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Legreprezentatívabb késôközépkori kódexünk, az esztergomi vagy Bakócz- graduá-
le1 legelsô és mindmáig egyetlen tartalmi (liturgiai, zenei, paleográfiai) vizsgálatát
Szendrei Janka végezte el, aki több mint húsz évvel ezelôtt a kézirat anyagának
közreadásával együtt kutatási eredményeit is publikálta.2 Részletes elemzései
alapján arra a következtetésre jutott, hogy „a graduale tartalmilag mindenben az
esztergomi rítust követi, s azon belül is a legjelentôsebb, legkarakterisztikusabb
források csoportjába sorolható.” Véleménye szerint a kézirat az „esztergomi ka-
tedrális liturgikus és zenei szokásait akarta reprezentatív módon írásba foglalni”,
és „rendeltetését (fontos tartalmi jegyek, valamint a tervezett Adalbert- iniciálé
alapján) az esztergomi Szûz Máriáról és Szent Adalbertrôl nevezett székesegyház
kórusában tölthette volna be.”3 Ezt a véleményt nem hagyhatták figyelmen kívül
azok a különféle tudományterületet mûvelô kutatók sem, akik a graduále rendel-
tetési helyére, megrendelôjének vagy tulajdonosának személyére vonatkozó, újra
és újra felmerülô, mindmáig megoldatlan kérdéskörrel foglalkoztak.4

Ha most újra a kódex tartalma kerül a figyelem középpontjába, annak oka az,
hogy az ilyen irányú kutatás befejezôdése óta az összehasonlításhoz, elemzéshez
jóval több magyarországi forrás áll rendelkezésre,5 melyek segítségével a kézirat
párhuzam nélküli, egyedi vagy Esztergomhoz képest rendhagyó megoldásaira ma-
gyarázatokat, válaszokat remélhetünk.6 Vizsgálatunk három alkotóelemre, a tétel-

1 Esztergom, Fôszékesegyházi Könyvtár [H- Efkö] I. 1a–1b.
2 Janka Szendrei (ed.): Musicalia Danubiana, Vol. 12*–**: Graduale Strigoniense (s. XV/XVI). Budapest:

MTA Zenetudományi Intézet, 1990 és 1993 (a továbbiakban: MusDan).
3 Ld. MusDan, 1993, 31., 5., 11.
4 A kódex kutatástörténetérôl és a donator- possessor kérdésrôl újabban ld. Körmendy Kinga: „A Bakócz-

graduale lehetséges megrendelôje és possessora”. Magyar Könyvszemle, 125. (2009), 212–220.
5 Szendrei Janka a kódexet 44 magyarországi kézirattal, illetve nyomtatvánnyal vetette össze. Ebbôl 16

hangjelzett miseforrás. Lásd MusDan, 1993, 186–187.
6 Kottás kéziratok: H- Bn 377, H- Bu A 115, Cod. lat. 124, H- Em S.N., H- Kf Ms. 302, H- SYfk 6264, HR-

Zu MR 6, MR 52, RO- AJ R IX. 57, RO- BRbn I. F. 67, RO- Mbe s. sign., TR- Itks 60, Csíksomlyói kan-
cionále (¥umuleu Ciuc, Ferences Kolostor Könyvtára, 5252), Csíksomlyói ferences graduále (¥umu-
leu Ciuc, Ferences Kolostor Könyvtára, Cod. lat. 3). Kotta nélküli kéziratok: A- GÖ 107, A- GÜ 1/29, A-
Su M.III.23, H- Bn 91, 92, 94, 95, 214, 215, 216, 218, 219, 220, 222, 395, 435, H- Bu Cod. lat. 106, ➝



választásra, a dallamokra és a dallamok elrendezésére, illetve az elrendezésnek az
esztergomi rítushoz való viszonyára irányul. A kézirat legproblematikusabb, a do-
nator- possessor, illetve a rendeltetési hely kérdését csak akkor érintjük, ha azzal
kapcsolatban az újabb adatok, megfigyelések alapján feltételezéseket – tehát nem
végérvényes válaszokat – fogalmazhatunk meg. Elemzéseink, melyek minden eset-
ben Szendrei Janka megállapításaiból indulnak ki, nem a teljes anyagra, hanem el-
sôsorban azokra a pontokra, tételekre összpontosítanak, melyek kérdéseket vetnek
fel, és/vagy amelyekrôl újabb információkkal, adatokkal rendelkezünk.

Tételválasztás

A kódex közreadásának kísérôkötetében – a hozzáférhetô szöveg- és dallamkiadá-
sokra hivatkozva – a graduále prosariumának bemutatása az anyag csoportosításá-
ra és néhány tétel kiemelésére szorítkozott.7 A középkorban a sequentionale ösz-
szeállítása a miseproprium legkevésbé szabályozott, legképlékenyebb eleme volt,
mely a tételválasztásban, ünnepkijelölésben nagy szabadságot biztosított az egy-
házi intézményeknek. Éppen ez a szigorú kötöttségektôl való mentesség adott le-
hetôséget arra, hogy az egyes püspökségek mind a repertoár összeállításában,
mind pedig a tételek asszignációjában saját szokásrendjüket kialakítsák, és identi-
tásukat megjelenítsék. Így a széles körben ismert, évszázadokon keresztül haszná-
latban lévô darabok (törzsanyag) mellett feltûntek, majd rögzültek olyan tételek
is, melyek egy- egy szûkebb régiót vagy tradíciót egyértelmûen jellemeztek.

A Bakócz- graduále sequentiáinak az összevetése a magyar törzsanyaggal és az
esztergomi tételkészlettel számos meglepetéssel szolgál. A kézirat egyéni megol-
dásai három típusba sorolhatók: 1) a törzsanyaghoz tartozó sequentiák elhagyása,
2) lecserélése, 3) ritka tételek közlése.

1) Kódexünkben hiába keressük János apostol májusi 6- i (Verbum Dei Deo natum)
és Keresztelô János augusztus 29- i ünnepének (Psallite regi nostro psallite), valamint
Orsolya napjának (október 20., Virginalis turma sexus) sequentiáit. Ezek a darabok,
melyek bár nem elhagyhatatlan tételei a magyarországi szerkönyveknek, az eszter-
gomi hagyomány szinte valamennyi kéziratában szerepelnek, így joggal várhatnánk
közlésüket a graduáléban.

Ezeknél sokkal szokatlanabb és a hazai liturgikus praxisban példa nélkül álló,
hogy a kódex egyetlen sequentiát sem ad Antiochiai Margit, András apostol és
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H- Efkö I. 20, H- EG U2 VI. 5, HR- Za III.d.23, IV.c.59, HR- Zk 355, HR- Zu MR 13, MR 26, MR 46, MR
62, PL- GNd 150, RO- AJ R I. 23, R I. 24, R I. 25, R I. 50, R II. 134, RO- Sb 595, 665, SK- BRm EL 11,
EL 13, US- NYpm MS G.7, Gyergyói misszále (Gheorgheni, Parohia Romano- Catolica, 845), Heltaui
misszále (Cisnădie, Parohia Evanghelica, s. sign.). Nyomtatványok: Missale ad usum dominorum Ultra-
montanorum, Verona, 1480 (= MissUlt 1480), Missale Quinqueecclesiense, Basel, 1487, Venezia, 1499 (=
MissQuin 1487, 1499), Missale Strigoniense, Nürnberg 1498, Venezia, 1498, 1500, 1511, 1513, 1514,
Missale Zagrabiense, Venezia, 1511 (= MissZag 1511), Missale Ordinis Fratrum Eremitarum Sancti Pauli
primi Eremitae, Venezia, 1514 (= MissPaul 1514), Ordinarius sive rubricella ad veram notulam almae Agrien-
sis ecclesiae, Krakkó, 1509 (= OrdAgr), Ordinarius Strigoniensis, Venezia, 1520 (= OrdStrig).

7 Ld. MusDan, 1993, 78–80.



Miklós püspök ünnepére. Margit napján (július 13.) szinte valamennyi magyar tra-
dícióban – Esztergomban néhány rendkívül ritka kivételtôl eltekintve mindig – az
új stílusú Margaritam pretiosam hangzott el (tehát ennek kellene szerepelnie a gra-
duáléban), míg a jóval ritkább, régi stílusú Laus tibi sit Christe Fili Dei Unigenite elsô-
sorban Zágrábban volt kedvelt.

András és Miklós tételei a kódexek túlnyomó többségében a proprium legutol-
só darabjai között kaptak helyet. Mivel a graduáléban Erzsébet sequentiája a 234v

alján ér véget,8 majd a következô lap tetején már a commune sanctorum elsô téte-
le következik, ezért nem zárható ki, hogy itt egy mindeddig regisztrálatlan, több
fólió terjedelmû lakúna miatt hiányzik András és Miklós sequentiája.9

Nem számolhatunk ezzel a lehetôséggel karácsony második miséjének eseté-
ben. Zágráb kivételével a magyar hagyományok emblematikus, szinte provenienciát
jelzô tételösszeállítása a Grates nunc omnes, Natus ante saecula, Eia recolamus az éjféli,
a hajnali és a nagymisére. Ettôl a rendtôl csak igen ritkán tér el néhány, többnyire
késôi kéziratunk, de – a Pálóczi- misszále kivételével – esztergomi sohasem. Ha-
sonlóan karakterisztikus, a többi hazai tradíciótól élesen elváló a déli püspökség
sequentiakijelölése. A zágrábi források elhagyják a Natus ante saeculát – ugyanazt a
tételt, amelyik a Bakócz- graduáléból is hiányzik – és helyette a Laetabundus exsultet
fidelis chorust írják elô.

Ezeknek a daraboknak, különösen a karácsonyi Natus ante saeculának és a Mar-
git- tételnek a mellôzése, az ünnepek miséinek sequentianélkülisége teljesen isme-
retlen az esztergomi rítusú kéziratokban.

2) Amikor egy ünnephez több különbözô darabot rendelnek szerkönyveink,
az esetek többségében – mennybemenetel, templomszentelés, pálforduló, Mária
látogatása, Margit, Mária születése, mindenszentek, Erzsébet, Katalin, András,
Miklós – viszonylag pontosan megállapítható az egyes tradíciók preferenciája, a
hagyományokat jellemzô tételválasztás. Mária látogatásának bôséges sequentia-
készletébôl az esztergomi források leggyakrabban az Ave Verbi Dei parenst, a zágrá-
biak pedig a Veni praecelsa dominát írták elô, míg két, kéziratainkban igen ritka tétel
(Illibata mente sana, O felicem genitricem) fôként Erdélyben volt népszerû. A Bakócz-
graduále eltér a központi szokásrendtôl azzal, hogy a szinte kizárólag mellékha-
gyományokat képviselô forrásaink Decet huius cunctis horis tételét közli.

Egészen rendkívülinek tekinthetjük mindenszentek és Márton, e két kiemelt
fontosságú ünnep tételválasztását a graduáléban. Míg november 1. miséjének leg-
kedveltebb és szinte kizárólagos sequentiája az Omnes sancti Seraphim volt, amelyet
kódexünkben az elszórtan és gyéren dokumentált Gaudeat ecclesia per quattuor climata
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8 Talán a scriptor tévedése, figyelmetlensége lehet az oka annak, hogy az Erzsébet- tétel nem a szokásos
helyén, Katalin sequentiája elôtt, hanem az után szerepel.

9 A kézirat hiányát csak helyszíni vizsgálat állapíthatja meg. Egészen más a helyzet akkor, ha nincs lakú-
na, hanem szándékosan hagyták el András és Miklós tételeit. Míg a többi magyar rítusban, így Eszter-
gomban is e két nap elengedhetetlen eleme volt a saját sequentia, addig Zágrábban jóval ritkábban és
csak egy pontosan körülírható forráscsoportban szerepel prosa propria (HR- Za III.d.182, HR- Zu MR 6,
MR 133, MR 170). A következô, egyébként bôséges sequentiakészletet közlô zágrábi kódexekben saját
vagy kommúnis tételeknek semmi nyoma: A- Su M.III.23, HR- Za III.d.23, HR- Zk 355, HR- Zu MR 26.



váltott fel, addig Márton napja elképzelhetetlen volt a Sacerdotem Christi Martinum
nélkül, amely helyett a kéziratban a nagy valószínûséggel magyar eredetû Gloriosus
Christus rex humilis szerepel. A források többségében e két rendhagyó darab az álta-
lánosan ismert tételek mellett, választhatóként (alia) jelent meg, a Bakócz- graduá-
léban viszont mindkét alkalommal csak ezeket közölték. Harmadikként ide kell
sorolnunk Árpádházi Szent Erzsébet ünnepét is, melynek Gaude Sion quod egressus
sequentiája helyett a kódexben a Iucundetur plebs fidelis Elisabeth quod in caelis tûnik
fel. Ez a külföldön ismeretlen tétel jelenleg egyetlen hagyomány, a zágrábi püspök-
ség forrásaiból dokumentálható, így keletkezése is oda köthetô.

Pálforduló napjára is két sequentiát adnak a magyarországi misekönyvek. Zág-
ráb kivételével valamennyi tradícióban szerepel a Dixit Dominus ex Basan kezdetû
tétel, míg néhány pálos és esztergomi szerkönyv mellett elsôsorban a déli püspök-
ség forrásaiban gyakori a Sonent plausus laetabundi. A Bakócz- graduále szerkesztôje
ismét a Zágrábban kedvelt darab mellett döntött.

Kevésbé határozott, mégis behatárolható a magyarországi rítusok választása
két húsvéti Mária- prosa között. Esztergomi kéziratok mellett nyomtatványok egész
sora közölte a Virgini Mariae laudes … Eva tristis abstulit tételt. A Bakócz- graduálé-
ban szereplô, domonkos eredetû Virgini Mariae laudes … O beata domina, bár néhány
pálos, felvidéki és erdélyi szász forrásban is helyet kapott, kiemelt szerephez a zág-
rábi püspökségben jutott.

3) Hasonló tendencia nyilvánul meg azoknál a tételeknél is, melyek, bár nem
tartoztak a magyar sequentiarepertoár törzsanyagához, a Bakócz- graduáléban mégis
szerepelnek. A húsvéti idôre elôírt Surgit Christus cum trophaeo elszórtan minden
magyar tradícióban megjelent. A tételt, mely Zágrábban volt a legnépszerûbb, esz-
tergomi forrásokban rendkívül ritkán jegyezték fel, ám a Bakócz- graduáléban még-
is közölték. A 12–13. századi, délnémet és cseh forrásokra jellemzô Quadriforme
crucis signum Szent Kereszt sequentia a déli püspökség karakterisztikus, a magyar
tradíciókon belül mintegy a szûkebb provenienciát meghatározó darabja szeptem-
ber 14- ére. Ez a sequentia, melyre a központi rítus forrásai közül csak az esztergo-
mi ordináriuskönyv utal, a Bakócz- graduáléban a májusi ünnephez kapcsolódik.

Kódexünk prosariuma – elsôsorban a sanctorale kiemelkedô ünnepein – tehát
több olyan tételt tartalmaz, amely az esztergomi rítus forrásaiban rendkívül ritkán
vagy egyetlenegyszer sem szerepel, s melyek közül jó néhány a zágrábi tradíció jel-
legzetes választásának, karakterisztikumának tekinthetô. Ugyanakkor megtalálha-
tó a gyûjteményben a központi hagyományon kívül teljesen ismeretlen, nagy való-
színûséggel magyar (esztergomi) eredetû Corona sanctitatis Adalbert- sequentia is
(1. táblázat).

A propriumtételek közül az esztergomi hagyományban semmi nyoma pálfor-
duló Laetemur omnes in Domino Ps. Domine probasti me introitusának. A magyarországi
liturgikus gyakorlat szerint január 25- én Commemoratio Pauli (június 30.) propriu-
mát szólaltatták meg Scio cui credidi kezdettel. A két Pál- ünnep énekrendje között
legfeljebb az alleluia és a sequentia kijelölésében volt különbség. A zágrábi püs-
pökség volt az egyetlen, mely januárban a Laetemur omnes in Domino introitust és a
központi rítusban teljesen ismeretlen Magnus sanctus Paulus alleluiát, vagy ha az
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ünnep nagyböjtre esett, a Tu es vas electionis tractust énekeltette. Ezek a tételek nem
helyi alkotások, hanem a déli püspökség történetében meghatározó szerepet ját-
szó domonkosok szekuláris liturgiára gyakorolt befolyásának a nyomai. A zágrábi-
val teljesen azonos proprium szerepel ugyanis a Humbertus de Romanis generális
által 1256- ban összeállított, majd a koldulórend számára 1267- ben kötelezôvé tett
liturgikus normálkönyvben, a Correctoriumban is.10 Magától értetôdô, hogy a ma-
gyarországi domonkos misekönyvek ugyanezt az anyagot tartalmazzák pálforduló
napján. Hogy a világi egyházak a koldulórendtôl vehették át ezeket a tételeket, azt
a szövegek mellett a dallamok lényegi azonossága is jelzi. Zágrábon kívül az introi-
tus, az alleluia és a tractus csak Futaki Ferenc 1463- ban másolt kéziratában kapott
helyett,11 míg a Bakócz- graduále szerkesztôje – nagy valószínûséggel nem közvet-
lenül a domonkosoktól, hanem zágrábi közvetítéssel – már csak a mise kezdôéne-
két vette át.

Az esztergomi és a zágrábi sanctorale ünnepeinek, belsô rangsorainak össze-
vetése, valamint a Bakócz- graduále liturgiai és zenei sajátságainak vizsgálata alap-
ján Szendrei Janka arra a megállapításra jutott, hogy „Szent Miklós napja ugyan
Zágrábban is sollemnitas, de saját anyag nélkül”, illetve hogy az „Alleluia Sancte
Nicolae Magyarországon az esztergomi szokásrendben, valamint az ettôl szorosan
függô úzusokban a repertoár szerves része.”12 Az összehasonlításhoz jelenleg ren-
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10 Ecclesiasticum officium secundum ordinem Fratrum Praedicatorum. I- Rss XIV L1 f. 350r, GB- Lbma Add.
23935 f. 416v. Két zágrábi graduáléban csak az introitus zsoltárversében tapasztalható eltérés: HR-
Zu III.d.182, HR- Zu MR 6: Ps. De illustratione sanctae praedicationis et de conversione beati Pauli.

11 TR- Itks 68: Ps. Exsultent angeli et laetentur archangeli de conversione beati apostoli Pauli.
12 Lásd MusDan, 1993, 35, 68.

1. táblázat. Sequentiák: Bakócz- graduále, Zágráb, Esztergom



delkezésünkre álló források alapján ezt a megfigyelést annyiban módosíthatjuk,
hogy Zágráb nemcsak kommúnis tételekkel emlékezett meg Miklós püspökrôl, ha-
nem ugyanazzal az Európában ritka alleluiával (és a Congaudentes exsultemus sequen-
tiával), mely a központi rítusnak is állandó eleme volt. Az alleluia, mely a déli püs-
pökség forrásainak elmaradhatatlan tétele, s mely egyetlen zágrábi hangjelzett fel-
jegyzésének tanúsága szerint az esztergomival megegyezô dallamon hangzott el,13

tehát nem a központi hagyomány karakterisztikuma, hanem Zágrábban is stabilan
és folyamatosan jelenlévô darab.

Dallamok

A következôkben a kódex teljes repertoárjából két tételcsoportot emelünk ki, és
dallamaikat más magyar tradíciók változataival vetjük össze. Az elsô csoportba azok
a zenei variánsok és lejegyzések (transzpozíciók) tartoznak, melyeket Szendrei
Janka az esztergomi források jellegzetességeinek tekintett, a másodikba pedig azok,
melyeket máshonnan nem, csak a Bakócz- graduáléból dokumentálhatott. Az ösz-
szehasonlításhoz felhasznált, jelenleg rendelkezésünkre álló kódexek közül kettô
a zágrábi székesegyház énekanyagát tartalmazza.14 Az egyik egy 14. századi, igen
töredékesen fennmaradt graduále,15 a másik pedig egy 18. századi kézirat.16 Utób-
bit azért vonhattuk be az elemzésbe, mert bár igen késôi lejegyzésben, de – a folya-
matosan beemelt új tételek mellett – a középkori zágrábi dallamanyagot lényegé-
ben változatlanul adja, így kiegészítheti, pótolhatja a 14. századi kódex jelentôs
hiányait. S noha a déli egyházi központból ma csak ez a két graduále ismert, a kö-
zöttük lévô idôbeli távolság ellenére a dallamaikban mutatkozó alapvetô azonos-
ság miatt adataikat általánosabb érvényûnek, egy rögzült és évszázadokon keresz-
tül lényegében egységes formában élô zenei hagyomány tanúinak tekinthetjük.

1) A források dallamainak áttekintése, összehasonlítása során az elsô csoport
darabjai közül szinte valamennyit megtaláltuk a zágrábi graduálékban. Ebbôl arra
következtethetünk, hogy használatuk nem korlátozódott egy szûk esztergomi for-
ráskörre, tehát nem kizárólag a központi rítus jellegzetességei.

Így a karácsonyi hajnali mise Alleluia Dominus regnavit tételének dallama, mely
„csak magyarországi forrásokból ismert […] Esztergom és néhány tôle függô ha-
gyománykör sajátja”, Zágrábból is fennmaradt.17 Fényeshét szerdájának Christus
resurgens ex mortuis alleluiája, melynek „harmadik tónusú változatát […] úgy lát-
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13 HR- Zu MR 6 p. 244.
14 Egy harmadik kódex, a 13. század elsô felébôl származó missale notatum (A- GÜ 1/43) nagy valószí-

nûséggel nem a zágrábi székesegyház, hanem a püspökség valamelyik plébániaegyháza számára ké-
szült. A kéziratról lásd Szendrei Janka: A „mos patriae” kialakulása 1341 elôtti hangjegyes forrásaink tük-
rében. Budapest: Balassi Kiadó, 2005, 210–248.

15 HR- Za III.d.182: Temporale (Szentháromság utáni 5. vasárnap–Szentháromság utáni 23. vasárnap),
Templomszentelés, Sanctorale (december 27–november 29), Commune sanctorum, Votívmisék,
Kyriale, Sequentiarium.

16 HR- Zu MR 6.
17 MusDan, 1990, 13, 1993, 48. = HR- Zu MR 6 p. 25.



szik, csak a legszûkebb esztergomi hagyománykör kultiválta”, szintén szerepelt
a déli püspökség liturgikus gyakorlatában.18 Ugyanez a helyzet az évközi 4. vasár-
nap Alleluia Deus iudex iustus tételével, melynek „c- re írt hatodik tónusú verziója
a szakirodalom szerint ritkaság […] csak a M[issale] N[otatum] Str[igoniense] és
egy késôi pálos graduale adja.”19 István vértanú Video caelos apertos alleluiájának
Zágrábban is ismert dallama kapcsán Szendrei Janka megjegyzi, hogy „a legszoro-
sabban összetartozó esztergomi források és egy késôi pálos graduale alkalmazza a
szöveget erre a dallamra […] a jelen szövegalkalmazás rendkívül ritka.”20

Hasonló eredményre jutottunk a tételek lejegyzésmódjával kapcsolatban is.
A nagyböjti Ab occultis meis és Hoc corpus communio a Bakócz- graduáléhoz hason-
lóan e, illetve c transzpozícióban szerepel a zágrábi énekeskönyvben is.21 Az ôszi
kántorböjt hetében elhangzó Aufer a me communio d lejegyzését pedig mindkét
zágrábi kézirat tartalmazza.22

Zágrábban is használatban volt két magyarországi forrásokban ritka alleluia
(Elegit te Dominus,23 Iste sanctus digne24), valamint két Kyrie25 és egy Sanctus,26 melyek
ma csak hazai kéziratokból dokumentálhatók:
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18 MusDan, 1990, 132, 1993, 56. = HR- Zu MR 6 p. 167.
19 MusDan, 1990, 163, 1993, 60. = HR- Zu MR 6 p. 206.
20 MusDan, 1990, 213, 1993, 68. = HR- Zu MR 6 p. 246.
21 MusDan, 1990, 72, 1993, 53. = HR- Zu MR 6 p. 96, MusDan, 1990, 82, 1993, 53. = HR- Zu MR 6 p. 107.
22 MusDan, 1990, 179, 1993, 61. = HR- Za III.d.182 f. 8v, HR- Zu MR 6 p. 225.
23 MusDan, 1990, 312, 1993, 73. = HR- Za III.d.182 f. 49r, HR- Zu MR 6 p. 354.
24 MusDan, 1990, 314, 1993, 73. = HR- Za III.d.182 f. 51v, HR- Zu MR 6 p. 359, mindkettô jubilussal.
25 MusDan, 1990, 337, II. Kyrie, 1993, 76. = HR- Za III.d.182 f. 57r, HR- Zu MR 6 p. 405, MusDan, 1990,

339, III. Kyrie, 1993, 76. = HR- Zu MR 6 p. 408, g- re írva.
26 MusDan, 1990, 346, 1993, 78. = HR- Zu MR 6 p. 621.

2. táblázat. Esztergom jellegzetességének tartott zenei variánsok és transzpozíciók



2) A mindeddig csak a Bakócz- graduáléból ismert dallami vagy tonális varián-
sok közül a következôknek bukkantunk magyarországi párhuzamára. Nagyböjt har-
madik vasárnapjának Exsurge Domine non praevaleat homo gradualéja Szendrei Janka
szerint „minden rendelkezésünkre álló forrásban harmadik tónusú, a magyaror-
szágiakban is.” A kézirat nyolcadik tónusú dallamát a 18. századi zágrábi graduále
szinte hangról hangra azonos formában tartalmazza27 (1. kotta). A virágvasárnapi
Tenuisti manum graduale, melynek „dallamváltozata párhuzamok nélküli, sem tá-
volabbi környezetünkben, sem a magyarországi forrásokban nem találtuk” szin-
tén szerepel a késôi zágrábi énekeskönyvben28 (2. kotta). A húsvét nyolcadában
elhangzó Erit vobis hic dies offertorium, „melynek közvetlen megfelelôjét azonban
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1. kotta. Graduale Exsurge Domine non praevaleat homo

27 MusDan, 1990, 58, 1993, 51. = HR- Zu MR 6 p. 79.
28 MusDan, 1990, 94, 1993, 54. = HR- Zu MR 6 p. 124.
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29 MusDan, 1990, 136, 1993, 57. = HR- Zu MR 6 p. 171.
30 MusDan, 1990, 282–283, 1993, 72. = HR- Zu MR 6 p. 294.
31 MusDan, 1990, 331, 1993, 75. = HR- Zu MR 6 p. 393: Tempore adventus de Virgine Benedicta sequitur.

A dallam további forrásait lásd: Gábor Kiss (Hrsg.): Monumenta Monodica Medii Aevi, Subsidia. Bd. VI.:
Ordinariums- Gesänge in Mitteleuropa. Repertoire- Übersicht und Melodienkatalog. Kassel etc.: Bärenreiter,
2009, 182., Kyrie 200.

32 MusDan, 1990, 337, 1993, 75. = HR- Zu MR 6 p. 399: Infra octavam et in octava Ascensionis Domini
sequens canitur. Lásd MMMA, Subsidia VI, 181, Kyrie 168.

eddig máshonnan nem sikerült kimutatnunk”, ismert volt Zágrábban29 (3. kotta).
Urunk színeváltozásának introitusa lakúna miatt hiányzik a zágrábi kéziratból,
ám a Cantate Domino graduale, a Candor est lucis alleluia és a Gloria et divitiae offer-
torium a Bakócz- graduáléval szinte teljesen azonos dallammal tûnik fel (4. kotta
a 130–131. oldalon).30

Az ordinárium tételei közül azt a Kyriét, melyet „a Bakócz Gradualén kívül csak
GrFu- ból [Futaki- graduále] ismerjük (ott ’de beata virgine in adventu Domini’ fel-
irattal)”, Zágrábon kívül több késôi, szinte kivétel nélkül dél- magyarországi kéz-
irat is tartalmazza.31 Egy másikat, melyet „a Bakócz Gradualén kívül sem külföldi,
sem magyar forrásban nem találtuk” a zágrábi graduále mellett Futaki Ferenc kéz-
irata és két erdélyi kódex is közli.32 Hogy ez a két, Esztergomban ismeretlen Kyrie
a zágrábi püspökség alaprepertoárjához tartozhatott, jelzi az, hogy a Bakócz- gra-

3. kotta. Offertorium Erit vobis hic dies

2. kotta. Graduale Tenuisti manum
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duáléval közel egykorú, nyomtatott zágrábi misekönyvben is megjelenik, kottájá-
val együtt33:

A magyarországi graduálék dallamainak összevetésébôl két fontos következte-
tés szûrhetô le. Az elsô, hogy azok közül a dallamok közül, melyek korábban az
esztergomi források jellegzetességeinek, specifikumainak tûntek, több Zágrábban
is használatban volt, jelenlétük tehát nem használható fel érvként egy kézirat köz-
ponti rítusa mellett. Másodszor feltételezhetô, hogy mivel a korábban csak a
Bakócz- graduáléból ismert dallamok párhuzamai jelenleg szinte kizárólag zágrábi
forrásokból dokumentálhatók, ezért ezeket a tételeket feltehetôen a déli püspök-
ség kézirataiból emelhették át a kódexbe.

A graduále elrendezése

„Nyilvánvaló ugyanis, hogy a kódex egy tudatos szerkesztômunka eredménye. […]
a szerkesztôk e feladat megoldásához kellô tájékozódás után láttak hozzá, s felte-
hetôen a megbízható kódexeknek és az esztergomi káptalan élô gyakorlatának
egybevetésével állapították meg a végleges szöveget. […] Tehát a repertoár sor-
rendje nem a könyvkötéskor dôlt el, a szerkesztô már a scriptor munkáját megha-
tározta.”34

A két kötet összeállítása, szerkezete valóban alapos átgondoltságot, szándé-
kosságot tükröz még akkor is, ha különleges megoldásai közül néhánynak jelenleg
sem párhuzamát, sem okát nem ismerjük. Ilyen rendhagyó szerkesztés egy na-
gyobb tartalmi egység (prosarium) tételeinek sorrendjében és összefüggô belsô
szakaszok (karácsony hete) elhelyezésében tapasztalható.

A magyarországi graduálék és misszálék prosariuma leggyakrabban karácsony
elsô miséjének Grates nunc omnes tételével kezdôdött. A középkor legvégén, fôként
16–17. századi kéziratainkban, valamint a nyomtatott misekönyvekben ez elé ke-

33 MissZag 1511 f. 16v: Tempore autem adventus Domini dicatur sequens. f. 19r: Infra eadem tempora paschalia
poterit dici sequens.

34 MusDan, 1993, 36, 65.

3. táblázat. Korábban csak a Bakócz- graduáléból ismert dallami vagy tonális variánsok
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rült az ádventi idôszak legelterjedtebb Mária- tétele, a Mittit ad virginem. Harmadik
megoldásként a sequentiák gyûjteményét a Salve porta perpetuae nyitotta. A prosa-
riumnak ez az indítása, aminek oka nagy valószínûséggel a tétel asszignációjában
rejlik, szinte kizárólag zágrábi szerkönyveket jellemzett.

Az elszórtan valamennyi magyar hagyományban megjelenô sequentia Zágrá-
bon kívül általában idôszaki Mária- tételként szerepelt és ennek megfelelôen he-
lyezték el a gyûjteményekben. A déli püspökség forrásai viszont az ádventi vasár-
napok nagymiséire írták elô, ezért válhatott a prosarium legelsô darabjává, nyitó-
tételévé.35 Ez a hangsúlyos liturgikus elhelyezés, mely a prosa elsô ismert magyar
forrásának, a zágrábi missale notatumnak a tanúsága szerint legkésôbb a 13. szá-
zad elsô felére rögzült, magyarázhatja a tétel stabil és folyamatos jelenlétét a zág-
rábi szerkönyvekben.

A sequentia fennmaradt forrásai alapján elképzelhetô, hogy a kezdetben szé-
les körben, valamennyi egyházmegyében ismert, ádventi vasárnapokra rendelt régi
stílusú költemény – Zágráb kivételével – fokozatosan kiszorult a gyakorlatból, ere-
deti liturgikus funkciója elhalványult, és elvétve Mária- tételként élt tovább. A Salve
porta perpetuae viszonylag kisszámú kéziratos esztergomi forrása alapján nem meg-
lepô, hogy egyetlen nyomtatott Missale Strigoniense sem közölte prosariumában
a tételt, ugyanakkor a zágrábi misekönyvön kívül a pálos, a pécsi, az egri és az ult-
ramontán nyomtatvány felvette a készletébe, ráadásul a zágrábival megegyezô litur-
gikus funkcióban, de csak a pécsiben azzal azonos elrendezésben, nyitótételként.36

Vagyis azzal, hogy a Bakócz- graduále, az esztergomi források közül egyedüliként,
a prosariumot a Salve porta perpetuae tétellel indítja, nem a központi rítus, hanem
Zágráb szerkesztésmódját, szokásrendjét követi.

A magyarországi miseforrások többsége a karácsonyi idôszak szentjeinek – Ist-
ván vértanú, János apostol, aprószentek – ünnepeit nem a sanctoraléban, hanem a
temporaléban közölte. Egyetlen pontosan behatárolható hazai forráscsoport tért
el az általános gyakorlattól, amikor – a Bakócz- graduáléhoz hasonlóan – ezeket a
miséket a szentek ünnepei közé illesztette.37 A zágrábi misszálék és graduálék el-
járása nagy valószínûséggel domonkos mintára vezethetô vissza, hiszen ugyanez
az elrendezés szerepel Humbertus de Romanis Correctoriumában és ennek megfele-
lôen a magyarországi koldulórendi misekönyvekben is. Az, hogy ez a beosztás a püs-
pökségben a 14. század elején végrehajtott liturgikus reform eredménye lehet, meg-
erôsítheti, hogy az egy évszázaddal korábbi zágrábi egyházmegyés missale notatum
még a temporale megfelelô helyén adja a karácsony nyolcadába esô szentek miséit.

Természetesen elképzelhetô, hogy – amint azt Szendrei Janka feltételezte – a
Bakócz- graduále összeállítója elôtt egy olyan mintapéldány volt, amelyben a tem-
poraléban szerepeltek ezek a misék, és „e három ünnepet a szerkesztô itt átrakatta
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35 Zágrábon kívül csak három kézirat rubrikája utal egyértelmûen vasárnapi elhelyezésre: A- GÖ 107,
H- EG U2 VI. 5, TR- Itks 68: In adventu dominicis diebus.

36 MissPaul 1514, MissQuin 1487, 1499, MissUlt 1480, OrdAgr: Prosa dominicalis in adventu.
37 Az egyetlen nem zágrábi kézirat, amelyben ugyanezt az elrendezést találjuk, Gyöngyösi Szántó András

1618–1623 között másolt graduáléja (H- Bu A 114).



a Sanctorale- kötetbe.”38 Ennek a nyilvánvalóan tudatos átalakításnak viszont
szükségszerû elôfeltétele volt, hogy a kézirat összeállítója tudjon ennek az elren-
dezésnek a létezésérôl és ebbôl adódóan a forrásairól is. Ha ezt a megoldást kizáró-
lag Zágráb alkalmazta, és a graduále szerkesztôje szándékosan ugyanígy akart eljár-
ni, azonos szerkesztésmódot akart követni, akkor a legkézenfekvôbb, változtatások-
tól, átszerkesztésektôl (és tévesztésektôl) mentes eljárás egy zágrábi mintakódex
használata lett volna.

Kissé más a helyzet circumcisio (január 1.) ünnepének miséivel, melyeket csak
a pálos és a zágrábi szerkönyvek látnak el teljesen egyértelmû és világos liturgikus
útmutatásokkal. Ezekben a tradíciókban a nap elsô miséje a Vultum tuum, a második,
a nagymise pedig a karácsonyi Puer natus est. A többi magyar hagyomány forrásai-
ban a Puer natus est In octava Nativitatis Domini vagy In Circumcisione Domini, a Vultum
tuum pedig De beata Virgine post Nativitatem rubrikával szerepel. A második felirat
már nem egy konkrét napra, hanem idôszaki Mária- mise funkcióra utal. Tradíción-
ként változó volt, hogy ezt a votív misét mikor kezdték el mondani.39 Ugyanakkor
éppen a mise jellegébôl adódhatott, hogy a középkor végén mind kézirataink,
mind pedig nyomtatványaink egy részében ez az anyag átkerült a temporaléból a
sanctoraléba. Ha tehát a Bakócz- graduále szerkesztôje is a szentek ünnepei közé
rendelte, akkor ezzel egyrészt egy általános tendenciához csatlakozott, másrészt
pedig hazai elôzményekre, mintákra támaszkodhatott, így nem kellett feltétlenül
„ismét a Temporaleból ideraknia a másolónak” az anyagot.40

Annak a legrejtélyesebb szerkezeti módosításnak azonban sem párhuzamát,
sem okát nem ismerjük, melynek eredményeként vízkereszt (január 6.) miséje át-
került a szentek ünnepei közé. Ugyanakkor a kódex szerkezete olyan mértékû át-
gondoltságot és tudatosságot tükröz, hogy nem tartjuk valószínûnek, hogy – amint
azt Szendrei Janka gondolta – friss szerkesztési hibáról lenne szó.41 Annyira szo-
katlan és egyedi ez a megoldás, hogy ha tévedés történt volna, azt bizonyára észre-
vette volna a scriptor. Nehéz elképzelni, hogy a karácsony nyolcadába esô vasár-
nap miséje után, a következô ciklust bevezetô és a fólió legalján szereplô rubrika
(Dominica infra octavas Epiphaniarum Domini) láttán ne szembesült volna a hibával
(vízkereszt tételeinek hiányával), amit egyébként nagyon könnyen kijavíthatott
volna, hiszen az Epiphania oktávájába esô vasárnapi mise új fólión (15r) kezdôdik.

Hasonlóan talányos magának a sanctoralekötetnek az indítása is. Szekuláris
és szerzetesrendi, kéziratos és nyomtatott miseforrásaink leggyakrabban András
apostol vigíliájával (november 29.), jóval ritkábban Szilveszter napjával (decem-
ber 31.) kezdik ezt a szakaszt. Arra sem magyar, sem külföldi példát nem talál-
tunk, hogy a szentek ünnepeit Simon és Judás apostolok vigíliája (október 27.)
nyissa meg. Egészen biztos, hogy tudatos és szándékos döntés áll e rendkívül
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38 MusDan, 1993, 68–69.
39 Egerben karácsony nyolcada alatt a hajnali Mária- mise helyett az ünnep miséjét mondták. Az eszter-

gomi ordinárius pedig csak István vértanú oktávájától írta elô a Vultum tuum- misét, addig a Puer natust
énekelték. Ld. OrdAgr No. 74, OrdStrig f. 14r.

40 MusDan, 1993, 69.
41 Uott, 68.



szokatlan megoldás mögött. A vigíliamise végén üresen hagyott három kottasor-
nyi hely, ahová az Oláh Miklós esztergomi érsek 1555- ös adományozását megörö-
kítô bejegyzés kerülhetett,42 világosan jelzi, hogy a scriptor a következô fólión, ta-
lán az elsô kötet kezdetéhez hasonlóan gazdagon díszített oldalon akarta kezdeni
az ünnep fômiséjét. Erre a párhuzam nélküli szerkesztési eljárásra egyetlen kézen-
fekvô magyarázat kínálkozik.

Néhány liturgikus kódexünk egyértelmûen és világosan utal a kézirat megren-
delôjének a személyére azzal, hogy védôszentjének ünnepe nagyobb méretû iniciá-
lékkal, miniatúrákkal vagy gazdag lapszéli díszítésekkel kiemelkedik a többi nap
közül.43 Ez a finom jelzés könnyebben kivitelezhetô egy könyörgéseket és olvasmá-
nyokat is tartalmazó misszále, mint egy csak énektételeket közlô graduále eseté-
ben. Azoknak az ünnepeknek az anyagai ugyanis, melyek valamennyi énekelt részt
a commune sanctorumból vesznek, vagy elsô megjelenésükkor vagy a szentek kö-
zös miséi között szerepelnek teljes terjedelmükben, naptári helyükön már csak
incipitekkel, szövegkezdetekkel utalnak rájuk, így kihangsúlyozásukra, díszítésük-
re semmiféle lehetôség sincs. Ilyen ünnep volt október 27–28. is. Azzal, hogy a
Bakócz- graduáléban a sanctorale kezdônapjává tették, szükségessé vált valameny-
nyi énektétel teljes kottás lejegyzése, és ez módot adhatott a fólió díszes kivitele-
zésére is. Ennek a rendkívüli szerkesztési eljárásnak az indítéka pedig aligha lehe-
tett más, mint a patrónus, vagyis burkoltan a donator jelzése. Ha Simon és Judás
apostolok ünnepének ilyen mértékû, példa nélkül álló kiemelése valóban a védô-
szentnek szóló tisztelet megnyilvánulása, akkor a kódex megrendelôje nagy való-
színûséggel Bakócz Tamás unokaöccse, Erdôdi Simon zágrábi püspök (1519–
1543) volt.44

Ez magyarázattal szolgálna a püspöksüveges Erdôdi- Bakócz címerre, ugyanak-
kor nem mondana ellent Szendrei Janka datálásának, mivel ô nem zárta ki annak a
lehetôségét, hogy a kéziratot 1510 után írták le. „A graduale scripturája és notá-
ciója nagyjából egyenlô jogon datálható a XV. század utolsó és a XVI. század elsô
évtizedére. Mégis, a rendkívül fegyelmezett íráskép miatt inkább korábbi dátu-
mok elfogadására hajlanék, számolva azzal is, hogy egy tudatosan vállalt igen szigorú
stilizálás miatt az írás mindenestül régebbinek tûnhet.”45 Ez a figyelemre méltó és fon-
tos megjegyzés azt a benyomást kelti, hogy a kódex közreadója nem tartotta telje-
sen elképzelhetetlennek, hogy a kéziratot a kiadás címlapján szereplô 15–16. század
fordulójánál késôbb – tehát akár Erdôdi Simon püspöksége idejében – is írhatták.46
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42 Reverendissimus Dominus Nicolaus Olahus Archiepiscopus donavit me Ecclesiae suae Strigoniensi etc.
43 Ld. pl. Kálmáncsehi Domonkos, György topuszkói apát vagy Szatmári György kódexeit. Ld. Hoff-

mann Edith: Régi magyar bibliofilek (Hasonmás kiadás és újabb adatok.). Szerk. Wehli Tünde. Buda-
pest: MTA Mûvészettörténeti Kutató Intézet, 1992, 142., 186., 259–260.

44 Másik megoldásként elképzelhetô, bár kevéssé életszerû, hogy a kéziratot Bakócz Tamás rendelte
meg Erdôdi Simon részére, és a késôbbi tulajdonosra való tekintettel szerkesztette át a repertoárt.

45 Lásd MusDan, 1993, 12. Kiemelés tôlem – K. A.
46 Ebben az esetben az eddig elfogadotthoz képest mindössze két évtizeddel késôbbi lejegyzéssel szá-

molhatnánk. Megjegyzendô, hogy kizárólag a hangjegyírás alapján egy notáció rendkívül nehezen da-
tálható húsz évnyi pontossággal.



Ezzel a datálással megoldódna a graduále lejegyzésének és díszítésének feltétele-
zett idôpontjai közötti ellentmondás.47

A közreadás kísérôtanulmányában nyitva marad a graduále notációjának és a
lejegyzés helyének a kérdése is, mivel a kézirat a kottaírás részletes elemzése és
összehasonlítása alapján a budai scriptoriumban készült kódexekkel nem állítható
párhuzamba, Esztergomból, vagy más, az érsekség területén fekvô központból pe-
dig egyetlen kottás szerkönyvvel sem rendelkezünk.48 Az a forrás, amelynek hang-
jegyírása a legközelebb áll a Bakócz- graduálééhoz, Futaki Ferenc kézirata.49 S bár
korábbi feltételezések szerint a Futaki- graduále a budai királyi kápolna vagy az
óbudai káptalan számára készülhetett,50 a kódex részletes tartalmi és zenei elem-
zése alapján rendeltetési helyként mi sokkal valószínûbbnek tartunk egy, a kalo-
csai érsekség területén fekvô, ma még közelebbrôl meg nem határozott egyházi in-
tézményt. A két graduále notációjának hasonlósága és Futaki Ferenc kéziratának
nagy valószínûséggel dél- magyarországi provenienciája alapján önkéntelenül fel-
merül az a gondolat, hogy talán mindkét kódex egy ebben a régióban mûködô, ma
még beazonosítatlan scriptorium munkája.

Bár a Bakócz- graduále különleges szerkesztési megoldása(i) talán közelebb vi-
het(nek) a megrendelô személyének megállapításához, tartalmi rendhagyóságai,
rítusidegen elemei viszont bizonytalanná teszik a kézirat Szendrei Janka által felté-
telezett rendeltetési helyét. A temporale alleluiasorozatai, Adalbert két ünnepe,
saját alleluiái és sequentiája esztergomi székesegyházi használatot valószínûsíte-
nének. Hogy Adalbert kiemelt helyen szerepel a nagyszombati litániában, „ami
egyáltalán nem jellemzô minden magyarországi graduáléra”,51 nem lehet döntô
érv, tekintve, hogy a szent nevét valamennyi kéziratos zágrábi misekönyvben meg-
találjuk, de nem a vértanúk között, ahol várnánk, hanem a hitvallók csoportjában,
István király, Imre herceg és László király után, utolsóként.52
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47 A kódex díszítésérôl és annak datálásáról ld. Mikó Árpád: „IX-13. Graduale I. kötete”. In: Pannonia
regia. Mûvészet a Dunántúlon 1000–1541. Szerk. Mikó Árpád–Takács Imre. Budapest: Magyar Nemzeti
Galéria, 1994 (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai 1994/3), 428–432.

48 MusDan, 1993, 27.: „[…] ez a hangjelzés […] konkrét kivitelezését tekintve meglehetôsen magában
áll a többi keveréknotációs emlék között.” 12.: […] régiónknak a kódex keletkezése szempontjából
szóbajöhetô részén a liturgikus célú kódexek írásképe egyre oldottabb, e graduale írásánál jóval fella-
zítottabb, hajlékonyabb […] A budai mûhelybôl kikerült kottás karkönyveknek már a XVI. század
elején mind betûírása, mind notációja lágyabb vonalvezetésû, egyben kevésbé rendezett.” 28.: „Hogyha 
a notációnak nemcsak kivitelezési modorát, s nemcsak a stilizálási eljárásokat vizsgáljuk, hanem a
neumaformák közötti válogatás logikáját, sôt a konkrét neumacsoportosításokat is, különbséget talá-
lunk kódexünk hangjelzése és a budai mûhelybôl kikerült hangjelzések között.” Továbbá MusDan,
1993, 29.

49 TR- Itks 68. Ld. MusDan, 1993, 28.: „Mai ismereteink szerint az elôdök közül legtökéletesebben, s ta-
lán leghasonlóbb módszerekkel a hivatásos notátor, Franciscus de Futhak oldott meg ilyen feladatot
már 1463- ban. Eljárása hasonló volt a Bakócz Graduale notatorának eljárásához.”

50 Lásd Szendrei Janka: „Hangjegyes források”. In: Magyarország zenetörténete, I.: Középkor. Szerk.
Rajeczky Benjamin. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1988, 228–229.

51 MusDan, 1990, 119.; 1993, 56.
52 A zágrábi források közül csak Medvedics Balázs rituáléja tünteti fel Adalbertet a vértanúk között: H- Kf

Ms. 302 f. 275v.



A tartalmi megfigyeléseken túl a közreadó legfôbb érve az esztergomi székes-
egyházi rendeltetés mellett Adalbert tavaszi ünnepének (április 23.) az elsô kötet
nyitóoldalához hasonlóan széles lapszéli díszítéssel és iniciáléval tervezett kieme-
lése volt. A graduále második kötetének fennmaradt fólióin máshol valóban nem
találunk széles keretet hagyó elrendezést, és nagyobb méretû, díszes kezdôbetûk-
nek szabadon hagyott helyeket is csak a Mária- ünnepeknél53 és alig néhány szent
miséjénél látunk.54 Azok a misék, amelyeknek az eleje hiányzik – a májusi Szent
Kereszt- ünnepen kívül mindenütt egy fólió –, valószínûleg hasonló kiemelést kap-
tak volna, hiszen Inventio Crucis kivételével valamennyi apostolünnep.55 Egy helyen
azonban, amely a bevezetô tanulmány táblázatos áttekintésébôl kimaradt, és a ké-
sôbbiekben is csak alig észrevehetôen utal rá az elemzés,56 két fólió a hiány.

János és Pál vértanúk (június 26.) Ecce quam bonum gradualéja a 86. (új számo-
zás szerint 65.) fólión megszakad, majd a 89.- en Péter és Pál apostolok vigíliájá-
nak (június 28.) Dicit Dominus Petro introitusával folytatódik a kézirat. János és Pál
miséjébôl hiányzik a Haec est vera fraternitas alleluia, a Gloriabuntur offertorium és
az Et si coram hominibus communio. Közülük az alleluia és az offertorium más ün-
nepeknél már szerepelt a kódexben,57 ezért itt minden bizonnyal csak rubrikában
utaltak rájuk. Ezen a helyen egyedül a communiót kellett teljes egészében kikot-
tázni. Hogy ez valóban így lehetett, az a sanctorale után következô, mintegy a
commune sanctorumot helyettesítô ünnepjegyzékbôl világosan kiderül,58 mely
egyetlen tételt jelez a két hiányzó fólióra, az Et si coram hominibust.

Ezután László király ünnepének (június 27.) kellett következnie.59 Tételrend-
je az alleluia kivételével teljesen azonos lehetett Imre herceg és István király misé-
jével. Mivel Imre anyagát a második kötet elején teljes egészében kiírták,60 ezért
itt csak az alleluiának a lejegyzésére volt szükség. Ugyanez a megoldás jelenik meg
István király miséjénél is: az Imre- napnál már közölt, azzal teljesen azonos kom-
múnis tételek rubrikában, az alleluia pedig kottájával együtt szerepel.61

Szembetûnô, hogy az István- anyagnak a közlése alig haladta meg az egy oldal
terjedelmet. A László- mise lejegyzése is körülbelül ennyi helyet igényelhetett. Ez
elé jött még János és Pál communiója, és ha az Ecce quam bonum gradualét két
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53 Conceptio BMV, De beata Virgine in Tempore Nativitatis, Purificatio, Annuntiatio, De beata Virgine in
Tempore Paschalis, Visitatio, Vigilia Assumptionis, Assumptio, Nativitas BMV, valamint vízkereszt.

54 Simon és Judás apostolok vigíliája, mindenszentek, István elsô vértanú, Fülöp és Jakab apostolok,
Keresztelô János, Mihály.

55 Simon és Judás apostolok, András apostol, Tamás apostol vigíliája, János apostol, Inventio Crucis.
56 Lásd MusDan, 1993, 7–8. A második kötet táblázatos áttekintésébôl László királyon kívül kimaradt

János apostol miséjének lakúnája is a régi számozás szerinti 31. és 33. fólió között. Ld. még MusDan,
1993, 39., 71.

57 Sanctorum Nerei et sociorum (f. 76r), Vigilia Simonis et Iudae apostolorum (f. 2r).
58 f. 121r–122v.
59 Hogy a graduále tartalmazta László király miséjét, kiderül a július 29- i ünnep rubrikájából: Depositio

Ladislai regis omnia ut in die sancto: f. 101v / II/89v.
60 f. 13v–15v (II/9v–11v): introitus Os iusti, graduale Domine praevenisti, alleluia Sprevit thorum coniugalem,

offertorium Veritas mea, communio Beatus servus.
61 f. 120r–120v (II/108r–108v).



verzussal akarták énekelni, akkor annak hiányzó második verse. Ez összesen két
és fél- három oldalt foglalhatott el. Mivel töltötték ki akkor a fennmaradó egy- más-
fél oldalt? Két alleluiát adtak volna az ünnepre? Ilyen megoldásra egyetlen példát
sem ismerünk. Vagy nemcsak Adalbert, hanem – mise- és zsolozsmaforrásaink kö-
zül egyedüliként – László király miséjét is kiemelték valamilyen módon (nagymé-
retû iniciále, lapszéli díszítések) az ünnepek sorából? Ha igen, mi volt ennek az
oka? Bár a választ nem, annyit azonban mégis tudunk, hogy a lovagkirály, aki
egyetlen egyházmegyének sem volt védôszentje, a középkori Magyarországon két
régióban, Erdélyben és az általa alapított zágrábi püspökségben részesült a többi
magyar tradíciót messze felülmúló tiszteletben.

A valamennyi ma ismert középkori magyar forrás bevonásával végzett elemzé-
seink azzal az „eredménnyel” jártak, hogy – szándékunk ellenére – sokkal inkább
szaporodtak, mint megoldódtak a Bakócz- graduáléval, elsôsorban annak tartalmá-
val kapcsolatos kérdések. A kódex több tételének, transzpozíciójának, dallamvál-
tozatának, valamint elrendezésének párhuzamait ugyanis ma kizárólag a zágrábi
püspökség forrásaiból ismerjük. Ha a kézirat Erdôdi Simon megrendelésére ké-
szült volna, érthetô lenne a zágrábi anyag – és a püspöksüveges Erdôdi- Bakócz cí-
merek – jelenléte, valamint a sanctoralekötet unikális indítása, megmagyarázha-
tatlan viszont, hogy azt miért egy esztergomi korpuszba integrálták. És fordítva.
Bakócz Tamás donatorsága esetén az alapvetôen esztergomi rítusú kódex zágrábi
elemeinek és az érseki és bíborosi jelvények nélküli címereknek a használata vet-
ne fel komoly kérdéseket. A Bakócz- graduále ezekkel a tételekkel és dallamokkal
sem a központi, sem a déli rítus szokásrendjébe nem illeszkedik maradéktalanul.
Ennek a nyilvánvaló kettôsségnek a láttán óhatatlanul felmerül az a gondolat,
hogy talán nem egyetlen „tiszta” úzus, Esztergom vagy Zágráb, hanem a megren-
delô személyes elképzelései, elvárásai, igényei alapján állították össze a kézirat
egyszeri, elôzmény és folytatás nélküli anyagát. De hogy a donatornak mi lehetett
a célja egy ilyen „vegyes rítusú”, nagyméretû, reprezentatív és rendkívül költséges
kódex elkészíttetésével, egyelôre nyitott kérdés.
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GRADUALE STRIGONIENSE?

Alien Elements in the Bakócz Gradual

The Graduale Strigoniense or Bakócz Gradual was edited by Janka Szendrei more
than twenty years ago. Her detailed analysis of the material revealed that ’the
Gradual follows the rite of Esztergom in every respect, and within this it can be
put into the group of the most significant, most characteristic sources’ (quote
from the English introduction). In her opinion, ’this codex had meant to put in
writing in the outgoing 15th and the early 16th centuries the liturgical and musi-
cal usage of the church of Esztergom’ and ’it must have served its function in the
choir of the cathedral of Esztergom dedicated to the Blessed Virgin Mary and St
Adalbert’. The latest investigation of the contents of the codex, however, chal-
lenges this statement. There are elements in the repertory (especially among the
sequences), in the chant material (melodic or tonal variants, special transpositions)
and in the arrangement of the contents (carrying over to the Sanctorale the feasts
of saints falling into the octave of Christmas) that agree only with the tradition of
Zagreb and are contrasting with that of Esztergom.
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