sermók azonosak. 

7. f. 5r Sermo de Purificacione Beate Virginis 
Suscepimus Deus misericordiam tuam (Ps 47,10) - In his verbis exprimitur devocio ecclesie ... x ... 
et ducat nos ad eum in templum glorie. 
Schneyer 4,793 (154, S24) - Petrus de S. Benedicto OM (c. 1280). 

8. f. 8r Sermo Beate Marie Virginis de Nativitate 
Tufabricatus es auroram (Ps 73,26) - Consuetudo est cum ut aliquis sapiens artifex multa fecerit 
genera operum ... x ... mereamur cum hoc sole in electorum parte gaudere, quod nobis prestare 
digneris. (8v Residuum istius sermonis queratur in ultimo folio 4-i quaternioni ad tale signum 
=; f. 16 in tertia columpna circa medium.) 
Schneyer 4,794 (171, S65) - Petrus de S. Benedicto OM. 

9. f. 9r Sermo de Assumpcione Beate Virginis 
Elevata est nubes de tabernaculo (Nm 10,11) - In verbo proposito secundum litteralem intelligen
ciám exponitur processus illius nubis ... x ... ut de plenitudine eius accipiant. 
Schneyer, 7,332 (309, S59) - Sermones Fratrum Minorum: Clm 14832; (= Clm 9614 f. 128. Hugo 
de Sancto Caro(?) OP c. 1190-1263). - (Schneyer explicitet nem ad.) 

10. f. l l v [De eadem] 
Hec dies boni nuncii (4Rg 7,9) - Hoc dixerunt Hü leprosi tempore Ioram regis filii Acab ... x ... ut 
de plenitudine eius accipiant. 

11. f. 12r Sermo de Assumceione Beate Virginis Marie 
Que est ista que progreditur sicut aurora (Ct 3,6) - Ex ipsa forma questionis invenitur Salomon 
ignorare quibus verbis exprimat laudes gloriose Virginis ... x ... Estote misericordes. Rogabimus. 
Schneyer 3,714 (147, S59) - Johannes de Rupella OM (t 1245). 

12. f. 13v Sermo de sancto Francisco bonus 
(H) Enoch piacúit deo et translatus est in paradysum (Sir 44,16) - In verbis istis sub typo Enoch dicun-
tur tria que bene conveniunt beato Francisco ... x ... habemus triplicem translacionem corpo-
ralem. Rogemus. 
Schneyer 3,713 (133, S39) - Johannes de Rupella = Nicolaus de Byard, n. 191. 

13. f. 15r Sermo de sancto Anthonio 
Quasi Stella matutina in medio nebule (Sir 50,6) - Ad laudem et glóriám beati Anthonii predicatoris 
fratrum minorum potest assumi verbum istud ... x ... unde iubar dicitur propter iubar 
splendoris ab Ysidoro. • 
Schneyer 3,713 (134, S41) - Johannes de Rupella OM. - Az explicit eltér. 

14. f. 16v De Annunciacione Beate Marie Virginis 
Ave grácia plena Dominus tecum (Lc 1,28) - Et ingressus angelus ad eam dixit Ave grácia plena etc. (Lc 
1,28) - Hodie incoatum est salutis nostre inicium porté celi reseri deinde confundi ... x ... hodie 
Virgini mandavit per angelum. Amen. 

15. f. 19r Sermo communis de adventu Domini 
Veniat dilectus meus (Ct 5,1) - Verbum est anime fidelis spirituálém adventum Christi postulantis 
... x ... sollemni convivio honorabit qui cum Patre et Filio etc. 
Schneyer 6,402 (3, T3) - Sermones OCist.: Erlangen, Univ. 317., a kódexben ferences beszédek is 
vannak. 
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16. f. 2üv Sermo in festum Omni um Sanctorum 
Hij qui amicti sunt stolis albis (Apc 7,1) - Sicut dicit Hugo in commento de Angelica archa Stupor 
adrriiracionis matériám suscitat... x ... cuius sortis faciant nos participes. Christus Dei filius qui 
cum Patre. 

17. f. 23r [In eodem festo] 
Qui sunt hij sermones (Lc 24,17) - Quoniam sacrarum litterarum noticiam non habentes et in eis 
diversitatem intellectum audientes ... x ... conservator autem sermonum ipse est. Rogemus. 
Schneyer 9,658 (99; S79) - Sermones anonymi: Troyes, Bibl. munip. 1368. {XIV. sz.). - Prothemát is 
ad, a thema: Hij qui amicti sunt, a prothema az itt szereplő Qui sunt hij sermones. - Az explicit eltér. 

18. f. 23v [Johannis evang.] 
Secundum quod sapiencior inventus es (2 Paral 11,23) - Spiritus ubi vult spirat (Io 3,8) - Secundum 
duplicem partém qua homo constítuitur duplex doctrina in verbis secundo propositis exponitur 
... x ... in domo tua exponatur de beato Johanne evangélista. 
Schneyer 5,561 (60) - Thomas. - A prothema egyezik, az explicit eltér. 

19. f. 25r Sermo de beato Ambrosio 
Bonus homo de bono thesauro profért bona (Mt 12,35) - Verba ista scripta sunt in Mt 13. et congruunt 
beato Ambrosio ... Sicut racione comprehendimus et videmus quod saccus ... x ... sicut beatus 
Ambrosius, quos et ipsius meritis et precibus tribuat nobis Dei Filius. Roqemus. 

20. f. 25v Sermo de sancto Augustino 
Quasi so/ refulgens sic iste refulsit (Sir 50,7) - Iuxta sentenciam in Dan. sacri doctores comparantur 
splendori stellarum et firmamenti... x ... bonum beneficit quod non est aliquid [...]. 
Schneyer 7,59 (53, S63) - Sermones Fratrum Minorum: Oxford Bodl. 4. - Az explicit eltér. 

21. f. 28v Sermo de beata Agatha et competere potest comm. virginum et martyrum 
Fortitudo et decor indumentum eius (Prov 31,25) - Verba ista scripta sunt in Proverb, ultimo et 
scribuntur de muliere forti que ... x ... pacienciam, bone operacionis gloriam, honorem et in-
corrup[...]. 

22. f. 31 [De tribulacione] 
Nunc clamemus ad Dominum et miserabitur (lMcc 4,10) - He sunt verba afflictorum et in tribula-
cionibus positorum ... x ... in tempore presentis tribulacionis. Quod nobis concedere dignetur 
Filius Dei benedicti. 

23. f. 33r Sermo in dominica Ramispalmarum 
Sublimitas eius conversa est in luctum (lMcc 1,42) - Cum redempcionis nostri actus et vita maiorum 
nostrorum sint exemplar ... x ... irrisoribus et crucifixoribus Christi tales. Rogemus. 

24. f. 36r Sermo de angelis 
Angeli eorum semper vident faciem patris (Mt 10,18) - Verbum istud est domini Salvatoris Mt XXÜIIo 
In quo supernorum spirituum excellenciam manifestat... x ... et vident sapienciam tuam. Roge
mus. 
Schneyer 7,158 (80) - Sermones Fratrum Minorum: Barcelona, Arch. de la Corona de Aragon, 
Ripoll 226; Vatican, Burghes. 167. f.279. - Az explicit eltér. 

25. f. 39r Sermo communis maximé in Rogacionibus 
Multum valet deprecacio iusti assidua (Iac 5,16) - Quoniam salutem tarn corporalem quam spiri
tuálém per prevaricacionem amisimus ... x ... et fiduciam impetendi prestat. Jesum Christum 
Dominum nostrum qui cum Patre. 

26. f. 42v Sermo in festo Innocentum 
Sinite parvulos venire ad me (Mc 10,14) - Quis matrem nisi mentis inops in funere nati flere vetet 
... x ... expositus fuit ad mortem. In secula seculorum. Amen. 
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Schneyer 7,456 (3, Sil) - Sermones Fratrum Minorum: Troyes, Bibi. municip. 2052; Nápoly, Naz. 
VIII. A. 20. n. 67; Róma, Casanat. 338 n.21. - Az explicit eltér. 

27. f. 46r Sermo in festő sancti Luce evangeliste 
Lumen illius super omnes terminos terre (lob 37,3) - Per modum collacionis potest hoc verbum 
exponi de beato Luca ... x ... opperesserunt pariter omnes mansuetos terre, et sic patet totum. 
Amen. 
Schneyer 2,294 (154, S75) - Guibertus de Tornaco OM (+ 1288). 

28. f. 48v [Dominica infra oct. Ascensionis] 
Cum venerit ille Spiritus veritatis (Io 16,13) - Videns Dominus noster Jesus Christus disdpulos suos 
desolari de sua absencia corporali... x ... gloriose ducat [...] beatorum. Amen, amen. 
Schneyer 1,608 (230, T32) - Bonaventura. - Az explicit eltér. 

29. f. 50r (58r) Sermo de circumcisione Domini 
Vocatum est nomen eius Jesus (Le 2,21) - Cum duo digna memoria nobis de Domino nostro Jesu 
Christo in presenti evangelio deseribantur ... x ... quorum nobis participare dignetur. Qui vivit. 
(Gyulafehérvári Sorok I.) 
Schneyer 4,784 (24, T8) - Petrus de s. Benedicto OM = (Heiligenkreuz 292 (118): Schneyer itt 
tévesen utal a fenti beszédre.). 

30. f. 52r [De eodem festő] 
Vocatum est nomen eius Jesus (Le 2,21) - Verba proposita scripta sunt in Luc. et recitat ea hodie 
saneta mater ecclesia. Istud enim nomen Iesus est nunciatum ... x ... cuius veritate deiecti sunt 
et regnum perdiderunt. Amen. 

31. f. 52v Sermo de Pentecoste 
De excelso misit ignem in ossibus (Thren 1,13) - Quia sollemnitas hodierna inter ceteras fidei 
catholice ... x ... Spiritum Sanctum in igne reeeperunt. Utinam et nos tales. 

32. f. 56r Sermo in ebdomada Pentecostes 
Sic Deus dilexit mundum ut Filium (Io 3,16) - In hesterno evangelio lectum est de caritate adop-
cionis ... x ... Mandátum eius vita eterna est. Rogemus. 
Schneyer 4,58 (124, T39/2) - Lucas de Bitonto OM (c. 1233). 

33. f. 57v [In Ascensione Domini] 
Venite ascendamus ad montem Domini (Iz 2,3) - In hijs verbis propheta nos ammonet egredi de 
tenebroso et squalenti carcere huius mundi ... x ... ut ubi ipse est et nos simus. Rogemus. 
Schneyer 4,58 (113, T36) - Lucas de Bitonto OM. 

34. f. 59v Sermo in festo Pentecostes 
Spiritus Domini replevit orbem (Sap 1,7) - In quibus tria de Spiritu Sancto notantur ... x ... Spiritu 
nos Sancto illuminante et flammante. Rogemus. 

35. f. 61v Sermo in Adventu Domini 
Veniat dilectus meus in hortum suum (Ct 5,1) - Veni Domine Jesu (Apc 22,30) - In prindpio cuiuslibet 
sacri sermonis tria principaliter requiruntur ... x ... virginis. 
Schneyer 8,348 (84) - Heiligenkreuz 292 (84). - Az explicit eltér, de a két sermo azonos. 

36. f. 65r Sermo de sancto Stephano protomaryre 
Cum esset plenus Spiritu Sancto (Act 7,55) - Non qui seipsum commendat (2Cor 10,12) In verbis 
propositis beatum Stephanum protomartyrem Deus commendavit... * ... quia filius sapiencie 
est glória patris. Cum quo vivit. 
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37. f. 83r Sermo in Vigilia Nativitatis Domini 
Intuemini quantus sit iste qui ingredit ad salvandas omnes gentes (Hbr 7,4) - Verbum propositum est 
ap. ad Hebr. 8. Unde predictum verbum tripliciter considerandum est... x ... pari grácia et laude 
commemoremini. In Christo Jesu Domino nostro. 

38. f. 92v Sermo in Assumpcione Beate Virginis 
Que est ista que progreditur quasi aurora (Ct 6,9) - Si Spiritus angelici cives et domestici Dei 
sanctissime Virginis excellenciam exprimere non sufficiunt... x ... per graciam ipsam sanctifi-
cantem et mundantem. Rogemus. 
Schneyer 6,140 (66, S59) Sermones Univ. Paris. Erlangen, Univ. 322; Paris, Nat. lat. 16 504 f. 39ra. 
(Schneyer Ct 8,5, az explicit eltér.) 

39. f. 96r Sermo de Adventu Domini 
Videbit omnis caro salutare Dei (Lc 3,6) - Verbum istud est finis evangelii hodierni et exprimit 
finem ipsius mundi ... x ... et in futuro complere dignetur. Qui cum Patre. 
Schneyer 8,348 (88; T6) - Heiligenkreuz 292 (88). - Schneyer 1,596 (54, T4) - Bonaventura. Ennek 
az explicitje eltér. 

40. f. 99v Sermo in die Nativitatis Domini 
Evangelizo vobis gaudium magnum (Lc 2,10) - Verbum propositum inenarrabilis gaudii... x ... et 
pie et iuste vivamus in hoc seculo. Rogemus. 
Schneyer 1,598 (81, T6) - Bonaventura. 

41. f. 102v Sermo in dominica Ramis palmarum 
Secundum glóriám eius multiplicata est ignominia eius (lMcc 1,42) - Describitur in verbo proposito 
sublimitas processionis ... x ... multiplicata est ignominia eius. Rogemus. 

42. f. 104v De Purificacione 
Postquam impleti sunt dies purificacionis Marie (Lc 2,22) - In totó evangelii serié presentis diei tria 
principaliter dicuntur ... x ... et glóriám plebis in templo. Rogemus. 

43. f. 106v Sermo in Parasceve 
O vos omnes qui transitis per viam (Lam 1,12) - Verba sunt Salvatoris nostri hodie in conspectu 
nostro ... x ... ego sum pauper et dolens. Rogemus. 

44. f. 109v Sermo in die Nativitatis Domini 
Verbum caro factum est (Io 1,14) - Evangelizo vobis gaudium magnum (Lc 2,10) - Verba ista ultimo 
proposita sunt verba evangelii nativitatem ... x ... restituit amissam felicitatem. Rogemus. 

45. f. 113v Sermo communis de Adventu 
Veniet desideratus cunctis gentibus (Agg 2,8) - Verbum istud scribitur Agg.2. In quo describitur 
adventus Domini Salvatoris nopstri ... x ... delectat animam. Amen. 
Schneyer 7,318 (1, TI) - Sermones Fratrum Minorum Clm 14832. 

46. f. 116r [Sermo de Purificacione Virginis] 
Nunc dimittis servum tuum (Lc 2,29) - Verba ista sunt beati Symeoni qui expectat redempcio-
nem Israel ... x ... 

47. f. 118 kivágva. Rajta volt a Nunc dimittis sermo vége és egy Szent János feje vételéről szóló 
sermo eleje. 
Des.: ... corruit ergo veritas etc. Amen. 

48. f. 123v Sermo dominica secunda de Adventu 
Quid existis in deserto lüde (Mt 11,2) - In his verbis commendat Dominus Johannem Baptistám et 
excusat eum contra emulos suos ... x ... Qui perseveravit etc. (Mt 10,22). Rogemus. 
Schneyer 3,337 (3; T3) - Johannes Balistarii OP (+ 1260). 
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49. f. 125r (129v) Sermo in festo sancti Thome apostolo 
Quia vidisti me Thoma (lo 20,29) - Quoniam secundum sacram scripturam sunt genera hominum 
... x ... in latus meum. Rogemus. (Gyulafehérvári Sorok II.) 

50. f. 126r [Dominica prima in Quadragesima] 
Ecce nunc tempus acceptabile (2Cor 6,2) - Quia tempus quadragesimale est tempus, in quo peccator 
potest placare divinam offensam ... x ... volumus obsequi de commissis. 
Schneyer 4,512 (24, T19) - Odo Rigaldi OM (t 1275). - Series incerti auctoris. 

51. f. 127v Dominica III in Quadragesime 
Erat lesus eiciens demonium (Lc 11,14) - Videns lesus perversitatem malicie ... x ... Erat ergo lesus 
eiciens demonium et illud erat mutum. Rogemus. 
Schneyer 4,514 (55, T21) - Odo Rigaldi OM. - Series incerti auctoris. 

52. f. 130r Sermo in Epiphania Domini 
Invenerunt puerum cum Maria matre eius (Mt 2,11) - Verba proposita sumpta de Matheo conve-
nienter predicantur ... x ... ad compassionis affectum se conformat. 

53. f. 138r [Feria 3. post Dominicam primam Quadragesimae] 
Hie est lesus propheta a Nazareth (Mt 21,11) - In hac responsione facta a populo de Domino 
Salvatore redditur commendabilis ... x ... hie est ergo lesus. 
Schneyer 4,512 (29, T19/3) Odo Rigaldi OM - Series incerti auctoris. - Az explicit eltér. 

54. f. 139r [Feria 6. post Dominicam primam Quadragesimae] 
Ecce sanus /actus es iam noli peccare (lo 5,14) - In verbo proposita circa languidum a Christo 
curatum ... x ... Ps (118,61) Funes peccatorum circumplexi sunt me. 
Schneyer 4,513 (35, T19/6) Odo Rigaldi OM - Series incerti auctoris. - Az explixit eltér. 

55. f. 148v [De compassione Beate Marie] 
[...] x ... quia cum amaritudine replevit me Omnipotens. Si velles plus loqui de consimili matéria 
habes processum satis bonum de isto eadem themate inter sermones communes de sancris. 
Rogemus. 

56. f. 148v-149r [De passione Domini] 
Vos omnes aui transitis per viam (Lam 1,12) - Fili non eris boni nuncii baiulus quiafilius regis mortuus 
est (2 Rg 18,22) - Verba ultima dieta sumpta sunt... Vos omnes. - Verba sunt Ieremie in persona 
Christi in cruce pendentis ... x ... terra ne operias sanguinem meum (lob 16,19). Rogemus ergo 
Dominum. Amen. (Gyulafehérvári Sorok III.) 

Egyéb szövegek 

Közel egykorú tartalomjegyzék (csak az egykorú arab számokkal jelzett fóliókra vonatkozik) 

f. 67r-79v Iacobus de Benevento OP (Ps.-BonaVentura): Viridarium consolacionis. Inc.: Quoniam 
omne peccatum trahit originem a superbia ... M. W. Bloomfield: Incipits of Latin Works on the Virtues 
and Vices, 1100-1500 A.D. Cambridge, 1979. 5058. Ed Florilegium Cassinense IV 263-315. 

f. 79v-82v Diversa. 
f. 79v Exemplum az unikornisról. Inc.: Cum intempeste noctis silencio quidam religiosus ... 
í. 79v A részegségről. Inc.: Quid turpius ebrioso ... 
f. 79v A szeretetről. Inc.: Item si Caritas edificando erigit... 
f. 79v-81v A penitenciáról. Inc.: Vera penitencia ut dicit Augustinus facit hominem libenter omnia 
sustinere ... 
f. 82r A meddőségről. Inc.: Hie et steriles mares velfeminas ... 
f. 82r-v A levegőről és a szivárványról. Inc.: Aer est inanitas ... 
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f. 84v-87v Sermo de caritate Hugonis de Sancto Victore. Inc.: Tarn multas iam laudaciones Caritas 
habuisse cognoscitur ... Ed. PL 176, 971. 

f. 87v-89v Sermo sancti Augustini contra ebriosos. Inc.: Licet fratres carissimi credam vos ebrietatis 
malum velut infernifoveam expavescere ... Ed. PL 39, 2303. 

f. 89v-92v Sermo sancti Hieronymi contra mulieres. Inc.: Heu me quid agam, unde exordium ser-
monisfaciam ... Ed. PL 95,1508. 

f. 121v (126v)-123v Summa dictaminis. Ed. R. Szentiványi: Catalogus concinnus librorum manu-
scriptorum Bibliothecae Batthyányanae. Szeged, 1958. 218-224. 

f. 132v (133r)-137v, 140v-148r Ps.-Bernardus (Ps.-Hugo de Sancto Victore, Guillelmus Tornacen-
sis?): Meditationes de humana conditione. Inc.: Multi multa sciunt et sepe seipsos nesciunt. Des.: 
Videas in meridie solem iusticie in quo sponsum et sponsam prospicies unum eundem dominum glorie qui 
vivit et regnat per infinita secuta seculorum amen. Deo gracias qui dedit perficere. Bloomfield 3126. Ed. 
PL 184,485-508. (137v in margine: cetera vide in tercio folio ad tale signum 0.) 

II. 

Ünnepek szerinti mutató" 

Karácsonyi ünnepkör 
Advent 15, 35, 39, 45, 48. 
Karácsony vigiliája 37. 
Karácsony 40, 44. 
Kiskarácsony (Circumcisio) 29, 30. 
Vízkereszt 53. 

Húsvéti ünnepkör 
Nagyböjt 51, 52, 54, 55. 
Virágvasárnap 2, 23, 41. 
Nagycsütörtök 1. 
Nagypéntek 43, 56. 
Keresztjáró napok (Rogationes) 25. 
Áldozócsütörtök (Ascensio Domini) 33. 
Vasárnap Áldozócsütörtök 
nyolcadában 28. 

Pünkösd 31, 32, 34. 

Mária-ünnepek 
Gyertyaszentelő Boldogasszony 

(Purificatio) 7, 42, 46. 
Gyümölcsoltó Boldogasszony 

(Annuntiatio) 3,14. 
Nagyboldogasszony (Assumptio) 
9,10,11, 38. 
Kisasszony (Nativitas) 8. 

Szentek ünnepei 
Tamás ap. 49. 
Szent István protom. 36. 
János ev. 18. 
Aprószentek 26. 
Szent Ambrus 19. 
Páduai Szent Antal 13. 
Szent Ágoston 20. 
Keresztelő Szent János fejevétele 47. 
Szent Ferenc 12. 
Lukács ev. 27. 
Mindenszentek 16,17. 
Szent Márton 6. 

Commune 
Egy vértanúról 4. 
Egy hitvallóról 5. 
Vértanú szűzről 21. 

Egyéb 
Minden szükségben 22. 
Angyalokról 24. 
De compassione Mariae 55. 

A sermók sorszámait az előző listáról vettük át. 
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