
Radó Polikárp

A MAGYAR LITURGIA EREDETE
A XI. SZÁZADBAN

Közismert mindenki előtt Szent István király eredményes tö
rekvése, hogy újonnan szervezett országát függetlenítse a Német
Római birodalomtól. Ezért Sz. Cyrill és Metód útját követve, a ma
gyarság részére külön érsekséget kívánt biztosítani, ami a szlovákok
kal ellentétben Sz. Istvánnak sikerült is. A Metódtól alapított morva
egyház érseksége annak halála után elenyészett, a csehek püspök
sége, Prága pedig külföldi metropolitának, Mainznak lett suffraga
nusa és középkori szokásnak megfelelően az erős egyházi függést
politikai és kulturális függés követte nyomon. Szent István ezt a
veszedelmet eredményesen hárította el. A nagy király előtt így fel
vetődött a kérdés, milyen személyekkel szervezze meg a magyar
egyházat, s missziós munkát, Magyarországnak a nyugati művelt

ségbe való bekapcsolódását. Míg atyja, Géza fejedelem a német
orientációt követte (bajor hercegnőt ad feleségül fiának, - az új
fegyvernem bevezetésére német lovagokat hív be, - német térítő

papokat: Wolfgang, Piligrim papjai), Sz. István latinokat hív Pan
nonhalmára az Aventinus hegyről, Sz. Bonifác és Alexius kolostorá
ból jön Adalbert, prágai püspök, majd aventinusi bencés, 12 társá
val. Mint az újabb kutatás kimutatta, latinokat fogad be messze
nyugatról, a frank birodalomból. Az első püspökök között francia
szerzetest nevezett ki püspökké: Bonipert pécsi püspök, György ka
locsai püspök, majd Liduinus bihari püspök személyében. Szent
Odilo clunyi apáttal levelezésben állott. A koronát és a felhatal
mazást az egyház szervezésére a frank II. Szilveszter pápától
kapja,

Ha már most vizsgálni akarjuk a magyar-római liturgia erede
tét, meg kell állapítanunk, hogy ez 1038 előtt nem volt lehetséges.
Addig ugyanis az egész Arpád-korból mindössze két liturgikus kó
dexet ismertünk: A Pray-kódexnek nevezett sacramentariumot,
melyről a legújabb időkig azt hitték, hogy a benne lévő Halotti be
széddel együtt a XIII. század első harmadából való, és a XIII. szá
zadból való Németujvári misekönyvet. Ez utóbbit azonban egyál
talán nem ismerték, csak létezéséről tudtak, tartalmát és szövegeit
1947-br:-n közöltem.' Az utóbbi két évtized leforgása alatt azonban
még tíz újabb magyar liturgikus forrást ismertünk meg, ezek kö
zül hét a XI. századból való. A valójában XII. századból való Pray
kódex is felhasználható liturgiánk eredetének vizsgálatában, minta-
példány jellegét tekintve. .

Két nagy kérdést próbálunk megoldani. Az első kérdés: honnan
hozták liturgiánkat? Nagy általánosságban szinte dogma-szerűen,

magától értetődőnek látszott a felelet, amit az érdemes úttörő ku-
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tató, Zalán Menyhért mondott a Pray-kódex-szel kapcsolatban: "Az
bizonyos a misék oratóiból, hogy német szűrőn át jutott hozzánk és
már itthon is alakítottak rajta.'?' Ezt az apriorisztikus feltevést sokan
osztották, külföldön is, aminek tanújelét adta a világhírű kutató,
Germain Morin, mikor először közölte 1926-ban, a Jahrbuch fül'
Liturgiewissenschaftban az általa Zágrábban felfedezett három ma
gyar XI. századi liturgikus kézirat rövid tartalmát. Meglepődve

mondja: "Váratlan módon találunk itt saját miséket, melyeket fran
cia helyi szentek, közelebbről Normandiában tiszteltek számára ir
tak. Ki gondolta valaha, hogy egy magyar monostor naptárában ily
régi korból ezeket a francia szenteket találhatja ?"J Valóban meg
lepő volt, hogy a szokványos német származás feltétdezése ellenére
más a valóság. A kérdésre ugyanis nem a priori kell válaszolni, ha
nem a könyvek vizsgálatából kell eldönteni azt. Morin három kó
dexéhez ugyanis Dragutín Kniewald még három másikat fedezett
fel és a Morin által először ismertetetteket hazánk liturgia- és kul
túrtörténete számára teljes alapossággal feldolgozta és közzetette.
Ezen kéziratos anyag vizsgálata kétség kívül eldönti az első kérdést:
liturgiánk a XI. században eredetét tekintve Északfranciaországra
utal. A második kérdés ehhez kapcsolódik: ha már be van bizo
nyítva liturgiánk frank eredete, kik lehettek annak közvetítői?

I. Liturgiánk frank eredete.

Kétségtelen, hogy Árpád-kori liturgikus könyveink frank ere
detűek. Megjegyzendő,hogy ezek a könyvek a magyar liturgia min
tapéldányai: A XIV-XVI. századi magyar használatú liturgikus
kódexek végig megtartják 'a frank eredet bélyegét. A francia szentek
a középkor végéig hemzsegnek bennük, frank és nem német litur
gikus szokásos maradtak meg egészen Pázmányig, a magyar liturgia
megszüntetőjéig;az évenkinti nagy benedictiók ritusa az, az az Ordo
Míssae is, a löweni Mária-siralom nemcsak szerzőjében, hanem pa
raliturgikus használatának módjában is nem német, hanem francia
szokásokat ültetett magyar földre. Forrásainknak ez a belső vizs
gálata nagy fontosságú, eldönti a tényt, hogy hazai liturgiánk, mely
még forrásaiban sem egészen publikált, és szintetikusan még egy
általán nincs feldolgozva, valóban, eredetét tekintve, kétségtelenül
észak-frank származású. Némely könyvnek származási helyét is si
került megállapítani: St.-Vaastból való a Radon-biblia és a Pray
kódex mintapéldánya, Fontenelle-ből a Hahóti kódexé, Rouen-ra
utal a Hartwick-Pontificale és Liege-re az Oláh-féle evangéliumos
könyv és vele a Szelepchényi-kódex.

A legrégibb magyar liturgikus könyv, általában a legrégibb
Magyarországon írott könyv, mely eredeti kéziratában is reánk ma
radt: a Szelepchényi-kódex. Jelenleg a nyitrai káptalan birtokában
van. Bár kulturtörténeti szempontból ismerték, liturgiatörténeti
szempontból nagy jelentőségére Kniewald professzor hivta fel a
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figyelmet. Az ő biztatására e sorok szerzője irt róla kimerítő tanul
rnányt." 1073-1083 között írták, kétségkívül hazánk részére ezt
az evangéliumi perikópákat tartalmazó kódexet, a kutatás eddig ezt
az eredményt elfogadta. Már most e legrégibb ránk maradt magyar
liturgikus könyv kétségkívül frank mintapéldány után készült. Az
egyházi év (De tempore) szakaszai majdnem egészükben azonosak
egy, a frank birodalomban a X. század táján nagyon elterjedt peri
kopa-rendszerrel; ünnepkatalogusa (Sanctorale) pedig helyi ünne
peivel vitán kívül a frank birodalom északi részeire utal. Sok fran
cia szent mellett találhatók olyan szentek, akiknek a XI. században
csak helyi kultusza volt (Medardus, Gildardus, Lambert).

Ennek a könyvnek szinte mintapéldánya, annyira hasonlít hoz
zá, egy másik XI. századi kódex (Esztergomi főszékesegyházikönyv
tár: Oláh Miklós-evangéliumos-könyve.). Ezt a kódexet még ponto
sabban tudjuk lokalizálni, azaz használatának helyét megállapítani:
kétségtelenül a liege-i (lüttichi) egyházmegye részére irták, mert
ennek összes helyi jellegű szentjei megvannak benne."

Hazai liturgiánk másik fontos kútfője első, ránk maradt Sacra
mentariumunk a XI. századból a veszprém-egyházmegyei Hahót
monostora számára készült kódex, melynek tüzetes értékelését Knie
wald végezte e1.6 Ebben megtaláljuk Szent István, Szent Imre és
Szent Gellért, valamint Szent Zoerard (Szólád) és Szent Benedek
zoborhegyi vértanúk miséjét. Ami a legrégibb magyar misekönyv
eredetét illeti, kétségtelen, hogy mintapéldánya a fontenellei észak
francia monostor részére íródott. Még Magyarországon is szolgaian
lemásolták Szent Audoenus miséjében a "Beatissimi Patris Nostri"
kifejezést, aki, mint roueni püspök alapította a nevezett apátságot.
Német hatásnak e kódexben híre-hamva sincsen.

Nagy felfedezés volt az ugyancsak Zágrábban lévő Agenda
Pontificalis a XI. sz. végéről. Amint Morin és Kniewald megállapí
totta," ez a főpapi szerkönyv Győr részére készült, és nagy értéke
abban rejlik, hogy minden egyes ritusa a későbbi magyar és hor
vát liturgiának kiindulópontja. Benne találjuk meg a keresztség,
bérmálás, utolsókenet, egyházi rend kiszolgáltatásának hazai rítu
sáto A szentségek magyar liturgiájának ez a nagyértékű emléke egé
szen világosan franciaországi eredetet mutat. Értékét emeli, hogy
ebben a könyvben található a két legrégibb magyar liturgikus szin
játék, az első az u. n. "Tractus stellae", mellyel Karsai Géza kime
rítően foglalkozott," a második a nagypénteki szent sír officiuma,
mind a kettő Rouen püspökének, Jean d'Avrenchesnek alkotása.

Ugyancsak az említett két jeles kutató felfedezése, illetve rész
letes ismertetése a színtén jelentős XI. századi Benedictionale, ame
lyet kétségtelenül az esztergomi székesegyház részére írtak," amint
az Esztergom egyházi hatáskörébe tartozó szenthelyek ordinandu
sainak felsorolásából látható (esztergomi székesegyház, székesfehér
vári Mária-bazilika, az óbudai Szent Péter és Szent Pál társaskáp-
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talan, a zoborhegyi Szent Ipoly monostor, és a dömösi Szent Margit
apátság). Ennek a tiszteletreméltó liturgikus kútfőnek, mely többek
között az egyházi rend szentségének liturgiáját is tartalmazza, fran
cia jellegét bizonyítja, hogy az egész gyüjtemény Északfranciaor
szágban keletkezett gallikán stílusú benedictio pontificalisoknak
foglalata.

Bécsben, a Nationalbibliothekben őrzik az u. n. Radon-bibliát.
A XI. században irták a Szent Vedastus (St. Vaast) bencés apátság
részére, értéke a benne lévő feljegyzések miatt van, amelyekkel ki
jelölték, hogy milyen vasárnapon vagy ünnepen milyen szakaszokat
kell' olvasni a szentmisében. Ez Kniewald bizonyítása szerint a leg
régibb magyarországi perikopa-jegyzék, s amint látjuk, szintén frank
eredetű,"?

Ugyancsak perikopa-feljegyzések vannak egy Zágrábban őrzött

csonka Evangeliarium-ban, amelyek a XI. században magyarországi
használatára készültek. Ez a kódex is francia hatásra vall; Kniewald
megállapította, hogy Szent Lukács és Szent János evangélisták szim
bolikus képei teljesen ugyanazok, mint a gellone-i Sacramentarium
kódexébenP

A XII. század utolsó évtizedéből való legnagyobb kulturtörté
neti és liturgikus emlékünk : a Pray-kódexP Arpádkori liturgiánk
nak sokoldalú és leggazdagabb emléke, nemcsak Halotti beszéde
miatt felbecsülhetetlen értékű, gyüjteményes volta is azzá teszi.
Benne van a Nagy Kalendárium, Magyarország legrégibb naptára,
melyben minden hónapban érdekes egészségi szabályokat is talá
lunk: mikor kell eret vágatni, milyen hónapban kell fürödni, mikor
együnk meleg, hideg, vagy édes ételeket, mikor kell hashajtót be
venni, stb. Benne van a történeti szempontból nagyértékű Pozsonyi
krónika, és egy eddig ismeretlen szimbolikus mise-magyarázat. Rö
vid Rituale is van benne, többek között a vasárnapi szenteltvíz
hintés szertartása, majd az alapkőletételnek még a missziós korra
visszautaló ritusa, a temetés szertartása, benne a Halotti beszéddel.
Már most, ha ezt a jelentős liturgikus forrásunkat megvizsgáljuk,
kétségtelenül megállapítható ennél is, hogy frank eredetű. Az arrasi
egyházmegyére utal Vedastus arrasi püspök háromszoros miséje
(febr. 6., okt. Lés okt. 26.), Amandus, maastrichti püspökkel együtt.
Figyelemreméltó, hogy Vedastus az alapítója az arrasi egyházmegyé
ben fekvő Szent Vaast (Vedastus) apátságnak. A Nagy naptár mín
tapéldányát is egészen pontosan sikerült megtalálni, két X. századi
St. Vaast részére írt kódexben található az meg. Az egyik a Sacra
mentarium Ratoldi, a másik pedig egy jelenleg Leningrádban őri

zett kódexben található. A. J. Jungmann, innsbrucki professzor, a
míse-történet legnagyobb monografistája, részletesen foglalkozván
a Pray-kódex-szel is, megállapította, hogy annak miserendje külö
nős hűséggel az a típus, amelyet 1000 táján valahol Normandiában
alkottak (Séez-Gruppe újabban Rajnai miserendnek nevezij.?"
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II. Liturgiánk közvetítői a XI. században.

Tekintve, hogy összes XL-XII. századi liturgikus könyveink:
bencés jellegűek, s hogy a hithirdetők ebből az akkor még egyetlen
szerzetből kerültek ki, nyilvánvaló, hogy egy a XI. század elején
virágzó északfrancia monostorcsoportra kell bukkanni, amely va
lami módon érintkezésben volt hazánkkal. Ez magában véve lehet
ne Cluny, amely mint Galla Ferenc hangsúlyozta, érintkezésben
volt Szent Istvánnal. XL-XII. századi liturgikus könyveink azon
ban semmi kapcsolatot Clunyvel nem mutatnak, Cluny szerzetes
szövetségének közvetlen hatása a magyar liturgiára a XI. században
nem volt. A Halottak napjának, valamint Szent Majolus ünnepének
hiányzása liturgikus könyveinkben ezt eléggé bizonyítja. A cluny
lelkiség hatása egyébként is Sackur, a cluny mozgalom híres törté
netírójának'" egyoldalú túlzásai óta manap már egész más értéke
lést lelt. A X-XI. század vallásos szellemét korántsem lehet oly
egyöntetű folyamatnak tekinteni, amint arra az újabb kutatás rá
mutatott. Zimmermann 1934-ben,15 Ph. Schmitz 1942-ben,16 hazánk
ban Csóka Lajos 1943-ban17 s ezeket perdöntően túlszárnyalva
Kassius Hallinger 1950-51-ben megjelent hétkötetes nagy mű
vében.P

Már régóta ismeretes dolog egy XI. században keletkezett nagy
Északfrancia, lotaringiai, illetve flandriai területen ható kolostor
szövetség és alapítójának, Richárd St. Vannes-i apátnak (1004-1046)
magyar kapcsolata. Ezt először 1885-ben Pfister19 és O. Ringholz'"
állapította meg, mind a ketten ugyanabban az évben, egymástól füg
getlenül; majd maga Ernst Sackur 1886-ban,21 nagy cluny monog
rafiájának megírása előtt, majd Király Ilona, 1929-ben22 és az 1938-i
Szent István Emlékkönyv tanulmányainak írói. Utoljára Csóka J.
Lajos hivta fel 1943-ban erre a figyelmet: "Hogy Szent István rész
letes értesüléseket szerzett Richárdtól a francia egyházi és kolostori
viszonyokról, az igen természetes.t''"

Szent Richard a XJ. század első felének egyik legnagyobb re
formátora, rendkívül mozgékony, világot járt és nagy szervező volt.
XII. századi életírója szerint "a kisebb csillagok között, mint valami
hajnalcsillag ragyogott fel és széjjelhintve szent erényeinek tündöklő

sugarait, égi igehirdetésének fényével egész Belgiumot, és Németor
szágnak is legnagyobb részét bevilágította, a szerzeteseknek szám
talan monostorait járta be.,,24

Richard egy Clunytől független monostor-kongregáció alapí
tója, a XI. század elején, több mint húsz kolostor tartozott szövet
ségéhez. Az apátok a kolostorokból évenkint mentek Verdunba és
így a nagykáptalanokra nála találjuk az első adatot. St-Vannes
(Vitonus) Verdun városa mellett épült, a verduni püspök Richardot
nevezte ki apátnak és innen indult ki sajátos, a gorzei reformmozga
lom keretébe tartozó, de attól mégis eléggé független és önálló. szö
vétsége. Érdemes szemügyre venni magyar kapcsolatait. Richard



II. Henrik császárnak, Szent István sógorának főembere,volt, ver
duni monostorát is a császár épitette naggyá, ll' •• ő adta meg a költ
ségeket, hogyakőműveseketés a szüksegelt iparosokat megszerez
hesse a monostor kibővítésére" - mondja életrajzírója."

Richard apát hatása a magyar egyházra II. Henrikkel való kap
csolata miatt tehát lehetséges volt. A valóság azonban messze túl
megy ezen, személyes kapcsolatban is állott hazánkkal ; négy ízben
fordult meg nálunk. Először és másodszor l026-7-ben a Szentföldre
menet és jövet Szent István vendége volt, amint kortársának, Ade
marusnak krónikája elmondja.?" A Szentföldre menet Vilmos angou
Ieme-i comes seregével ment, aki Verdunön át vonult Pannonia
felé, ott csatlakozott hozzá Richard apát hétszáz kísérőjével, kiket
Normandia hercege, II. Richard támogatott.": Új dolog volt akko
riban Pannónián át zarándokolni az Úr sírjához, amint az angoule
me-i püspök Gesta-ja mondja.f" Vilmos gróffal kapcsolatban: "Előt

te senki azon országrészeken keresztül nem ment, mert még új volt
a kereszténység Ungriában és Slavoniában." - Harmadszor és ne
gyedszer l035-ben ment át hazánkon Szent Richard apát, Eber
wínus-szal, a trieri Szerit Márton apátjával.f"

Magában véve nem megvetendő kapcsolatra vall Richard ezen
négy tartózkodása hazánk területén. Van azonban még újabb kap
csolat is, amely még inkább megerősíti a lehetőséget, hogy Richard
liturgikus irányban hatással volt Magyarországra. Ez az újabb kap
csolat pedig annál értékesebb, mert éppen a kezdődő magyar egy
háznak egyik legnagyobb szervezőjével kötötte Richardot össze.
Szent Gellért, a nagy, Magyarország keleti részeit megszervezőmisz
sziós-püspök, az első magyar királynak egyik főtanácsadója ugyanis
személyes kapcsolatban volt vele. Szent Gellért járt Franciaország
ban, az biztos. Ezt már Manitius, a középkori latin irodalom jeles
történésze 1923-ban szóvátette.au"Szent Gellért ugyanis egyetlen
megmaradt művében maga mondja: "Midőn egykor Galliában vol
tam, bizton mondom, hogy Platonban a héberek istenérőlolvastam

részleteket.v'" Emellett azonban biztos az is, hogy Szent Gellért is
merte Richard apátot is. Gellért ugyanis megemlíti, hogy írt egy
művet - mely mai napig lappang - "De divino patrimonio". Az
isteni örökségről, amelyet Andreas presbyternek ajánlott és aki most
"Richard apátnál, Krisztus szeplőtlen szolgájánál, Istentől nevelt
("divinitus eruditus") férfiúnál van ... Hosszasan írtam erről a kér
désről az elmult évben," t. i. az András papnak ajánlott könyvben.
Mind a két férfiúról úgy szól, mint aki közismert valaki. Csak
st-V unnes-i Richard-ról lehet szó. A hasonnevű, egykorú külföldi
apátok között (a fuldai, a soissonsi és az angouleme-i) egyik sem
kerülhet szóba," mert jelentéktelen emberek voltak és akkoriban
már nem éltek. Hiszen Szent Gellért Deliberatio című művét élete
vége felé irta (t 1047), az András papnak ajánlott, elveszett művét

pedig az "elmult évben". St-Vannes-i Richard személyét biztosnak
tartja Manitius és Karácsonyi János'", de hogy ki volt András pap,
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azt nem tudják. Pedig őt is meghatározhatjuk: minden bizonnyal
Fleury priorja (t 1056). Ebben az 'időben ugyanis két András pres
byter jöhet szóba, az egyik a XI. században élt milánói presbyter
író, a második az emlitett prior, aki a neki dedikált könyvet kölcsön
adta Richardnak, tehát ő is francia volt.34 Fleury élénk érintkezés
ben állott a gorze-i mozgalommal és Szent Richard szövetségével.
Világos tehát, hogy Richard lehetett az észak-frank-római liturgia
közvetítője hazánk felé. Ez azonban még nem perdöntő: a posse ad
esse non valet illatio, vagyis a lehetőség még nem valóság.

Hogyha ellenben az a néhány hely, amelytől legrégibb liturgikus
könyveinknek a mintapéldánya származik, kapcsolatban állott
Richarddal, akkor a lehetőségre alapított feltevésünk már nyugod
tan mondható valószínűnek, sőt, mint munka-hypotézis, tudomá
nyosan is megalapozottnak. Eddig azonban senkinek sem jutott
eszébe a magyar liturgia keletkezését Richard kolostor-szövetségé
vel kapcsolatba hozni, pedig ez a feltételezés a források jelenlegi is
merete mellett a legvalószínűbb. Döntő ténynek lehet ugyanis te
kinteni, hogy ezen Richardnak, aki oly élénk magyar vonatkozások
kal rendelkezik, kolostor-szövetségéhez tartoznak azok a helyek,
amelyekből a legelső magyar liturgikus könyveknek mintapéldányai
származnak.

Mindjárt elsőnek vegyük a St-Vaastból származó könyveket, a
Radon-bibliát, amelybe a XL században hazánkban irtak be peri
kopa-jegyzeteket és a nagyfontosságú Pray-kódexet, Ez' az Arras
melletti monostor a Richard-féle reformnak fő támaszpontja volt és
az anyamonostor után: maga Richard volt az apátja és Fredericust
tette meg priornak.:" A monostort Richard mindjárt működése ele
jén kapta meg, négy évvel azután, hogy St-Vannes apátja lett Ver
dunben, amint Hugo Verdunensis krónikája elmondja."

Liege-re és környékére utal az Oláh Miklós-féle Evangéliumos
könyv és a Szelepchértyi-kódex. Márpedig Lüttichben, a XI. század
ban fejedelemséggé alakuló és élénken fejlődő városban Szent Lő

rinc monostorát Szent Richard alapította, "amelynek alapításában
szorgosságának kiváló tanújelét adta," amint életírója mondja, és
"az övéiből adott apátokat neki és gondosan ü~yelt arra, hogy a
szerzetnek ugyanazon életszabályával tünjék ki". 7 Két nagyon fon
tos alapvető liturgikus könyvünknek származási problémája oldó
dik itt meg, a Szelepchényi kódexé, amely Liege környékére utal és
a Pray-kódexé, melynek St-Vaast-i volt a mintapéldánya.

Amint a részletes kutatás biztosan megállapítja, legelső Sacra
mentárium-unk, a XI. századi Hahóti-kódex mintapéldánya Fonte
neUe monostorából való. Ez a monostor Szent Wandregisilus (St.
Windrille) alapítása, akiről gyakran nevezik ezen a néven a monos
tort is. Ű alapította 648-ban azt, 657-ben szentelte fel Szent Audoe
nus, a monostornak mintegy társ-alapítója, 862-ben a normannok
lerombolták. A X. század második felében kezdték ujjáalapítani,
igazi ujjáalapítója J. Gerardus (1008-1031).38 II. Richard, ez emlí-
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tett normandiai herceg bízta őt meg ezzel az ujjáalapítással, ugyanaz
.aherceg, aki nagy haddal Magyarországon keresztül vonult a Szent
földre. A monostor maga eredetileg nem tartozott a St.-Vannesi
szövetséghez, de kezdettől fogva ennek a lotharingiai reformnak a
szelleme lebegett a monostor fölött is és közeli rokon volt Richard
körével. A tény az, hogy az 1102-ig vezetett verduni Hugo króni
kája már a St-Vannesi kongregáció monostorai közé sorolja az
."abbatia Sancti Wandregisili"-t is. 3 9 Mivel a Hahóti-kódexet 1083
1092 között Magyarországon írták, Kniewald biztos megállapítása
.szerint fontenelle-i mintapéldánya akkor már biztosan a St-Vannes-i
kőrhöz tartozott.

Rouen környékére mutat a Hartwick-Pontificale. Rouen volt a
normann fejedelemség és tartomány fővárosa, Fontenelle monostora
a rouen-i egyházmegyéhez tartozott. így érthető, miért van annyi
középkori liturgikus könyvünkben a különben egyáltalán alig is
mert Szent Gildardus ünnepe (június 8-án). Gildardus Rouen püs
pöke volt, (t 511 körül) Fontenelle második alapítója, Szent Audoe
nus is itt volt püspök (641-684) neve megmaradt a középkori ma
gyar liturgikus könyvekben, bár már azt sem tudják, ki lehetett ez
az augusztus 24-én, Szent Bertalan apostol mellett megemlékezés
ben (Commemoratio) szereplő szent. Ezért irják nevét Audeonus
nak, Adeoniusnak, ezzel az archaizmussal elárulják liturgikus köny
veink származását.

Vázlátos ismertetésünknek ezzel végére értünk. Nagyon jól tud
juk, hogy hazai kulturánk, szellemi életünk, lelkiségünk, egyházi
szervezetünk és vele együtt liturgiánk is többféle égtájról, sok moz
galom útján és különböző lelkiségek hatása alatt született és fejlő

dött tovább. Csak éppen ujjheggyel mutatunk rá, milyen kétségte
len a XI. század első felének nagy, keleti hatásra és mintaképek
után elinduló vezeklő mozgalmának a hatása: a Szent Nilus görög
remetét ismerő és tisztelő, szent Romuálddal baráti érintkezésben
álló Szent Gellért hatása, és vele együtt a remete-szerzetesség fel
tűnő megléte és továbbélése a XIII. század derekáig, amikor az
egyetlen magyar rendet, Remete Szent Pál szerzetét megalapították.
Ugyanilyen jelentős hatást látunk a keleti szerzetesekkel együtt
élő latin szerzetesek köréből is hazánkba eljutni: Szent Adalberttel
és a vele együtt elköltözött 12 aventinusi szerzetesnek személyében,
akik Pannonhalmát népesítették be. E hullámok hatása a XIV. szá
zadig megmaradt a magyarországi kettős-monostorokban,ahol görög
és latin szerzetesek éltek együtt testvéri egyetértésben. Ugyanígy
nem tagadhatjuk a közvetlen hazánkra ható keleti lelkiséget sem,
ennek nyomait a Hahóti kódexben is megtaláljuk Szent Illés pró
féta ünnepében; a győri Agenda Pontificiálisban a január 6-i nagy
vízszentelést "more Graecorum", görög szokás szerint, "valamint
leginkább a Prav kódexben, annak keleti jellegű és származású ün
nepeiben, többek között az Európában először itt szereplő" Reprae
sentatio B. M. V. (Mária bemutatása. a templomban) november 21-i
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ünnepével. Ugyanígy nem tagadjuk a szláv és a német hatást
sem.

Sokoldalú hatás érte a korai magyar kereszténységet. Nem vé
tünk azonban talán, a kutatót illető kötelező szerénység ellen, ha
úgy véljük, hogy liturgiánk eredetének kérdéséhez a további kuta
tás serkentésére némi iránymutaLással hozzájárultunk.
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