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A gótika liturgikus lelkisége
Batthyány Boldizsár misekönyve

alapján
Herodes Agrippa (37-44) keresztényüldözése idején Szent Péter a jeruzsálemi

börtönből kiszabadulva Szíriába menekült, Amikor bevonult a fővárosba, An
tiochiába és ott bemutatta első "szentmisé"-jét, annak rítusa - III. Ince pápa
(1198-1216) szerint - csupán három imádságból (tres tantum orationes) állott.(l)

Tény, hogy a szentmise előképe, az ószövetségi húsvéti bárányvacsora is há
romrészes volt: hálaadás, az egyiptomi szabadulás elbeszélése és áldásíma. Ha
ezek szerint rekonstruálni akarjuk Szent Péter antiochiai miséjét, akkor hála
adásként első levelének hálaadó bevezetését vehetjük; a szabadulás történetének
helyén Péter az Eucharisztia alapítását mondhatta el, ahogy azt maga megélte,
míg harmadik résznek a legszebb imát tekinthetjük, amire az Ur tanította
apostolait. Ennek alapján Szent Péter miséje megközelítőerr így hangozhatott:

"Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki nagy irgalmasságá
ban Jézus feltámadása által újiászült minket az élő reménységre. Arra a romol
hatatlan, tiszta, soha el nem múló örökségre, amely számotokra fönn van tartva
az égben." (I. Pét 1, 3-4.)

Mielőtt Jézus megkezdte szenvedését, az utolsó vacsora közben kenyeret vett
kezébe, megáldotta, megtörte és ezekkel a szavakkal adta nekünk: "Vegyétek,
ez az en testem". Majd fogta a kelyhet, hálát adott, adanyújtotta nekünk. Mind
nyájan ittunk belőle. O pedig így szólt: "Ez az én vérem, a szövetségé, mely
sokakért kiontatik" (Márk 14, 22-25).

"Mi Atyánk, Isten, szenteltessék meg a neved. Jöjjön el az országod. Minden
Rapi kenyerünket add meg nekünk ma. Bocsásd meg bűneinket, mint mi is meg
bocsátunk mínden ellenünk vétőnek. És ne vígy minket kisértésbe" (Lk 11, 2-4).
- Ámen.

Ez a megdöbbentő szépségű, rövid eucharisztikus imádság Jézus parancsának
Iényegét tartja szem előtt: Cselekedjétek ezt emlékezetemre, és "így imádkoz
zatok: Mi Atyánk ..." - Az őskeresztények az Úr Jézus utolsó vacsorán végbe
vitt alapításának egészét tekintették eucharisztikus áldozatnak, anélkül, hogy an
nak írnaszövegeit megformulázták volna. Még 150 körül is ezt mondja Justinus
"Apologiá"-jában, hogy a miséző "legjobb ereje szerínt" (quantum potest) mond
imát, a kenyér éSJ bor felett. (2)

Hippolytus 215 körül lejegyezte az akkor még görög nyelvű római liturgia
eucharisztikus imádságát. Vessük ezt egybe Szerit Péter fentebb rekonsrtruált
miséj ével, s látni fogjuk, hogy lényegében ugyanazt mondja: hálát ad a meg
váltásért, elmondja az Eucharisztia alapítását és áldásimával fejeződik be, ma
gasztalva a három isteni személyt,

"Hálát adunk neked, Isten, a te szeretett Fiad, Jézus Krisztus által, akit az
idők teljében elküldtél hozzánk, mint üdvözítőt, Megválfőt és akaratod hirnökét,
Ö az Ige, aki Tőled el nem választható, aki által mindent teremtettél, s akiben
kedved tellett. Leküldted őt az égből a Szűz méhébe: ott a Szentlélektől meg
testesült, a Szűztől megszületett, de a te fiadnak vallotta megát. Majd akara
todat teljesítve s Neked szent népet szerezve kitárt karral kereszthalált szenve
dett, hogy szenvedésével megváltsa a Benned hivőket.
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Mielőtt azonban önként szenvedésre adta magát, - hogy általa feloldja a
halál átkát, összetörje a sátán bilincsét, legyőzze a poklot, az igazakat megvilá
gítsa, rendelésedet bevégezze. s bizonyságot tegyen a feltámadásról -, vette a
kenyeret, Neked hálát adott és így szólt: "Vegyétek, egyétek ez az én testem,
mely értetek rnegtőretik". Hasonlóképp a kelyhet is mondván: "Ez az én vérem,
mely értetek kiontatik; amikor majd ezt teszitek, emlékezetemre cselekszitek".

Megemlékezvén tehát haláláról f3s feltámadásáról, felajánljuk Neked (Aitya
isten) a kenyeret és kelyhet, hálát adva azért, hogy színed elé állni és neked
szolgálni rnéltónak találtál mdnket, Kérünk Téged, aki mínket egybegyűjtesz.

kűldd el az Egyház áldozatára Szentlelkedet, s add, hogy a Szeritlélek mínden
hivőt, aki csak befogadja, töltsön el a hit igazságának erejével, hogy dicsérjünk
és magasztaljunk Téged Fiad, Jézus Krisztus által, aki által dicsőség és tisz
telet Néked, az Atyának és a Fiúnak a Szentlélekkel együtt Szeritegyházadban
ma és míndörökké, Amen." (3)

Míg a római liturgia századokon át így megőrizte a szentmise eredeti ál
dozati [ellegét, s ahhoz lényegében semmi mást nem adott hozzá, addig Keleten,
Jeruzsálemben és Bizáncban már az első századokban megtűzdelték azt külön
böző szándékokra mondott "Uram irgalmazz" (Kyrie eleison) könyörgésekkel, "ek
téniákkal". A IV. századi Kelemen-féle liturgiában az eucharlsztikus imádságot
már alaposan megduzzasztotta a Kyriék végeláthatatlan sora.(4)

A Kyríék mellett hamarosan megindult a megemlékezések beiktatása a
míse kánonjába. Először a Szűzanyáról emlékeztek meg, aztán a vértanúkról,
szentekről, majd a pápáról, püspökről, Egyházról, s végül az élőkről és holtak
ról. Az eucharisztikus áldozat könyörgések sorozatává vált.

Nagy Szent Gergely pápa (590-604) a római míse liturgiájának reformálása
kapcsán a Kyriék számát 9-re redukálta, s elhagyott mínden vele kapcsolatos
ekténia-szerű könyörgést. A különböző prefációk nagy tömegéből is csupán 8
vagy 9-et vett fel Sacramentariumába. A mise keleti módra kibővült kárion jával
szemben kifejezett ellenszevvel viseltetett. Mivel a valós helyzettel számolnia
kellett, s azt nem változtathatta meg, legalább hozzáfűzte az Úr imádságát, a
Miatyánkot, Amikor emiatt megvádolták. azt írta levelében: "Az Úr imádságát
azért mondjuk közvetlen az eucharisztikus ima után, mível az volt az apoetolok:
szokása, hogy egyedül az Úr imádságával konszekrálták az áldozati adományt.
S én nagyon helytelennek találtam, hogy azt az imát, amelyet a 'scholastícus"
szerkesztett, elmondjuk az áldozat fölött, a hagyományosat pedig, amelyet üd
vözítőnk szerzett, az ő teste és vére fölött nem mondjuk el."(5)

A Szent Gergely által említett apostoli hagyomány napjaínkig fennmaradt
a nagypénteki ~ liturgiában, amikor a pap egyedül a Miatyánkot mondía el az
Úr teste fölött. A különbség csak az, hogy mióta az Egyház (Krisztustól kapott
hatalmánál fogva) az átváltoztatást az alapítás szavaihoz kötötte (IV. sz.) a
kenyeret már előző nap konszekrálják. így aza fonák helyzet alakult ki, hogy
éppen Krísztus áldozatának ünnepén nem mutat be az Egyház érvényes eucharisz
tikus áldozatot.Ib)

Szent Gergely pápa mínden reformja ellenére sem tudta megakadályozni a
szentmíse-áldozat értékelésének további alakulását. Különösen erős fordulatot
vett ez akkor, amikor a liturgia irányítása a frank-germánok kezébe került,
Míután Aquinói Szent Tamás (tl274), Duns Scotus (tl308) és a rt:.öbbi teológusok
kifejtették a szentrnise különböző hatásairól és gyümölcseiről szóló tanítást
(amit később a trienti zsinat XXII. szessziója részletesen definiált), a látható
és fogható iránt fogékonyabb germánok figyelme míndinkább a szentrníse gyü
mölcseire, hatásaira irányult. A szentmíse objektív, áldozati volta kevésbé fog
lalkoztatta a híveket. (7)

A késő középkor, a gótika igen nagyra értékelte a szentmisét, annak termé
szetfeletti kieszközlő erejét, és fel is használta azt a lelki kegyelmek, vagy
akár a földi javak kieszközlésére, vagy a bajoktól való szabadulás elnyerésére.
Teológiailag nem volt ebben semmi helytelen, míndössze a keresztáldozat el
sődleges, üdvösségszerző célja szorult az emberek: előtt háttérbe az elnyerhető

testi-lelki javakkal szemben.
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Ilyen megfontolásból építettek főpapok, földesurak, városi céhek a templo
mokban oldalkápolnát. állítottak oltárokat, hogy ott az általuk fogadott és el
tartott pap (altarista) naponkint mísézzen értük vagy az ő szándékukra.

További lépés volt, hogy a tehetősebb boldbirtokosok házilelkészt tartottak,
s a Szentszéktől megszerezték számukra a kiváltságot, hogy hordozható oltáron,
akár házikápolnájukban, akár utazás közben, bármikor misézhessenek uruk tet
szése és kívánsága szerínt. 1467-70 között például 308 hordozható oltár-privilé
gíurnot adott Róma a magyarországi folyamodóknak.(8)

A szentmíse ilyen irányú értékelésében igen értékes emlékünk Batthyány
Boldizsár kéziratos mísekönyve 1489-ből. A kódex messzemenően tükrözi a
gótika liturgikus lelkiségét, (9)

Batthyány Boldízsárt Mátyás király a Frigyes császártól 1482-ben visiszafoglalt
Kőszeg várának kapitányává tette, Itt írta meg Batthyány a Fehér megyei
Fáncs-i nemes Antal diákkal misekönyvét. Ez a latin nyeívű Missale azonban
nem a mísézö pap számára szolgált, hanem maga Batthyány Boldizsár használta.
Benne csak fogadalmi miséket találunk, valamint a Szűzanya : és néhány köz
benjáró, segítő szent miséit. Maga az egyházi év hiányzik belőle. Nézzünk né
hány jellegzetes példát.

A 34 verso oldalon kezdődik a Titkos Jelenések könyvéből ismert ,,24 vén"
míséje. (10) A míse előtt a következő latin nyelvű rubríkát találjuk: "Jegyezd
meg, hogy aki a 24 vénről szóló alábbi misét 24 vasárnapon, elmondatja, meg
szabadul a büntetéstől és a bűntől. Ez az intézkedés (VII.) Benedek pápától
származik, 1338-ból."

Ha tehát Batthyány kívánta, akkor udvari papja 24 egymás utáni vasárnapon
ezt a fogadalmi misét mondta el a kőszegi várkápolnában.

A kódex 42 verso oldalán kezdődik az ún. ,,13 míse" sorozat. Itt ilyen szö
vegű utasítás áll a mise szövege előtt: "Én, Szilveszter, római pápa tudomására
hozom minden kereszténynek és krisztusí hívőnek, a mí Urunk JézUSI Krlsztus
kínyilatkozoatását, Kinyilatkoztatta nekem, hogy aki az alábbi rrnséket elmondja
vagy elmondatja, többek! között nagy kegyelmeket nyer Istentől. 1:. Ha szeron
gattátásban van,' 'kétségkívül megszabadul. 2. Ha terméketlen férfi vagy nő,

gyermeke lesz. 3, Ha szomorúság gyötri, megszabadul tőle, 4. Megmenekül sok
hamisságtól és ellenségeskedéstől. 5. Ha szárazföldi vagy tengeri veszélyben
van, kiáltása meghallgatást nyer, 6. Halálát 13 nappal előbb megtudja, és testi
szemeivel meglátja Isten országát. 7. Nem hal meg hirtelen halállal. 8. Nem
múlik k i és nem hal meg a szeritkenet és, gyónás nélkül. - Megjegyzendő 
fűzi még hozzá az utasítás -, hogyamisézőnek, illetve a mísemondatónak
halálos bűn nélkül kell lennie."

'Érdekes megfigyelnünk, melyik az a 13 mise, amelyet el kell mondaní : a
vízkereszti, a karácsonyi II. és III. míse, Gyümölcsoltó Boldogasszony, Szerit
Rafael, az apostolok, a Szentháromság miséje, az úrnapi mise, a Szeritlélek.
Szerit János evangélista miséje, gyászmise, Jézus szenvedésének és a vértanúk
nak rniséje,

Külön míse szolgál a halálos betegség: ellen (61 verso oldal), "Három egy
más utáni napon a Szentháromság-misét kell mondani, amelyen a beteg legyen
jelen. A misék végén olvassanak fel 5 evangéliumot ... Legyen ott 7 kis gyertya,
amelyekre a hét napjainak neve legyen írva. Az asztalra íriák rá a »Ductus
est Jesus« kezdetű evangélíumot. A harmadik mise után mossák le szentelt víz
zel az asztalról az evangélíumot, s a beteg igya meg a szenteltvizet, és kapjon
egyet a 7 gyertya. közül. Amelyik napnak neve a gyertyára van írva, azon a
napon élete végéig böjtöljön"."

Legérdekesebb azonban a Szent Zsófia-rruse (36 verso oldaltól). Itt ugyanis
a kódex részletesen elmondja a szentrnísén részt vevő Batthyány Boldizsár te
endőit is. "Kezdődik Szent Zsófia miséje, amelyet (Ill.) Szent Leó pápa szerzett
és énekelt, amikor a rómaiak által (majdnem) megvakítva és az apostoli szék
ből elűzve (Nagy) Károly császárhoz menekűlt, és üldöztetése és szorongattatása
miatt gyakran énekelte ezt a mísét Szent Zsófia özvegy tiszteletére, aki szen
vedése idején szorongattatásaíban az Urat kérte. Aki ezt a mísét akármilyen
szorongattatásban elmondatja, bármit kér az Úról, az alábbi mísében kétség
nélkül elnyeri azt."
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A Zsófia-misében 7 könyörgés (Collecta) szerepel, amelyekben név!1zerint
említés történik Boldizsárról. Boldizsár minden könyörgés előtt meggyújt egy
gyertyát s elmondja az előírt versiculust (Judica me vagy Exaudi me ...) és egy
Miatyánkot, a könyörgésre pedig Amennel felel. Ugyanígy mind a 7 könyörgésnél.

Felajánláskor 7 kenyeret és ugyanannyi dénárt kell felajánlania. s vissza
térve helyére, állva, nagy áhitattal elmondja az előbbi versiculusokat és egy
Miatyánkot. - "A Sanctus-ra kereszt alakban földre borul, s oly alázattal és
buzgón, amilyen alázatosan tudja, elmondja szorongattatásalért és gyötrődéseiért

a ,Miserere' zsoltárt." - "Bármit kérsz az Istentől és Szent Zsófiától. teljesen
elnyered azt."

A mise végén ugyancsak 7 áldozás után imádság (Postcommunio) következik.
"Amint előbb mínden Collectahoz meggyújtottál egy-egy gyertyát, úgy most is
mínden Postcommuníónál e1bltasz egy gyertyát és elmondasz egy Míatyánkot
s hasonlóképp a versículusokat."

A felsorolt szemelvényes példák jól tükrözik a gótika liturgikus lelkiségét.
Minden kegyelmet, földi jót vagy bajtól való szabadulást a szentrnísén keresztül
akartak elérni. A szentrníse a leghatásosabb eszköz lett kívánságaik elérésére.
Sőt magával a szentmisével sem elegedtek meg, hanem - mint láttuk - annak
eredményes hatását feltételekhez kötötték: 24 egymás utáni vasárnapon való
elmondásához, gyertyákkal való szertartáshoz stb.

Nincs okunk kételkedni, hogy a mély hitből táplálkozó, misztikára hajló
középkorí lelkek bizalomteljes imáját Isten meghallgatta. De ha visszagondolunk
Szent Péter antiochiai míséíére vagy Hippolytus eucharisztikus imájára; rögtön
érezzük azt a márhetetlen távolságot, amely a gótika lelkíségét az első keresz
tények felfogásától elválasztja.

A gótika ismertetett lelkisége egyszerűbb .színten a népi imádságokban is
megnyilvánult. Erdélyi Zsuzsannának a gótikus korra visszamutató népi imádság
gyűjteménye erre számtalan példát közöL Az imák többsége a meghallgatást
nem annyira az imádság tartalmazához köti, hanem az elmondás körülményeitől

teszi függővé. S ezt az összefüggést az égiekkel mondatja el, hogy így nagyobb
tekintélyt kapjon. Csak három példát idézünk.

Egyik Jézus szenvedéséről szóló ima így végződik:

"Ki ezeket a kénszenvedés írnáccságaímat elmongya,
Este lefektyibe, regvel felköltyibe,
De kiváltképpen pénteken, szombaton,
Három nap előtt halálát megjelentem,
Halála óráján felkoronádzom,
S 'Úgy küdöm az én Atyámnak országába, Ament." (11)

Ugyancsak Jézus szájába adja a következőket egy másik ima:

"Bizony bizony mondom neked, Szűz Anyám, Máriám, •
Aki az én kín szenvedésemről való imádságot el mondja háromszor
Este le fektében reggel fel keltében '
Nem hal az meg szent gyónás nélkül, Szentlélek nélkül,
Hanem bevtszern a paradicsom kertbe,
Vélem együtt lészen, vélem együtt lészen. Amen." (12)

Más jellegű példa:

.,Aki ezt az imádságot minden este reggel elmongya,
Megjelenti neki a Szűz Mária, mikor kell meghalnia." (13)

Az elmondottak nyomán egyesek számára talán idegennek vagy akár ellen
szenvesnek tűnik a gótika sajátos Iiturgíkus lelkisége. Pedig a valóság az, hogy
ez a kor a szeriteknek és mísztikusoknak egész sorát adta az Egyháznak. Az
Egyház történetében a szentek korszaka volt.

A mai liturgikus mindenesetre botránkozik az elmondottakon. A liturgiatör
ténész mint csemegét élvezi. A pluralista viszont a Titkos Jelenések könyvének
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szerzőjével azt vallja: Az Istentől alászállott szent városnak, a mennyeí Jeru
zsálemnek tizenkét kapuja van: mindegy, ki-ki melyiken megy be oda. ott
egyaránt "az Úristen ragyog rájUlk, s uralkodni fognak. örökkön örökké". (14)

Jegyzetek: 1. De sacro altarts mysterío (Patr. Lat. 217, 773.) - 2. Az Ide vonatkozó
nagyszámú Irodalomból csak Jungmann, J. A.: Liturgie der christlIchen FrUhzelt, Freiburg
1967. 57. L-t Idézzük, Justinus szövegétmagyarul kiadta Szunyogh X. F.: A szentmise
kialakulása, Bp. 1936. 35-36. l. - 3. A magyar fordítást a latin alapján végeztük. Kiadta

• Alfonzo, P.: I riti della chiesa, Bubiaco 1938. 100-101. l. - 4. Szunyogh l. m, 40-67. l. 
5. 12. Epistola Iíb, IX. (Patr. Lat. 77. 956 sk.) - 6. A valóságban ekkor is elhangzottak
az alapítás szavai a Passio keretében. - 7. További végzetes lépés volt, amikor Luther
és a 16. századi hitújítók teljes tagadásba vették a szentmise áldozat voltát. - 8. Lásd
Történelmi Tár 1899. 256-270. l.' (Czaich A. G. közlése.) - 9. A kódex az Országos szé
enényí Könyvtárban található "Nyelvernlékek 17." jelzettel. Alapos és részletes kodíko
Iógiaí Ieírását lásd Radó P.: Libri Iíturgící manusertpti bibliothecarum Hungariae et
tímírropharum regíonum, Bp. 1973. 220 skk. l. - 10. A 14 vén rníséje : kUlönösen kedvelt
volt Stáierországban és Karinthiában. Nyilván onnan terjedt el Nyugat-Magyarországon is.
- L. Kock J.: Handschriftliche Missalien in Steiermark, Graz-Wien 1916. 28-29. I. 
ll. Erdélyi Zs.: Hegyet hágék, Iötöt Iépék, Bp'. 1976. 515. l. - Az imádságok gótlkába
való Visszanyúlására l. uo. 9. és 27. l. - 12. Uo. 651. l. - 13. Uo. 538. l. - 14. 21,11.
és 22,5.

SÁRY GYULA

BOSCH VÁLTOZATOK
Hieronymus Bosch' élete arra a korra esik, melyet Huízinga a középkor

alkonyának nevezett. Hertogenboschban született 1450-ben és valahol meghalt
1513-ban. Korszakok és hatalmasok érdekeinek határán élt. Keveredik benne
a visszavonuló középkor szélsőséges érzelmi és merev formavilága brutális tör
ténelmi élményekkel és a humanisták által délről hozott klasszicitással. Mínd
ezt a groteszk iránt fogékony lelke összegyúrta egy jellegzetes boschi világgá,
Múveiért uralkodók törték magukat, ma pedig egy sereg stílusirányzat keresi
benne ösét,

Festményei témájául gyakran használt parabolakat és telezsúfolta ma már
nehezen érthető szímbólumokkal, Tartalmi elemzése, ikonológiaí értelmezése nehéz,
sokféleképpen magyarázható. Talán itt keresendő máig kisugárzó hatásának oka.

Madridban a Prado kincse az egyik fő műve, a Gyönyörök kertjének ne
vezett triptichon. Megfejtésén sokan fáradoztak. Megközelítéséhez több irányból
foghatunk hozzá és ha következetesen valljuk, talán mond még meglepót azon
kívül, amit eddigi vallatóinak elárult.

A . triptichon, bezárt tábláín kívül, a ptolemaioszi, geocentrikus világképet
ábrázolta. A kerek, folyókkal, domborzatokkal madártávlatból megfestett föld
korongót vizek övezik. Ráborul az égbolt szabályos félgömb kupolája, benne pe
dig villámoktól terhes viharfelhők gomolyognak. Legkülső réteg a csillogó éteré.

A kinyitott táblákon először az első emberpár teremtése látható, a para
dicsomban békésen egymás mellett élő állatokkal. A Teremtő hasonló teremt
ményeíhez, Adámholl és Évához, de arca Jézusé.

A középső táblatól nyerte az egész mű a címét. A képtábla felső részén
sajátos jeges, szíklás, krístályos, burjánzó képződményeik között egy szabályos
gömb, melyen apró alakok mozognak. Körülötte tavak láthatók, ezekben em
berek úszkálnak, illetve óriási növényi leveleken hajókáznak, Alattuk a gyö
nyöröket élvező ruhátlan tömeg, óriási szederszemeket. eperóriásokat, tüskés ágú.
szomjat oltó somot falva, nelctárfolyókat kóstolgatva, Egyesek, vagy párok ha
talmas virágkelyhekben Q.lnek, beszélgetnek, szeretik egymást. Leírhatatlan a
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