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1.Bevezet  

1.1. A témaválasztásról 

 

A thematikus sermo m fajának1 és a középkori liturgiának a kapcsolatát Martin Morard 

egy olyan házassághoz hasonlítja, amikor a liturgia feleségül veszi a prédikációt.2 Ha a 

hasonlat némiképp meghökkent  is, mindenesetre jól érzékelteti a liturgia meghatározó 

szerepét a prédikáció m faját illet en, hiszen a középkori sermoirodalom hatalmas 

korpusza elválaszthatatlan attól a liturgikus kerett l, amelyben létrejött és funkcionált, és 

értelmezhetetlen is a korabeli liturgia mélyebb ismerete nélkül, mely meghatározta a 

középkori ember életének ritmusát, kijelölte és kísérte annak legf bb állomásait.3 Liturgia 

és prédikáció e szerves összetartozása teszi indokolttá az egyes szerz k sermo-

gy jteményeinek tanulmányozásakor a liturgikus vonatkozások minél alaposabb 

feldolgozását. Ez az elgondolás vezette egykori témavezet met, Bárczi Ildikót, amikor 

figyelmemet Temesvári Pelbárt Pomerium de sanctis cím  kötetének digitális feldolgozása 

folyamán a szövegekben szerepl  liturgikus idézetekre irányította és azok 

tanulmányozására biztatott. A témaválasztást indokolja, hogy ilyen jelleg  kutatás nem 

történt Pelbárt prédikációgy jteményeivel kapcsolatban, a liturgia els sorban a kötetek 

felépítését maghatározó ünnepek kapcsán kerül szóba.4 

A liturgikus vonatkozások figyelembevételének jogosultságát alátámasztja, hogy az 

utóbbi években a magyarországi középkorkutatás felismerte a liturgia jelent ségét 

els sorban a középkori források vizsgálatában, ezt hangsúlyozza Déri Balázs, amikor a 

                                                 
1 A skolasztikus prédikáció megnevezésére Madas Edit nyomán a thematikus sermo kifejezést használom. 
MADAS Edit, Középkori préikációirodalmunk történetéb l – A kezdetekt l a XIV. század elejéig, Kossuth 
Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2002. 129–130. 
2 MORARD, Martin, Quand liturgie pousa dication – note sur la place de la dication dans la liturgie 
romaine au Moyen Âge, VIIIe-XIVe cle = Pédication et liturgie au Moyen Âge, szerk. BÉRIOU, Nicole–
MORENZONI, Franco, Brepols, Turnhout, 2008. 80. 
3 James Monti a középkori liturgiának a korabeli emberi élet egészére gyakorolt meghatározó jelent ségét a 
15. századi flamand fest , Rogier van der Weyden A hét szentség cím  triptichonját felidézve érzékelteti, 
amely a csecsem kortól a halálig jeleníti meg az emberi élet szentségekkel kísért állomásait. MONTI, James, 
A Sense of the Sacred – Roman Catholic Worship  in the Middle Ages, Ignatius Press, San Francisco, 2012. 1. 
4 Tarnai Andor a Pomerium sanctoraléjának összetételével foglalkozik, ld. TARNAI Andor, A magyar nyelvet 
írni kezdik – Irodalmi gondolkodás a középkori Magyarországon, Akadémiai Kiadó, Bp., 1984. 180. Bárczi 
Ildikó a különféle tárgyszavak vizsgálatával kapcsolatban veszi figyelembe a liturgikus alkalom jelent ségét.  
BÁRCZI Ildikó, Ars compilandi – A kés  középkori prédikációs segédkönyvek forráshasználata, Universitas 
Könyvkiadó, Bp., 2007. 414. 
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középkortudomány liturgikus fordulatáról, ill. ennek igényér l beszél.5 A kutatások ilyen 

irányú továbbhaladását segíti a Monumenta Ritualia Hungarica forráskiadvány-sorozat, 

melynek célja a középkori magyarországi liturgikus hagyomány fennmaradt emlékeinek 

megjelentetése.6 

A prédikációirodalom és liturgia kapcsolatának vizsgálata során felvethet  kérdések és 

kutatási irányok meghatározását segíti a sermokutatás legjelent sebb szervezete, az 

International Medieval Sermon Studies Society által 2004-ben a témában szervezett 

szimpózium el adásaiból összeállított tanulmánykötet anyaga, mely a két terület, 

prédikáció és liturgia kapcsolatának különféle aspektusait világítja meg és szolgál 

adalékokkal több tudományterület, köztük az irodalomtudomány számára is.7 A kötet 

tizenhat tanulmánya nem csupán több megközelítési lehet séget kínál, hanem a 

prédikációirodalom igen széles kontextusából, Szent Ágostontól egészen a 15. századi 

szerz kig mutatja be a prédikáció m fajának a liturgiával való összefüggéseit. 

Disszertációm kiindulópontját tehát Temesvári Pelbárt Pomerium de sanctis cím  

m vének téli és nyári része jelenti,8 célom, hogy a sermókban idézett liturgikus szöveg 

segítségével minél árnyaltabban mutassam be a magyar ferences prédikátornak a 

liturgiához való viszonyát. A választott korpusz nagysága és magának a liturgiának a 

jelent sége természetesen nem teszi lehet vé egy disszertáció keretein belül valamennyi 

liturgikus kapcsolat bemutatását, ezért szükséges az érinteni kívánt témakörök egyértelm  

körülhatárolása és konkrét célok megfogalmazása. 

 

 

                                                 
5 Déri Balázs mikrofilológiai vizsgálatai azt bizonyítják, hogy a középkori szövegek bizonyos csoportjára 
jellemz , hogy a bibiai idézeteket a szerz k a liturgikus közvetítés révén jól ismert anyagból merítik. E 
sajátos intertextuális viszonyról ld. például: DÉRI Balázs, P. magister gestájának bibliai-liturgikus idézetei I–
III., Magyar Egyházzene XIX. évf. (2011/2012) 1. szám, 33–38.; 3. szám, 241–250.; 4. szám, 343–352. A 
liturgikus fordulat kifejezést Déri Balázs a Gólyavári esték el adássorozat keretében tartott, „Ellenénekek, 
válaszolatok, körülvágások: lesz-e liturgikus fordulat a középkortudományban?”  cím  el adásában 
használta. (ELTE BTK Gólyavár, 2012. december 5.)  
6 A sorozat eddig megjelent kötetei: DÉRI Balázs, Missale Strigoniense 1484., Argumentum Kiadó, Bp., 
2008. (MRH1.); FÖLDVÁRY Miklós István, Ordinarius Strigoniensis, Argumentum Kiadó, Bp., 2009. 
(MRH 2.) 
7 Prédication et liturgie au Moyen Âge, szerk. BÉRIOU, Nicole–MORENZONI, Franco, Turnhout, Brepols, 
2008. 
8 A felhasznált digitalizált szövegkiadás a következ  snyomtatványok alapján készült: Pelbartus de 
Themeswar: Sermones Pomerii de sanctis I. [Pars hiemalis]. Augsburg 1502.; Pelbartus de Themeswar: 
Sermones Pomerii de sanctis II. [Pars aestivalis]. Augsburg 1502. http://sermones.elte.hu/pelbart/ 
(2013.08.31.) 
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1.2. Prédikáció és liturgia viszonya 

 

Mivel a sermók vizsgálata során a liturgia hatásával több szinten is számolni kell, ezért 

fontos e szintek egyértelm  elkülönítése a vizsgálni kívánt területek kijelöléséhez, csak 

ezek alapján lehetséges a célok közelebbi megfogalmazása. Amikor dolgozatomban a 

liturgia kifejezést használom, akkor els sorban a szó kultikus értelmét veszem figyelembe, 

amely szerint a liturgia az Egyház hivatalos, törvényesen szabályozott, nyilvános 

szertartásainak összessége, amelyet hivatalos személyek végeznek.9 Ez az értelmezés – bár 

egyoldalú és csupán a liturgia küls  arculatára koncentrál – jelen esetben mégis indokolt, 

mivel segítségével körülhatárolható azoknak a rítusoknak az összessége, melyeknek a 

prédikációkra gyakorolt hatását vizsgálom, mindezt annak tudatában, hogy a középkori 

latin liturgia nem tekinthet  teljesen egységes képz dménynek, mivel a szilárd 

szerkezetnek és a tér- és id beli igényekhez alkalmazkodó járulékos elemeknek a 

kombinációja.10  

Prédikáció és liturgia kapcsolatának vizsgálatakor els ként számolni kell azzal a ténnyel, 

hogy a liturgikus esemény integrálja a prédikációt, amennyiben a sermo szóbeli formája11 

annak keretein belül, a mise meghatározott pontján és a liturgikus tér erre a funkcióra 

kijelölt helyén hangzik el.12  

Másodszor a liturgikus esemény orientálja a prédikátort, hiszen a liturgikus alkalom 

szolgáltatja számára a kifejtend  témát, és rendszerint a napi liturgia szövegeib l kerül ki a 

sermo gondolatmenetének kiindulópontját képez  alapidézet (thema). A modellsermo-

gy jtemények felépítése követi a liturgikus ünnepek rendjét, és az egyes ünnepekhez 

                                                 
9 Különféle liturgiadefiníciókról összefoglalóan ld: Dictionnaire Encyclopédique de la Liturgie vol. I., 629–
636. 
10 DOBSZAY László, Corpus antiphonarum – Európai örökség és hazai alakítás, Balassi Kiadó, Bp., 2003. 37. 
11 Esetünkben egy olyan speciális diskurzusról van szó, mely el ször írott, majd szóbeli formában létezik. 
Err l: D’AVRAY, David L., Method in the Study of Medieval Sermons = Modern Questions about Medieval 
Sermons, ed. BÉRIOU, Nicole–D'AVRAY, David L., Centro Italiano di Studi sull'alto Medioevo, Spoleto, 1994. 
17. 
12 Ha a prédikáció a misében hangzik el, akkor az a kés  középkor id szakában az evangélium felolvasása 
után és a Credo el tt szerepel. Ennek alakulásáról ld. MORARD, Quand liturgie pousa dication, 85–113. 
A liturgikus térben kezdett l elkülönül a tanítás, az emberi szó helye. Míg eleinte a prédikáció els sorban 
f papi kötelezettség volt, addig a homília a püspöki katedráról, majd külön emelvényr l szólalt meg, kés bb, 
többek közt a koldulórendek tevékenységének hatására, a f ként népnyelv  prédikációk már a 
templomhajóban emelt szószékekr l hangzottak el. BOUYER, Louis, Építészet és liturgia, Agapé, Szeged, 
2000. 51.; 84.; 87. FÖLDVÁRY Miklós István, A kultikus tér szervez dése a kereszténységben = Belépek Isten 
oltárához – Bevezetés a templom misztériumába,  BARSI Balázs–FÖLDVÁRY Miklós István, Szent Ágoston 
Liturgikus Megújulási Mozgalom, Sümeg, 2003. 158–159. 
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kapcsolódó, sok szempontból kiszámítható tematika lehet vé teszi egyes tárgykörök 

évenkénti ismétlését, a mai kutató számára pedig megkönnyíti az azonos témakörök 

feldolgozását.13 

Harmadszor a liturgikus szertartások szövegei részét képezik annak a 

szöveguniverzumnak, amelyb l a thematikus sermót kompiláló prédikátor a 

mondanivalóját alátámasztó szövegrészeket kiemeli.14 A prédikációkban szerepl  idézetek 

egyik jellegzetes csoportját alkotják azok a citátumok, amelyekr l a prédikátor elárulja, 

hogy az Egyház liturgiájából származnak. A középkori szerz k nem a liturgia kifejezést 

használják, ennek megjelenése csak a 16. századtól figyelhet  meg, helyette a munus, 

servitium, ministerium, divina officia, officia ecclesiastica, sacrum commercium 

megnevezésekkel találkozhatunk.15 A szent szertartások szövegeib l származó idézeteket a 

prédikátorok hagyományosan az Ecclesia canit, esetleg canitur kifejezéssel, vagy az idézet 

liturgikus helyének, m fajának megnevezésével (in officio, in introitu missae, in collecta, 

in antiphona, in hymno, in prosa stb.) vezetik be. Hozzá kell azonban tenni, hogy jóval 

több szöveg kerül a liturgikus szertartásokból, ill. azok közvetítésével a prédikációkba, 

mint amit az egyes szerz k konkrétan megneveznek. Gondolhatunk például a beszédekben 

szerepl  zsoltáridézetekre, melyek egy része a rendszeres zsoltáréneklésnek köszönhet en 

bizonnyal a prédikátorok memoriterkincséhez tartozott,16 másrészt olyan, egyházatyáktól, 

egyháztanítóktól származó tanításra, ami a napi zsolozsma olvasmányai között is szerepelt, 

hiszen a liturgikus könyvek a prédikáló papok és szerzetesek keze ügyében voltak és így a 

prédikációszerkesztés során felhasználható m vek közé tartoztak. 

Prédikáció és liturgia kapcsolatának negyedik aspektusaként tekinthetünk azokra az 

esetekre, amikor a sermo visszautal a liturgia bizonyos szegmenseire, akár szertartásaira, 

akár szövegeire, és azokhoz kommentárt, magyarázatot f z. A szakirodalom a 

liturgiamagyarázatot a sermók didaktikus funkciói között tartja számon.17  

A négy kategória alapján megállapítható, hogy prédikáció és liturgia viszonya csak 

részben tekinthet  szövegszint  kapcsolatnak, hiszen a liturgiával mint kulturális és 

                                                 
13

 D’AVRAY, Method in the Study of Medieval Sermons, 9. 
14 A kompiláció fogalmáról és gyakorlatáról: BÁRCZI, Ars compilandi, 131–132. 
15 MORARD, Quand liturgie pousa dication, 81–82.  
16

 BÁRCZI, Ars compilandi, 132.  
17

 MARTIN, Hervé, Le métier de prédicateur en France septentrionale à la fin du Moyen Âge, 1350–1520,  
Cerf , Paris, 1988. 106. 
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funkcionális kerettel is számolnunk kell.18 Amennyiben a szövegszint  kapcsolatokra 

fókuszálunk, úgy ezeket leírhatjuk a genette-i transztextualitás elméletének segítségével.19 

A liturgikus rítusokból kiemelt szövegek idézését, mivel azok egy szövegnek egy másik 

szövegben való tényleges jelenléteként definiálhatók, az intertextualitás kategóriájába 

sorolhatjuk, míg a liturgikus szövegmagyarázatokra a metatextualitásnak nevezett 

kapcsolatként tekinthetünk, amely úgy köt egy szöveget egy másik szöveghez, hogy róla 

beszél, de nem feltétlenül idézi meg.20  

 

1.3. A disszertáció célkit zései, felépítése és módszere 

 

Disszertációmban a Pomerium de sanctis téli és nyári részének vizsgálata során prédikáció 

és liturgia viszonyának az el z ekben megnevezett négy aspektusa közül a két utóbbival 

kívánok foglalkozik, vagyis a sermókban megjelen , a szerz  által megnevezett liturgikus 

idézetekkel, valamint a liturgiamagyarázatokkal. A liturgikus idézetek vizsgálatához 

hozzátartozik az a mellékletben közölt táblázat is, melyben összegy jtöttem és 

azonosítottam a két kötetben szerepl  liturgikus citátumokat, összesen 309 darabot. A 

táblázat elkészítése munkám els  fázisát jelentette, célom az volt, hogy egyrészt képet 

kapjak a liturgiából ily módon beemelt szövegkorpusz nagyságáról és összetételér l, 

másrészt, hogy az egyes idézetek liturgikus funkcióját megállapítsam, melyek a jöv ben a 

szöveg digitális kiadásának részeként, a bibliai helyek megjelöléseihez hasonlóan jelennek 

meg.21 Az idézetek aznosítása azzal együtt is indokoltnak t nik, hogy a sermoszövegekben 

hivatkozott auktoritások nem jelentenek közvetlen forrást, és a liturgikus idézetek kapcsán 

is felmerülhet a kérdés, hogy a szerz  emlékezetb l idéz, esetleg a breviáriumból vagy 

misszáléból keresi ki a szöveghelyet, vagy egyszer en a forrásából veszi át. Ezekre a 

kérdésekre mindig az adott szöveghely részletesebb vizsgálatával adható válasz.  

                                                 
18 A liturgiára mint funkcionális keretre tekint az egyházi m vészet egésze szempontjából: MAROSI Ern , 
Megjegyzések a középkori egyházi m vészet liturgiai vonatkozásaihoz = „Mert ezt Isten hagyta” – 
Tanulmányok a népi vallásosság köréb l, Magvet , Bp., 1986. 89. 
19 BÁRCZI, Ars compilandi, 132. 5. lábjegyzet.  
20

 GENETTE, Gérard, Transztextualitás, ford. BURJÁN Mónika, Helikon (1996) 1–2. 82–85.  
21 Vö.: http://emc.elte.hu/pelbart/szabalyzat.html (2013. 08.31.)  
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Az idézetek liturgikus helyének azonosításához kortárs, ferences használatban lév  

breviáriumot és misszálét használtam,22 kimondottan olyanokat, amelyek digitális 

formában is hozzáférhet k, hogy Pelbárt internetes szövegkiadásában hiperhivatkozással 

szerepelhessenek egyfajta hálózatot teremtve a szövegek között. Bizonyos esetekben nem a 

ferences liturgikus könyvek, hanem a hazánkban nagy hatást gyakorló esztergomi liturgia 

segítségével tudtam azonosítani az idézetek liturgikus helyét,23 valamint felhasználtam az 

Analecta Franciscana 10. kötetében található verses liturgikus szövegeket is.24  

A prédikációkban szerepl  liturgikus idézeteket vizsgálva arra a kérdésre keresem a 

választ, hogy milyen céllal használja fel Pelbárt ezeket a citátumokat. Els ként 

megvizsgálom az ars praedicandi m fajának útmutatását, majd Pelbárt Szent Ferenc 

stigmatizációjára írt beszédét hívom segítségül kortárs sermók párhuzamaival összevetve 

annak igazolásához, hogy a liturgiából vett idézetek bizonyos esetekben az egyházatyákkal, 

egyháztanítókkal, vagyis a jellemz  auktoritásokkal egyenrangú, a tanítást legitimáló 

tekintélyként jelennek meg.   

Dolgozatom további, terjedelmesebb része a két kötetben megjelen  

liturgiamagyarázatokkal foglalkozik, els ként a templomszentelésre írt beszédek alapján a 

liturgikus térre és id re vonatkozó tanítással. Ezt követi az apostoli hitvallás 

magyarázatának vizsgálata, amely az apostolok szétoszlásának ünnepére írt beszédben 

szerepel. Végül a temetési szertartás értelmezésmódjával foglalkozom a halottak napi 

beszédekben. A liturgiamagyarázatokkal kapcsolatban, a magyarázott liturgikus jelenség 

(szertartás, szöveg stb.) vázlatos történeti áttekintését követ en, els ként bemutatom, hogy 

mi az a tudásanyag, ami a kortárs befogadók egyes rétegeihez eljuthatott Temesvári Pelbárt 

prédikációinak közvetítésével. Feltételezem, hogy ezen magyarázatok nem csupán a 

hallgatók egy sz k csoportjához szóltak, hanem a kevésbé m velt hívek liturgiáról való 

tudását is meghatározták. Másodszor felkutatom a liturgiamagyarázatok forrásvidékeit, 

vagyis azokat a liturgiakommentárokat, melyekben a Pelbártnál megjelen  értelmezések 

el zményei fellelhet k. Harmadszor kortárs prédikációs segédkönyvek sermóival 

                                                 
22 Breviarium Romanum, Nicolaus de Frankfordia, Venezia, 1487. Missale Romanum, Michael Wenssler, 
Basel, 1487.  
23 Breviarium Strigoniense, Georg Stuchs, Nürnberg, 1484.; DÉRI Balázs, Missale Strigoniense 1484., 
Argumentum Kiadó, Bp., 2008. (MRH1.) 
24 Analecta Franciscana, t. X., Collegium Sancti Bonaventurae, Quaracchi 1930. 372–404. Néhány esetben a 
Cantus Database internetes adatbázisra is támaszkodtam. http://cantusdatabase.org/ (2013.08.31.) A vizsgált 
korpuszból mindössze három idézetet nem sikerült azonosítanom a felhasznált források segítségével, ld. 
Melléklet II. 73–74. és 147. 
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összevetve igyekszem rámutatni a magyar ferences liturgiamagyarázatainak sajátosságaira, 

valamint lehetséges forrásaira.  

Mint ahogyan a célkit zések megfogalmazásából is nyilvánvaló, disszertációmban az 

összehasonlító vizsgálat módszerét alkalmazom, mivel a sermoirodalomra jellemz  

rendkívüli homogenitás miatt a sajátosságok felmutatása csak összehasonlító vizsgálatok 

segítségével, az azonosságok megállapítása után lehetséges.25 Az összehasonlítás alapjául 

az 1500 körül megjelent, a szerz  számára alapos okkal feltételezhet en hozzáférhet  

nyomtatott prédikációs segédkönyvek anyaga szolgál, melyhez a hozzáférést alapvet en a 

korszak anyagát széleskör en feldolgozó „Verteilte Digitale Inkunabelbibliothek” honlap 

biztosítja.26 Az összehasonlításban tehát figyelembe veszem olyan szerz k munkáit is, akik 

nem Pelbárt korában alkottak, de m veik nyomtatott változatai igen elterjedtek voltak, és 

ennek köszönhet en kortárs anyagként tekinthetünk szövegeikre. Ugyankkor hangsúlyozni 

kell, hogy a kompilációs technika jellegéb l fakadóan az összehasonlító vizsgálatok 

segítségével els sorban tendenciák mutathatók be, a valószín síthet  források megjelölése 

bizonyos mértékig viszonylagos a figyelembe vehet  korpusz nagysága miatt, ezért 

bizonyos elvarratlan szálak és a további b víthet ség lehet sége szervesen hozzátartozik a 

kés  középkori prédikációirodalom jelenségegyüttesének vizsgálatához.27  

A szövegösszehasonlítások áttekinthet sége és érthet sége érdekében sok esetben 

táblázatot használok, amikor azonban az összehasonlítandó anyag könnyebben átlátható, 

akkor a szövegeket lábjegyzetben közlöm. Az snyomtatványszövegek idézésekor a 

Pelbárt m veinek digitalizása során alkalmazott elveket és szabályzatot veszem 

figyelembe.28 A dolgozatban szerepl  bibliai idézetek azonosításának forrásául, szintén a 

digitális kiadás során gyakorlattá vált eljárást követve a Vulgata Clementinát használom,29 

a hivatkozások mintájaként a Fischer-Weber-féle bibliakiadás gyakorlatát követem.30 A 

bibliai könyvek és nevek magyar megfelel it Káldi György Neovulgátájá alapján 

                                                 
25 BÁRCZI, Ars compilandi, 101. 
26 http://inkunabeln.ub.uni-koeln.de/ (2013.08.31.) Vö.: BÁRCZI Ildikó, Humanizmus és egyházi m veltség – 
ferences prédikációszerz ink reflexiói = ELTE Egyetemi Könyvtár, Bp., 2011. 312. Bizonyos esetekben a 
Münchener Digitalisierungszentrum honlapjáról elérhet  szövegeket is felhasználtam. Ld. 
http://www.muenchener-digitalisierungszentrum.de/index.html?c=digitale_sammlungen&l=en (2013.08.31.) 
27 BÁRCZI, Ars compilandi, 15. 
28 Ld. a 21. jegyzetet 
29 Biblia Sacra iuxta Vulgatam Clementinam, editio electronica, ed. TUVEEDALE, Michael, London, 2005.  
30 Biblia Sacra iuxta Vulgatam versionem, ed. FISCHER, Bonifatius, WEBER, Robertus, Stuttgart, 1975. 
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használom.31 Az snyomtatványokból vett idézetek locusainak jelölésekor a könnyebb 

visszakereshet ség érdekében a digitális kiadás lapszámait adom meg. A szövegekben 

el forduló exemplumok azonosításához a ThEMA – Thesaurus Exemplorum Medii Aevi 

adatbázist használom,32 melynek segítségével az ún. Tubach-számot is feltüntetem.33 Az 

egyházjogi hivatkozások forrásainak rövidítéséhez az általánosan elfogadott formát 

használom.34 

Bevezet m végén fontosnak tartom megjegyezni, hogy a dolgozatban megjelen  

kérdéskörök és az egymáshoz képest mennyiségileg aránytalannak t n  fejezetek egyrészt 

a Pelbárt szövegeiben megjelen  hangsúlyokat tükrözik, ugyanakkor természetesen egyéni 

érdekl désem is befolyásolta, hogy a rendelkezésemre álló anyagból mely szövegeket 

választottam ki prédikáció és liturgia kapcsolatának vizsgálatához. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Ó- és Újszövetségi Szentírás a Neovulgata alapján, ford. KÁLDI György, szerk. FODOR György, Szent 
Jeremos Bibliatársulat, Bp., 1997. 
32 http://gahom.ehess.fr/thema/ (2013.08.31.) 
33 Frederick C. Tubach katalógusa napjainkig irányadó az exemplumkutatás számára, és a szám jelenléte az 
exemplumot a Tubach által feldolgozott szövegcsoporthoz kapcsolja, ezzel utal egy adott körben való 
elterjedtségére is. TUBACH, Frederic C., Index exemplorum - A Handbook of medieval religious tales, 
Academia Scientiarum Fennica, Helsinki, 1969. 
34 Ezeket összefoglalja: ERD  Péter, Az egyházjog forrásai – Történeti bevezetés, Szent István Társulat, Bp., 
1988. 
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2. Ars praedicandik a liturgikus szövegek szerepér l 

 

A prédikáció m fajának elmélete és gyakorlata közötti távolság a sermokutatás gyakran 

hivatkozott megállapítása.35 Az elméleti jelleg  összefoglalókat legfeljebb a jól képzett 

teológusok forgatták, a prédikáló papok és szerzetesek többsége sermominták alapján 

készítette el beszédeit.36 A sermók szövegeinek közelebbi vizsgálata el tt azonban érdemes 

egy pillantást vetni a teljesség igénye nélkül az ars praedicandik útmutatásaira abból a 

szempontból, hogy a beszédekben szerepl  liturgikus hivatkozásokról és a 

liturgiamagyarázatok jelent ségér l nyilatkoznak-e, és ha igen, akkor miképpen, illetve 

tartalmaznak-e olyan elméleti szempontokat, melyek iránymutatásként szolgálhatnak 

vizsgálódásunk szempontjából. 

A liturgia magyarázatának jelent ségére azoknál a szerz knél találunk utalást, akik 

kitérnek a hallgatóság egyes rétegeinek elkülönítésére. Thomas de Chobham Summa de 

arte praedicandi cím  m vében felhívja a figyelmet a közönség összetételének 

figyelembevételére, majd a Credo magyarázatára utalva érzékelteti, hogy másként kell 

kifejteni a hitvallás értelmét az egyszer  és másként a képzettebb hívek számára.37 

Humbertus de Romanis De eruditione praedicatorum cím , terjedelmes m vének második 

könyvében foglalkozik a hallgatóság lehetséges összetételével. A laikusoknak szóló 

                                                 
35 Err l részletesebben BÁRCZI, Ars compilandi,108. A m faj alakulástörténetét kimerít en tárgyaló 
szakirodalom az ars praedicandi fejl désében öt korszakot különböztet meg. Annak ellenére, hogy a 12. 
század végéig több, a prédikálás jelent ségével, a prédikátor személyével, illetve a szövegek felépítésének 
szabályaival foglalkozó munka látott napvilágot (Augustinus mellett Nagy Szent Gergelyre, Hrabanus 
Maurusra, Guibert de Nogentra is gondolhatunk), mégis a m faj els  korszakát az ars praedicandi terminus 
els  megjelenését l, a 13. század elejét l számíthatjuk. Az ebben az id szakban alkotó Alanus de Insulis 
Summa de arte praedicatoria cím  m vét akár a m faj megalapozójának is tekinthetjük. A második korszak 
az egyetemeken kialakuló skolasztikus prédikáció id szaka, majd ezt követ en a 14. században az ars 
praedicandi m faj felvirágzása figyelhet  meg. A negyedik szakasz az ún. populizmus korszaka, amikor az 
eddigieknél nagyobb számban megjelen  munkák a kevésbé képzett hallgatóságnak szóló beszédek 
felépítésének szabályait foglalják össze. A reneszánsszal zárul a m faj alakulástörténete, ezt az id szakot 
leginkább Antoninus Florentinus munkásságával jellemezhetjük. A m faj alakulásáról vö.: BRISCOE, 
Marianne G., Artes praedicandi and Artes orandi, Brepols, Turnhout, 1992. (Typologie des Sources du 
Moyen Age Occidental, 61.) 17-53, valamint MURPHY, James J., Rhetoric in the Middle Ages. A History of 
Rhetorical Theory from Saint Augustine to the Renaissance, Brepols, Turnhout, 1992. 269-344. és 
ROBERTS, Phyllis B., The Ars Praedicandi and the Medieval Sermon = Preacher, Sermon and Audience in 
the Middle Ages, szerk. MUESSIG, Carolin, Brill, Leiden, 2002. 41-62. 
36 MADAS, Középkori prédikációirodalmunk történetéb l, 130. 
37 „Et alia predicanda sunt principibus et viris militaribus, alia civibus, alia liberis, alia servis, alia mulieribus, 
alia clericis. (…) Sunt enim articuli fidei ostendendi simplicibus ita simpliciter et ita leviter quod sint eis 
quasi lac. Maioribus autem sunt idem articuli predicandi cum rationibus et subtilibus argumentis, ut eis 
probentur sicut probari possunt; et ita erunt maioribus solidus cibus.” Thomas de Chobham, Summa de arte 
praedicandi, Brepols, Turnhoult, 1988. (CCCM 82) 276–277. 
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beszédekkel kapcsolatban hangzik el a szakirodalomban gyakran idézett megállapítása, 

miszerint a laikusok nem érik meg a liturgiát, csak a prédikációt, ezért szükséges számukra 

alapvet  imák szövegének magyarázata.38 E két utalás is jelzi, hogy az elmélet a prédikáció 

funkciói között számon tartja a liturgia és a liturgikus szövegek interpretációját, mely 

különösen fontos a kevésbé képzett laikusok tanítása szempontjából.  

A liturgiamagyarázat azonban csak egyik oka a liturgikus szövegek szerepeltetésének, 

hiszen a prédikációkban fellelhet  liturgikus idézetek nem minden esetben kapcsolódnak 

szöveg- vagy szertartásmagyarázathoz, a prédikátorok bizonyos esetekben más 

auktoritásokhoz hasonlóan hivatkoznak az Egyház liturgiájából kiemelt szövegrészletekre. 

Mivel a tekintélyként hivatkozható szövegek és auktoritások felsorolása egyes elméleti 

munkákban megtalálható, nem érdektelen ezeket a listákat megvizsgálni abból a 

szempontból, hogy számon tartják-e a liturgikus szövegeket mint az Egyház tekintélye által 

jóváhagyott és azt képvisel  szövegkorpuszt. E lista nem minden szerz nél jelent hosszas 

felsorolást, van, aki megelégszik a legalapvet bb m vek megnevezésével, abban azonban 

valamennyi szerz  egyetért, hogy legnagyobb tekintéllyel a Biblia rendelkezik.  

Alanus de Insulis De arte praedicatoria cím  m vében a prédikátor elméleti 

felkészültségét illet en az Ó- és Újszövetség tanításában való jártasságot és a 

szentenciakommentárok ismeretét hangsúlyozza.39 Thomas de Chobham már az 

auktoritások között említi a filozófusokat és költ ket, akiknek idézése nem els sorban a 

tanítást, hanem a szöveg ékesítését szolgálja.40 Humbertus de Romanis sem konkrét 

auktorokat nevez meg, hanem a prédikátor tudásának szintjeit, rétegeit különbözteti meg.41 

                                                 
38 „Sed in officiis illis laici non intelligunt quid dicatur, in predicatione vero intelligunt quod dicitur.” Idézi 
MARTIN, Le métier de prédicateur, 106. Martin kiemeli a Stabat mater dolorosa, Veni creator Spiritus, 
valamint a Magnificat imádságok magyarázatát.  Humbertus de Romanis a laikusokról szóló fejezetében a 
legalapvet bb imák fontosságának hangsúlyozására is felhívja az egyszer  híveknek prédikáló papok 
figyelmét: „Item orationes communes, scilicet Dominicam, Pater noster et Angelicam, scilicet Ave Maria, et 
Apostolicam, id est Credo in Deum, addiscere et in certo numero quotidie dicere.” Humbertus de Romanis, 
De eruditione praedicatorum libri duo, Bibliotheca maxima veterum Patrum, t. 25, Lyon, 1677, 491. 
39 „Ad praedicatores pertinet scientia, ut sint exercitati in utroque Testamento, et sententiarum examine 
discreti, in sermonibus facundi, in omnibus actibus suis circumspecti, contemptores mundi, in officio suo 
assidui.” Alanus de Insulis, De arte praedicatoria, (PL 210) 183. 
40 „Auctoritates enim philosophicae sive poeticae morales assumende sunt ad ornandum vel ad obsequium 
verbi divini, non ad substernendum fundamentum.” Thomas de Chobham, Summa de arte praedicandi, 
CCCM 82, 274. 
41 „Scientia sanctarum scripturarum, duorum Testamentorum; Scientia creaturarum; Scientia historiarum; 
Scientia mandatorum Ecclesiae; Scientia mysteriorum Ecclesiae; Scientia experimentalis; Scientia 
discretionis. Haec est enim quae docet quibus non est praedicandum verbum Dei, quia nec canibus, nec 
porcis¸ sed quibus est praedicandum. Item quando est praedicandum et quomodo, quia tempus tacendi, 
tempus loquendi.” Humbertus de Romanis, De eruditione praedicatorum, 433. 
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A lista élén itt is a Szentírás ismerete áll, ám a szerz  elvárja a felkészült prédikátortól a 

teremtett világ jelenségeinek ismeretét, ma úgy mondanánk, a természettudományokban 

való jártasságot, ahogy a történelmi tudást is. A jó prédikátor fel tudja ismerni a 

prédikációra alkalmas és alkalmatlan helyzeteket, és meg tudja állapítani, hogy adott 

esetben hogyan kell megszólalnia. A felsorolásban szerepel az Egyház rendelkezéseinek, 

vagyis az egyházjogi el írásoknak az ismerete, valamint a scientia misteryorum Ecclesiae 

kifejezés, amelyet a liturgikus cselekmények, ill. a bennük megnyilvánuló kegyelmi 

valóság ismereteként értelmezhetünk.42 Mivel a kifejezéshez nem f z magyarázatot, ezért 

arra gondolhatunk, hogy a prédikátorok számára e tudás els sorban a liturgia 

értelmezéséhez nyújt segítséget, és nem a liturgikus szövegek tekintélyként való idézésének 

lehet ségére utal. A folytatásban azonban találhatunk egy utalást, amely árulkodik a 

prédikációkban idézett különféle imádságok jelenlétér l. Humbertus de Romanis a 

prédikációk hibájának tekinti a túl sok imádság, auktor és exemplum szerepeltetését, 

amelyek fölöslegesek, és nem szolgálják a hallgatóság épülését.43 A szerz  tehát számon 

tartja az imádságok idézésének gyakorlatát, és a megjegyzésb l arra is következtethetünk, 

hogy ezek a citátumok nem minden esetben tekintélyként, gyakran csak a szöveg 

ékítményeként, véleménye szerint gyakran fölöslegesen kerültek a prédikációkba.  

Az Aquinói Szent Tamásnak tulajdonított, valójában a német Henricus de Hassiától 

származó De arte et vero modo praedicandi, a m faj egy rövidebb, az ars praedicandik ún. 

populáris korszakában keletkezett darabja. A kötet harmadik pontja a tartalom kifejtésének 

lépéseit mutatja be. A kilenc lépés közül az els  foglalkozik a prédikációkban hivatkozható 

auktoritásokkal. A szerz  a tekintélyek három csoportját különíti el: els  helyen a Biblia 

áll, majd a szentek és filozófusok következnek.44 A tekintélyek között tehát nem tartja 

számon az Egyház liturgiájának textusait. Imádságos szövegek felidézésének lehet ségével 

Henricus de Hassia a kötet utolsó részében foglalkozik, a thematikus sermo részeinek 

magyarázatával kapcsolatban, amelyeket egy fa részeihez hasonlít: thema = radex, 

prothema = truncus, divisiones = rami principales, subdivisiones = rami.  Ezek után tér rá 

                                                 
42 A mysterium szó jelentésér l: DOLHAI Lajos, Vocabularium Eucharisticum az évközi id  könyörgéseiben, 
Teológia XXXVI. évf. (2002.) 142–161. 
43 „Sunt enim aliqui, qui proponunt interdum orationes, vel auctoritates, vel exempla ignota, quod quasi 
nullius sunt efficaciae. Et ideo nihil boni asserunt in auditoribus, sicut semen putridum non potest fructus 
producere.” Humbertus de Romanis, De eruditione praedicatorum, 444. 
44 „Sermo primo prolongatur per concordantias auctoritatum. Concordantiae auctoritatum sunt triplices, 
videlicet Bibliae, auctoritatum sanctorum et philosophorum moralium.” Henricus de Hassia, De arte et vero 
modo praedicandi, Heinrich Knoblochtzer, Strassburg, 1479. 
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a prédikálás három módjára, melyek közül az els ben a sermo fent említett részeit újra 

összefoglalja, majd hozzáf zi, hogy ezeket követ en történik a Szentlélek segítségül 

hívása, vagy a boldogságos Sz z köszöntése valamilyen imádsággal, amit a laikusokhoz 

vagy a néphez ill nek és szépnek nevez.45 A szerz  itt valószín leg a prothema utáni 

fohászokra utal, ám a laikusokra és a szövegek, ill. az eljárás szépségére vonatkozó 

megjegyzése ismét arról árulkodik, hogy az imádságos szövegek felidézését a beszédek 

ékeként tartották számon.  

Antoninus Florentinus Summa Theologica cím  m ve a m faj utolsó korszakának egyik 

kiemelked  darabja. A kötet harmadik része 19. titulusának 3-6. capitulumáig a prédikátor 

feladatairól, illetve a prédikáció felépítésér l találhatunk útmutatást, amelyb l számunkra 

az idézhet  tekintélyekkel kapcsolatos megjegyzések irányadóak. A szerz  az 5. caputban 

beszél a tartalom kifejtésének módjairól és az Egyház által hitelesített és nem hitelesített 

könyvekr l. A tartalom kifejtésének kilenc módja közül az els  szólítja fel a prédikátorokat 

a különféle tekintélyek idézésére, melyek közül ismét a Biblia áll az els  helyen, majd ezt 

követi az egyházjog és az egyháztanítók iránymutatása, végül pedig a pogány szerz k, akik 

azonban csak alkalmanként, az el z ekhez képest ritkán hivatkozhatók.46 A továbbiakban a 

szerz  kínos részletességgel felsorolja azokat az egyházatyákat, teológusokat, akiknek 

munkáit tekintélynek ismeri el, majd a továbbiakban részletezi a kell  kritikával hasznosan 

forgatható, de nem kanonizált szövegeket, köztük azonban nem tesz említést a liturgikus 

szövegek, imádságok idézésének lehet ségér l, sem a liturgiamagyarázat 

szükségességér l.47 

A bemutatott szövegek alapján megállapíthatjuk, hogy a prédikációszerkesztés elméletei 

igen kevés fogódzót nyújtanak a prédikációkban idézett liturgikus szövegek funkcióinak 

elkülönítéséhez. Leginkább a liturgiamagyarázatot tartják számon mint a prédikáció 

lehetséges feladatát, a tekintélyek között azonban nem szerepeltetik a prédikátorok által 

rendszeresen hivatkozott, az Egyház által jóváhagyott liturgikus szövegeket. A különböz  

                                                 
45 I.h.: „Et post haec fieri debet invocatio Sancti Spiritus, quia talia sine adiutorio exprimere non valeat et 
quod implorat Beatam Virginem salutando cum Ave Maria sive per aliam invocationem. Et modus iste est 
laicalis sive popularis et pulcher.” 
46 „Nam primo circa conclusionem vel materiam, de qua agitur, inducenda est aliqua auctoritas vel Sacrae 
Scripturae vel canonis vel sancti doctoris et aliquando etiam gentilium, sed raro.” Kés bb ugyanezt 
meger síti: „Ab auctoritate primo Scripturae Sacrae est maximus, secundo auctoritas canonis, et tertio 
doctorum, quorum doctrinae approbatae sunt per Ecclesiam.” Antoninus Florentinus, Summa theologica, 
Leonardus Wild, Venezia, 1480–81. 545. 
47 I.m. 545–548. 
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imádságokra történ  utalásokkal kapcsolatban nem minden esetben állíthatjuk, hogy 

liturgikus szövegekre vonatkoznak, jelenthetik a prédikátor által a prothema után vagy a 

sermók végén megfogalmazott fohászokat is. A modus laicalis és a pulcher kifejezések, 

valamint a beszédeiket mindenféle érdekességgel és imádságokkal telezsúfoló prédikátorok 

feddése azonban arra utal, hogy a sermókban megjelen  imák, antifonák, responzóriumok, 

himnuszok a fárasztó, precíz logikával felépített prédikáció hallgatása közben a tanítás 

mellett a beszéd ékítését, a hallgatóság bizonyos rétegeinek gyönyörködtetését is 

szolgálhatták, akik számára esetenként ismer sen is csenghettek a felidézett citátumok. A 

prédikátorok tehát valamiképpen reflektáltak e szövegek nyelvi-poétikai megalkotottságára 

is, amelyek a skolasztika szigorú szabályrendszerével felépített szövegekben az erkölcsi 

igazság mellett az esztétikum megjelenését is biztosították. Az esztétikum kifejezés 

természetesen csak óvatosan használható egy olyan korszakkal kapcsolatban, amikor 

esztétikai gondolkodásról valójában nem is beszélhetünk.48 

Utalva a fejezet bevezet  gondolatára esetünkben is megállapíthatjuk, hogy a teória fel l 

közelítve valóban nem látható összetettnek prédikáció és liturgia kapcsolata, mivel az ars 

praedicandik azon túl, hogy esetenként számon tartják a liturgikus szövegek idézésének 

gyakorlatát, lényegében csak a magyarázó funkcióval számolnak. Ez a „szótlanság”, mely a 

gyakorlat evidens voltából is fakadhat, különösnek tekinthet  a prédikációk ismeretének 

tükrében, és indokolttá teszi, hogy a liturgikus szövegek felhasználásának jellemz it a 

gyakorlat fel l, vagyis a szövegekb l levonható jellegzetességek alapján fogalmazzuk meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 Az esztétikai gondolkodás hiányáról a középkor századaiban ld. CSEKE Ákos, A középkor és az esztétika, 
Akadémiai Kiadó, Bp., 2011. 9–11.  
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3. A liturgikus szöveg mint tekintély 

3.1. Lex orandi lex credendi 

 

Annak ellenére, hogy az elméleti összefoglalók nem tesznek róla említést, a 

prédikátoroknál, így Temesvári Pelbártnál is megfigyelhetjük azt a gyakorlatot, hogy 

bizonyos témák esetén egyes sermókban a liturgikus szövegeket a tanítást alátámasztó 

tekintélyként szerepeltetik, amelyek a többi auktoritáshoz hasonló legitimitással fejezik ki 

és tanítják az Egyház hitét. E gyakorlat mögött a „lex orandi lex credendi” közmondásszer  

teológiai alapelv alkalmazását figyelhetjük meg, amely szerint a liturgia is a hit forrásai 

közé tartozik és egyes esetekben a teológia elvont megfogalmazásainál tökéletesebben 

fejezi ki az Egyház hitét.49 Egy imádságos szöveg e tekintélyét azonban nem önmagától, 

hanem az Egyháztól nyeri, vagyis az alapelv olyan szövegek esetében alkalmazható, 

melyeket a hitet tanító Egyház fogalmazott meg és hagyott jóvá.50 Az Egyháznak a 

liturgikus szövegekben megnyilatkozó tekintélyér l maga Pelbárt is beszél Szent L rinc 

vértanú ünnepére írt negyedik prédikációjának bevezet jében. A sermo alapcitátumát a nap 

liturgiájából idézi, amit Szent Bernátra és Szent Ágostonra hivatkozva azzal indokol, hogy 

az Egyház szavának a tekintélye megel zi a Szentírásét is.51 

 

3.2. A Szent Ferenc stigmatizációjának ünnepére írt beszéd 

 

Hogy Pelbárt mikor és miért választja adott esetben a hivatkozásnak ezt a módját, arra a 

Pomerium de sanctis nyári részének 74. beszéde segítségével válaszolhatunk, melyben 

Szent Ferenc stigmatizációjáról elmélkedik.52 Pelbárt a rendalapító tiszteletére különösen 

sok, hét beszédet is közöl, hatot a Pomerium nyári részében és egyet a téli részben, ennél 

többet egyedül Jézus születésének ünnepére ír. E prédikációk Assisi Szent Ferenc ünnepére 
                                                 
49 DOLHAI Lajos, Lex orandi lex credendi, Teológia, XXXIII. évf. (1999/3–4) 97. Dolhai Lajos az alapelvet 
Szent Ágoston tanítására vezeti vissza, akinek De gratia et libero arbitrio cím  m véb l tanítványa, 
Aquitániai Prosper, a római pápai kancellária vezet je emelte ki. Az elv az 5. század végén már a Szentszék 
hiteles tanításaként m ködött, általános elismertségét pedig annak köszönhette, hogy Dionysius Exiguus 
belesz tte jogszabálygy jteményébe. I.m. 98. 
50 I.m., 100. 
51 PA 049: „Laurentius bonum opus operatus est, qui per signum crucis caecos illuminavit. (A) Haec sunt 
verba Ecclesiae in officio ad laudem huius festivitatis, secundum quod Bernardus dicit: Ecclesiae verba 
magis sunt authentica, quam verba Pauli vel Iacobi apostolorumque aliorum, eo quod Ecclesia sponsa 
Christi est. Nam et Augustinus li. XI. Contra Faustum dicit: Ego evangelio non crederem – inquit –, nisi 
me catholicae Ecclesiae auctoritas admoneret. Haec ille.” 
52 PA 074 De sancto Francisco, Sermo quintus, scilicet de sacris eius stigmatibus 
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és emléknapjaira is elegend  témát szolgáltathattak a prédikátorok számára.53 A 

vizsgálandó beszéd themája Pál apostol Galatákhoz írt leveléb l származik, ami a Ferenc-

beszédek egyik leggyakoribb alapcitátuma,54 maga Pelbárt is két beszédben alkalmazza: 

Ego enim stigmata Domini Iesu in corpore meo porto.55 A sermo három divíziója a 

következ  témákat járja körül: Ferenc stigmatizált volt, Krisztus sebeit viselte és valóban 

testén hordozta ezeket a sebeket.56 Az els  divízió kapcsán a prédikátor arra a kérdésre 

keresi a választ, hogy miért is akarta Krisztus, hogy Ferenc megkapja sebeit. A beszéd 

második részében a csodálatos jelenést és magát a stigmatizációt tárgyalja. A harmadik 

pont kapcsán a szent legendáját és olyan pápai rendelkezéseket idéz, amelyek bizonyítják a 

stigmatizáció hitelességét. A második divízió a legendából a szeráf megjelenésének 

momentumát emeli ki,57 melyet három szempontból is csodálatra méltónak tart. Egyrészt, 

mert az angyaloknak erre a karára, amelyet Izajás híres templomi látomásában hatszárnyú, 

az Úr trónusa el tt, az  szentségét hirdet  lényekként mutat be,58 nem jellemz , hogy 

bármilyen küldetést teljesítsenek az emberek felé.59 Ferenc azonban olyan kivételes ember, 

akit lelki lángolása teljesen hasonlóvá tett Krisztushoz. Pelbárt szerint ez indokolja, hogy 

épp egy szeráf érkezett Ferenchez, amely kifejezés maga is azt jelenti, ’szeretett l ég ’.60 

Másrészt azért csodálatos e jelenés, mert a szeráf szárnyai között egy keresztre feszített 

ember képe volt látható. Ferencet ámulattal töltötte el, hogy miként férhet össze a 

szenvedés er tlensége a szeráfi lélek halhatatlanságával.61  Ezután teszi fel Pelbárt azt a 

                                                 
53 A Martyrologium Romanum Ferenc október 4-i ünnepe mellett szerepelteti stigmatizációjának és ereklyéi 
átvitelének emléknapját, el bbit szeptember 17-én, utóbbit május 25-én. Martyrologium Romanum editio 
novissima SS. D. N. Pio Papa IX., Roma, 1890. 208. 
54 BERHIDAI Piusz, Temesvári Pelbárt helye a ferences irodalmi hagyományban = Plaustrum seculi IV., szerk. 
BÁRCZI Ildikó.  
55 Gal 6,17. Az szentírási helyet hivatkozó másik beszéd: PA 071. 
56 PA 074 (A): „Primum, quod stigmatizatus est; secundum, quod Domini Iesu stigmatibus decoratus est; 
tertium, quod in corpore stigmata portavit vere.” 
57 Bonaventura, Legenda maior = Analecta Franciscana, t. X., Collegium Sancti Bonaventurae, Quaracchi, 
1930. 619. 
58 KOLTAI Kornélia, Angyalok az Ószövetségben = Angyalok az Ókortól Szent Tamásig, szerk. XERAVITS 
Géza–TAMÁSI Balázs–SZABÓ Xavér, Sapientia F iskola – L’Harmattan, Bp., 2011. 28. 
59 PA 074 (E): „Et hoc fuit mirabile, quod ad beatum Franciscum missus est et descendit Seraph, quia de 
communi lege angeli ex ordine Seraph non mittuntur ad extra, sed semper Deo assistunt.” 
60 I.h.: „Prout dicit Dionysius li. De angelicis hierarchiis: Pro speciali ergo privilegio fuit, quod Seraph 
veniret ad beatum Franciscum, tum quia in rebus multum arduis solet Deus et raro illos angelos mittere, tum 
quia incendere veniebat, ut scilicet beatus Franciscus per incendium mentis transformaretur totus in Christi 
similitudinem, ideo Seraph, quod interpretatur ’ardens amore’, missus est.” A szaraf ige valóban rendelkezik 
’éget’ jelentéssel, ám az ószövetségi lényekkel a ’szárnyas kígyó’ jelentés hozható összefüggésbe. KOLTAI, 
Angyalok az Ószövetségben, 29. 
61 PA 074 (E): „Secundum mirabile in Crucifixi specie, quia cum praedictus angelus Seraph volatu celerrimo 
pervenit propinquius ad sanctum Franciscum, vidit inter alas effigiem hominis crucifixi in modum crucis 
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kérdést, mely egy ferences számára különös jelent séggel bír, hogy a szeráf képében maga 

Krisztus vagy csupán egy angyala jelent meg a rendalapítónak.62 A prédikátor 

egyháztanítókra hivatkozva úgy foglal állást, hogy maga Krisztus jelent meg Ferencnek és 

 stigmatizálta,63 ám t lük nem idéz semmilyen megállapítást, a folytatásban azonban 

kijelenti, hogy mindez nyilvánvaló abból az officiumból, amelyet az Egyház jóváhagyott, 

majd négy idézetet is szerepeltet a Ferenc ünnepére szóló zsolozsmából.64 (1. táblázat) 

Végül egy, Bartholomaeus de Pisis De conformitate vitae beati Francisci ad vitam Domini 

Iesu cím  m véb l származó idézettel tesz pontot a bizonyítás végére.65 A folytatásban a 

jelenés harmadik csodálatraméltó vonásával, a szeráf által elmondott titkos üzenettel 

foglalkozik. 

 

Pelbartus de Themeswar 
in antiphona:  Crucis apparens hostia tensis in 

cruce brachiis, sex alis recta 
variis etc. Sequitur: Suaque sacra 
stigmata in eius carne protrahit 

Officium in festo sacrorum 
stigmatum sancti Francisci, 
Vesperas 2., Antiphona ad 
Magnificat; Crucis apparet hostia 
tensis in cruce brachiis, sex alis 
tecta variis. 

in hymno:  
 

Ad quem venit rex e caelo  
amictu Seraphico  
sex alarum tectus velo,  
aspectu pacifico,  
affixusque crucis telo  
portentu mirifico.  
Cernit servus redemptorem  
passum impassibilem,  
saeculorum imperatorem etc. 

Officium in festo sacrorum 
stigmatum sancti Francisci, 
Vesperas 1., Hymnus; Crucis 
Christi mons Alvernae kezdet  
himnusz. (AH 4, 140) 
 

in prosa:  Tunc alatus vir hierarcha venit, 
ecce rex monarcha etc. 

Sanctitatis nova signa kezdet  
szekvencia, 11. vsz.: Tunc ab alto 
vir hierarcha66 (AH 55, 153) 
 

                                                                                                                                                    
manus et pedes extensos ac cruci affixos. Hoc enim fuit valde mirabile, ideo et Francisci mens de hoc 
vehementer stuporem incurrit eo, quod passionis infirmitas cum immortalitate spiritus Seraphici nullatenus 
conveniret. Mirum etiam fuit, quod lignum crucis et clavi, quibus affixi erant manus et pedes illius, 
cernebantur inter alas angelicas.” 
62 PA 074 (F): „Quaeritur hic, utrum in ista forma Seraphica apparuerit Christusmet in propria persona, aut 
tantum angelus Christi.” A stigmatizációról beszámoló korai forrásoknak csak egy része említi a szeráf 
alakját, köztük a Bonaventurától származó, legnagyobb tekintéllyel rendelkez  életrajz, Pelbárt is erre 
hivatkozik beszédében. Vö.: SCHMUCKI, Octavian, The Stigmata of St. Francis of Assisi – A Critical 
Investigation int he Light of Thirteen-Century Sources, The Franciscan Institute St. Bonaventure University, 
New York, 1991. 180–195. 
63 PA 074 (F): „Ad quod respondetur secundum doctores nostros, quod ibi fuit ipsemet Christus in propria 
persona stigmatizans beatum Franciscum.” 
64 I.h.: „Et hoc satis claret in officio per Ecclesiam approbato in multis passibus.” 
65 Ih.: „Ergo fuit Christus, sicut et revelatum esse legitur li. Conformitatum III.: O mira Christi clementia, 
quia sic apparuit ad transformandum.” 
66 AF t. X., 402. 
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in versu:  Signasti, Domine, servum tuum, 
Franciscum signis redemptionis 
nostrae. 

Officium in festo sacrorum 
stigmatum sancti Francisci, 
Vesperas 1., Versiculus. 

1. táblázat 

 

A táblázatból látható, hogy a prédikátor a jelenésben szerepl  szeráf alakjának 

értelmezéséhez és a stigmák Krisztustól való származásának bizonyítására több liturgikus 

szöveg tekintélyét hívja segítségül, melyeket ugyanolyan auktoritásként használ fel, mint a 

sermókban rendszeresen idézett egyházatyákat, egyháztanítókat vagy akár a bibliai 

helyeket, mivel – ahogyan írja – a szöveget az Egyház szentesítette (in officio per 

Ecclesiam approbato), tehát mondanivalójuk hitelesnek, igaznak tekinthet . A téma 

jellegéb l is következik, hogy ebben az esetben a szerz  nem a hagyományosan hivatkozott 

auktoritásokkal számolhat, hanem olyan dokumentumokkal, amelyekkel a csoda 

körülményei hitelesíthet k, így a különféle Ferenc-életrajzok és szemtanúk beszámolói 

mellett leginkább a stigmatizációval foglalkozó pápai bullák jöhetnek szóba. Ezekre 

mintegy összegzésként a prédikáció utolsó divíziójában Pelbárt is hivatkozik. Az életrajzok 

közül a Bonaventurától származó, legnagyobb tekintéllyel rendelkez  Legenda maiort és 

ebb l több szemtanú beszámolóját,67 valamint a Hugolinus de Monte Georgio által írt 

Speculum vitae beati Francisci et sociorum eius cím  m vet szerepelteti, utóbbiból igen 

részletesen idézi a stigmatizáció körülményeit, Krisztus és Ferenc párbeszédét.68 Bár a 

                                                 
67 PA 074 (I): „Ut enim scribit Bonaventura, vir utique maximae sanctitatis in legenda, quod licet beatus 
Franciscus omni diligentia studeret haec stigmata abscondere portando semper ex tunc manus contectas et 
pedes calciatos, et sollicite occultando lateris vulnus, vidisse tamen Dei ordinatione et palpasse iuraverunt 
multi sanctissimi fratres, aliqui etiam cardinales, similiter et summus pontifex Alexander quartus, qui et in 
praedicatione publica se oculis conspexisse asseruit. Sed et in morte beati Francisci viderunt plus quam L 
fratres, et sancta virgo Clara cum suis virginibus inclusis, et saeculares innumeri, ac osculati sunt et 
contrectaverunt pro firmitate testimonii.” Bonaventura, Legenda maior, 619. 
68 PA 074 (I): „Legitur enim in libro De vita sociorum beati Francisci, quod cum beatus Franciscus in latere 
Montis Alernae quadragesimam beati Michaelis ieiunaret, quodam mane, dum ibi oraret, miram dulcedinem 
divinam abundantius solito coepit sentire, et vidit de caelorum sublimitate descendere ad se Seraph ignitas 
scilicet alas et splendidas habentem, et mons cernitur inflammari. Appropinquante illo vidit inter alas 
Christum Iesum crucifixum, et vehementer obstipuit, maeroremque compassionis super Christo passo et 
gaudium super eius gratioso aspectu mens eius incurrit, ut dicitur in Legenda. Et cum arcana verba sibi 
revelasset, tandem dixit: „Para te, Francisce, faciam enim in te mirabilia.” Et ille: „Tu scis, Domine, quia 
paratus sum ad omnia tua mandata.” Tunc Christus extendit manum suam dextram super beati Francisci 
manum dexteram ponendo, ad cuius contactum Franciscus vulneratus in manu dolorosa voce exlamavit: „O 
Domine Iesu!”, et cecidit in terram, et sic attonitus ac stupens aspiciebat Christum. Cui stupenti ait Christus: 
„Surge, Francisce, extende aliam manum!” Et fecit consimili modo in sinistra manu eius, et iterato ille cecidit 
exlamans. Ad quem Dominus iterum ait: „Surge, Francisce, para te.” At ille: „Domine mi, paratus sum.” Et 
Dominus posuit pedes suos super pedes Francisci, et ille plagatus repente exclamavit, et cecidit in terram. 
Tandem dixit iterum Dominus: „Francisce, surge, ut perficiam in te, quae disposui, mirabilia.” Franciscus ait: 
„Domine, quis poterit sustinere tales dolores?” Cui Dominus: „Quid tunc fecisses, si verbera et spineae 
coronae punctiones, alapas, sputa et alias poenas, quas ego pro hominibus suscepi, sustinuisses?” Surgens 
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Bonaventurától idézett legendarészlet folytatása tartalmaz némi, nem konkrét utalást a 

szemtanúk által megfogalmazott liturgikus szövegekre,69 Pelbárt a legendának ezzel a 

részletével nem foglalkozik, nem is idézi, ugyanakkor felhasználhatta saját gondolatmenete 

kialakításához. 

A pápák közül négyet említ, akik Ferenccel, ill. a stigmatizációval kapcsolatban állást 

foglaltak. Els ként IX. Gergelyt, aki Ferencet a szentek sorába iktatta. Pelbárt három 

bullájára is utal, és róla mondja, hogy a stigmatizációról mint hinni való dologról 

nyilatkozott. IV. Sándor pápától szintén három bullára utal, majd III. Miklós pápa Exiit qui 

seminat kezdet  levelére, mely a Liber sextus cím  egyházjogi gy jteménybe is bekerült.70 

Utolsóként XII. Benedeket említi, aki elrendelte Szent Ferenc ünnepét.71 Ez utóbbi azonban 

tévedés, mert az ünnepet XI. Benedek rendelte el 1304-ben.72 Látható, hogy Pelbárt nem 

feledkezik meg ezekr l az auktoritásokról sem, mégis fontosnak tartja, hogy mellettük – 

talán épp a hivatkozható szövegek számának halmozás érdekében – liturgikus szövegeket is 

szerepeltessen mondanivalója alátámasztására. Hogy mindezeken túl esetleg egyéb példa is 

vezethette-e a szerz t, amikor a szeráf alakjának értelmezésekor az officiumot hívta 

segítségül, azt megvilágíthatják más szerz k Szent Ferenc ünnepére írt beszédei is. 

 

3.3. Ferenc-beszédek kortárs kiadású sermonariumokban 

 

A Szent Ferencr l írt prédikációkat áttekintve felt n , hogy a stigmatizáció nem feltétlenül 

tartozik a rendalapítóról szóló sermók témái közé, ha azonban egyes szerz k Ferenc 

                                                                                                                                                    
ergo Franciscus dixit: „Quid iubes, paratus sum.” At Christus amplexans illum iunxit latus lateri beati 
Francisci, et statim impressit plagam lateralem. Tunc Franciscus exclamans: „O pie Iesu!” – cecidit in terram 
quasi semimortuus, et Christus in caelum disparuit. Beatus autem Franciscus iacuit in terra usque ad nonam. 
Tunc frater Leo superveniens et videns prostratum levavit eum putans ex abstinentia defecisse. Et sic ab illa 
hora beatus Franciscus licet occulte, ut potuit, illa sacra stigmata in corpore portavit.” Vargha Damján 
igazolja, hogy a stigmatizációról beszámoló leírás valóban a hivatkozott Speculum vitae cím  m b l 
származik és ebben a formában, Pelbárt közvetítésével kerül a Lázár-kódexbe is. VARGHA Damján, 
Temesvári Pelbárt „Szerafikus szent Ferenc”-beszédei és kapcsolatuk kódexirodalmunkkal = Emléksorok 
hazánk nagyjaitól a „Barátok” 700 éves jubileumára 1221–1221., Élet Nyomda, Bp., 1921. 49. 
69 „Viderunt etiam ex familiaritate, quam cum viro sancto habebant, aliqui cardinales laudes sacrorum 
stigmatum prosis et hymnis ac antiphonis, quas ad ipsius ediderunt honorem, veraciter inserentes, qui tam 
verbo, quam scripto perhibuerunt testimonium veritati.” Bonaventura, Legenda maior, 618–619. 
70 VI. 5. 12. 3. 
71 PA 074 (I): „Secundo probatur apostolicorum plurimorum bullis, scilicet Gregorii IX., qui hunc sanctum 
ascripsit catalogo sanctorum, qui de ista stigmatizatione mandat credendum fidelibus sub nota haeresis, et 
fecit tres bullas. Item Alexandri papae IV., qui etiam fecit tres bullas. Item Nicolai tertii, qui dedit bullam. 
Et extra de verborum significatione „Exiit, qui seminat” li. VI. facit de stigmatibus expressam mentionem. 
Item Benedicti XII., qui dans bullam ordini mandavit celebrari festum stigmatum.”  
72 A stigmatizációra vonatkozó pápai rendelkezésekr l ld. BERHIDAI, Temesvári Pelbárt helye.  
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stigmáiról mégis beszélnek, akkor sem minden esetben érzik szükségét annak, hogy a 

jelenség hitelességét Pelbárthoz hasonlóan hosszasan bizonyítsák, magától értet d en 

hivatkoznak többnyire a Legenda maior, ill. a pápai bullák tekintélyére. Az alábbiakban az 

egyes segédkönyvek szóba jöhet  beszédeit nem id rendben, hanem a hivatkozott 

tekintélyek típusai szerint csoportosítva vizsgálom, figyelembe véve, hogy a kés  

középkori kompilátor prédikátor sem feltétlenül keletkezésük sorrendjében vette kézbe az 

egyes sermonáriumokat. 

A prédikátorok egy része a stigmatizáció kapcsán a Bonaventurától származó Legenda 

maiorra hivatkozik, és fel sem veti a lehet ségét, hogy a jelenség megkérd jelezhet  lenne. 

A provance-i ferences, skolasztikus filozófus, Franciscus de Mayronis a Ferencr l szóló 

második prédikációjában egy Ezekiel könyvéb l származó citátumból kiindulva a Szent 

Krisztushoz való hasonlatosságáról elmélkedik.73 E hasonlatosságot négy pontban 

bizonyítja, amelyek közt szerepelnek a Legenda maiorból kiemelt természetfölötti 

események, köztük a szent sebeknek Ferenc testén való megjelenése, amelyet tényként 

fogad el.74 

Szintén Bonaventurára hivatkozik a bázeli ferences, Iohannes Gritsch is, aki egyik 

nagyböjti beszédében, a nagyböjt második vasárnapja utáni szombatra írt sermójában tér ki 

Ferenc stigmatizációjára a szenvedés értékességét taglalva.75 Mivel Gritsch beszéde 

els sorban nem Ferencr l szól, a szent története csupán egy példa a szenvedés értékének 

alátámasztására, ez magyarázhatja, hogy miért nem hozza szóba a sebek hitelességének 

problémáját. 

Más szerz k szívesebben hivatkoznak a pápai bullákra, így tesz Iacobus de Voragine is, 

aki a Ferencr l írt harmadik beszédét teljes egészében a stigmatizáció problémakörének 

                                                 
73 Franciscus de Mayronis, Sermo II. De sancto Francisco = Sermones de sanctis, Jacobus de Pforczen, 
Basel, 1498. 396.: „Tu signaculum similitudinis plenus sapientia et perfectus decore in deliciis Paradisi Dei 
fuisti, omnis lapis praeciosus operimentum tuum. Ez XXVIII.” Ez 28,12–13  
74 I.m. 397.: „Primo fuit decoratus signo crucis in ore suo ut vidit frater Silvester trina vice, patet in III. 
capitulo Legendae magnae de institutione religionis. (…) Secundo fuit decoratus signo Thau in fronte sicut 
fratri Pacifico fuit divinitus revelatum ut dicitur in legenda (…) Tertio fuit decoratus signo crucis sive 
vulneris in latere, ideo dicitur in capitulo de stigmatibus dextrum quoque latus quando lancea transfixum 
rubra cicatrice obductum erat, quo saepe sacrum sanguinem effundens tunicam et femoralia infundebat.” (…) 
Quarto fuit decoratus sacris stigmatibus in duabus manibus et duobus pedibus, unde dicitur ubi supra: 
Apparente sibi spiritu seraphico in monte Alvernae statim in manibus eius et pedibus apparere ceperunt signa 
clavorum, quemadmodum Christi sibi apparentis conspexerat.” 
75 Iohannes Gritsch, Sermo ad feriam VI. post Reminiscere = Quadragesimale, Strassburg, 1505. (T): „Unde 
devotus doctor Bonaventura scribens de devoto patre nostro Francisco in legenda de stigmatibus eius sacris 
dicit: (…) Qui tandem passionis amore intime incaluit, quod a Christo in monte Alvernae passionis signa in 
manibus, pedibus et latere biennio ante mortem apparenter suscepit.” 
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szenteli. A beszéd alapcitátuma a Galatákhoz írt levél ugyanazon részlete, ami Pelbárt 

beszédében is szerepel. A sermo els  része a stigmatizáció okait vizsgálja, a második rész 

Ferencr l mint Krisztus katonájáról beszél, akinek a sebeket a gonosz elleni küzdelemhez 

fegyverként adta Krisztus. A beszéd utolsó része sorakoztatja fel a stigmák hitelességét 

bizonyító érveket, pontosan ötöt: Ferenc látomását, a testéb l kifolyó vért, fizikai 

fájdalmát, sok hív  tanúságtételét, valamint a csodákat, melyek során a sebek 

hitelességében kételked k meghaltak, az abban hív k pedig meger södtek. Ez utóbbiakat 

Gergely pápa személye hitelesíti.76 IX. Gergely valóban több megnyilatkozásában is kiállt a 

stigmák hitelessége mellett a kételked kkel szemben, azokat megfeddve, de hogy a szerz  

itt pontosan milyen szövegre utal, az nem állapítható meg.77 A felidézett események 

indokolnák a legendára való hivatkozást is, ám a szerz  nem tartja szükségesnek, hogy a 

sebek megjelenését további tekintélyekkel igazolja. 

Vannak prédikátorok, akik tényként kezelik a sebhelyek csodáját, és err l beszélve nem 

is érzik szükségét, hogy bármiféle auktoritásra hivatkozzanak. A ferences Contractus 

Iohannes Szent Ferenc ünnepére írt második beszédében a rendalapító lelkiekben való 

el rehaladását három tényez vel magyarázza: a világ megvetésével, a kontemplációra való 

eljutásával és a mennyei királyság gyümölcseinek felhasználásával. A kontemplatív élet 

feltételeként említi az áhítatos imádságot, melyhez példaként hozza a szeráf csodálatos 

megjelenését, a stigmatizációt és a szeráf által kinyilatkoztatott titkos üzenetet.78 A szerz  

                                                 
76 Iacobus de Voragine, Sermo III de stigmatibus Sancti Francisci = Sermones de sanctis, Conrad Winters de 
Homborch, Köln, c.1478. 345.: „Tertio ostenditur per hoc, quod ipse stigmata in corpore suo portavit, quod 
fuit argumentum omnimodae veritatis, quod multipliciter ostendi potest. Primo ex seraphica visione (…). 
Secundo ex sanguinis obmissione. (…) Tertio ex sensibili dolore. (…) Quarto ex multorum fideli attestatione. 
(…) Quinto ex multorum miraculorum ostensione, nam ex signis ipsos mortificat dubios, sicut patet in papa 
Gregorio, modo iuvat devotos, sicut patet hoc in milite sibi devoto, qui laetaliter seu usque ad mortem fuit 
sauciatus seu vulneratus. Modo convertit incredulos, sicut patet in clerico de cuius stigmatibus dubitanti et in 
manu sua vulnus recipienti.” 
77 IX. Gergely Usque ad terminos (1237. március 31.) cím  bulláját a stigmákat tagadó olmützi püspöknek 
címezte. Non minus dolentes (1237. március 31.) kezdet  levelében Eberhardt domonkos szerzetes függeszti 
fel a prédikálás alól, mert a stigmák és Ferenc ellen prédikált. Confessor Domini gloriosus (1237. április 5.) 
cím  levelét valamennyi hív höz intézi, és igazolja a szent sebek hitelességét. BERHIDAI, Temesvári Pelbárt 
helye.  
78 Contractus Iohannes, Sermo II. de sancto Francisco = Sermones de tempore et de sanctis cum communi 
sanctorum et cum aliis sermonibus, Johann Koelhoff d. Ä, Köln, 1478. 446.: „Tertius gradus est devota 
oratio. Can, III. dicitur de anima contemplativa: Quae est ista, quae ascendit per desertum sicut virgula fumi 
ex aromatibus myrrhæ, et thuris. Oratio enim duo requirit, scilicet carnis mortificationem, quae accipitur per 
myrrham et cordis devotionem, quae accipitur per thus. Utrumque habuit beatus Franciscus, ipse enim carnem 
per ieiunia flagellavit, per vigilias, per genuflectiones continue macerabat et devotioni cordis sine 
intermissione insistebat, et ideo non est mirum, si sursum per contemplationem ascendebat. In huius signum 
cum in monte aliquando vigiliis et orationibus et ieiuniis vacabat per contemplationis excessum totus in 
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olyan tényként kezeli a felidézett eseményeket, hogy semmiféle auktoritást nem tart 

szükségesnek megnevezni, igaz, nem is ragaszkodik a körülmények pontos ismertetéséhez. 

A szintén ferences Henricus Herpf prédikációgy jteménye kilenc beszédet is tartalmaz 

Ferenc tiszteletére, melyek közül az els t kimondottan a stigmatizáció emléknapjára szánja. 

A beszéd alapcitátumából kiindulva a szerz  a szeretet mibenlétét vizsgálja, természetesen 

Ferencre vonatkoztatva.79 A szépség, kedvesség és h ség mellett a negyedik okként a 

b kez séget nevezi meg, és ennek kapcsán beszél a Ferencnek adott lelki ajándékokról és 

testi jelekr l, vagyis a szent sebekr l, melyeket az alvernai jelenés során kapott.80 Henricus 

Herpf sem nevezi meg forrását, pedig a jelenés és a stigmatizáció körülményeivel igen 

részletesen foglalkozik, a jelenés id pontja, helyszíne és a szeráf szárnyai mind valamilyen 

allegorikus jelentés hordozóivá válnak.  

Az eddigi példák azt mutatják, hogy a stigmákról való megemlékezés nem feltétlenül jár 

együtt hitelességük bizonyításával, olyannyira, hogy egyes szerz k egyetlen tekintélyt sem 

neveznek meg, amikor Ferenc életének err l az eseményér l beszélnek. Épp ezért felt n , 

ha egy prédikátor különös hangsúlyt fektet a szent sebek valódiságának bizonyítására, és 

ehhez adott esetben liturgikus szövegeket hív segítségül.  

A ferences Robertus Caracciolus Sermones de laudibus sanctorum cím  kötetének Szent 

Ferencr l szóló els  prédikációját a stigmatizációnak szenteli. A beszéd alapcitátuma 

szintén a Galatákhoz írt levél Pelbártnál is szerepl  idézete. A szerz  fontosnak tartja azok 

meggy zését, akik a sebek hitelességét kétségbe vonják.81 A beszéd elején a prédikátor 

Augustinusra hivatkozva különféle mitológiai lényeket és különleges eseményeket vesz 

sorra, majd felteszi a kérdést, hogy akik ilyen lényeket el tudnak képzelni, azok miért 

                                                                                                                                                    
Deum ferebatur, in qua contemplatione seraph sex alarum sibi apparuit et stigmata sacra sibi impressit et 
secreta quaedam familiariter secum contulit.” 
79 „Anima Ionathae conglutinata est animæ David, et dilexit eum Ionathas quasi animam suam.” I Sm 18,1 
80 Henricus Herpf, Sermo in festo stigmatum beati Francisci = Sermones de tempore et de sanctis, Peter 
Drach, Speyer, 1484. (B): „Quarto propter affectus liberalitatem quantum ad donum copiosum. Et hoc 
ultimum singulariter praesenti speculatione convenit, quoniam in hac die tam excellenter in spiritualibus 
donis et corporalibus insigniis servum suum Franciscum divina pietas pervenit, quem divina dignatione 
seraphicandum duxit in montem excelsum Alvernae seorsum, sicut apostolos tres transfigurandus duxit in 
montem Thabor. Duxit – inquam – eum in montem illum solitarium, ut eo in solitudine ducto loquatur ad cor 
eius et de arduis gratiis adipiscendis certificetur.”  
81 Robertus Caracciolus, Sermo de sacris admirandisque stigmatibus seraphici Francisci = Sermones de 
laudibus sanctorum, Nicolaus Kesler, Basel, 1490. 245.: „Sed plerique dum haec audiunt, vel credere nolunt 
Franciscum signo Crucifixi fuisse insignitum, vel quod leve et non admirandum id assueverant. Quapropter ut 
novitas tantae rei cum devotione fidelibus innotescat, reprimatur, quod temeritas curiosorum in hoc sermone 
de sacris Francisci stigmatibus tractare decrevi.” 
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hitetlenkednek Ferenc stigmáit illet en.82 Robertus Caracciolus e megjegyzésével talán épp 

azok ellen a görög-római antikvitást tisztel  humanisták ellen beszél, akik gúnyverseikkel 

szívesen vették célba a hatásvadász és fecseg  prédikátorokat.83  

A beszéd els  kapituluma három módon bizonyítja a stigmák valódiságát: els ként az 

Egyház tekintélyével, másodszor a tanúk szentségével, harmadszor a stigmatizációt kísér  

csodák segítségével.84 Az Egyház tekintélyér l beszélve a prédikátor leszögezi, hogy aki 

azt kétségbe vonja, úgy kell tekinteni, mint hitetlent és eretneket.85 Ezután következik 

azoknak a szövegeknek a felsorolása, melyek különféle f papoktól és pápáktól 

származnak, és a szent sebek hitelességét igazolják. A Bonaventura által írt legenda mellett 

ugyanazon pápák rendelkezéseire hivatkozik, akik Pelbártnál is szerepelnek, de Caracciolus 

pontosabb a tekintélyeket illet en, mivel incipiteket, s t még idézetet is közöl.86 A bullák 

között említi azokat a liturgikus szövegeket is, melyek nagy tekintélynek örvend  egyházi 

személyek, esetleg pápák alkotásai, és így kerültek a szent liturgiába. (2. táblázat) 

Robertus Caracciolus 
Rainerius cardinalis composuit hymnum, qui 
incipit: Plaude, turba paupercula 

Hymnus ad Laudes, Rainerius Cappoccius de 
Viterbio cardinalis diaconus. AH (52, 181) 

                                                 
82 I.m. 246.: „Idcirco Augustinus li. XVIII. De civitate Dei c. XIII. inquit: Fabulae factae sunt de 
minotauro, quod bestia fuerit inclusa Labyrintho, quo cum intrassent homines, inextricabili errore inde exire 
non poterant; de Centauris, quod equorum hominumque fuerit natura coniuncti; de Cerbero, quod sit triceps 
inferiorum canis; de Phryxo et Helle eius sorore, quod vecti ariete volaverunt; de Gorgone, quod fuerit 
crinita serpentibus et aspicientes convertebat in lapides; de Bellerophonte, quod equo pennis volante sit 
vectus, qui equus Pegasus dictus est; de Amphione vel Arione, quod citharae suavitate lapides mulserit et 
attraxerit; de fabro Daedalo et eius Icaro filio, quod sibi coaptatis pinnis volaverunt. Haec ille. Si igitur ista 
et alia huius excogitari potuerunt, quid mirum inquiunt increduli, si de Francisco aliquis fingendo et 
mentiendo dixerit, quod in manibus, pedibus et latere plagas quasi crucifixus habuit.” Augustinus 
Hipponensis, De civitate Dei, 18. 13. 
83 Ianus Pannonius és mások gúnyverseir l ld. RADÓ Cecília, Roberto Caracciolo prédikációs m ködésének 
magyarországi vonatkozásai. 
84 Robertus Caracciolus, Sermo de sacris admirandisque stigmatibus seraphici Francisci, 246.: „Primo ex 
Ecclesiae auctoritate; secundo ex testium sanctitate; tertio ex miraculorum claritate.” 
85 I.h.: „Nam ut Christus dixit Matth. VIII. c.: Qui Ecclesiam non audierit sit tibi sicut ethnicus et 
publicanus. Igitur pontifices et cardinales de illis stigmatibus clarum prohibent testimonium.” 
86 I.h.: „Nam dominus Bonaventura cardinalis, episcopus Albanensis, vir eximiae sanctitatis, legendam 
sancti Francisci eleganter scripsit, in qua diffuse loquitur de stigmatibus illis. (…) Benedictus papa 
duodecimus bullam fecit de stigmatibus sacris, in qua statuit, ut fratres minores publice in Ecclesia officium 
stigmatum annuatim possent celebrare. Nicolaus papa terius in Extravaganti, quae ponitur in sex 
Decretalium et incipit „Exiit qui seminat etc.” dum regulam beati Francisci in multis extolleret postea ita 
subdidit: haec est cui attestante paulo nullus de cetero debet esse molestus, quam Christus suis sacris 
stigmatibus confirmari volens institutorem ipsius passionis suae signis notabiliter insignivit. Alexander papa 
quartus per suas apostolicas litteras Francisci stigmata comprobavit. Prima eius bulla incipit: Grande ac 
singulare miraculum. Secunda: Si novae laetitiae militantis Ecclesiae. Tertia: Benigna divinae 
operationis voluntas. In hac ita de stigmatibus loquitur: Iocunda dominicae passionis insignia in eiusdem 
sancti corpore dum ad huc vitali spiritu foveretur manus caelstis operatoris impressit. Et iterum ibidem in 
manibus eius et pedibus expressa undique similitudo clavorum de subiecto propriae carnis excrevit vel de 
materia novae creationis accrevit.” 
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Hymnus ad Nocturnas, Thomas Capuanus, cardinalis 
a S. Sabina. AH (52, 179) 

Dominus Thomas cardinalis edidit hymnum, qui 
incipit: In caelesti collegio, et hymnum, qui incipit: 
Decus morum, dux minorum. Hymnus ad Vesperas 2., Thomas Capuanus, AH (52, 

182) 
Gregorius papa antiphonam fecit, quae cantatur in 
vesperis et de stigmatibus clare sic loquitur: Plange 
turba paupercula, ad patrem clama pauperum: hoc 
lugubre suspirium, pater Francisce, suscipe. 

Antiphona ad Benedictus et Magnificat infra octavam 
et pro commemoratione sancti Francisci¸ IX. 
Gergelynek tulajdonítják. (AF X. 388.) 

Aliqui cardinales laudes sacrorum stigmatum prosis et hymnis et antiphonis ediderunt, quae perhibuerunt 
testimonium veritati. 

2. táblázat 
 

Caracciolus érvelése ugyanarra az elgondolásra épül, melyet Pelbártnál is látunk, vagyis ha 

az Egyház igaznak ismer el szövegeket, és azokat a liturgiába is beépíti, akkor ezek 

bizonyító erej ek, ugyanúgy, mint az egyházatyák vagy más teológusok tanításai. Ugyanezt 

az érvet látjuk Pelbárt szövegében is: in officio per Ecclesiam approbato. Caracciolusnál 

azonban a liturgikus szövegek nem önállóan szerepelnek, hanem egy nagyobb felsorolás 

részeként, amelyben f ként a magas rangú egyházi személyek, pápák és bíborosok 

megnyilatkozásai biztosítják a tanítás létjogosultságát, ezért adja meg az idézetek mellett a 

szövegek szerz it is. Pelbárt Caracciolustól eltér en a f papok hosszas felsorolását a 

secundum doctores nostros megjegyzésre redukálja, viszont a konkrét idézetekb l többet és 

mást emel be prédikációjába, vagyis az adott részben kizárólag a liturgia tekintélyére épít, 

talán azt is figyelembe véve, hogy a verses idézetek esetleg másként hatnak a hallgatóságra, 

mint a pápai bullák hosszas felsorolása, bár ezek listájától sem tekint el, a prédikáció végén 

– Caracciolusnál jóval sz kszavúbban – utal rájuk. 

Hasonló érvelést találhatunk Laskai Osvát Biga salutis cím  prédikációgy jteményében, 

ahol négy beszéd szerepel a rendalapító tiszteletére, közülük az egyiket a stigmatizáció 

ünnepére szánja. A beszéd Ferencr l mint a végid k angyaláról beszél a Jelenések 

könyvéb l vett alapcitátum nyomán: Vidi alterum angelum ascendentem ab ortu solis 

habentem signum Dei vivi et clamavit voce magna.87 A három ok, ami miatt Ferenc 

angyalnak nevezhet , adja a prédikáció három divízióját: személyes méltósága, Krisztus 

szeretete és Ferenc csodálatra méltó hasznossága.88 Osvát a második divízióban foglalkozik 

a stigmatizáció kérdésével, melyet igen alaposan körüljár. A jelenést Bonaventurát idézve 

                                                 
87 Apc 7,2 Az idézet a Schneyer repertórium szerint a Ferenc-beszédek leggyakrabban el forduló themái közé 
tartozik, Pelbártnál is megjelenik a Ferenc tiszteletére szánt hatodik beszédben (PA 075). A repertóriumot 
idézi BERHIDAI, Temesvári Pelbárt helye.  
88 Osvaldus de Lasko, Sermo de beati Francisci stigmatibus = Sermones de sanctis perutiles, Hagenau, 1502. 
569: „Primo a personali dignitate, ibi: Vidi alterum angelum ascendentem etc.; secundo a speciali Christi 
caritate, ibi: habentem signum Dei etc.; tertio a mirabili utilitate, ibi: et clamavit voce etc.” 
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ismerteti, majd az Egyház tekintélyére Caracciolussal azonos módon hivatkozva több pápai 

megnyilatkozásra utal, valamint magas rangú egyháziakra, akik hitelt érdeml en számolnak 

be a szent sebeknek Ferenc testén való megjelenésér l. Utóbbiak között szerepel ugyanaz a 

Raynerius de Viterbio és Thomas de Capua, akikre Robertus Caracciolus is hivatkozik, de 

Osvát csak utóbbitól idézi a Decus morum, dux minorum kezdet  himnusz hatodik 

versszakának kezdetét.89  Látható, hogy Osvát gondolatmenete is hasonló Caracciolus 

érveléséhez, s t nála még az itáliai szerz nél is nagyobb hangsúlyt kapnak az Egyház 

tekintélyét képvisel  személyek, mint az általuk megfogalmazott szövegek, hiszen ezek 

közül csak egyet idéz fel szövegszer en.90 Osvát IX. Gergelyr l egy történetet is elmond, 

mely szerint a pápának Ferenc egy éjszakai látomásban bizonyította sebei valódiságát és 

szüntette meg a bizonytalanságát a sebek hitelességét illet en.91 Szintén a sebek igazolásául 

idézi Osvát egy bizonyos Ioachim abbé esetét, aki a hagyomány szerint jóval Ferenc 

születése el tt megfestette a szent stigmákkal ábrázolt alakját, ami a velencei Szent Márk 

székesegyházban látható.92 E két utóbbi történet Robertus Caracciolus beszédében is 

szerepel, ezért is feltételezhet , hogy Osvát szem el tt tarthatta az itáliai ferences beszédét 

sermója kompilálásakor.  

A vizsgált prédikációk összehasonlítása alapján megfigyelhet , hogy Robertus 

Caracciolus, Pelbárt és Osvát a rendalapító stigmatizációjának bizonyításakor hasonló 

                                                 
89 I.m. 575.: „Hanc igitur stigmatizationem a Christo facta et miraculis innumeris confirmata nullus, nisi 
infidelis vel haereticus dubitat, cum Salvator Mat. XVIII. dicat: Qui Ecclesiam non audit sit tibi sicut 
ethnicus et publicanus. Sancta enim Mater Ecclesia approbavit, sicut Nicolaus III. in VI. Decretalium extra 
de verborum significatione „Exiit qui seminat”. Similiter Benedictus papa XII. bullam fecit de 
stigmatibus. Item Alexander papa quartus, similiter cardinales ipsa sacra stigmata verbo et scripto 
extulerunt, sicut sanctus Bonaventura, dominus Raynerius de Viterbio, dominus Thomas de Capua 
hymnum fecit de eo, in quo dicit sic: Regis signum ducem dignum insignit manu latere.”  
90 A beszéd els  divíziójában is találunk egy liturgikus hivatkozást. Osvát annak bizonyítására, hogy Ferenc 
Krisztus küldötte volt, a IX. Gergelyt l származó, Caput draconis ultimum kezdet  szekvenciából idéz 
részletet, ld. i.m. 571.: „Quarto quoque, quod beatus Franciscus sit missus a Christo domino, probemus 
autentica attestatione. Nam papa Gregorius nonus in prosa, quam fecit de beato Francisco, quae incipit: Caput 
draconis sic dicit: Verum de Christi latere novus legatus mittitur, in cuius sacro corpore vexillum crucis 
cernitur.” (AF X. 401.) 
91 I.h.: „Nam et Gregorius papa IX. antequam beatum Franciscum catalogo sanctorum ascriberet, scrupulum 
in corde habebat, quo ad vulnus laterale. Nocte vero quadam (sicut idem pontifex referebat cum lacrimis) 
beatus Franciscus eidem facie dura apparuit, cuius cordis hesitationem redarguens elevavit brachium dextrum, 
vulnusque detexit ac phialam poposcit, quae porrecta videbatur sanguine ex lateris vulnere implere. Qui ex 
tunc ad illud sacrum miraculum tanta cepit devotione affici, ut nullo modo pati posset, quin severa 
increpatione feriret, qui ipsa stigmata impugnaret.” Ugyanez Caracciolusnál: Sermo de sacris admirandisque 
stigmatibus seraphici Francisci, 246. 
92 Osvaldus de Lasko, i.m., 570.: „Nam depingi eum fecit in ecclesia sancti Marci Venetiis super hostium 
sacristiae cum stigmatibus, sicut hodie cernentibus claret.” Ugyanez Caracciolusnál: Sermo de sacris 
admirandisque stigmatibus seraphici Francisci, 252. 
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logika szerint építik fel gondolatmenetüket. Beszédeik azon Ferenc-napi sermók közé 

tartoznak, melyek különös hangsúllyal foglalkoznak a sebek hitelességének kérdésével, 

ennek kapcsán egyfajta kánonhoz igazodva ugyanazokra az auktoritásokra hivatkoznak: 

Bonaventura legendájára, pápai bullákra, valamint liturgikus szövegekre. Természetesen a 

hivatkozható szövegek körét a tárgyalt téma is behatárolja, de felt n , hogy köztük a 

liturgikus szövegek fontos szerepet kapnak. Míg Robertus Caracciolus és Osvát inkább a 

szerz k tekintélyére épít, addig Pelbárt nem tartja fontosnak az alkotók megnevezését, 

számára a liturgikus szöveg tekintélye az Egyház jóváhagyásának köszönhet en kell  

bizonyító er vel rendelkezik. Pelbárt jóval szabadabban válogat az ünnep liturgikus 

szövegeinek repertoárjából, melyb l a Ferenc-beszédekben többször is idéz. 

A stigmák hitelességét bizonyító érveléshez hivatkozható m vek kánonját igen alaposan 

körüljárja Bartholomaeus de Pisisnek a Ferenc-beszédekben gyakran hivatkozott Liber 

Conformitatum cím  m ve, annak harmadik könyve. Itt az Egyház tekintélyét nyolc pápai 

bulla képviseli, melyekb l néhányat igen részletesen bemutat, majd következnek a pápák 

vagy f papok által megfogalmazott liturgikus szövegek és Bonaventura Legenda 

maiorjának 13. fejezete (A táblázatban csak a liturgikus hivatkozások szerepelnek).93  

Bartholomaeus de Pisis 
Papa Gregorius IX. in prosa, quam fecit de beato 
Francisco, quae incipit: Caput draconis ultimum. In 
atiphona: Plange turba paupercula, ad patrem 
clama pauperum: hoc lugubre suspirium, pater 
Francisce, suscipe. 

Prosa auctore Gregorio IX. (AF 401.)  
Antiphona ad Benedictus et Magnificat infra octavam 
et pro commemoratione sancti Francisci, Gregorio 
IX. attributa. (AF 388.) 

Rainerius cardinalis de Viterbio composuit 
hymnum: Plaude turba paupercula. Idem 
antiphonam illam famosissimam composuit: 
Caelorum candor splenduit, novum sidus emicuit. 

Officium sancti Francisci, laudes, hymnus, auctore 
Rainerio Capoccio de Vitebrio. (AF 384. / AH 52, 
181) 
Officium sancti Francisci, nocturnus, antiphona, 
assignatur cardinali Rainerio Capoccio. (AF 388. / 
AH 52, 181) 

Thomas cardinalis de Capua cum duos hymnos 
faceret: In caelesti collegio, qui dicitur ad 
nocturnum, et Decus morum dux minorum, qui in 
secundis vesperis cantatur. 

Officium sanctorum stigmatum sancti Francisci, 
nocturnus, hymnus. (AH 11, 131) 
Officium sancti Francisci, vesperas 2., hymnus. (AH 
52, 182) 

3. táblázat 

                                                 
93 Bartholomaeus de Pisis, Liber Conformitatum III. 308–309., AF t. V, 406–408.: ”Sic ergo apparet octo 
bullis summorum pontificum, scilicet tribus domini Gregorii IX., tribus domini Alexandri IV., una Domini 
Nicolai III., alia domini Benedicti, quomodo beatus Franciscus stigmata habuit.” Gergely pápával 
kapcsolatban Ferenc szentté avatásán kívül a következ  bullákat és keletkezésük körülményeit tárgyalja: 
Confessor Domini gloriosus; Non minus dolentes; Usque ad terminos. Sándor pápától a Grande ac singulare 
miraculum, Benigna divinae operatio voluntatis, valamint a Si novae laetitiae kezdet eket tárgyalja. Miklós 
pápának a Litteras felicis recordationis kezdet  megnyilatkozására utal, amely a Liber sextusba is bekerült, 
míg XII. Benedekr l csak annyit jegyez meg, hogy bevezette Ferenc ünnepét, de ezzel kapcsolatban konkrét 
pápai megnyilatkozást nem idéz. A kiadás kritikai apparátusa ez utóbbi bullát, mely a prédikátoroknál rendre 
visszatér, apokrifnek nevezi. 
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Látható, hogy ugyanez a névsor köszön vissza Robertus Caracciolus és Osvát 

prédikációjában és az idézett szövegeik is megtalálhatók a Liber Conformitatumban, ami 

alapján feltételezhet , hogy a prédikátorok érvelésmódjához ez a m  szolgált eredetileg 

példaként, de hogy az egyes szövegekbe egyenesen ebb l, vagy más szövegek 

közvetítésével kerültek a hivatkozások, azt nem lehet egyértelm en megállapítani, 

mindenesetre ennek nyomán kialakul a prédikátorok számára egyfajta kánon, amely Ferenc 

sebeinek bizonyításakor rendelkezésükre áll. E kánon részben Pelbártnál is megjelenik, 

hiszen  is utal a pápai megnyilatkozásokra, és a forrás alapján megállapítható, hogy 

melyekre gondolhat, és idézi Bonaventura legendáját is, de a liturgikus szövegek 

kiválasztásakor már önálló szempontokat követ, és szabadon válogat a Ferenc ünnepére írt 

zsolozsma szövegeib l. 

 

3.4. Részösszegzés 

 

Az összehasonlításból megállapítható, hogy Pelbárt Szent Ferenc ünnepére írt beszédében a 

stigmák hitelességének bizonyításához hivatkozott liturgikus tekintélyek alkalmazásának 

gondolata nem Pelbárt invenciója, az elgondolás párhuzamait megtalálhatjuk Robertus 

Caracciolus és Laskai Osvát beszédeiben is, ahol e liturgikus citátumok hangsúlyos 

tekintély-funkcióval jelennek meg. Jellemz , hogy épp a ferences prédikátorok azok, 

akiknél e gyakorlat megjelenik, amikor a szerz k e számukra nagy jelent séggel bíró 

kérdésben a liturgiában megfogalmazott tanítást hívják segítségül. Pelbárt szövege 

ugyanakkor el is különíthet  párhuzamaitól, amennyiben jóval szabadabban jár el a 

szövegek kiválasztásában, nem az alkotók, hanem a szövegek fel l közelít, azok 

tartalmából indul ki. Megállapítható, hogy az érvelésmód forrása feltételezhet en 

Bartholomaeus de Pisis m ve lehetett, ám Pelbárt és Osvát szövegébe valószín leg inkább 

Robertus Caracciulus közvetítésével kerülhetett. Felt n , hogy épp a 15. századi szerz knél 

válik ennyire hangsúlyossá a csoda hitelességének bizonyítása. Kérdés azonban, hogy volt-

e valamilyen konkrét történés, ami okot adott arra, hogy mindkét magyar szerz  kiemelten 

foglalkozzék a stigmák hitelességének bizonyításával.  

 

 

 



 31 

4. A Pomerium de sanctis allegorikus liturgiamagyarázatai 

 

A Pelbárt prédikációiban szerepl  liturgikus idézetek egy csoportja valamilyen 

liturgiamagyarázathoz kapcsolódva jelenik meg. Pelbárt több esetben is foglalkozik 

liturgikus szövegek, szertartások, a liturgikus kultusz bizonyos elemeinek értelmezésével. 

A Pomerium de sanctis beszédeit vizsgálva a következ  liturgiamagyarázatokkal 

találkozhatunk: a liturgikus térre, a templomra vonatkozó igen átfogó magyarázatot 

találhatunk a templomszentelés ünnepére írt beszédeiben, ahol az id  liturgikus tagolásával 

is foglalkozik; az apostolok szétoszlásának ünnepére írt beszédben az Apostoli hitvallás, 

míg a halottak napjára szánt beszédekben a temetési rítus magyarázata jelenik meg.  

Pelbárt értelmezései a hagyományosnak mondható, allegorizáló módszert követik, és 

mint ilyenek, nem els sorban a bennük megjelen  skolasztikus tanítás révén tarthatnak 

számot érdekl désre. Ennél érdekesebb annak vizsgálata, hogy az allegorikus értelmezések 

milyen formában, milyen hangsúlyokkal kapnak szerepet Pelbárt és kortársai prédikációs 

segédkönyveinek beszédeiben, mennyire jellemz  az adott témának adott ünnepen való 

megjelenítése, ill. vannak-e olyan pontok e liturgiamagyarázatokban, amelyek Pelbárt vagy 

más szerz k munkájában egyéni vonásként jelölhet k meg. Pelbárt munkamódszerér l és 

látásmódjáról is árulkodik, hogy egy adott témát milyen részletességgel, milyen 

szempontok mentén vizsgál. Felvethet  továbbá, bár talán a legnehezebben válaszolható 

meg az a kérdés, hogy valójában az elhangzó liturgiamagyarázatok a hallgatóság, a hívek 

mely rétegeihez juthattak el. 

 

4. 1. Az allegorikus liturgiamagyarázat eredete 

 

Az allegorikus liturgiamagyarázat eredetét a bibliai egzegézisben kell keresnünk, melynek 

kiindulópontja az a meggy z dés, hogy a minden írott alkotás fölött álló Szentírásnak a szó 

szerinti vagy történelmi értelmén túl (sensus litteralis vagy historicus) van egy magasabb, 

spirituális értelme is (sensus spiritualis), és ennek a szellemi jelentésnek a megragadása a 

középkori filológia legfontosabb feladata.94 Az egyházatyák tevékenysége nyomán 

                                                 
94 OHLY, Friedrich: A szavak szellemi jelentése a középkorban = Az ikonológia elmélete – Szöveggy jtemény 
az irodalom és képz m vészet szimbolizmusáról, szerk. PÁL József, JATEPress, Szeged, 1997, 158. A sensus 
spiritualis kifejezés fordításakor a szakirodalom gyakorlatának megfelel en a szellemi jelentés, szellemi vagy 
lelki értelem kifejezéseket használom. Vö.: OHLY, i.m. A középkori szerz k nem gy zik hangsúlyozni e 
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kibontakozó és a reformáció megjelenéséig uralkodó egzegetikai módszer95 ennek a lelki 

értelemnek a minél teljesebb megvilágítását t zte ki célul.96 A középkori egzegéták által 

alkalmazott szentírásértelmezési eljárások a sensus spiritualis három alapvet  

megközelítését teszik lehet vé: allegorikus, tropologikus és anagogikus.97  Az allegória 

már az ókori iskolában a klasszikus szövegek kapcsán alkalmazott szövegértelmezési 

módszer volt,98 a középkor századaiban pedig a bibliai egzegézis szempontjából 

meghatározó jelent ség vé vált.99 Az allegorézis egyaránt lehet szavak és események 

allegorézise, ebben az esetben az események és a személyek az adott történelmi 

összefüggésen túlmutató többletjelentést hordoznak.100 A tropológiai vagy morális 

értelmezés a Bibliából a keresztény élet és a keresztény erények szabályait vezeti le. Az 

anagógia egyrészt Krisztus második eljövetelére és az id k végén megjelen  mennyei 

dics ségre utal, másrészt a dics ségnek az emberi lélekben megvalósuló el zetes 

felragyogására és a dics séghez való felemelkedésére.101 Ezt az Írás ún. quadruplex 

értelmével számoló szentírásértelmezési módszert foglalja össze az Augustinus de Daciától 

                                                                                                                                                    
kett s értelemnek a jelent ségét, s t gyakran egészen meghökkent  hasonlatokkal jelzik, így például a kett s 
értelmezést a tisztátalan állatoktól elkülönül  kér dz  állatok táplálkozásával állítják párhuzamba: „Hinc est 
enim, quod illa animalia immunda dicuntur, quae neque ruminant, neque ungulam findunt: illa enim animalia, 
quae ruminant bis eumdem cibum comedunt. Cibus animae est lectio sacra; hanc autem bis comedimus, quia 
semel ad litteram, et iterum spiritualiter eam exponimus et intelligimus. Ungulam quoque findere est sacram 
Scripturam dupliciter interpretari: quae ideo quidem ungula dicuntur, quia in via bonorum operum pedes 
nostros firmat et munit.” Bruno Astensis, Tractatus de sacramentiis ecclesiae, mysteriis atque ecclesiasticis 
ritibus, Paris, 1854. (PL 165) 1095. 
95 DILTHEY, Wilhelm, A hermeneutika keletkezése = U ., A történelmi világ felépítése a 
szellemtudományokban, Gondolat, Bp., 1974, 264. 
96 A középkori egzegézis történetének kutatásában alapvet  fontosságú: DE LUBAC, Henri, Exegèse 
médiévale, les quare sens de l’Écriture au Moyen Âge, Aubier, Paris, 1959–1964. 4. vol. Továbbá: DAHAN, 
Gilbert, Lire la Bible au Moyen Âge – Essais d’herméneutique médiéval, Géneve, Droz, 2008. 
97 A középkori szerz k lényegében párhuzamosan alkalmazták az ún. hármas, valamint négyes 
szentírásértelmezés különféle variációit. De LUBAC, Henri, Medieval exegesis vol. I., transl. SEBANC, Mark, 
T. & T. Clark, Edinburgh, 1998. 90–105. FABINYI Tibor, A keresztény hermeneutika kérdései és története - I. 
A prekritikai korszak: az els  századtól a reformáció koráig, Hermeneutikai Kutatóközpont, 1998, 189. 
98 Az ókori tradícióhoz: Metaphor, allegory and the classical tradition, Ancient thought and modern 
revisions, ed. BOYS-STONES, G. R., Oxford University Press, Oxford, 2003.; WHITMAN, Jon, Interpretation 
and allegory, Antiquity to the modern period, Brill, Leiden, 2003. 
99 FABINYI, A keresztény hermeneutika, 190. 
100 A Bibliához kapcsolódó allegorikus gondolkodás megalapozója Philón (Kr.u.1.sz.), alexandriai zsidó 
filozófus, aki a Septuaginta szövegéhez f zött allegorikus magyarázatokat. Célja a görög filozófia és a zsidó 
vallás összeegyeztetése volt, amiért a zsidó vallás legnagyobb apologétái között tartható számon, annak 
ellenére, hogy gondolatai valójában nem hatottak a zsidóságra, mivel nem a héber szöveg képezte 
szövegmagyarázatainak kiindulópontját. Annál meghatározóbb azonban a keresztény gondolkodásra 
gyakorolt hatása, maguk az egyházatyák mint keresztény gondolkodót tartották számon. Zsidó lexikon, szerk. 
UJVÁRI Péter, Pallas Irodalmi Nyomda és Részvénytársaság, Bp., 1929. 27. és 708. FABINYI, A keresztény 
hermeneutika, 190. 
101 Vö.: LEINSLE, Ulrich G., A skolasztikus teológia története, Osiris, Bp. 2007. 52–55.  
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származó, sokat idézett skolasztikus versike: Littera gesta docet, quid credas allegoria,/ 

Moralis, quid agas, quo tendas anagogia.102  

 

4.1.2. Az allegorikus liturgiamagyarázat 

 

A szentírásértelmezés négyes megközelítéséhez köt d  allegorikus néz pontnak a 

liturgikus formákkal és cselekményekkel kapcsolatos alkalmazása azon a középkori 

szemléletmódon alapul, amely számára a bibliai egzegézis, valamint a liturgikus szövegek 

és események interpretációja elválaszthatatlanul összekapcsolódik.103 Az allegorézis 

népszer ségét magyarázza a szakirodalomban „simbolist mentality”-nek nevezett, a 

középkori gondolkodást nagymértékben meghatározó attit d, mely minden jelenség mögött 

valamiféle elvont jelentést feltételez.104 A liturgiával kapcsolatban el segítette e módszer 

terjedését olyan gesztusok megjelenése, melyeknek kezdett l szimbolikus jelentésük volt 

(békecsók, a pap kézmosása). Az allegorikus liturgiamagyarázat már az ötödik században 

megjelenik,105 a római liturgiával kapcsolatban pedig els ként Alcuin alkalmazza.106 Az 

eljárás széles körben való elterjedése azonban tanítványa, a karoling-kori püspök, metzi 

Amalarius nevéhez f z dik.107 Az amalariusi szövegen alapuló Liber quare cím  

összefoglaló mellett a kommentárirodalom legjelent sebb m vei a m faj 11-12. századi 

felvirágzásához kapcsolódnak és Rupertus Tuitiensis, Honorius Augustodunensis, Iohannes 

Beleth, Sicardus Cremonensis, III. Ince pápa és Hugo de Sancto Victore nevéhez 
                                                 
102 Idézi: De LUBAC, Henri, Medieval exegesis vol. I., 1. 
103 „biblical exegesis and the art of interpreting the texts and ceremonial of the liturgy were inseparable in the 
Middle Ages.” THIBODEAU, Timothy M., Enigmata Figurarum: Biblical exegesis and liturgical exposition in 
Durand’s „Rationale”, The Harvard Theological Review, Vol. 86. No. 1. (Jan. 1993) 69. 
104 CHENU, Marie-Dominique, The Symbolist Mentality = Nature, Man and Society int he Twelfth Century, 
University of Chicago Press, Chicago, 1979. 99–145. 
105 Az els  liturgiamagyarázatok a miséhez, annak egyes részeihez kapcsolódtak, így Mopszvesztiai 
Theodorosz (428†), a szíriai Narszai (502†), valamint a 6. század elején Dionüsziosz Areopagitesz 
értelmezései. A kés bbi szerz k, Szophroniosz (638†) és Maximus Confessor (662†) már az egész misének 
allegorikus értelmet tulajdonítottak, Jézus életének és szenvedésének képeként magyarázták. JUNGMANN, 
Joseph A., The Mass of the Roman Rite, Benzinger Brothers, New York, c1959. 66. 
106 JUNGMANN, The Mass of the Roman Rite, 66–67.  
107 THIBODEAU, Enigmata Figurarum, 66. Amalarius úgy vélte, hogy a mise els sorban Krisztus megváltó 
szenvedésének emlékezete (recordatio), és a mise minden egyes része az Úr életéhez és szenvedéséhez 
kapcsolható. Ilyen értelemben az introitus megfelel a próféták kórusának, akik Krisztus eljövetelét hirdetik, a 
Glória az angyalok éneke Krisztus születésekor, a záró áldás pedig a mennybemenetelkor az apostoloknak 
adott áldásnak feleltethet  meg. Az Amalarius tevékenysége nyomán kibontakozó allegorikus 
liturgiaértelmezés hatása annak ellenére meghatározóvá vált a középkor folyamán, hogy az ilyen néz pontú 
megközelítés már igen korán kritikát kapott, ezzel kapcsolatban a lyoni Florus diákonus szerepét kell 
kiemelni, s t Amalarius tanítását már a Quiercy-ben tartott szinódus (838) is elítélte. Vö.: JUNGMANN, J. A., 
A szentmise, Prugg Verlag, Eisenstadt, 1977. 71–72.  
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f z dnek.108 Az allegorikus szemlélet  liturgiamagyarázatok középkori summájának is 

nevezhet  Guilelmus Durantus Rationale divinorum officiorum cím  m ve,109 mely a XVI. 

századig meghatározó jelent ség  volt,110 a kés  középkori prédikációirodalom gyakran 

hivatkozott forrásai közé tartozik. A Rationale összefoglalását nyújtja annak, ahogyan a 

középkori egyház a liturgikus cselekményekr l és azok értelmezésér l gondolkodott, s t 

hatása egészen a 19. század közepéig nyomon követhet . 111 

Amalarius, majd a nyomában kibontakozó liturgiamagyarázatok allegóriaértelmezése 

végs  soron Beda Venerabilis definíciójára vezethet  vissza: „Allegoria est, cum verbis 

sive rebus mysticis praesentia Christi et Ecclesiae sacramenta signantur.”112 Vagyis a 

definíció szerint az allegória, mely szavakra és történésekre is vonatkozhat,113 misztikus 

módon Krisztusra és az egyház szentségeire utal. Az allegorikus interpretációs módszer 

azonban már Bédánál sem tekinthet  egységes szemléletmódnak, aki az egzegézis négyes 

módszeréhez hasonlóan az allegóriával kapcsolatban is négy kategóriát különböztet meg: 

„Item allegoria verbi sive operis aliquando historicam rem, aliquando typicam, aliquando 

tropologicam, id est, moralem rationem, aliquando anagogen, hoc est sensum ad superiora 

ducentem, figurate denuntiat.”114 A tipológiai allegória az ótestamentumi próféciák 

teljesedését vizsgálja, a tropologikus allegória a jelenség morális, etikai vonatkozásait 

hangsúlyozza, az anagogikus vagy eszkatalogikus allegória pedig a végid k eseményeire 

való utalásokról beszél.115 A szövegben szerepl  historicam rem kifejezést Jungmann 

magyarázata alapján értelmezhetjük, aki az általa rememoratív allegóriának nevezett 
                                                 
108 Szövegkiadások: Rupertus Tuitiensis, De divinis officiis libri XII., Paris, 1854. (PL 170) 9–332. Honorius 
Augustodunensis, Gemma animae, Paris, 1854. (PL 172) 41–738. Iohannes Beleth, Summa de ecclesiasticis 
officiis, Turnhoult, Brepols, 1976. (CCCM 41–41/A). Sicardus Cremonensis, Mitrale, sive de officiis 
ecclesiasticis summa, Turnhoult, Brepols, 2008. (CCCM 228). Innocentius, De sacro altaris mysterio, Paris, 
1855. (PL 217) 773–916. Hugo de Sancto Victore, Speculum de mysteriis Ecclesiae, Paris, 1854. (PL 177) 
335–380.  
109 Guillelmus Durantus, Rationale divinorum officiorum IV., Turnhout, Brepols, 1995. (CCCM 140. 140A 
140B) 
110 A kommentárirodalomról ld: FÖLDVÁRY Miklós István, Rubrica Strigoniensis – A középkori Esztergom 
liturgiájának normaszövegei, Phd értekezés, Budapest, 2008. 39–40.; 180. 
111 THIBODEAU, Enigmata Figurarum, 66. 
112 Amalarius, De ecclesiasticis officiis, Paris, 1864. (PL 105) 1030. Vö.: Beda Venerabilis, De Tabernaculo, 
Brepols, Turnhoult, 1969 (CCSL 119.a) 25. Az egyházatyáknál el forduló allegóriadefiníciók összefogalását 
adja: PL 196. 124 –125. 
113 „Notandum sane quod allegoria aliquando factis, aliquando verbis tantummodo fit. Factis quidem, ut 
scriptum est: Quoniam Abraham duos filios habuit, unum de ancilla, et unum de libera, quae sunt duo 
Testamenta. Verbis autem solummodo, ut Isai. XI.: Egredietur virga de radice Iesse, et flos de radice eius 
ascendet, quo significatur de stirpe David per Virginem Mariam Dominum Salvatorum fuisse nasciturum.” 
Beda Venerabilis, De schematis et de tropis Sacrae Scripturae liber, Paris, 1862. (PL 90) 184.  
114 Beda, De schematis et de tropis, PL 90, 185. 
115 Vö.: JUNGMANN, The Mass of the Roman Rite, 67. 
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interpretációs módszer kapcsán a Krisztus életével, passiójával és feltámadásával, az 

üdvtörténet eseményeivel való kapcsolatot hangsúlyozza.116 A középkori 

liturgiakommentárok az allegorizálás valamennyi módszerét alkalmazzák, leggyakrabban a 

rememoratív megközelítést.117  

A liturgiamagyarázatok szükségességének igényére felelnek a sermoirodalomban 

megjelen  értelmezések, erre utalnak az ars praedicandik fentebb idézett megállapításai 

is.118 A beszédgy jtemények sermóiban található liturgiakommentárok szervesen 

illeszkednek az allegorikus liturgiamagyarázat hagyományába, ugyanakkor a klasszikus 

kommentárokhoz képest, m faji sajátosságukból fakadóan egyszer bb és esetenként 

átláthatóbb értelmezéséket közvetítenek. A következ kben Pelbárt tanításának segítségével 

mutatom be az adott ünnepekhez kapcsolódó liturgiamagyarázatok lehetséges forrásait, 

forrásvidékeit, valamint a Pelbártnál és a korabeli prédikátoroknál megjelen  értelmezések 

sajátosságait, lehetséges kapcsolódási pontjaikat, valamint az els  közelítésre rendkívül 

homogén prédikációs anyagban els sorban Pelbárt és – adott esetben – más prédikátorok 

szövegalkotási eljárásainak és szövegeinek sajátosságait.  

�
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116 JUNGMANN, The Mass of the Roman Rite, 67. THIBODEAU, Enigmata Figurarum, 77. 
117 JUNGMANN, The Mass of the Roman Rite, 67. Thibodeau az allegorikus magyarázatok természetét 
vizsgálva Nagy Szent Gergely nyomán az allegória-gépezet kifejezést alkalmazza (machine of allegory), és 
hangsúlyozza, hogy az allegorikus liturgiamagyarázatokat a középkori papok és szerzetesek nem a liturgikus 
eseményekhez eligazodást nyújtó tankönyvekként használták, hanem egyfajta kalauzként ájtatossági 
gyakorlatokhoz (as devotional exercises or guides for spiritual renewal). THIBODEAU, Enigmata Figurarum, 
68. Az allegória-gépezet kifejezés forrása Nagy Szent Gergely megállapítása: „Allegoria enim animae longe a 
Deo positae quasi quandam machinam facit, ut per illam levetur ad Deum.” Gregorius Magnus, In canticum 
canticorum, CCSL 144, praefatio 2, 3–4. 
118 Ld. 11-12. old. 
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4.2. A Dedicatio ecclesiae ünnepére írt beszédek liturgiára vonatkozó magyarázatai 

4.2.1. A liturgikus tér 

 

A vallásos tapasztalat számára az embert körülvev  tér nem homogén. „Törések és 

szakadások találhatók benne; olyan részeket tartalmaz, amelyek min ségileg különböznek 

a többit l.�Létezik tehát egyfajta szent, vagyis "er vel feltöltött", jelent ségteli tér, és 

léteznek más, nem szent terek.”119 A keresztény középkor világában ez a jelent ségteli, 

szakrális tér a keresztény templom, amely azon túl, hogy egy megszentelt épületet jelöl, 

nem csupán egy szakrális hely, hanem jelentések sokaságát is hordozza, melyek ismerete a 

középkori gondolkodás részét képezte a tudatlanoktól a legképzettebbekig.120 

Temesvári Pelbárt a liturgikus térhez kapcsolódó elgondolásait a Dedicatio ecclesiae 

ünnepére írt beszédeiben foglalja össze, melyek a Pomerium de sanctis téli és nyári 

részében jelennek meg. A ferences szerzetes mindkét részben két-két beszédet szán a 

templomszentelés ünnepére.121 A templom iránti megkülönböztetett tiszteletet mutatja az 

az alaposság, ahogyan Pelbárt e négy prédikációjában körüljárja mindazokat az 

elképzeléseket, melyek a templom épületéhez és annak felszenteléséhez kapcsolódóan a 

középkori gondolkodást meghatározták. A templomépítés indoklása mellett szól a templom 

elnevezésének lehet ségeir l, a templom felszentelésének fontosságáról és a 

templomszentelés szertartásáról, a templomépület jelentésér l, valamint a templom iránti 

tisztelet kifejezésformáiról. Magyarázatai közül kiemelkedik a liturgikus tér és annak 

konszekrációjához f zött értelmezése. A templomszentelés ünnepére írt prédikációkban 

megjelen  allegóriákat talán inspirálhatta Augustinusnak a dedicatio ünnepének 

officiumában olvasható sermója is,122 melyet, ahogy kés bb látjuk, Pelbárt és Laskai Osvát 

is szó szerint idéz, Osvát a templomszentelési rítus, Pelbárt a templomallegória kifejtésének 

bevezet jeként.123 

 

 

                                                 
119 ELIADE, Mircea, A szent és profán, Európa, Bp., 2009. 15. 
120 KENDALL, Calvin B., The Allegory of the Church – Romanesque Portals and Their Verse Inscriptions, 
University of Toronto Press, Canada, 1998. 5. 
121 PH 095; PH 096; PA 103; PA 104. 
122„Quotienscumque, fratres carissimi, altaris vel templi festivitatem colimus, si fideliter et diligenter 
attendimus ac sancte et iuste vivimus quicquid in templis manufactis agitur, totum in nobis spirituali 
aedificatione completur.”  Officium Dedicationis Ecclesiae, Noct. 2. lect. 4. 
123 PA 104 (H); Az Osvát-idézet helyét ld. a 259. lábjegyzetben. 
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4.2.2. A templomszentelés ünnepe 

 

Pelbárt véleménye szerint a közösség templom iránti tiszteletét fejezi ki a templom 

felszentelésének évenkénti megünneplése, a festum Dedicationis ecclesiae, melynek 

szükségességét Pelbárt négy pontban indokolja a Pomerium téli részének 95. beszédében.  

A legels  és leger sebb indok az Egyház rendelkezése,124 itt Pelbárt Gratianus 

Decretumának harmadik részére utal, mely a szentségeket, valamint az ünnepekre 

vonatkozó rendelkezéseket taglalja öt distinkcióban.125 Pelbárt IV. Félix pápa rendelkezését 

idézi a templomszentelés évenkénti megünneplésér l,126 majd Nagy Szent Gergelyre 

hivatkozva Jézus példájára utal, aki maga is megtartotta a jeruzsálemi templom 

megtisztításának, újraszentelésének és az új ég áldozati oltár felállításának ünnepét, az 

encaeniát.127  

A második ok a kérések teljesülésének lehet sége,128 mivel a közösség egységét is 

kifejez  ünnepen elhangzó könyörgések különleges módon meghallgatásra találnak,129 és 

az Egyház is ezért könyörög aznapi liturgiájában.130 A közösség imájának erejét több, a 

királyokra, pápákra és apátokra vonatkozó hasonlattal is megvilágítja, melyek lényege, 

hogy a különféle elöljárók a sokaktól jöv  kéréseket nehezen utasítják vissza.131  

                                                 
124 PH 095 (B): „Prima ratio canonicae vel ecclesiasticae institutionis est.”  
125 ERD  Péter, Az egyházjog forrásai, 171. 
126 PH 095 (B): „Sollemnitates dedicationum ecclesiarum per singulos annos sunt celebrandae.” A nem szó 
szerinti idézet pontos helye: D 1. c. 16 de cons. 
127 PH 095 (B): „Sollemnitates ecclesiarum - inquit - dedicationum per singulos annos sollemniter sunt 
celebrandae, ipso Domino exemplum dante, qui ad festum dedicationis templi omnibus id faciendi dans 
formam cum reliquis populis eandem festivitatem celebraturus venit, sicut scriptum est, scilicet Ioh. X.: Facta 
sunt encaenia, id est dedicationis festa in Hierosolymis, et hiems erat, et ambulabat Iesus in templo in porticu 
Salomonis etc.” Gratianusnál: pars III. dist. I. c. XVII. Az idézett szentírási rész: Ioh 10,22. A Vulgatába 
encaeniaként bekerült templomszentelési ünnep a hanukka, a fény ünnepe, mely a Makkabeusoknak a szíriai 
görögök felett aratott gy zelmére (i.e. 165.), a szentély megtisztítására és újraavatására, valamint a nyolc 
napon át ég  mécses csodájára emlékeztet. A katolikus templomszentelési ünnep kialakulását ez mellett 
befolyásolhatta a natale templi antik hagyománya is. RADÓ, Enchiridion liturgicum, 473–476.; BERGER, 
Rupert, Lelkipásztori liturgikus lexikon, Vigilia Kiadó, Bp. 2008. 473. A Dedicatio ünnepe nemcsak az egyes 
plébániai közösségeket érintette, a székesegyház dedikációját az egész egyházmegyében, a nagy római 
bazilikák szentelésének évfordulóját az egész Egyházban ünnepelték. A ferencesek megtartották az assisi 
bazilika szentelésének (1253.) az évfordulóját is. UNGHVÁRY Antal, A Római Egyház liturgiája, Kapisztrán 
Szt. Jánosól Nevezett Ferences Rendtartomány, Bp., 1934. 167. 
128 PH 095 (B): „Secunda ratio impetrandae petitionis” 
129 I.h.: „Idcirco poterit homo per orationem Ecclesiae hodie impetrare, quod non potuit toto anno obtinere per 
seipsum orando, quia dicente Hieronymo: Impossibile est preces multorum non exaudiri.” 
130 I.h.: „hodie in officiis et missis oratur sic: Exaudi propitius, Domine, et concede, ut quisquis hoc templum 
beneficia petiturus ingreditur, cuncta se impetrasse laetetur!” Missa Dedicationis Ecclesiae, Or. 
131 I.h.: „Rex celerius exaudit totam militiae curiam supplicantem pro aliquo vel aliquibus, quam unum 
militem supplicantem pro illis. Et papa totum coetum carnalium supplicantem magis audit, quam unum 
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Az ünnep megtartásának harmadik oka az évforduló alkalmából elnyerhet  búcsú,132 

amely azonban csak az ünnepet áhítattal megtartó hívekre érvényes, nem azokra, akik csak 

azért gy lnek össze, hogy egyenek, igyanak, táncoljanak, és így valójában az ördögnek 

szolgálnak.133 Ennek alátámasztására egy meglehet sen elrettent  exemplumot idéz 

Discipulustól egy céda és haszontalan asszonyról, aki a Dedicatio ünnepén és más 

ünnepeken is táncolt.134 Ám egyszer a táncosok mellett fiatal fiúk játszottak, labdát 

hajtottak bottal. Az egyikük kezéb l kirepült a bot, és az említett n t halálra sújtotta. A 

holttestet a házához szállították, és már érkezett a pap a halotti virrasztásra, amikor egy 

démon jelent meg a házban fekete bika képében. A bika a holttestet a ravatalról lelökve 

szarvaival szétmarcangolta, melynek eredményeképpen elvislhetetlen b z terjengett a 

házban, így az imer sök csak másnap tértek vissza, és a n  maradványait a temet n kívül 

temették el.135 Az egyház közösségi erejét hangsúlyozó ünnepen tanúsított léha magatartás 

következménye nem csupán az isteni büntetés, hanem az egyházi temetésb l való kizárás, 

annak kifejezése, hogy aki nem volt közösségben az Egyházzal életében, az halálában is 

megmarad ebben az állapotban.136  

Negyedszer azzal indokolja a templomszentelés ünnepének megtartását, hogy az 

megjeleníti az eljövend  mennyei örömöt, ennek jeléül öltözik díszbe a templom, égnek a 

gyertyák és szól az orgona.137   

                                                                                                                                                    
carnalem. Et abbas vel episcopus totum conventum vel capitulum supplicantem, quam unum de illis. Sed 
hodie totus conventus cum Ecclesia orat pro singulo, qui beneficia petiturus ingreditur templum, ergo plus 
exauditur.” 
132 I.h.: „Tertia ratio indulgentiae et remissionis” Az indulgentiáról b vebben: BÁRCZI, Ars compilandi, 139–
162.  
133 I.h.: „Nam si quis devote visitat dedicationes ecclesiarum, indulgentias consequetur, et reatuum 
peccatorum remissiones. Et certe propter haec spiritualia ordinata sunt festa dedicationis, non propter laute 
comedere, bibere, ludere vel chorizare aut inebriari in taberna, quae multi heu hodie faciunt, et sic istum diem 
in servitio diaboli expendunt, et peccata potius aggregant, quam indulgentiam consequantur.” 
134 A tánc megítélésér l: BÁRCZI, Ars compilandi, 413–445.  
135 PH 095 (C): „Ad id refert exemplum Guillelmus in li. de apibus et Discipulus in Promptuario suo 
dicens, quod mulier procax et vana fuit, quae omni fere festo dedicationis choreas coniungere consuevit, et in 
aliis festis dum potuit, fecit. Quadam vice ludentibus iuvenibus viris iuxta choream baculus, quo pilam ferire 
conabatur unus virorum illorum, de ipsius viri manu elapsus dictam mulierem ducentem choream in capite 
percussit, et mox necavit. Tunc omnes confusi corpus mortuum propinqui ad domum propriam detulerunt. 
Veniente autem presbytero ad dicendum vigilias, ecce taurus nigerrimus, immo daemon pessimus cum 
mugitu occurrens feretrum cum corpore deiecit, et cornibus illud dissipans membratim confodit, ita ut 
visceribus hincinde dispersis foetor fieret intolerabilis. Fugientibus cunctis cadaver laceratum relinquitur, et 
die altero illius foetore imminuto cognati accedentes frusta membrorum cadaveris sublata extra cymeterium 
sepelierunt; et sic patet.” 
136 SZUROMI Szabolcs Anzelm, A temetésre vonatkozó egyházfegyelem a XI–XII. században, Szent István 
Társulat, Bp., 2002. 118. Az egyházi temetésb l kizártakról b vebben ld. a 4.4. fejezetben.  
137 PH 095 (D): „Quarta ratio, quare fidelis debeat devote celebrare dedicationem, est salvificae 
repraesentationis, quia gaudium festivitatis dedicationis repraesentat nobis aeternae salutis gaudium, quod 
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A festum Dedicationis ecclesiae jelent ségét mutatja az is, hogy a prédikátorok – így 

Pelbárt is – rendszerint több beszédet is szánnak az ünnepre, melyben hagyományosan a 

liturgikus térre vonatkozó tanítások összegzését nyújtják. 

 

4.2.3. A templomépítés szükségessége 

 

A kereszténységre kezdett l fogva jellemz , hogy a hangsúlyt a k b l épült templomról a 

lelki egységre, a gyülekezetre helyezi, melyben maga a közösség alkot él  templomot, lelki 

házat, Krisztus titokzatos testét. Ilyen értelemben a templom nem annyira az Isten 

tartózkodási helyét, hanem a hív k közösségét jelenti, egyfajta szellemi templomot, 

melyben Isten Krisztus által van jelen.138 Ez a gondolat jelenik meg a templomépület és a 

közösség azonos elnevezése, az ecclesia és Ecclesia kifejezések használatában.139 

Ugyanakkor már korán, a harmadik századtól épültek nagy istentiszteleti bazilikák, 

els sorban a keleti tartományokban, ahol nagyobb volt a keresztények száma,140 majd a 

kultusz szabadságának és a császári jóindulatnak köszönhet en fellendült a keresztény 

templomépítészet,141 mivel úgy gondolták, hogy „Krisztusnak, aki halála és feltámadása 

után diadalmasan uralkodik, szép és nagy templomot kell építeni, amit nemcsak a hív k, 

hanem a hitetlenek is megcsodálnak.”142  Vagyis a keresztény templomra már nem csupán 

a közösség gyülekezésére szolgáló helyként tekintettek, hanem olyan kiemelt jelent ség  

épületként, melynek nagyszer sége kifejezi az ember Isten iránti tiszteletét. E két, látszólag 
                                                                                                                                                    
habebimus in caelo. In huius signum altaria et imagines ac ecclesia decorantur, luminaria accenduntur, organa 
concrepant, et iocunde festum dedicationis celebratur.” 
138 DOLHAI Lajos, Az ókeresztény egyház liturgiája – A  liturgia fejl dése az egyházatyák írásainak tükrében, 
Jel Könyvkiadó, Bp., 2001. 145. Kimondottan az épített templom elutasítására utal Minucius Felix „Delubra 
et aras non habemus.” kijelentése. Idézi DOLHAI, i.h. 
139 RADÓ, Polikárp, Enchiridion liturgicum complectens theologiae sacramentalis et dogmata et leges I–II., 
Herder, Roma, 1961.1403. Az Istennek szentelt hely megnevezésére használatosak továbbá a kyriakon, 
basilica, domus Dei, domus sacra, memoria vagy martyrium, oratorium, monasterium, templum és capella 
kifejezések. Vö.: RADÓ, i.h. 
140 SZÁNTÓ Konrád, A katolikus egyház története, Ecclesia, Bp., 1983, 118.  
141 DOLHAI, Az ókeresztény egyház liturgiája, 151.  A keresztény templomépítészet római mintákat követve, 
de azokat a maga közösségi, liturgikus igényei szerint alakítva a bazilika stílusában találta meg a számára 
legmegfelel bb építészeti formát, mely évezredek múltán is uralkodó norma maradt.  
142 I.h. Ez az elgondolás fogalmazódik meg a 4. századi Euszebiosz egy templomszentelési beszédében: 
„Melyik király ilyen hatalmas, és irányítja a halála után is hadseregét, állít gy zelmi jelvényeket az 
ellenséggel szemben, tölt meg minden helyet, vidéket és várost – legyen az görög vagy barbár – királyi 
házainak és isteni templomainak felszenteléseivel, mint amilyenek ennek a templomnak a nagyszer  díszei és 
adományai, ahol vagyunk? Valóban tiszteletreméltók és hatalmasok, méltók rá, hogy döbbenetet és csodálatot 
váltsanak ki, és mintegy kézzelfogható bizonyítékai Üdvözít nk uralmának, mert m ost is „  szólt és lettek, 

 parancsolt és létrejöttek”. Euszebiosz Egyháztörténete, ford. BAÁN István, Szent István Társulat, Bp., 1983. 
411.  
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ellentétes néz pont és igény összekapcsolódásával, valamint a liturgikus szokásrend 

kialakulásával és megszilárdulásával bontakozik ki a keresztény templomépítészet, 

melynek magyarázata a középkori prédikációirodalom kedvelt témái közé tartozik. 

Temesvári Pelbárt a Pomerium de sanctis nyári részének 103. beszédében teszi fel a 

kérdést, hogy miért is szükséges egy kiválasztott hely az istentisztelet számára, ha az Isten 

mindenhol jelen van, így mindenhol imádható.143 Válaszában Aquinói Szent Tamásra 

hivatkozva megállapítja, hogy bár az Úr mindenütt-jelenvalósága folytán bárhol 

imádható,144 valójában az ember miatt van szükség a kultusz számára kijelölt helyre.145 A 

prédikátor szerint egy templomban fokozottabb a hívek áhítata,146 a hely segíti az ima 

hatékonyságát, mivel jelen van az Oltáriszentség, továbbá megtapasztalható a szentek 

közbenjárása, mivel relikviáik, képeik által, valamint véd szent-funkciójuk révén hathatós 

segítséget nyújtanak.147 A templomban imádkozó hívek gyülekezete biztosítja Krisztus 

jelenlétét, ígéretének beteljesedését.148 Végül a méhek példájával, melyek királyuknak 

                                                 
143 PA 103 (B): „Quare debuit eligi et deputari aliquis locus ad cultum Dei, sicut claret in deputatione templi. 
Et ratio, quia Deus loco non concluditur, sed ubique est secundum essentiam, potentiam et praesentiam, 
unde versus: Enter, potenter, Deus est ubique praesenter. Ideoque Deus ubique potest aeque bene adorari.” 
Isten mindenütt-jelenvalósága az Egyház alapvet  dogmája, melyet Pelbárt egy sokat idézett, saját 
prédikációskötetében is többször el forduló, eredetileg hexameteres, skolasztikus verssel illusztrál. Vö.: 
BARTH, Karl, Curch Dogmatics, T&T Clark International, New York, 2004. 470.   
144 PA 103 (B): „non est necessarius locus aliquis ad orandum deputandus, quia ubicumque, sive in agro, sive 
in domo, sive etiam in lecto, quo iaces, aut in carcere optime et aeque bene adorari potest Deus, qui omnia 
prospicit.” 
145 I.h.: „Et sic determinatus locus eligitur ad orandum Deum, non propter Deum, sed propter adorantes 
homines triplici ratione, ut adoratio hominum magis exaudiatur.” 
146 I.h.: „Primo propter devotionem, quia in ecclesia vel templo magis incitatur populi devotio ad adorandum 
et Deum invocandum, tum ex consecratione ecclesiae et loci sanctitudine, tum ex imaginum devota 
repraesentatione, quae ibi continentur, tum ex praesentia corporis et sanguinis Domini in Eucharistia, quae ibi 
servatur, tum propter sacra mysteria divinae laudis, quae ibi aguntur.” 
147 I.h.: „Secundo propter orationis auxiliationem, quia oratio facta in ecclesia adiuvatur multipliciter, ut 
exaudiatur a Deo magis, quam si alibi fieret. Primo adiuvatur et maxime per sacramentum Eucharistiae, quod 
in ecclesia servatur reverenter, quia ut dicit Henricus de Hassia, sicut oratio latronis iuxta Christum in cruce 
pendentis amplius est exaudita, cum dixit: Memento mei, Domine, dum veneris in regnum tuum, quia Christus 
non solum sibi veniam, sed ad Paradisum eodem die sibi concessurum se repromisit dicens: Hodie mecum 
eris in Paradiso, id est deitatis visione. Hoc autem sibi Christus non praestitisset, si alibi, quam in praesentia 
Christi passi tunc exorasset. Sic homo quando orat coram praesentia Eucharistiae, quae est memoria passionis 
Christi, facilius et amplius exauditur in quacumque oratione, et adiuvatur exaudiri virtute passionis 
Christi. Secundo adiuvatur per omnium sanctorum illorum intercessionem, quorum ibi reliquiae habentur vel 
sepulchra. Quis enim scit, quot salvati in illo coemiterio vel ecclesia sunt sepulti, qui tamen omnes orant pro 
illis, qui in ecclesia devotizant, et etiam si quorum canonizatorum sanctorum reliquiae vel corpora ibi 
habentur, unde Ecci. XLIX.:Ossa prophetarum pullulant de loco suo, scilicet per suffragia. Tertio adiuvatur 
oratio in ecclesia per omnes sanctos, quorum imagines ibi habentur, qui in eis venerantur. Quarto per 
sanctum vel sanctos, in cuius nomine ecclesia est consecrata. Ex quibus patet, quod oratio hominis in ecclesia 
facta multipliciter iuvatur.”  
148 I.h.: „Tertio propter multorum populorum concursum et aggregationem. Ex quo fit, ut Christus in medio 
eorum exauditor assit, iuxta illudMat. XVIII.: Ubi sunt duo vel tres in nomine meo congregati, ego in medio 
eorum sum.” 
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házat építenek, igazolja a templomépítés szükségszer ségét. Ambrosius nyomán 

magyarázza a képet: így kell a híveknek nemcsak lelki, de valódi, díszes házat is építeni 

Isten tiszteletére.149 

 

4.2.4. A templom nevei 

 

A püspök által megszentelt terek megnevezésére a középkor több kifejezést ismert. 

Iohannes Beleth Summájában hosszabb felsorolást találhatunk, a szent helyek 

megnevezésére tizenhárom szót is említ: „ecclesia, sacrarium, sacellum, templum, 

oratorium, Dei tabernaculum, monasterium, cenobium, kyrica, dominicalis, domus 

orationis, basilica, capella.”150   

A templom megnevezésének lehet ségeivel, valamint a templomépületet jelöl  szavak 

eredetének magyarázatával Pelbárt a Pomerium de sanctis kötet téli részének 95. 

beszédében foglalkozik. A középkori etimologizálás jellegének megfelel en nem 

els sorban a szavak eredetének nyelvészetileg pontos meghatározása foglalkoztatja, Pelbárt 

a dolgok spirituális jelentését keresi.151 Az a cél vezérli, hogy a jelenségek mögött 

felmutassa azok magasabb rend  jelentését és jelent ségét, mindazt, ami magára a 

Teremt re mutat. Az egyes elnevezések etimológiáját vizsgálva a templom funkcióinak és 

teológiai jelent ségének különféle megközelítéseit adja annak az alapelvnek megfelel en, 

hogy „minden egyes, szó által jelölt dolognak számos jelentése van, amelyek száma 

megegyezik a dolog tulajdonságainak számával.”152 Pelbárt a templom megnevezésére több 

szót is használ, melyeknek jelentése együttesen világítja meg a templomépület által 

képviselt komplex tartalmat. 

                                                 
149 PA 103 (C): „quod dicit Aristoteles li. X. De animalibus, quod scilicet apes in alvearibus suis solent 
naturali instinctu regi aedificare domum et habitationem in medio eorum, et custodiunt eum. Et cum 
egreditur, omnes exeunt post eum, et faciunt sonum cum gaudio conducentes eum. Si quae autem offenderit 
regem, accedit, et proprio aculeo se mordens coram rege se occidit, ut patet etiam per Ambrosium in 
Hexaemeron, nam mori pro rege – inquit – pulchrum putant. Spiritualiter per apes intelliguntur fideles, qui 
debent regi, id est Christo aedificare in corde domum, et etiam domum materialem, id est ecclesiam ornando, 
et debent Christum laudare ac imitari. Si autem offenderit quis, debet proprio aculeo, scilicet doloris et 
poenitentiae malitiam in se perimere abnegando se, et sequi debet Christum usque ad mortem.” 
150 Iohannes Beleth: Summa de ecclesiasticis officiis, CCCM 41/A, 5. Vö.: RADÓ, Enchiridion liturgicum, 
1403. 
151 Vö.: OHLY, A szavak szellemi jelentése, 158. 
152 I.h. 
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A templum szót a contemplare igéb l eredeztetei, mivel itt az emberek Istent és az  

jótéteményeit szemlélhetik hálaadással.153 A basilica görög eredetét ismeri, a ’palatium 

regis’ jelentéssel értelmezi, mivel a leghatalmasabb király, az Úr palotája. 154    A domus 

Dei elnevezés szintén az Isten lakóhelyére utal, mivel Krisztus valóságosan jelen van a 

templomban elhelyezett Eukarisztiában.155 Az ecclesia kifejezést gyülekezetként, 

(’collectio, convocatio’) értelmezi, az utóbbi szó jelentéséhez kötve az ’Isten által 

összehívott nép’ jelentést.156  A tabernaculum szót eredeti, katonai jelentésében, ’katonai 

sátor’ használja, mivel a b nök ellen küzd  népet kapcsolja össze, továbbá hangsúlyozza az 

átmeneti jellegét is, hiszen az egyház népének nincs maradandó lakhelye itt a földön, 

hanem már most az eljövend  hazájára vágyik.157  

Bár a középkori prédikátorok számára az etimológiákkal foglalkozó alapvet  kéziköny a 

Pelbárt által is többször hivatkozott Isidorus Etymologiarum sive Originum libri XX cím  

munkája,158 ebben a sermóban Pelbárt az etimológiák forrásaként az Archidiaconusként 

emlegetett Guido Baysio itáliai kánonjogász Rosarium Decretorum cím , 1300 körül 

keletkezett m vét jelöli meg, amely Gratianus Decretumának kommentárokkal ellátott 

változata.159 A Rosarium els  részének 42. distinkciójában a basilica szóval kapcsolatban 

                                                 
153 PH 095 (A): „quia in eo Deum et eius beneficia contemplari habent homines cum gratiarumactione.” 
154 I.h.: „'Basileus' enim Graece Latine 'rex' interpretatur, quia palatium est summi regis, id est altissimi Dei.” 
155 I.h.: „eo quod ibi Deus habitat, et realiter Christus ibi est sub sacramento Eucharistiae.” 
156 I.h.: „quia continet populum convocatum a Deo” 
157 I.h.: „quia ibi adunatur populus militans contra vitia et non habens hic civitatem manentem, sed inquirens 
futuram, id est caelestem patriam.” 
158 Az az elképzelés, hogy a szavak eredetének vizsgálata felfedi a szavak által jelöl dolgok bels  karakterét, 
már az ókori görög és héber gondolkodásban megjelent, majd alapvet en Ágoston és Jeromos közvetítésével 
kapott helyet  keresztény szerz k m veiben. A 7. századi Sevillai Izidor enciklopédikus teljességre törekv  
munkája az els  m , amely tudományos ismereteket keresztény szerz  által összegez, azon a meggy z désen 
alapul, hogy a jelek, a szavak közvetít  er vel rendelkeznek. Jelent sége abból is fakad, hogy az ókor és saját 
kora tudományát nem tartotta ellentmondásosnak, így bátran merít pogány szerz kt l is. A m  hatása szinte 
felmérhetetlen, rengeteg kéziratban terjedt, majd a nyomtatás elterjedésekor az els  nyomtatott könyvek 
között szerepelt., Sevillai Izidor jelent ségéhez vö.: The etymologies of Isidore of Seville, trans. by Stephen 
A. BARNEY et al, New York, Cambridge University Press, 2006. 10–25. Továbbá: Sevillai Izidor, 
Etimológiák. XVI. könyv – a kövekr l és a fémekr l, ford., bev., és jegyz. HORVÁTH Em ke, Osiris Kiadó, 
Bp., 2000. 15–17.  A középkori etimologizáláshoz alapvet  munkák: OPELT, Ilona, “Etymologie,” in 
Reallexikon für Antike und Christentum VI, col. 797-844. KLINK, Roswitha, Die lateinische Etymologie des 
Mittelalters, Medium Aevum 17 (Berlin, 1970). 
159 Ugyanakkor joggal feltételezhet , hogy a középkori szövegekben megjelen  etimologiák végs  soron 
mind Sevillai Izidor m vére vezethet k vissza, így a Rosariumban megjelen  etimológiák végs  forrása is a 
7. századi egyházatya, hiszen a szent épületekkel kapcsolatban igen részletes összegzést közöl: VIII. I. 1.: 
ecclesia – convocatio;  XV. IV. 7.: templum – a contemplatione; XV. IV. 4.: oratorium – orationi 
consecratum; 5.: monasterium – unius monachi habitatio; 6.: coenobium – habitaculum plurimorum in 
commune viventium; 11.: basilicae – regum habitacula; 12.: martyrium – locus martyrum; XV. X. 1.: 
tabernaculum – tentoria militum. Isidori Hispalensis Episcopi Etymologiarum sive originum libri XX. I-II., 
LINDSAY, W. M. Oxford, 1985. 
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több magyarázat is megjelenik,160 ezek közül Pelbárt csak a fentebb említett értelmezést 

veszi át. Az ecclesia magyarázata a kötet sokat idézett harmadik részében olvasható.161  Az 

etimológiák egyezése ellenére a megnevezett forráshoz képest a gondolatmenet leginkább 

Antoninus Florentinus Summájával mutat azonosságot, aki, bár Pelbártnál részletesebben, 

de épp ugyanezen öt szó etimológiájával foglalkozik. A domonkos szerz  maga is többször 

hivatkozik Archidiaconusra, Isidorus mellett.162 

 

4.2.5. A templom keletelése 

 

A templomépülettel foglalkozva Pelbárt lényegesnek tartja az oltár tájolásának, az ún. 

keletelésnek a magyarázatát a Pomerium nyári részének 103. beszédében,163 melyet 

különösnek tart azt figyelembe véve, hogy az ószövetségi Salamon templomában a zsidók 

                                                 
160 „basilica dicitur palatium regis, inde dicitur basilica quaelibet ecclesia, quod est domus et palatium summi 
regis et aeterni. Alii dicunt, quod tamen episcopales ecclesiae dicuntur basilicae, quia huiusmodi ecclesias 
consueverunt reges fundare et dictare (…) Basilica dicitur a basilio, rege Graecorum, qui primo se fecit 
sepeliri in ecclesiam (…) vel dicitur a baseo bases, id est fundo das, inde dicitur basilica, id est fundamentum 
omnium ecclesiarum. Vel dicitur basilica sive regalis, quia ibi regi regum ministratur, basileos enim in 
Graeco rex in Latino interpretatur, unde basilicus dicitur rex serpentum.” Guido de Baisio, Rosarium super 
Decreto, Reynaldus de Nimwegen, Venezia, 1480. 116. 
161 „ecclesia dicitur convocatio, quia veram continet ecclesiam, id est populum convocatum” A szót 
összefüggésbe hozza az ószövetségi synagoga kifejezéssel is: „sinagoga, id est congregatio, quia virga legis, 
quae erat dura et aspera, populus ille velut irrationabilium pecorum grex congregabatur, sed in catholicis 
dicitur ecclesia, id est convocatio, quia amore Spiritus Sancti populus iste ad unam fidem velut ad Dei iudicia 
ad Christi convivium convocatur, ut audiat poenas et praemia futuri saeculi et percipiat corpus Christi.” I.m. 
783. 
162 „Ubi sciendum, quod ecclesia materialis multipliciter nominatur, scilicet basilica, templum, domus Dei, 
ecclesia, tabernaculum. (…) Ubi dicit Archidiaconus, quod basilica dicitur palatium regis, basilicos enim 
Graece, Latine rex interpretatur. Unde basilica dicitur quaelibet ecclesia, quia palatium est summi regis, et 
regi regum ministratur. Quidam tamen dixerunt ecclesias episcopales tantum dici basilicas, quia huius reges 
consueverunt fundare et dotare secundum Hugonem. Vel basilica dicitur a basileo rege Graecorum, qui 
primo se fecit sepeliri apud ecclesiam secundum Isidorum. Vel dicitur a basileo id est fundo fundas, inde 
basilica quasi fundamentum aliarum ecclesiarum secundum Laurentinum. Dicitur etiam ecclesia templum. 
(…) Ubi Archidiaconus dicit templum dicitur quasi tecta ampla, quia populus ibi sub unius tecti amplitudine 
continetur, et propriae sunt maiores ecclesiae. Vel templum a contemplando, quia hoc ibi fieri decet. Dicitur 
quoque ecclesia, quae interpretatur collectio seu convocatio. Ubi dicit Archidiaconus, quod dicitur 
convocatio ideo, quia continet populum convocatum (…) Domus Dei dicitur (domum tuam decet sanctitudo) 
Sic autem dicitur quasi speciali mode ibi habitet per sacrificii continuam exsistentiam, per exauditionem, per 
iustificationem, per definitionem a diaboli insidiis. Dicitur et tabernaculum, quod est militiare 
habitaculum.” Antoninus Florentinus, Summa theologica, 285.  
163 A kelet felé imádkozás sok antik vallásban is elterjedt szokás volt, a keresztény templomok keletelése a 3. 
századtól jelenik meg. A keresztény templomok esetében a keletelés a templomok hossztengelyének kelet-
nyugati, illetve a centrális templom szentélyének keleti tájolását jelenti úgy, hogy az apszis és az oltát kelet 
felé legyen.  A mártírok kultuszát szolgáló épületekben gyakori az ellenkez , nyugat-kelet irányú tájolás is. 
BOUYER, Építészet és liturgia, 84. 
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épp nyugat felé, a szentély felé fordulva imádkoztak.164 Ennek magyarázatát egyrészt a 

pogány Napkultusszal való szembefordulásban látja, melynek kapcsán Ezekiel könyvére 

utal,165 ahol Júda házának b nei között jelenik meg a kelet felé imádkozás mint a Nap 

imádásának kifejezése.166 Másrészt egyfajta el képnek is tekinti a nyugat felé történ  

imádkozás szokását, miszerint a zsidók által várt megváltó, az eljövend  Krisztus a világ 

sötétségébe érkezve saját bukásával, halálával hozza el a megváltást az emberiség 

számára.167 Ez a misztikus értelmezés alapvet en a latin occasus és occidens szavak 

kapcsolatában gyökerezik. 

Említi az iszlám hívek déli irányba történ  imáját is, amelyet tévedésnek tekint és az 

igazságtól teljesen idegennek.168 

A kelet felé imádkozás magyarázata három pontban fogalmazódik meg: Keleten volt a 

Paradicsom, ahová az emberiség visszavágyik; Krisztus úgy volt elhelyezve a kereszten, 

hogy nyugat felé nézett, így t az igazság napjaként tisztel  híveknek keleti irányba kell 

fordulniuk; az apostolok is kelet felé fordulva imádkoztak, mivel onnan várták és várják a 

hívek is Krisztus második eljövetelét.169 

 

 

 
                                                 
164 PA 103 (F): „Cum enim olim apud Iudaeos templum Salomonis fuerit sic aedificatum, ut scilicet Iudaei 
orarent versus occidentem, conversi ad sanctuarium, quod erat a parte occidentali.” 
165 I.h.: „hoc ideo, ut a Iudaeis Deus excluderet idolatriam, quia idolatrae in reverentiam solis orabant ad 
orientem, ut patet Ezech. VIII.”  
166 I.h.: „Et introduxit me in atrium domus Domini interius, et ecce in ostio templi Domini, inter vestibulum et 
altare, quasi viginti quinque viri dorsa habentes contra templum Domini, et facies ad orientem : et adorabant 
ad ortum solis.” (Ez 8,16)  
167 I.h.: „Et etiam mystice ideo, ut figuraretur, quia Christus venturus advesperascente mundo per suum 
occasum, id est per mortem erat redempturus genus humanum. Et haec redemptio exspectata pro tunc a 
sanctis patribus desiderabiliter exorabatur impleri.” 
168 I.h.: „Denique Saraceni orant conversi ad meridiem.” (…) „Quod autem Saraceni orant ad meridiem, hoc 
ex eorum errore est, et falsitatis ratione, sicuti sunt decepti et a veritate alieni.” 
169 I.h.: „Primo quia Paradisus plantatus est versus orientem, unde exsules facti ex occidente positi ad 
orientem aspiciendo oramus, ut ad patriam caelestem, quam perdidimus, redire quaeramus per orationem. 
Secunda ratio, quia Christus venit et nos redimens in cruce sic erat positus, quod ad occidentem respiciebat. 
Et ita nos adoramus ad Christum crucifixum respicientes, ut per eius passionis merita exaudiri mereamur, qui 
est sol iustitiae nobis credentibus exortus. Tertia ratio, quia Christum ascendentem adoraverunt apostoli ad 
orientem, et ita veniet ad iudicium omnium, quod videbimus eum ad orientem, quomodo viderunt eum 
discipuli euntem in caelum, ergo sic ecclesiae fiunt, ut oremus versus orientem, quatenus Dei gratiam, 
misericordiam ac caelestem patriam impetremus.” Már az els  keresztény templomok esetében megfigyelhet  
az épületek keletre tájolása, azonban nem Jeruzsálem felé, ahogy az a zsinagógák esetében jellemz , hanem 
keleti irányba. A napfelkeltének a helye már az els  keresztények számára is az egyetlen megfelel  
szimbóluma volt Krisztus végid beli megjelenésének, akit Zakariás az Igazság napjaként énekelt meg. 
BOUYER, Építészet és liturgia, 23–24.  



 45 

4.2.6. A templom felszentelése 

 

A Pomerium de sanctis nyári részének 103. beszédében keresi a választ Pelbárt arra a 

kérdésre, hogy miért kell felszentelni a templomot. A kérdést három szubdivízióban ígéri 

megválaszolni: az Isten, a templom és a hívek szempontjából is fontos az épület 

felszentelése,170 a három alosztás ellenére valójában négy pontban fogalmazódik meg az 

indoklás.  

Az Isten szempontjából egyrészt azért lényeges, mert ezen a helyen sajátos módon 

dicsérik az Urat a hét kánoni órában.171 Másrészt az Isten és az angyalok speciális jelenléte 

is indokolja az épület felszentelését, mivel különlegesebb módon van jelen Isten a szent 

templomban, tudniillik különleges kegyelem és áldás megnyilvánulása révén,172 ehhez 

kapcsolódik továbbá Krisztusnak az Eukarisztiában való jelenléte.173 A templomban jelen 

lév  angyalok szerepét Pelbárt a következ kben határozza meg: tisztelettel állnak az 

Eukarisztia el tt, csatlakoznak a templomban imádkozókhoz és zsoltározókhoz, valamint 

az imákat és fogadalmakat Isten elé viszik.174 

A templom szempontjából alapvet  fontosságú a hely megtisztítása, az ördögi er k 

eltávolítása.175 Ennek illusztrálására Nagy Szent Gergely Dialogusából idéz egy 

exemplumot: Mikor épp egy, az ariánusoktól visszavett templomot szentelt a püspök, a 

hívek hirtelen arra lettek figyelmesek, hogy a lábaik között ide-oda futkos egy disznó, majd 

kimegy az épületb l. Ezen mindnyájan elcsodálkoztak és isteni jelként értelmezték, hogy a 

hely addigi tisztátalan lakója eltávozott. A szentelést követ  els  és harmadik éjszakán még 

különféle zajok hallatszanak az épületb l, melyeknek megsz nése jelzi a gonosz er k 

végleges távozását.176 

                                                 
170 PA 103 (D): „Primo ex parte Dei. Secundo ex parte templi. Tertio ex parte nostri.” 
171 I.h.: „Prima propter sanctam Dei laudem et honorem, quia ibi Deus specialius laudatur in septem horis 
canonicis.” 
172 I.h.: „Secundo consecratur propter Dei et angelorum inhabitationem” (…)”Nam specialius Deus manet in 
sancto templo, scilicet per specialis gratiae et beneficii inibi exhibitionem.” (…) ”Denique ibi angeli assunt 
coram Domino, sicut et in caelo.” 
173 I.h.: „Item realiter manet Christus in sacramento Eucharistiae, quod in ecclesia consecratur et conservatur, 
sicut ipse Christus promisit.” 
174 PA 103 (E): „Primo quidem Eucharistiae reverenter astare” (…) „Secundo in ecclesia angeli habent 
psallentibus et orantibus se sociare.” (…) „Tertio in ecclesia habent angeli orationes et devotiones coram Deo 
offerre, et pro exauditione interpellare.” 
175 I.h.: „Tertio ecclesia consecratur propter templi vel loci emundationem et diabolicae potestatis inde 
expulsionem, ne ibi latitare possit serpens antiquus.” 
176 I.h.: Refert enim Gregorius in Dialogis, quod cum Arianorum quaedam ecclesia fidelibus reddita 
consecraretur ab episcopo, populus ibidem congregatus subito porcum inter pedes suos huc illucque 
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A negyedik ok maguknak a híveknek a megszentel dése a szentségeknek a templomban 

történ  kiszolgáltatása, az éppen ott elhangzó imádságok hatékonyabb meghallgatása és 

Isten áldásának a szintén ott történ  befogadása által, valamint a templomi temetkezések 

révén, amelyek biztosítják az emberi test meg rzését a feltámadásig.177  

Pelbárt a templom felszentelésének indoklását követ en tér rá a templomszentelési rítus 

allegorikus magyarázatának kifejtésére. 

 

4.2.6.1. A templomszentelés liturgiája 

 

A templomszentelés a római liturgia egyik legkülönlegesebb, legünnepélyesebb szertartása. 

A Pelbárt által f bb momentumaiban felidézett, igen kötött szokásrend több évszázados 

fejl dés eredményeképpen jött létre. A keresztény templom felszentelése ugyanis 

kezdetben speciális rítus nélkül történt, valójában a közösség jelenléte, az épület 

birtokbavétele, valamint az els  szentmise megünneplése szentelte fel a templomot.178 A 

kés bbiekben megjelenik a vízzel történ  szentelés, de els sorban azokon a helyeken, ahol 

szentek ereklyéit helyezték el.179 Az ünnep az évszázadok folyamán újabb szertartásokkal 

gazdagodik, a mártírereklyék elhelyezése, a szenteltvíz használata mellett megjelenik a 

krizmával való megkenés, valamint a görög és latin ábécé bet inek kereszt alakban történ  

felírása. A 8. századra a templomszentelési rítusnak már több változata is létezik, majd a 

                                                                                                                                                    
discurrere sensit, et per ianuam exivit, nec ab ullo videri potuit, omnesque in admirationem commovit, quo 
Dominus ostendit, quod immundus habitator de loco exierit. Sequenti nocte in tectis eiusdem ecclesiae 
magnus strepitus factus est, ac si aliquis ibi errando discurreret. Et tertia nocte adhuc gravior et terribilis 
sonus increvit ibidem, statimque recessit, nec amplius apparuit, quo innotuit, quod a loco, quem diu tenuerat, 
quam coactus exibat. Az exemplum az Érdy-kódex templomszentelési beszédében is megjelenik. Érdy-kódex, 
Nyelvemléktár 4. 213. 
177 PA 103 (E): „Quarto consecratur ecclesia propter nostram sanctificationem per sacramentorum inibi 
administrationem ac orationum nostrarum faciliorem inibi exauditionem, ac beneficiorum Dei inibi 
receptionem. Nam ibi ecclesiastica sacramenta recipimus, ibi misericordiam et gratiam suscipimus, ibi 
sepelimur, et ibi corpora nostra ad generalem resurrectionem reservantur.” 
178 RADÓ, Enchiridion liturgicum, 1421. Az els  írott forrás ezzel kapcsolatban Euszebiosz Egyháztörténete, 
mely beszámol arról, hogy milyen túláradó örömmel ünnepli a türoszi közösség templomának felépítését. 
Euszebiosz Egyháztörténete, 406. 
179 RADÓ, i.h. Erre vonatkozik Virgilius pápa rendelete az újjáépített templomokkal kapcsolatban: „si in eo 
loco consecrationis solemnitas debeat iterari, in quo sanctuaria non fuerint, nihil iudicamus officere, si per 
eam minime aqua benedicta (exorcizata) iactetur: quia consecrationem cuiuslibet ecclesiae, in qua Spiritus 
Sancti ara non ponitur, celebritatem tantum scimus esse missarum. Etideo, si qua sanctorum basilica a 
fundamentis etiam fuerit innovata,. . . cum in ea missarum fuerit celebrata solemnitas, totius sanctificatio 
consecrationis implebitur. Si vero sanctuaria, quae habebat, ablata sun, rursu eorum repositione et missarum 
solemnitate reverentiam sanctificationis accipiet.” Virgilius papa, Epistolae et decreta, Paris, 1865. (PL 69) 
18.  
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10. századra egységes forma jön létre. 180 A Pelbárt szövegében is felidézett szertartás a 

b nbánati zsoltárok és a Veni Creator himnusz beépítésével lényegében a 13. századra 

formálódik „véglegessé”. 181 

A templomszentelés eredetével kapcsolatban a liturgiamagyarázatok és prédikációk 

rendszerint egy legendát idéznek. A legenda szerint a szírai Baruth városában történt, hogy 

a zsidók a Keresztrefeszített képét lábukkal tapodták, majd oldalát átdöfték, ahonnan víz és 

vér folyt ki. Ezt látva elcsodálkoztak, és mikor a betegeiket bekenték a vérrel, azok minden 

betegségükt l meggyógyultak. Ezért Krisztus hitét befogadva mind megkeresztelkedtek, és 

zsinagógáikat templomokká szentelték. Innen származik tehát a templomszentelés szokása, 

mivel korábban csak az oltárt szentelték fel.182 

Szintén a szertartás eredetének magyarázatához tartozik az ószövetségi példák, el képek 

bemutatása,183 melyeket Gratianus Decretuma összegezve tartalmaz. Mózes a szövetség 

sátrát nemcsak imával szentelte fel, hanem az olajjal való megkenés is hozzátartozott az Úr 

által meghatározott szertartáshoz.184 Salamon templomának hét napig tartó felszenteléséhez 

hét napos ünneplés is kapcsolódott, a nép csak a nyolcadik napon tért vissza sátraiba.185  Az 

ószövetségi el képek alapján levont következtetés, hogy ha már a zsidók ilyen hévvel 

szolgálták a törvényt, mennyivel inkább kell a keresztényeknek, akik számára az igazság 

                                                 
180 A három alapvet  formát a római, a frank és a bizánci rítus jelenti. Dictionnaire Encyclopédique de la 
Liturgie vol. I., 263–264. Az egyszer bb római és a hosszadalmasabb gallikán rítus fúziójából jön létre egy 
egységes forma a 10. században a Pontificale Romano-Garmanicumban, amely lényegében megegyezik a 15. 
századi szokással. Vö.: RADÓ, Enchiridion liturgicum, 1421–1422.   
181 Dictionnaire Encyclopédique de la Liturgie, 265.  
182 Durantus, Rationale, CCCM 140, 64.: „in Syria, in civitate Baruth, Iudaei quamdam imaginem Crucifixi 
pedibus conculcarent et latus eius perforarent. Mox inde sanguis et aqua exivit. Iudaei autem hoc viso mirati 
sunt et infirmi eorum hoc sanguine deliniti ab omnibus infirmitatibus suis liberati sunt, propter quod omnes 
Christi fide suscepta baptisati sunt et synagogas eorum in ecclesias consecraverunt. Et inde mos inolevit, út 
ecclesiae consecrarentur, cum prius tantum altaria consecrarentur.” A legendát idézi prédikációjában: 
Iohannes Verdena, De dedicatione templi = Sermones dormi secure de sanctis, , Georg Stuchs, Nürnberg, 
1486. 83. A legendával kapcsolatban talán nem merészség a modern kutatás megállapítását figyelembe venni, 
miszerint a keresztény templomok közül az si szírek t nnek a legrégibbeknek, melyek olyanok mintha a 
zsidó zsinagógáknak keresztény változatai lennének. BOUYER, Építészet és liturgia, 21.   
183 DELCORNO, Carlo, Liturgie et art de bien prêcher (XIIIe–XVe siècle)=Prédication et liturgie au Moyen 
Âge, szerk. BÉRIOU, Nicole–MORENZONI, Franco, Brepols, Turnhout, 2008. 217. 
184 „Tabernaculum enim Moysen Domino percipiente fecisse et sacrasse, cum mensa et altari eius et cereis 
vasis et utensibilius ad divinum cultum explendum legimus, et non solum divinis precibus ea sacrasse, sed 
etiam sancti olei unctione Domino iubente perlinisse novimus. Qualiter haec autem facta sunt, et non alii ipsa 
sacra, quam sacerdotes sacra unctione delibuti, Domino quae cum vestibus sanctis sacrati, et Levitae 
tractabant, ferebant, erigebant et deponebant, in ipsis institutionibus, quae iubente Domino per Moysem 
conscriptae sunt, in lege Domini reperitur.” D. 1 c. 2 de cons. 
185 I.h.: „Fecit ergo Salomon in tempore illo festivitatem celebrem et omnis Israel cum eo, multitudo magna 
ab introitu Emath usque ad rivum Egypti coram Domino Deo nostro septem diebus et septem diebus, id est 
quatuordecim diebus et in die octavo dimisit populos.”  
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Krisztus révén nyilvánvalóvá vált, egyrészt az Istennek templomot építeni, másrészt azt és 

a hozzá tartozó felszereléseket ünnepélyesen felszentelni.186 

  

4.2.6.2. A rítus felépítése 

 

A consecratio ecclesiae szertartását a maga teljességében a Pontificale, a püspök számára 

fenntartott szentségeket, szentelményeket, valamint a püspök életéhez kapcsolódó rítusokat 

összefoglaló szertartáskönyv tartalmazza, melynek segítségével megrajzolható az egész 

szertartás menete, melynek részét képezi az oltár megszentelése és az ereklyék elhelyezése 

is.187 Mivel a templomszentelési rítusra vonatkozó liturgiamagyarázat csak a szertartás 

ismeretében érthet  meg, ezért szükségesnek tartom a szertartás menetének bemutatását, 

melyb l azokat a mozzanatokat és elhangzó szövegrészeket emelem ki, melyek a 

szertartást magyarázó liturgiakommentárokban és prédikációkban rendszeresen 

visszatérnek. 

A szentelés, melyet a szertartást végz  klerikusok böjttel való készülete el z meg, a 

szertartáskönyv el írása alapján már el z  este megkezd dik az ereklyék el készítésével, 

melyeket a püspök három szem tömjénnel egy pergamenbe csomagolva és lepecsételve egy 

megfelel  edénybe helyez. A pergamenre rá kell írni, hogy kiknek az ereklyéit tartalmazza, 

valamint, hogy mely püspök, mely id pontban végezte a templom felszentelését. A 

relikviákat a templomon kívül helyezik el, el ttük vigíliát tartanak. A tulajdonképpeni 

szertartás a következ  napon az ereklyék helyénél, a templomon kívül kezd dik, itt gy lik 

össze a nép és a szentelést végz  papok és ministránsok. A szertartás a hét b nbánati 

zsoltár imádkozásával kezd dik, közben a püspök és a többi szolgálattev  felöltözik.188 Ezt 

követ en a f pap, a klérus és a nép a templom ajtaja elé vonul, ahol antifona és könyörgés 

hangzik el, majd ezt követi a mindenszentek litániája. Ennek befejeztével a f pap vizet és 
                                                 
186 I.h.: „Sed enim Iudaei, qui umbrae legis deserviebant, haec faciebant, multo magis, quibus veritas 
patefacta, et gratia et veritas per Iesum data est, templa Domino aedificare, et prout possumus melius, ornare 
ea, quae divinis precibus et sanctis unctionibus suis cum altaribus et vasis, vestibus quoque et reliquis ad 
divinum cultum explendum utensilibus devote et sollemniter sacrare, et non in aliis, quam in Domino sacratis 
ab episcopis, et non a chorepiscopis, missas celebrare, nec sacrificia Domino offerre debemus.” 
 187 A szertartás bemutatásához felhasznált kiadás a Durantus-féle Pontificale alapján készült, ún. editio 
princeps: Pontificale Romanum, ed. A. P. Piccolomini, I. Burckardus, Plannck, Roma, 1485. 264–351. Ld. 
VOGEL, Cyrille, Medieval Liturgy – An Introduction to the Sources, The pastoral Press, Washington, 1986. 
255–256. 
188 A püspök mellett szolgálatot teljesítenek diakónusok, szubdiakónusok, akolitusok és ministránsok. A 
f pap ruházatát illet en a mitrának (püspöksüveg) és a pásztorbotnak folyamatosan „szerepe van” a szertartás 
során. A Pontificale pontosan szabályozza, hogy mikor kell a mitrát fel- és letennie a püspöknek.  
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sót szentel, és az így létrehozott szenteltvízzel meghinti a körülötte állókat, majd elindul a 

nép és a klérus kíséretében, hogy körüljárja a templomot és meghintse szenteltvízzel. Ez 

háromszor történik meg, az els  két alkalommal jobbra, harmadszor balra indul, és 

mindhárom alkalommal a küls  templomfalak más-más részét hinti meg a szenteltvízzel, 

el ször a fels  részüket, utána a középs t, végül az aljukat az alapnál. Minden körüljárás 

végén a templom ajtaja elé érkezik, ahol imádkozik, majd az ajtóhoz lépve megüti a 

pásztorbottal az ajtó szemöldökfáját a következ  szavak kíséretében: Tollite portas 

principes vestras et elevamini portae aeternales et intraibit rex gloriae. Erre a bezárt 

templomban tartózkodó diakonus kérdezi: Quis est iste rex gloriae? Mire a püspök 

válaszol: Dominus fortis et potens, dominus potens in proelio. A kérdés-felelet a harmadik 

esetben már módosul, mivel a diakónus kérdésére a püspök és a nép együtt válaszol: 

Dominus virtutum ipse est rex gloriae. Majd hozzáteszik: Aperi, aperi, aperi! Ekkor a 

f pap a pásztorbotjával az ajtó szemöldökfájára keresztet rajzol ezekkel a szavakkal: Ecce 

crucis signum, fugiant phantasma cuncta. Ekkor kinyílik a templom ajtaja, és a püspök 

néhány szolgálattev vel bevonul a templomba.189 

A templomba belép  püspök szavaira: Pax huic domui et omnibus habitantibus in ea, a 

diakónus felel: In introitu vestro. Ezután a püspök a templom közepére megy, ahol az oltár 

felé fordulva meghajtott térdekkel a Veni Creator spiritus himnuszt intonálja, majd az els  

versszak után felállva énekli. Közben az egyik ministráns a templom padlójára hamut szór 

kereszt alakban úgy, hogy a kereszt els  szárát a templom bal sarkából, másikat a jobb 

sarkából indulva rajzolja meg.190 Ezek után ismét következik a mindenszentek litániája, 

melyben elhangzik azoknak a szenteknek, mártíroknak a neve is, akiknek a relikviát a 

templomban elhelyezték, ill. akinek a tiszteletére a templomot dedikálják. A nevek 

elhangzásakor a litániát újabb ima szakítja meg. A litániát követ en a püspök a pásztorbot 

végével az imént leszórt hamuba beleírja el bb a görög, majd a latin ábécé bet it, az 

el bbit balról, utóbbit jobbról kezdve, majd az oltár felé fodulva énekli: Deus in adiutorium 

meum intende, mire a kórus válaszol: Domine, ad adiuvandum me festina. A püspök 

folytatja: Gloria Patri etc., amire a kórus felel: Sicut erat in principio etc., Alleluia nélkül. 

Ez még kétszer megismétl dik a templom másik két részében. Ezután a f pap újra vizet 

                                                 
189 A Pontifcale hozzáteszi, hogy a szolgálattev k mellett k m vesek (caementarii) is kísérik a f papot, akik 
az oltár és az ereklyék elhelyezésénél segédkezhetnek. 
190 Az irányokat a templom f bejáratához képest határozza meg a szertartáskönyv: „per principalem portam 
intranti.” 
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szentel, amibe könyörgésekkel kísérve kereszt alakban hamuval kevert sót szór, majd pedig 

bort.191 Ezt követ en prefációt imádkozik, majd az ajtóhoz megy, ahol belülr l a pásztorbot 

végével a szemöldökfára és a küszöbre keresztet rajzol. Ezután visszatér az oltárhoz, 

miközben a szkóla zsoltárt énekel. 

A szertartás következ  része az oltár konszekrációja. A f pap hüvelykujjával az oltár 

közepére és négy sarkára az imént megszentelt vízzel keresztet rajzol, az els t a jobb alsó 

sarokra, ami az Evangelium helye, majd a bal fels , jobb fels  és a bal alsó sarok 

következik. Ezután hétszer körüljárja az oltárt és a szentelt vizet izsópszárral hinti rá. Az 

egyes körök után mindig megáll az oltár közepénél, ahol imádság és zsoltár hangzik el. 

Ezek után háromszor körbejárja a templomot is belülr l és az el bbi vízzel a falakat is 

meghinti. A szentelt vizet kereszt alakban a padlóra önti az oltár lábától a kapuig vezetve 

az egyik szárat, majd ennek keresztbe a másikat, majd az oltár felé fordulva a négy égtáj 

felé is szentelt vizet hint. A f papi prefáció után újra az oltárhoz megy, ahol a 

szenteltvízzel cementet készít, és ezt meg is szenteli. Ezután arra a helyre vonul, ahol el z  

este a relikviákat elhelyezték. Innen indul a processzió a templom körül, már az 

ereklyékkel, élén két gyertyaviv  halad, utána a keresztet viv  szolgálattev , majd a papság 

az ereklyékkel, mellettük a tömjénez . Miután a processzió körbejárja a templomot, itt, a 

templomon kívül a püspök beszédet mond a tömegnek.192 A beszéd végeztével az ünnepl  

közösség az ajtóhoz megy, melyet a püspök megken krizmával kereszt alakban, majd mind 

bevonulnak a templomba. A f pap az oltárnál megkezdi az ereklyék elhelyezését. Az 

ereklyék számára kivájt üreg négy sarkát krizmával keni meg, majd megfüstöli azokat. Az 

üreget lefed  követ is megkeni krizmával, majd a helyére teszi és a korábban megszentelt 

cementtel meger síti, majd kívülr l is megkeni krizmával. A püspök megtömjénezi az 

oltárt, majd következik annak háromszori körbejárása és újabb megkenése, els  két 

alkalommal a katekumenek olajával rajzol keresztet az oltár közepére és négy sarkára, majd 

harmadszorra krizmával teszi ugyanezt. Végül a katekumenek olaját és a krizmát ráönti az 

oltárra és annak teljes felületén elkeni. 

A püspök eztán körbejárja a templomot és a falakra felrajzolt tizenkét keresztet megkeni 

krizmával, mindegyiknél imát mond és meg is füstöli valamennyit. Az oltárhoz visszatér  

f pap tömjénszemekb l öt keresztet formál az oltár öt pontján, föléjük viaszkereszteket 
                                                 
191 Az így létrehozott szentelt vizet Gergely-víznek is nevezik. UNGHVÁRY, Liturgika, 164. 
192 Ekkor arról is szó esik, hogy hogyan fogja az alapító, ill. adományozó és a nép fenntartani a templomot és 
az ott szolgáló klérust. 
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helyez, majd ezeket elégeti. Az oltárszentelés befejezéseként az oltár homlokzatát, valamint 

az oltár lapjának és lábazatának érintkezési pontjait is megkeni krizmával. Ezt követheti az 

oltárterít k, edények, díszek vízzel történ  megáldása, majd a konszekráció befejezéseként 

ünnepélyes szentmisével ünnepel a közösség az újonnan felszentelt templomban. 

A templomszentelési rítus menetének tömör összefoglalását megtalálhatjuk Guillelmus 

Durantus Rationale divinorum officiorum cím  m vében is, mely népszer ségénél fogva 

nemcsak Pelbárt hivatkozott, de valószín síthet en kézbe is vett forrásai közé tartozik. 

Mivel a Rationale nem szerkönyv és célja nem a liturgikus események bemutatása, hanem 

sokkal inkább a szertartások, szövegek, eszközök jelentésének magyarázata, ezért itt a 

szertartás f bb eseményei jelennek meg,193 ami ugyanakkor épp elegend  lehetett a 

szertartást magyarázni szándékozó prédikátor beszédének elkészítéséhez.  

 

4.2.6.3. A rítus és annak magyarázata Pelbártnál 

 

A templomszenteléssel és az ahhoz kapcsolódó liturgiamagyarázattal Pelbárt két 

prédikációjában is foglalkozik, a Pomerium téli részének 95. sermójában, valamint a nyári 

rész 104. beszédében.  

A templomszentelési rítusnak a 95. beszédben megjelen  magyarázata a gondolatmenet 

azon pontjához kapcsolódik, amely a templomszentelés évenkénti megünneplésének 

kötelezettségét indokolja.194 Pelbárt Bernátra hivatkozva idézi fel a konszekráció rítusát, 

amelynek allegorikusan értelmezett történéseit a híveknek lelki életükben követniük kell.195   

A szentelés menetéb l a következ  hét lépést emeli ki: A szentelést végz  püpök el ször 

pásztorbotjával megüti a templom ajtaját, miközben mondja: Aperite portas principes 

                                                 
193 Durantus, Rationale, CCCM 140, 67.:„Quarto dicendum est, qualiter ecclesia consecratur. Et quidem 
omnibus de ecclesia eiectis, solo diacono ibi remanente recluso, episcopus cum clero ante fores ecclesiae 
aquam non sine sale benedicit, et interim intrinsecus ardent duodecim luminaria ante duodecim cruces in 
ecclesiae parietibus depictas. Postmodum vero, clero et populo sequenti ter circumeundo ecclesiam exterius 
cum fasciculo isopi parietes cum aquua iam benedicta aspergit et qualibet vice ad ianuam ecclesiae veniens 
percutit superliminare cum baculo pastorali dicens: „Tollite portas principes vestras” etc. et diaconus deintus 
respondet: „Quis est iste rex gloriae?” Cui pontifex: „Dominus fortis” etc. Tertia vero vice reserato ostio 
ingreditur pontifex ecclesiam cum paucis ex ministris,  clero et populo foris manente dicens: „Pax huic 
domui” et dicit letanias. Deinde in pavimento ecclesiae fit crux de cinere et sabulo, ubi litteris Graecis et 
Latinis totum scribitur alphabetum Et iterum aliam aquuam sanctificat cum sale et cinere et vino et altare 
consecrat. Deinde duodecim cruces in parietibus depictas chrismate inungit.”  
194 Ld. a 4.2.2. fejezetben. 
195 PH 095. (E): „Advertendum autem est, quod sicut Bernardus in sermone, qui incipit "Festivitas", 
docet: En - inquit -, quae in consecratione ecclesiae fiunt, necessarium est in nobis impleri spiritualiter, si 
videlicet volumus salvari atque ad gaudia supernae patriae pervenire post mortem.” 
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vestras et elevamini portae aeternales etc., majd körbejárja az épületet. Ezt a m veletet 

háromszor megismétli.196 Ezután szenteltvízzel meghinti az épületet.197 Következ  

lépésként említi a kereszt felrajzolását,198 majd negyedikként a keresztek elé elhelyezett 

tizenkét gyertyát említi.199 Ezután következik a görög és latin ábécé bet inek a templom 

padlójára történ  rajzolása,200 Hatodik lépés a felrajzolt keresztek krizmával való 

megkenése,201 majd utoljára említi az oltárra helyezett tömjénszemek meggyújtását.202  

A spirituális magyarázat szerint, melyet az események bemutatásával párhuzamosan épít 

fel, a szentelést végz  püspök az ember lelkének ajtaján kopogtató Urat jelképezi, akinek 

az ember meg kell, hogy nyissa a szívét, és be kell fogadnia Krisztust a hit és szeretet által. 

A hármas szám jelentése az Úr három jótéteménye: a teremtés, a megváltás és a megígért 

dics ség.203 A templomot meghint  szenteltvíz a keresztségre utal, valamint a b nbánat 

könnyeire.204 A falra festett keresztek Krisztusnak a szenvedésben való követésére 

figyelmeztetnek,205 míg a keresztek el tt meggyújtott tizenkét gyertya a tizenkét apostolt 

szimbolizálja, valamint a Hitvallás tizenkét ágazatára utal,206 melynek bens vé tétele a 

keresztény élet elmaradhatatlan része.207 A templom padlójára írt bet k azt jelzik, hogy a 

hív  kereszténynek képeznie kell magát az üdvösséggel és a hit alapvet  tanításaival 

kapcsolatban, az ábécé teljessége, a padló, amely alatt a templomban eltemetettek 

nyugszanak, és a hamu pedig azt fejezi ki, hogy mindehhez a hív nek haláláig h ségesen 

                                                 
196 I.h.:„Primo enim ad aperiendum ostium baculo pastorali percutitur dicendo: Aperite portas principes 
vestras et elevamini portae aeternales etc., et hoc fit ter circumeundo, et sic qualibet vice ad ostium 
perveniens episcopus percutit.” A fent bemutatott szertartás ismeretében megállípítható, hogy a ferences itt a 
püspök két kijelentését mossa össze, a Tollite portas és az Aperi, aperi, aperi felkiáltások alapján egy Aperite 
portas kezdet  kijelentést tulajdonítja a f papnak. Hasonló, hibásan idézett szöveggel Pelbártnál máshol is 
találkozhatunk. 
197 I.h.: „Secundo benedicta aqua ecclesia aspergitur,” 
198 I.h.:„Tertio cruce depingitur,” 
199 I.h..:„Quarto duodecim luminaria ante cruces ponuntur, quae significant XII apostolos,” 
200 I.h.:„Quinto elementis alphabeti Graeci et Latini in pavimento ecclesia inscribitur” 
201 I.h.:„Sexto figuratae cruces chrismate unguntur” 
202 I.h.: „Septimo quia grana thuris in altari incenduntur et concremantur” 
203 I.h.: „quod significat, ut homo debeat cor suum Deo pulsanti aperire, et in cor per fidem et amorem 
Christum suscipere, propter tria beneficia, scilicet creationis, redemptionis et promissae glorificationis.” 
204 I.h.:„quod significat, quia nos debemus ablui in baptismo, et tandem de peccatis commissis per aquas 
lacrimarum,” 
205 I.h.:„quod significat imitationem crucis Christi,” 
206 Az apostolok és a Credo tizenkét ágazatának kapcsolatáról ld. 4.3.1. fejezetben. 
207 PH 095 (E):„quae significant XII apostolos, et per eosdem duodecim articulos fidei praedicatos, quos 
omnes et singulos debet confiteri homo,” 
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kell ragaszkodnia.208 A krizma az irgalmasság cselekedeteit,209 míg a tömjén a szeretet 

tüzét és az imádságot szimbolizálja Pelbárt értelmezésében.210  

Mindezekb l jól látható, hogy Pelbárt alapvet en nem a szentelési rítus bemutatására 

törekszik, hiszen a cruce depingitur vagy figuratae cruces kifejezések csak a szertartás 

ismeretében értelmezhet k. Sz kszavúságát figyelembe véve joggal gondolhatjuk, hogy 

legalábbis a sermovázlatot tanulmányozó prédikátor részér l feltételezi a szertartás 

ismeretét, aki a hallgatóság igényeinek, tudásszintjének megfelel en kiegészítheti, 

pontosíthatja a szertartás menetének leírását, ha ez egyáltalán szükséges. A ferences 

prédikátort alapvet en a szertartáshoz kapcsolódó spirituális értelmezés, a szertartás 

nyomán a híveknek közvetíthet , lelki épülésüket el mozdító tanítás foglalkoztatja, 

allegóriájában felváltva jelennek meg a morális, tropologikus és rememoratív szempontok.  

A templomszentelési rítushoz kapcsolódó, szintén spirituális, de az el z t l kissé eltér  

értelmezést találhatunk a Pomerium de sanctis nyári részének 104. beszédében is, ahol a 

prédikátor a templom, a domus Dei értelmezési rétegeivel foglalkozik, melynek 

kiindulópontja az alapcitátumként megadott 92. zsoltár egy részlete: Domum tuam, 

Domine, decet sanctitudo in longitudine dierum.211 A domus olyan „helyet” jelöl Pelbárt 

értelmezésében, melyet Jézus jelenléte szentel meg (in qua invenitur habitare Dominus 

Iesus), majd a kifejezés négyféle értelmezési lehet ségét adja: 1. domus spiritualis; 2. 

domus materialis; 3. domus universalis; 4. domus aeternalis.212 A továbbiakban e négy 

kifejezés magyarázatát nyújtja bibliai idézetekkel alátámasztva. A lelki ház a hív  lelket, a 

jó keresztényt jelöli (fidelis anima, bonus Christianus).213 Az anyagi ház a fából és k b l 

épült templomra utal (templum ex lignis et lapidibus fabricatum), melyet bibliai idézettel a 

Salamon által építtetett jeruzsálemi templomra vonatkoztat.214 Az egyetemes ház az 

egyetemes Egyházat, a hívek közösségét (universalis Ecclesia, quae est congregatio 

                                                 
208 I.h.: „erudiri debet homo in his, quae sunt fidei et necessaria ad salutem.” (…) „Quod autem in pavimento 
inscribitur, significatur, quod homo usque ad mortem debet perseverare in his, quae sunt fidei et de 
necessitate salutis. Nam sub pavimento sepeliuntur homines in ecclesia, significat ergo perseverantiam usque 
ad mortem” (…) „Ad designandum etiam hoc idem cineres cribrantur in pavimento ecclesiae, dum 
consecratur.”  
209 I.h.:„opera misericordiae et pietatis” 
210 I.h.: „ardorem caritatis et orationem” 
211 Ps 92,5 
212 PA104 (B) 
213 Hivatkozott bibliai hely: I Cor 3,16-17. 
214 Gn 28,17; Ps 28,9 Is 56,7; Mt 21,13; II Par 7,12-16; Lc 11,10. 
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fidelium),215 az örök ház pedig az égi hajlékot, a mennyországot (mansio caelestis) 

jelenti.216 

A bibliai citátum négyes értelmezésében a skolasztikus egzegézis módszere jelenik meg, 

amennyiben a litteralis értelmezésnek a domus materialis, az allegorikus értelmezésnek a 

domus universalis, tropologikus értelmezésnek a domus spiritualis, anagogikus 

értelmezésnek pedig a domus aeternalis feleltethet  meg. A templom jelentésrétegeinek e 

négyes megközelítése legtisztábban Beda Venerabilis De schematis et de tropis Sacrae 

Scripturae cím  m vében fogalmazódik meg,217 amelynek egyértelm en megfelel a 

prédikációban megjelen  értelmezés,218 a különbség csupán annyi, hogy míg Beda a 

történeti megközelítést, vagyis a jeruzsálemi templom említését tekinti fontosnak, addig 

Pelbárt nem csupán az ószövetségi templomról, hanem általában a keresztény liturgia 

számára emelt templomépületr l is beszél.  

A hív  lélekr l, a jó keresztényr l, illetve annak szívér l szólva egy etimologikus 

értelmezést közöl, amely szerint a szív nem más, mint a mindenható király terme,219 ezért is 

szükséges a lélek megszentel dése, amit a következ  hét pontban összegez: ahogy a 

felépített templomot felszentelik, úgy az Isten által teremtett lélek a keresztségben 

szentel dik meg.220 A szenteknek a templomban elhelyezett relikviái lelki értelemben a 

szentek példájának követésére figyelmeztetnek.221 Ahogyan a felszentelt templom nem 

                                                 
215 I Tim 3,15 
216 Ps 83,5; Apc 21,27 
217 Vö.: KENDALL, The Allegory of the Church, 14. 
218 „templum Domini: iuxta historiam domus, quam aedificavit Salomon; iuxta allegoriam corpus 
dominicum de quo Ioan 11. Solvite templum hoc, et in tribus diebus excitabo illud, sive Ecclesia eius, cui 
dicitur: Templum enim Dei sanctum est, quod estis vos; per tropologiam quisque fidelium, quibus dicitur I. 
Cor. 11. An nescitis quia corpora vestra templum est Spiritus Sancti, qui in vobis est? Per anagogen, superni 
gaudii mansiones, cui aspirabat qui ait: Beati qui habitant in domo tua, Domine, in saeculum saeculi 
laudabunt te. Simili modo quod dicitur psalmo CXLVII: Lauda, Jerusalem, Dominum, lauda Deum tuum, 
Sion: quoniam confortavit seras portarum tuarum, benedixit filiis tuis in te; de civibus terreneae Ierusalem, de 
Ecclesia Christi, de anima quoque electa, de patria coelesti, iuxta historiam, iuxta allegoriam, iuxta 
tropologiam, iuxta anagogen, recte potest accipi.” Beda Venerabilis, De schematis et de tropis Sacrae 
Scripturae liber, (PL 90) 186.  
219 PA104 (B): „cor dicitur secundum etymologiam litterarum camera omnipotentis regis” A szó középkori 
használata megengedi a camera kifejezés kincstárként való értelmezését is. 
220 PA104 (C): „Primum est, quod ecclesia aedificata consecratur vel dedicatur, sic anima a Deo creata debet 
Deo dedicari et consecrari, quod fit in baptismo, unde Glossa I. Cor. III. dicit sic: In nemine habitat Deus, 
quem non ante Spiritus Sanctus sanctificet et purget, scilicet in baptismali gratia. Et subdit: Diceret aliquis: 
Antequam Deus faceret caelum et terram, antequam faceret sanctos, ubi habitabat? In se habitat Deus, apud 
se habitat, et apud se est. Non ergo sancti sic sunt domus Dei, ut ipsa subtracta cadat Deus, immo sic Deus 
habitat in sanctis, ut si ipse discesserit, cadant”. 
221 I.h.: ” Secundum est, quod reliquiae sanctorum reconduntur, scilicet in altari, quia reliquiis sanctorum 
reconditis altare consecratur. Nam concilium de consecratione dist. I. c. „Placuit” dicit, quod altaria 
evertantur, quae sine reliquiis sanctorum esse probantur. Sic spiritualiter anima debet virtutibus et exemplis 
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használható semmiféle profán célra, így a megszentel dött léleknek is az életszentség 

állapotában kell maradnia haláláig.222 A templomot megfert z  cselekmények közül az 

egyik az arra nem méltó, kiközösített, eretnek, pogány vagy hitetlen személy eltemetése, 

amely spirituálisan a meg nem vallott b nök rejtegetését jelképezi.223 A templom 

felszentelésének évenkénti megünneplése az évi egy gyónás és szentáldozás megtartására 

figyelmeztet.224 Ahogyan a templom megfert zését a kiengesztelésnek, rekonciliációnak225 

kell követnie, melyhez a szertartást végz  pap szentelt vizet használ, úgy kell a léleknek a 

b nbánat könnyeiben megtisztulnia.226 A hetedik pont mintegy összegzésként arra 

emlékeztet, hogy a templom a folyamatos istendicséret színhelye, ahogyan az emberi 

léleknek is feladata, hogy erre a kötelességére mindig emlékezzék.227 

                                                                                                                                                    
sanctorum tamquam reliquiis sanctitatis esse probata, Ps.: Custodi innocentiam, et vide aequitatem, quoniam 
sunt reliquiae homini pacifico. Bernardus: Anima virtutibus ornata est deitatis cathedra.” 
222 I.h.: ” Tertium est, quod ecclesia durabitur, dedicatur et veneratur. Nam amplius numquam potest transferri 
ad alium usum vel saecularem habitaculum, ut supra patuit, nec potest alienari. Sic anima deberet semper 
usque ad mortem in sanctitate Christiani nominis manere, unde Lu. I.: In sanctitate et iustitia scilicet 
serviamus coram ipso omnibus diebus nostris.” 
223 I.h.: ”Quartum, quod excommunicatus in ecclesia dedicata non sepelitur nec infidelis aut paganus vel 
haereticus, nec quicumque publicus aut notorius peccator, nisi per poenitentiam Ecclesiae reconcilietur. Patet 
XIII. q. II. „Quibus peccata” et c. „Non extimemus”. Sic in anima nullum debet peccatum sepeliri, id est 
admitti vel admissum abscondi, sed debent confiteri vere poenitendo coram Deo et sacerdote omnia peccata 
mortalia. Unde de poenitentia dist. I. dicit Ambrosius c. [„Non potest quisquam”]: Non potest quisquam a 
peccato iustificari, nisi illud fuerit confessus.” A templomi temetkezésr l részletesen szólnak a 4.4.1. és 
4.4.4. fejezetek. 
224 I.h.: ”Quintum est, quod festum dedicationis domus Dei singulis annis peragitur, de consecratione dist. I.: 
Sollemnitates – inquit – ecclesiarum dedicationum per singulos annos sunt celebrandae, ipso Domino 
exemplum dante, qui ad festum dedicationis templi advenit, omnibus dans formam iuxta scriptum scilicet Ioh. 
X.: Facta sunt encaenia in Hierosolymis et hiems erat, et ambulabat Iesus in templo. Gregorius: 
Spiritualiter: anima debet singulis annis ad minus semel in anno celebrare suam dedicationem spiritualem 
confitendo et communicando, de pe. et re. c. „Omnis”. 
225 Itt már másodszor utal Pelbárt a temlom megfert zésére (pollutio) és rekonciliációjára, ami akkor történik, 
amikor a templom felszentelése nem veszett el, vagyis nem kell az épületet újraszentelni, de olyasvalami 
történt a templomban, amely azt megfert zi, annak szent jellegét elhomályosítja. Az említett eseten túl, 
vagyis arra nem méltó személy eltemetése mellett pollutio történik, ha a templomban gyilkosságot követnek 
el (kivétel ez alól az akaratlanul vagy önvédelemb l elkövetett gyilkosság), halállal nem járó súlyos vérontás 
is beszennyezi a szent helyet, valamint ha a templomot istentelen, akár anyagilag, akár erkölcsileg piszkos 
célokra használták fel. UNGHVÁRY, Liturgika, 169. 
226 I.h.: ”Sextum est, quod violata ecclesia vel coemeterium reconciliatur per aquam benedictam, sic 
spiritualis domus animae per aquam lacrimarum verae poenitentiae. Ps.: Asperges me, Domine, hyssopo et 
mundabor, lavabis me et super nivem dealbabor. Nam per hyssopum significatur poenitentia, quia ut dicit 
Augustinus et Cassiodorus: Hyssopus purgat pulmonem, et radicibus saxorum viscera penetrat, quamvis sit 
herba humilis, et quia secundum Lyram in Veteri Testamento fieri solebat emundatio leprosi cum hyssopo, 
ergo poenitentiam significat, quae purgat pectoris peccata et lepram per suam humilitatem. 
227 Septimum est, quod iugiter Deus in ecclesia colitur et laudatur ac a fidelibus invocatur. Sic in animae 
domo debet semper Deus memorari et laudari, iuxta illud Ps.: Benedicam Dominum in omni tempore, semper 
laus etc., unde Hugo li. I. de claustro animae dicit: Sicut nullum est momentum, in quo non utimur Dei 
bonitate, sic nullum momentum debet esse, in quo in nobis non esset Dei memoria, patet ergo, quomodo 
anima est templum Dei. 
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Bár ebben az esetben is a templom konszekrációja a gondolatmenet kiindulópontja, 

ehhez kapcsolható a relikviák elhelyezésére történ  hivatkozás, de mintegy túllépve 

ezeken, már a templom szentségének meg rzésére vonatkozó el írások és rendelkezések 

kapcsán foglalkozik Pelbárt a lelki megszentel dés módjaival. Ennek a magyarázatnak is 

els sorban az a célja, hogy összefoglalja, mit kell a hív nek tennie, hogy lelkének 

temploma megszentelt állapotban maradjon, vagyis ez az allegorikus megközelítés morális 

szempontokat vesz figyelembe. 

A két spirituális értelmezést összehasonlítva megállapítható, hogy bár mindkett  

ugyanahhoz a témához kapcsolódik és azonos logika mentén épül fel, mégis alapvet en 

más szempontokat vesz figyelembe. Az els  megmarad a templomszentelési rítus 

eseményeinél, míg a másodikban Pelbárt praktikusan körüljárja azokat a tényez ket, 

rendelkezéseket (ezt mutatja a kánonjogi hivatkozások használata), amelyek a 

templomszentelési rítushoz, valamint a felszentelt épület használatához kapcsolódnak.228 

Az egyetlen átfedés a két értelmezés között a b nbánat könnyeinek megjelenése, 

amelyeknek az els ben a templomszenteléshez, a másodikban a templom 

rekonciliációjához használt szenteltvíz a szimbóluma. 

 

4.2.6.4. A templomszentelési rítus allegorikus értelmezésének forrásai 

 

A templomszentelési szertartás Pelbártnál is megjelen  allegorikus értelmezése a 15. 

század végére komoly hagyományokkal redelkezik. Három liturgiakommentárra, Bruno 

Astensis De sacramentis ecclesiae, mysteriis atque ecclesiasticis ritibus229 cím  m vére,  

Hugo de Sancto Victore Speculumára, valamint Sicardus Cremonensis Mitraléjára230 

vezethet  vissza, melyek közül e két utóbbi a 13. század végéig széles körben használatban 

volt. E liturgiakommetárokat nem els sorban mint konkrét forrásokat vizsgálom, hanem 

abból a megfontolásból, hogy ezek a m vek a prédikációirodalom számára az allegorikus 

liturgiamagyarázatok olyan tárházát és mintáját adják, melyek nyomán a 

sermoirodalomban is kialakul az allegorikus szertartásmagyarázatok sajátos formája, amely 

a hagyomány követésén túl az egyes prédikátorok sajátos szempontjait és igényeit is 

                                                 
228 A felvetett szempontok közül a templomban történ  temetkezéshez ld. 4.4.1. és 4.4.4. fejezeteket. 
229 Bruno Astensis, De sacramentis ecclesiae, mysteriis atque ecclesiasticis ritibus, PL 165, 1091–1100. 
230 Ld. 108. lábjegyzet. 
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tükrözi, azt, ami az egyes szövegeket a számtalan azonosság ellenére mégis valamilyen 

módon egyénivé teszi. 

Bruno Astensis traktátusában els ként a templomszentelés szertartásának menetét 

ismerteti, majd a szertartás egyes eseményeinek és a szertartáshoz használt eszközöknek a 

jelentését vizsgálja. Az értelmezés kiindulópontja magának a felszentelend  épületnek a 

jelentése, mely az egyetemes Egyházat szimbolizálja, így mindaz, ami az épület 

szentelésekor történik, magára az Egyházra, Isten népének megszentel désére vonatkozik 

Bruno „misztikus” interpretációjában.231 Megfigyelhet  az épület antropomorfizációja is, 

amennyiben azt a keresztelend , ill. bérmálkozó hív vel állítja párhuzamba.232 A 

templomszentelésnek a kereszteléssel való összekapcsolása a szertartás értelmezésének 

rendszeresen visszatér  motívumává válik a hagyomány alakulása folyamán (ecclesia quasi 

baptizata).233 A szerz  a dedikációnak a kereszteléshez való kapcsolódására több 

megjegyzésében is felhívja a figyelmet.234  

Bruno Astensis 
Quid aqua significet? Baptismum significet, cuius aspersione ecclesia consecratur, et 

quodammodo baptizatur. 
Cur haec aqua sale misceatur? Sal enim in divino eloquio frequenter pro sapientia ponitur. (…) Sic 

est enim sapientia condimentum omnium virtutum, sicut sal est 
condimentum omnium ciborum. 

Quid hyssopus significet? 
 

Hyssopus naturaliter in petra nascitur. Petra autem erat Christus. 
Bona herba hyssopus, quae nascitur, et renascitur, et radicitur in 
Christo. (…) Illi per hyssopum figurantur, qui in Christi fide 
radicati et fundati, ab eius amore divelli et separari non possunt. Per 
quod quid melius, quam episcopos et presbyteros intellegere 
possumus, qui quanto maiorem in Ecclesia obtinet dignitatem, tanto 
firmius Christi fidei inhaerere debent. 

Quid in circuitu eundo significet? 
 

Apparet etiam in hoc figura baptismatis. (…) sacri canones ter in 
aquam mergi praecipiunt eos, qui baptizantur. Quia itaque Ecclesia 
non potest mergi in aquas, ter ab episcopo circumeunte aspergitur 
aqua. 

Quid virga significet? sermo divinus et praedicatio evangelica 

                                                 
231 „Ipsa vero ecclesia eam utique Ecclesiam designat, quae in ea continetur, id est multitudinem: unde etiam 
ecclesia vocatur eo, quod Ecclesiam contineat. (…) haec ecclesia ex lignis, lapidibusque constructa, eam 
Ecclesiam designat, quae ex vivis lapidibus aedificatur, cuius lapides non calce, sed caritate iunguntur et 
uniuntur, cuius fundamentum Christus est, cuius portae apostoli sunt, cuius columnae episcopi sunt et doctores, 
in quo unusquisque lapis tanto amplius rutilat, quanto fidelior et melior est.” Bruno Astensis, De sacramentis 
ecclesiae, PL 165, 1092. Vö.: 4.2.7. fejezet. 
232 „Ecce altare aspersum est, aquis baptizatum est. Restat igitur ut confirmetur, et chrismate liniatur. Hoc 
enim in hominibus ipsis fieri videmus. Prius enim baptizantur, et sic postea chrismate confirmantur.” I. m.  
1098. Ld. továbbá a táblázat 4. sorában. 
233 Durantus, Rationale, CCCM 140, 71. 
234 „Vides ergo, quam bene omnia, quae superius dicta sunt, baptismi conveniant sacramentis?” Bruno 
Astensis, De sacramentis ecclesiae, PL 165, 1094.  
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Virga igitur ianuas percutere est aures audientium praedicationis 
voce ferire: aures enim portae sunt, per quas ad corda audientium 
sanctae praedicationis verba introducimus. 

Illud quoque non vacat a mysterio, quod ter episcopus ianuas 
percutit. Numerus iste et notissimus et sanctissimus est. In omni 
enim dedicatione ter semper episcopus ianuas percutere debet¸quia 
sine invocatione Trinitatis nullum in Ecclesia fit sacramentum. 
utrumque Testamentum Quid litterae? 

 Sanctarum Scripturarum intelligentia 

Quid quod in modum crucis 
scribitur? 
 

Sacrarum Scripturarum intelligentiam pertingere non valet, qui 
crucis mysterium non recipit, et Christi passione non credit se esse 
salvatum. Soli enim Christiani hanc intelligentiam habent, qui 
crucis signaculo insigniti sunt. 
Haec autem aqua Spiritum Sanctum significat, sine cuius afflatione 
nihil unquam sanctificatur, et sine cuius gratia non fit remissio 
peccatorum.235 
prima fidei rudimenta significet 

Vinum enim in hoc loco maiorem et spiritualem divinae legis 
intelligentiam designat. 

Quid aqua interius benedicta? 
Post haec autem episcopus aliam 
item aquam benedicit, cui non 
tantum sal, sicut priori, (…) sed 
vinum quoque cum cinere miscet. 

Sed quid cinis, nisi poenitentia? 

Quare simul misceantur? Puto enim, quod sine his, quod si vel unum defuerit, populus 
Domini, quod est Ecclesia, neque sanctificatur, neque solvitur 
peccatis. 

Quid cerei? Duodecim autem cerei duodecim apostoli sunt, quorum doctrina 
fugatae sunt tenebrae, quorumque praedicatione illuminatus est 
mundus. 

sanctorum reliquiae in alteri 
ponuntur 

Sanctorum namque reliquias in corde gestamus, si eos in mente 
habemus, si eorum dicta et exempla tenemus, et eorum verba 
memoriae commendamus. 

4. táblázat 

 

Bruno allegóriája (4. táblázat) a templomszentelés szertartásából tizenegy szempontot emel 

ki, ezek közül több Pelbártnál is megjelenik hasonló magyarázattal.236 Arra is találunk 

példát, amikor az allegória fogalmi oldala egyezik, a magyarázandó képi sík ellenben nem 

azonos. Az itáliai szerz  logikusan, következetesen felépített szövege úgy mutatja be a 

szertartást, hogy se a szerz , se az olvasó ne vesszen el az értelmezés részleteiben. Bruno 

allegóriájában többnyire az allegorizálás tropologikus szempontjait érvényesíti. 

                                                 
235 Bruno ennél a pontnál is utal a keresztséggel való párhuzamra: „Et vide ordinem sacramenti: exterius aqua, 
interius Spiritu sancto consecratur. Hoc est enim, quod Dominus ait: Nisi quis renatus fuerit ex aqua et Spiritu 
sancto (Ioan. III, 5.). Ecce aqua, ecce spiritus. In baptismatis igitur sacramento nec aqua sine Spiritu, nec 
Spiritus sine aqua.” I.m. 1095. 
236 A Pelbárt szövegével való teljes egyezést a a táblázatokban a szavak, kifejezések kurzív és félkövér 
szedésével jelzem. Azokban az esetekben idéztem hosszabb, szöveges magyarázatot, ahol ezt az érthet ség, 
véleményem szerint, megkívánta. 
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Hugo de Sancto Victore Speculumában szintén megfigyelhetünk hasonló törekvést.237 Itt 

is els ként a szertartás menetének leírása jelenik meg, majd ezt követi a szertartás egyes 

lépéseinek és az ahhoz használt eszközöknek az allegorikus magyarázata. (5. táblázat) A 

templom konszekrációjához Hugo értelmezésében az oltárszentelés is hozzátartozik, ezt a 

templomszentelés szertartásának bemutatása után tárgyalja.238 Az értelmezés 

kiindulópontja ebben az esetben is a szentelend  templom és a megszentelend  Egyház, 

valamint az emberi lélek párhuzamba állítása.239 A szentelést végz  püspök magát 

Krisztust jelképezi, és mindaz, amit a szertartás során végez, valamilyen módon Krisztus 

megváltó tevékenységére emlékeztet, ezért a magyarázat a rememoratív allegóriákhoz 

sorolható. Hugo helyenként nemcsak az eseményekre, hanem a konszekráció során 

elhangzó, vagy el nem hangzó liturgikus szövegekre is utal, így a templomba belép  pap 

szavaira, valamint arra, hogy miért nem hangzik el az Alleluia a szentelés során. A párizsi 

teológus interpretációja Pelbárténál jóval részletesebb. Így például míg a ferences 

szerzetesnél a templom ajtaján a pásztorbottal bekopogó püspök lényegében egyetlen 

jelenséget, a lélek ajtaján zörget  Krisztust szimbolizálja, addig Hugónál az esemény 

minden egyes alkotóeleme, a püspök, az  elhangzó szavai, a pásztorbot, a kapu kinyitása 

egyenként is jelképes értelemmel bír. Ugyanakkor a Speculum szövege mindezek ellenére 

sem válik áttekinthetetlenné, bonyolulttá. 

Hugo de Sancto Victore 
aqua  poenitentia 
sal sapientia 
trina aspersio  trina immersio baptizandi 
luminaria duodecim totidem apostoli crucis mysterium praedicantes 

pontifex  Christus 

virga eius potestas 
trina percussio caelestium, terrestrium et infernorum dominatio 
interrogatio inclusi  ignorantia populi 
apertio ostii  evacuatio peccati 
Pontifex intrans pacem domui precatur. Christus ingrediens mundum pacem inter Deum et 

homines facit. 
Prostratus pro sanctificatione Dominum orat. 
 

Christus humiliatus ad passionem pro discipulis et 
credituris hominibus orabat: „Pater, sanctifica eos in 
veritate.” (Ioh. XVII.) 

                                                 
237 Hugo de Sancto Victore, Speculum ecclesiae, PL 177, 338–340.  
238 Mivel az oltárszentelés magyarázata Pelbártnál nem jelenik meg, ezért a Speculum értelmezését bemutató 
táblázatban ezt nem is jelenítem meg. 
239 „Quae autem hic fiunt visibiliter, omnia in anima per invisibilem virtutem Deus operatur, quae verum 
templum Dei est, ubi fides fundamentum facit, spes erigit, caritas consumat. Ipsa enim Ecclesia Catholica, 
una ex lapidibus adunata, templum Dei est, quia multa templa unum templum, quorum unus Dominus et una 
fides. Domus ergo dedicanda est anima sanctificanda.” I.m. 339. 
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Surgens non salutat, sed orat tantum. 
 

Quia non est applaudendum iis, qui nondum 
sanctificati sunt, sed pro ipsis orandum. 

descriptio alphabeti in pavimento  simplex doctrina fidei in corde humano 
Versus a sinistro angulo orientis ductus in dextram 
occidentis crucem exprimunt. 
 

Collectionem utriusque populi figurant. Licet enim 
ab oriente transiens Christus, tamen in sinistra 
reliquit Iudeos, quia infideles, et venit ad gentes. 

cambuca, qua scribitur  
 

Mysticat ministerium doctorum, quo facta est 
conversio gentium et perficienda Iudaeorum. 

Deinde stans ante altare Deum in adiutorium 
invocat.  
 

Significat eos, qui percepta fide ad pugnam se 
praeparant. Et quia adhuc sunt in certamine, quasi 
inter suspiria, nondum Alleluia adiungitur. 
aqua - populus 
sal – doctrina 
cinis – memoria passionis Christi 

Aqua benedicta cum sale et cinere, etiam addito 
vino aquae misto. 
 

vinum aquae mistum – Christus deus et homo, 
vinum divinitas, aqua humanitas 

aspersorium hyssopo humilitas est. 

5. táblázat 

 

Mindez nem mondható el a cremonai Sicardus Mitraléjában olvasható 

liturgiamagyarázatról,240 mely egyrészt elkülöníti a templomon kívül és a templomban 

zajló eseményeket, valamint a konszekráció magyarázatának részeként tárgyalja az 

oltárszentelés szertartását is. A templomon kívüli történéseket a szertartás bevezet jének 

tekinti (prooemium dedicationis), az ezt követ  eseményeket Krisztus passiójával állítja 

párhuzamba. Sicardus interpetációjának része az ereklyék elhelyezésének magyarázata is, 

végül a szertartás utolsó részét képez  mise már az eljövend  mennyei dics ség 

el képeként jelenik meg. Látható, hogy az alapvet en rememoratív megközelítés mellett itt 

már anagogikus szempontok is megjelennek. Sicardus szövegében a szertartás és annak 

magyarázata az el z  két forrástól eltér en párhuzamosan jelenik meg, ami tovább 

bonyolítja a szerz  gondolatmenetét. A Mitrale a Speculumhoz hasonlóan, de annál sokkal 

részletesebben foglalkozik a szertartás folyamán elhangzó liturgikus szövegek 

magyarázatával, s t a szertartást végz  f pap és a szolgálattev k mozdulataival. 

Interpretációját bonyolítja az is, hogy az egyes jelenségekhez esetenként több magyarázatot 

is f z.241 (6. táblázat) 

Sicardus Cremonensis 1. 
aqua – baptisma Ante fores Ecclesiae faciat 

exorcismum salis et aquae dicens: 
„Deus in adiutorium meum 

sal – sapientia 

                                                 
240 Sicardus Cremonensis, Mitrale, CCCM 228, 26–40.  
241 A táblázatban az áttekinthet ség kedvéért az ereklyék elhelyezésének allegóriáját nem tüntetem fel, mivel 
a vizsgált és vizsgálandó szövegekben mindezek, különös tekintettel az oltárszentelésre, elkülönítve 
szerepelnek, ezeket az adott helyen lábjegyzetben közlöm. 
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intende” etc. sine Alleluia.  
Ex hac aqua tantum episcopus foris 
in circuitu aspergit ecclesiam, et 
pro ipsius benedictione Deum 
exorat. 

Sanctae Trinitatis in baptismate invocatio, quam in mundi circuitu 
faciendam gentibus, Dominus apostolis imperavit dicens: „Ite, 
baptizate eos, in nomine Patris, Filii, et Spiritus Sancti.” 

Duodecim candelae in circuitu 
ecclesiam illuminant. 

Quia duodecim apostoli gentes doctrinae lumine illustrabant. 

Tria responsoria, quae interim 
decantantur. 

Hilaritas trium ordinum fidem suscipientium scilicet, Noe, Daniel 
et Iob. 

Aspergunt atrium aqua. Atrium est Christus per quem in caelestem Hierusalem patet 
ingressus. 

hyssopus Herba humilis, quae in petra nascitur, et medicandis corporibus 
adaptatur, ideoque significat humilitatem. 
Trina percussio est trina Christi potestas in coelo, in terra et in 
inferno. 
Ter percutit, cum (Deus) impios verbis asperis increpavit. 

Ter, quia fidem Trinitatis docuit. 

Veniens episcopus ante ostium 
ecclesiae cum baculo ter percutit 
superliminare dicens: „Tollite 
portas principes vestras.” 

Hac percussione diabolus pellitur, qui per fugientem diaconum 
intelligitur. (…) Si autem archidiaconus fuerit, Luciferum 
repraesentat. 

Ingrediens episcopus ter dicat: 
„Pax huic domui.” 

Christus ingrediens mundum pacem attulit hominibus bonae 
voluntatis, eos sanctae reconcilians Trinitatis. 

Prosternit se pontifex in oratione 
pro ecclesiae consecratione. 

Se Christus humiliavit pro Ecclesiae sanctificatione. 

clerus orans et litanias concinens Apostoli, qui pro Ecclesiae et animarum sanctificatione ad Deum 
intercedebant. 

Surgens pontifex per Dominus 
vobiscum populum non salutat, sed 
per Flectamus genua ad orationem 
invitat. 

Infideles non sunt salutandi, sed ad poenitentiam provocandi, et 
nondum sanctificatis non est applaudendum, sed pro eis orandum. 

In pavimento duo alphabeta 
describitur. 

Per quae utriusque Testamenti scientiam, vel Sacrae Scripturae 
intelligentiam, scilicet litteram et spiritum intelligimus. 
Sinister angulus orientis est Iudaea. 
Dexter angulus occidentis est gentilitas. 

Scribitur a sinistro angulo orientis 
usque ad dextrum angulum 
occidentis. Dexter angulus – Ecclesia primitiva, in qua lux est orta fidei. 

Sinister occidentis sunt reliquiae Israel, quae adhuc sinistrant, et 
usque ad mundum occiduum sinistrabunt. Igitur a dextro scribitur 
in sinistrum, quia post gentium plenitudinem Israel convertetur ad 
fidem. 

Primum quidem alphabetum 
Graeca lingua, secundum scribitur 
in Latina. 

Illa nam prior est et sapientia pollet, haec sequens est, et potentia 
praeeminet. 

Utrumque autem per baculum 
scribitur. 

Haec omnia per praedicatores aguntur. 

Sic autem scribitur, ut in forma 
crucis in medio pavimento 
conveniant 

Duo Testamenta fidem edocent passionis, tum quia duo populi 
salvantur in mysterio crucis. 

De pavimento, si qua sunt ibi 
corpora infidelium evellantur.242 

Pavimentum enim pectoris nostri evacandum est quisquiliis et 
omnis mortalis contagione peccati.  

Accedens itaque pontifex ad altare Christus ad aram crucis accedens Patris auxuilium invocavit et ad 

                                                 
242 Ezzel a ponttal ér véget a Sicardus által bevezetésnek nevezett rész, ami ezután következik, az nagyrészt az 
oltárszentelésre vonatkozik, és Krisztus passiójára emlékeztet. „hucusque fuit quasi prooemium dedicationis, 
abhinc incipiet ecclesiae dedicatio et ideo per hoc, quod sequitur, Christi passio et Spiritus Sancti effusio 
figuratur.” I.m. 31. 
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ad benedicendum aquam, dicit: 
„Deus in adiutorium meum 
intende”, et subiugit: „Gloria Patri” 
sine Alleluia. 

Trinitas gloriam manifestandam mortem subiit, licet Alleluia 
dumtaxat post resurrectionem manifesta operis exhibitione cantavit. 

Sal – sapientia. 
Cinis – Christi humana natura. 
Aqua – populus 
Ergo sal et cinis miscentur, cum Verbum caro efficitur, quae per 
signum crucis, aquae miscentur, cum populus in Christi passione 
salvatur. 
Vinum significat, quod hanc redemptionem divinitas operatur.  
Vel quod tristitia passionis versa est in gaudium resurrectionis. 

Per hanc aquam Spiritum Sanctum accipimus, de quo dicitur: „Qui 
credit in me, flumina de ventre eius fluent aquae vivae.” 
Commiscentur sal, cinis et vinum, quia quos Spiritus lavat, 
sapientia condiuntur, poenitentiae pulvere asperguntur, et spirituali 
intelligentia inebriantur. Igitur Ecclesia foris et intus lavatur, ut qui 
salvandus est, aqua et spiritu renascatur. 

Sal, cinis et aqua benedicitur, et 
cruce facta commiscentur, et 
demum vinum apponitur. 

Vel sal doctrina fidei, cinis memoria passionis Christi, vinum aquae 
mistum divinitas iuncta humanitati. Sic ergo sanctificamur doctrina 
fidei, et memoria passionis Christi, ut iugamur capiti nostro Dei et 
homini. 

Cum pollice de aqua ista cruces 
faciat in altari in medio et per 
quatuor cornua. 

Altare (in hoc loco) designat Ecclesiam primitivam, in cuius medio 
crucem fecit, dum in medio terrae, scilicet Hierusalem, passionem 
subiit. 
Quatuor enim cornua significavit, dum quatuor partes mundi cruce 
salvavit. 
Ecclesiam Hierosolymis baptizari praecepit, ut Sancti Spiritus 
septem dona perciperet. 

Altare septies aut ter aspersit. 

Cum in sanctae Trinitatis nomine baptizatur, vel cum Ecclesia a 
peccatis cogitationis, locutionis et operis emundatur. 

Ter aspergit ecclesiam in circuitu 
ab oriente in occidentem, et per 
medium semel in formam crucis. 

Christus totam Iudaeam aut omnes gentes baptizari praecepit in 
nomine Trinitatis. 
In circuitu quod Dominus curam suorum habens mittit angelum 
suum in circuitu timentium se. 

Cantatur psalmus: „Laetatus sum¸ 
Exsurgat Deus; Qui habitat” etc. 

Quoniam apostolis mysterium resurrectionis, sacramentum 
baptismatis praedicantibus inimicorum rabies est dissipata, et 
domus Domini firmiter aedificata. 

Fundit aquam ad basim altaris. De Hierusalem fons erupit ipse baptismatis,  
vel committens Deo, quod in tanto sacramento vires humanas 
excidit. 

Altare post linteo tergitur. 243 Ad instar passionis Christi Ecclesiae primitivae tribulatio mitigatur. 

                                                 
243 Itt következik a szövegben az ereklyék elhelyezésének szertartása, a táblázat túlbonyolítását elkerülend  
ennek menetét és allegóriáját itt idézem: „vadit pontifex ad reliquias et cum processione, oratione, reverentia, 
magna devotione portat eas ad locum sibi a diacono praeparatum. Ita Christus postquam nobis locum 
praeparavit, iustos, qui in praesenti nocte vigili mente se a malis custodiunt, assumit et in domum Patris sui 
perducit. Unde cantatur: Ambulate sancti Dei, ingredimini in civitatem Domini, id est coelestem Hierusalem, 
haec est enim Ecclesia nova, in qua populus adorabit Dominum in aeternum. Hic cantus ibi gaudium 
angelorum, animas cum gaudio recipientium. (…) Antequam pontifex intret ecclesiam, cum reliquiis 
circumeat eam, ut sint illius ecclesiae protectores. (…) Post cum chrismate signum crucis faciat in 
superliminari per quod innuitur, quod non debemus erubescere portare in frontibus sigillum passionis Domini 
nostri Iesu Christi. (…) Pontificem ingredientem populus comitatur ut Christi et sanctorum protectione 
gubernetur, ideoque mediator pro fidelibus interpellat. Cum autem ad sepulchrum venerit ad recondendas 
reliquias, extendat velum inter altare et populum, quia loca vel cubilia animarum secreta sunt a visione 
mortalium. (…) deinde ponit chrisma in confessione per quatuor angulos in cruce dicens: Sanctificetur hoc 
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Pontifex, qui crucem facit de oleo 
altaris sancto, in medio altaris, et 
per quatuor cornua ipsius 

Christus est, qui super Ecclesiam primitivam Spiritum sanctum, per 
fidem passionis effudit, et per eam, ad quatuor mundi climata 
dilatavit. 

Ter cantatur: „Erexit Iacob lapidem 
in titulum.” 

Illa enim Ecclesia fuit titulus aliarum. 

Ter altare ungitur, bis oleo sancto, 
tertio chrismate. 

Quoniam Ecclesia fide, spe, caritate, quae est maior ceteris, 
insignitur. 
Haec unctio est fides passionis, quae per apostolos a Iudaeis 
pervenit ad gentes. 

Deinde per parietes ecclesiae 
duodecim cruces cum chrismate 
facit, incipiendo a dextro 
perveniens ad sinistrum. 

Vel potius est unctio haec gratia Spiritus Sancti, cuius plenitudo 
exsistens in capite Christi, descendit in barbam, barbam Aaron, id 
est in apostolos, qui crucis mysterium, per quatuor parietes 
ecclesiae, id est quatuor mundi climata, praedicaverunt, et fidem 
Trinitatis etiam addiderunt., unde in unoquoque pariete tres cruces 
rationabiliter imprimuntur. 

incensi frequentatio Continua Christi sacerdotis atque pontificis pro nobis apud Deum 
Patrem interpellatio. 

Post haec benedicantur vasa, 
vestes, linteamina, cultui 
mancipanda. 

Utensilia benedici est opera nostra ad Deum referri. 

altare vestitur animam immortali et incorruptibili corpori iungi 
altaris ultima benedictio Illam finalem significat benedictionem, qua dicitur: „Venite, 

benedicti Patris mei.” 
Ornatur ecclesia et acceduntur 
luminaria. 

Tunc enim opera iustorum splendescent. 

Tunc missa cantatur, venit pontifex 
sollemniter indutus, et cantatur in 
laetitia.244 

Tunc enim videbitur Dominus a nobis facie ad faciem in gloria sua. 

6. táblázat 

 

A Mitrale szövege alapján készített táblázatból jól látható, hogy az allegorikus néz pont 

alkalmazása mennyire részletez , a szertartás minden egyes momentumára kiterjed  

liturgiamagyarázatot eredményezhet. Sicardus gondolatmenetében egészen különösnek 

t n  megállapításokkal is találkozhatunk, így amikor a pap mell l eltávozó diakónus 

alakját a templom megszentelt közeléb l eltakarodó ördöggel állítja párhuzamba. Mivel a 

cremonai püspök a szertartás minden részletét bevonja az elemzésbe és esetenként több 

értelmezési lehet séget is közöl, ezért nem meglep , hogy több egyezés is található Pelbárt 

gondolatmenetével. A Mitrale nagyív  elemzése a templomszentelés egészét mint az 

                                                                                                                                                    
sepulchrum in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, id est firmentur nobis ista cubilia in perpetuum propter 
fidem passionis Christi, quam praedicastis per quatuor climata mundi. Deinde ponit tres portiones incensi, 
quasi dicat et rursus firmetur nobis, quod a sancta Trinitate vestris orationibus impetrastis, postea vero 
reliquiae in sepulcro sigillantur et animae in caelestibus collocantur. Unde rationabiliter dum ista fiunt: In 
caelestibus regnis, etc. a clero cantatur. Tabula chrismate confirmata et superposita est protectio Iesu Christi, 
unde cantatur: sub altare Dei sedes accepimus, haec est requies sempiterna, quae nobis calce, id est caritatis 
glutino, consolidatur.” I.m. 34–35. 
244 Az ünepélyes miséhez kapcsolódóan a Mitrale beszél még a pap öltözetének és az oltárnak a 
szimbolikájáról. I.m. 38. 
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üdvösség történetének folyamatát mutatja be, melynek középpontjába Krisztust és az 

egyetemes Egyházat helyezi.245 

Sicardus a templomszenteléshez kapcsolódóan közöl egy morális értelmezést is, aminek 

a kiindulópontja az ember és a templom azonosítása az ünnephez kapcsolódó episztolára 

hivatkozva.246 Itt már nem tér ki – érthet  módon – a szentelés menetének bemutatására, 

egy, az el z nél jóval egyszer bb, áttekinthet bb megközelítés ad. 

Sicardus Cremonensis 2. 

cor altare in templo 
sal  scientia 
pulvis poenitentia 
aqua Spiritus Sanctus 
vinum sapientia 

reliquias ponere mandata Domini et exempla sanctorum memoriter retinere 
in altari incensum et chrisma ponuntur bona opinio, bona opera 
oleum misericordia 
summus sacerdos  Summus ille Pontifex 

7. táblázat 

 

A két elemzés szimbolikája lényegében megegyezik, de utóbbi egyfajta személyesebb 

aspektusra összpontosít, az el z  értelmezést l eltér en, az Egyház egyetemes küldetését l 

megkülönböztethet en a személyes megszentel dés folyamatára irányítja a figyelmet.247 E 

három szerz  szövege alapján kirajzolódik a szertartás magyarázatához kapcsolódó kett s 

közelítés, mely az események és jelenségek hasonló szimbolikáján alapulva hol az 

egyetemes Egyház, hol a hív  lélek szerepére és feladataira koncentrálva értelmezi a 

templom dedikációját. E két közelítés többnyire a rememoratív és a morális allegóriát 

alkalmazza. A közelítésnek ez a kett ssége a prédikációirodalomban, így Pelbárt két 

templomallegóriájának szempontrendszerében is nyomon követhet . 

Hangsúlyozni kell azonban ismét, hogy az eddig vizsgált szövegekr l nem mint konkrét 

forrásokról beszélünk, hanem a templom konszekrációjához kapcsolódó magyarázatok 

forrásvidékének tekinthetjük ket. A helyenként többféle értelmezési lehet ség és a 

szertartás aprólékos megjelenítése nyilvánvalóvá teszi, hogy a liturgiamagyarázat ebben a 

formában nem is alkalmas arra, hogy egészében egy prédikáció részét képezze, viszont 

                                                 
245 „Domus consecratio Chrsiti est et Ecclesiae, (…) et hoc per singula dedicationis insignia demonstremus.” 
I.m. 27. 
246 Homo quidem est ecclesia, iuxta quod Paulus in hodierna epistola dicens: „Dei aedificatio estis.” I.m. 40. 
247 „Hoc altare nostrum orationibus fumigemus, virtutibus adornemus, ut in eo nos ipsos hostiam vivam Deo 
placentem offerre possimus, ut simus hostia templi et templum Dei.” I.m. 37. 
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egyfajta mintát, példatárat jelenthet a liturgia magyarázatát az egyszer bb hívekhez is 

közelíteni szándékozó prédikátorok számára. A prédikátor, így Pelbárt is inkább 

fordulhatott, és nagy valószín séggel fordult is, az olyan jelleg  összefoglaló m vek felé, 

mint a korábban már említett Rationale divinorum officiorum, melynek els  könyvében 

jelenik meg a templomszentelés szertartásához kapcsolódó allegorikus értelmezés, mely 

jórészt a fent ismertetett elképzelések összefoglalása.  

Durantus bevezet jében felhívja a figyelmet arra, amire már a korábbiak kapcsán 

következtettem, hogy maga a templomszentelés két értelmezést rejt: kifejezi egyrészt az 

Egyház, másrészt a lélek Krisztussal történ  eljegyzését,248 vagyis van üzenete az egész 

Egyház és a hív  ember számára is. E kett t azonban nem tárgyalja külön a kézikönyv, 

legfeljebb annyiban érzékelteti, hogy a szertartás egyes lépéseihez többféle magyarázatot is 

f z. A Rationale az oltár megszentelését a szertartás részének tekinti, erre többször is utal, 

de annak részletes bemutatásával és értelmezésével külön fejezetben foglalkozik. (8. 

táblázat) 

Durantus 
aqua baptismus 
sal sapientia 
trina interius et exterius cum hyssopo 
ex aqua benedicta aspersio 

trina baptizandi immersio 

tria responsoria hilaritas trium ordinum fidem suspicientium, scilicet Noe, 
Daniel et Iob 
Triplex circuitus, quem Christus fecit propter Ecclesiae 
sanctificationem: venit de caelo in mundum, de mundo 
descendit in limbus, de limbo rediens et resurgens ascendit in 
caelum. 
Ecclesia ad honorem Trinitatis dedicatur. 

triplex vero circuitus, quem episcopus 
aspergendo facit 

triplex status salvandorum de ecclesia, qui sunt virgines, 
continentes et coniugati 

Triplex ius, quod Christus habet in Ecclesia sua, propter quod 
sibi debet aperiri: est enim sua creatione, redemptione et 
glorificationis promissione.  
Pontifex – Christus  
virga eius – potestas Christi 

trina ad superliminare ostii percussio  
 
 
 
 

praedicatio evangelica  
virga pastoralis – sermo divinus  
ianuas percutere – aures audientium praedicationis voce pulsare  
portae – aures, per quas ad corda audientium sanctae 
praedicationis verba introducimus 
 

                                                 
248 „Et est notandum, quod consecratio duo effcit, nam ipsam ecclesiam materialem Deo appropriat et 
nostram, scilicet tam Ecclesiae, quam fidelis animae, desponsationem insinuat.” (…) Sed in consecratione 
(domus) dotatur et transit in propriam Iesu Christi sponsam quam sacrilegium est per adulterium ulterius 
violari.” Durantus, Rationale, CCCM 140, 67–68. 
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Per praedicationem pastorum infideles venient ad fidei 
consensum. 
Numerus iste notissimus et sacratissimus, sine invocatione 
Tinitatis nullum fit in ecclesia sacramentum. 

interrogatio dyaconi inclusi ignorantia populi 
apertio ostii evacuatio peccati 
trina proclamatio: „Tollite portas” triplex Christi potestas, in caelo, in mundo et in inferno 
ingrediens episcopus dicit: „Pax huic 
domui” etc. 

Christus mundum ingrediens pacem inter Deum et hominem 
fecit. 

Episcopus prostratus orat pro 
sanctificatione domus. 

Christus humiliatus ante passionem pro discipulis et credituris 
omnibus orabat. 

Episcopus surrexit, orat sine 
salutatione. 

Cum ecclesia nondum sit quasi baptizata, et qui catechumeni 
tantum sunt, non sunt digni, ut eis fiat applausus, est tamen pro 
eis orandum. 

clerus orans et litaniam concinens Apostoli, qui pro Ecclesiae et animarum sanctificatione ad 
Deum intercedebant. 
coniunctio seu unio in fide utriusque populi, Iudaei videlicet et 
gentilis per crucem Christi facta 

Pagina utriusque Testamenti, quod per crucem Christi 
adimpletum est. 

Sanctam intelligentiam pertingere non valet, qui crucis 
mysterium non recipit et Christi passione non se credit esse 
salvandum. 

in pavimento ecclesiae scribitur 
alphabetum  
in modum crucis litteris Graecis et 
Latinis 
 

Articuli fidei, ecclesiae enim pavimentum est nostrae fidei 
fundamentum. 

crux versus ex transverso ecclesiae 
ductus, videlicet unus a sinistro angulo 
orientis in dextrum occidentis et alter a 
dextro orientis in sinistrum occidentis 

Populus ille, qui prius erat dexter, factus est sinister, et qui erat 
in capite, factus est cauda, et econverso. 

baculus pastoralis apostolorum doctrina vel doctorum ministerium 
aspergitur ter interius tota ecclesia Quia exterior ablutio sine interiori nil prodest.  
Aspergitur procedendo ab oriente in 
occidentem et per medium semel in 
formam crucis. 

Christus totam Iudaeam aut omnes gentes baptizari praecepit in 
nomine Trinitatis, cui baptismo tribuit efficaciem in ministerio 
passionis. 
propter daemonum terrorem 

propter triumphi ostensionem 

duodecim cruces in parietibus ecclesiae 
depictae chrismantur 

ut earum inspectores Christi passionem et passionis fidem ad 
memoriam reducant 

duodecim luminaria Apostoli, qui per fidem crucifixi totum mundum illuminaverunt. 
8. táblázat 

 

Pelbárt allegóriája a Rationaléval is több ponton hasonlóságot mutat. Az eddig látott 

párhuzamok mellett itt megjelenik a templom ajtaján történ  három kopogás 

értelmezésénél Krisztus három „jogának” a gondolata, amit az Egyházban a teremtés, a 

megváltás és a megígért dics ség révén gyakorol. Ezeket Pelbárt is a három kopogtatáshoz 

kapcsolja, de nem jognak, hanem Krisztus jótéteményeinek nevezi.  

A templomszentelési rítus allegorikus értelmezésének forrásait vizsgálva kirajzolódnak 

az értelmezés lehet ségei, melyek bizonyos pontokon minden szerz nél azonos módon 
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jelennek meg, ami az értelmezni kívánt jelenség sajátosságaiból is következik, így például 

a kereszt, a tizenkettes vagy hármas szám értelmezési lehet ségei, ugyanakkor minden 

allegorizmus más, amennyiben ezeket az azonosságokat a szerz k a szertartás más-más 

momentumához kapcsolják. 

 

4.2.6.5. A templomszentelési szertartás allegorizmusai kortárs használatú prédikációs 

segédkönyvekben 

 

Ahhoz, hogy a Pelbárt sermóiban megjelen  allegorizmusok sajátosságai, valamint a 

liturgiakommentároktól való eltérései körvonalazódjanak, leginkább a hasonló m fajú 

szövegekkel történ  összehasonlító vizsgálat nyújthat segítséget. A templomszentelési rítus 

allegorikus értelmezése a Dedicatio ecclesiae ünepére írt kortárs sermók jellegzetes témái 

közé tartozik. A „Verteilte Digitale Inkunabelbibliothek” honlapon szerepl  prédikációs 

segédkönyvek közül tizenegy tartalmaz a Dedicatio ünnepére írt legalább egy beszédet, 

melyek között több olyan is található, mely a templomszentelés szertartásával foglalkozik. 

Bizonyos szerz k esetében felhasználtam még a „Münchener Digitalisierungszentrum” 

digitális könyvtárának snyomtatvány-summáit is.249 Elemzésemben az egyes szerz k 

elképzeléseit id rendi sorrendben mutatom be. 

A Dedicatio ünnepére írt prédikációk, ha említik, akkor els orban a templomszentelési 

rítusnak a személyes lelki életre vonatkozó magyarázatával foglalkoznak. Clairvaux-i 

Bernát az ünnepre szánt második beszédében igen részletes, de nem annyira 

rendszerezett250 értelmezést közöl (9. táblázat). Bevezet  gondolatmenetében az ünnepnap 

tényéb l kiindulva szólítja fel a híveket mindannak a saját lelki életükben való utánzására, 

ami a szentelés során a templommal történik, majd  is a Krisztust szimbolizáló f pap 

szerepére hivatkozik.251 A Bernát által ismertetett szertartás négy eleme Pelbártnál is 

megjelenik, ám Bernát a szertartás befejez  áldását is kiemeli. Az allegorizmust vizsgálva 

ugyanakkor alig találunk teljes egyezést a két szövegben, egyedül a b nbánat könnyeinek 

                                                 
249 http://www.digitale-sammlungen.de/index.html?c=startseite&l=de (2013.09.29.) 
250 A mondanivaló rendszerezését táblázattal igyekeztem megoldani, így az abban szerepl  idézetek 
esetenként más sorrendben lelhet k fel az eredeti szövegben. 
251 „In nobis proinde spiritualiter impleri necesse est, quae in parietibus visibiliter praecesserunt.” (…) ”Haec 
quidem in hac visibili domo fecere pontifices; haec Christu assistens pontifex futurorum bonorum invisibiliter 
quotidie operatur in nobis.” Bernardus Claraevallensis, Sermo secundus in dedicatione ecclesiae = Sermones 
de tempore et de sanctis et de diversis, Peter Drach, Speyer, 1481–1482. 345. 
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párhuzamba állítását a szenteltvízzel. Megjelenik még Krisztus keresztjének elkerülhetetlen 

vállalása, amit azonban a ciszterci apát a keresztek krizmával történ  megkenéséhez, míg 

Pelbárt a keresztek felrajzolásának magyarázatához kapcsol. 

Bernardus Claraevallensis 
aspersio - Aspergit nos hyssopo, ut mundemur, lavemur, dealbemur (…) quae est humilis herba 

et pectoris purgativa 
- Lavat nos in confessione, lavat nos lacrimarum imbre, lavat sudore poenitentiae, 
magis autem lavat nos aqua illa pretiosissima, quae de fonte pietatis, id est ab eius latere 
emanavit. Aqua sapientiae salutaris, quae est timor Domini.  
- Condimentum salis admiscens, ne sit insipidus timor sine spe, sine devotione. 

inscriptio Inscribit digito Dei non iam in lapide, sed in tabulis cordis carnalibus, propheticam 
implens promissionem, qua se pollicitus est carneum cor esse daturum, id est non 
obstinatum, non iudaicum, sed pium, sed mansuetum, sed tractabile, sed devotum. 

inunctio Unctio spiritualis gratiae adiuvet infirmitatem nostram, observantiarum et multimodae 
poenitentiae cruces devotionis suae gratia liniens, quia nec est sine cruce sequi 
Christum. 

illuminatio Iam lucernam suam Christus non ponit sub modio, sed super candelabrum, quia tempus 
est ut luceat lux nostra coram hominibus, et videant opera nostra bona 

benedictio In benedictione sunt praemia. In benedictione tota complebitur gratia sanctificationis 

9. táblázat 

 

Wernherus de Sancto Blasio Deflorationes patrum cím  beszédgy jteménye nem 

sz kölködik a templomszentelés ünnepére szánt beszédekben. A hat sermo közül az els  

tartalmazza a templom és az oltár szentelésének leírását, valamint azoknak rendkívül 

részletez , a szertartás minden momentumára kitér  misztikus értelmezését,252 a lélek 

templomának megszentel dését: „Domus dedicanda sanctificanda anima est.” (10. 

táblázat) Bár a Deflorationes értelmezésének lényege alapvet en a lélek megtérése, 

megszentel dése, mégis azt láthatjuk, hogy ezek a szempontok az egyetemesebb 

üdvtörténeti vonatkozásokkal keveredve jelennek meg az értelmezésben, ilyen például a 

kereszt padlóra rajzolásának magyarázata, melynek iránya jelzi, hogy a hit a zsidóságtól 

jutott el a többi néphez. Pelbárt rendszeréhez képest a Deflorationes több momentumra 

támaszkodik, szinte darabokra szedi a templom ajtaján a pásztorbottal bekopogó és 

imádkozó f pap figuráját, mivel a mozzanat minden egyes eleme (a f pap alakja, a 

pásztorbot, a kopogás stb.) önálló jelentés hordozójává válik. Mindez Pelbártnál egyetlen 

értelmezend  egységnek felel meg. Ugyanakkor Wernherus nem foglalkozik a tizenkét 

                                                 
252 Mivel az összehasonlító vizsgálat kiindulópontjának Pelbárt szövegét tekintem, ezért a prédikációk 
oltárszenteléshez kapcsolódó allegóriáit nem közlöm a táblázatban, természetesen annak tudatában, hogy a 
liturgiakutató számára az oltárszentelés szertartása nem választható el a templomszentelés szertartásától. 
Wernherus, Abbas Monasterii S. Blasii, In dedicatione ecclesiae = Deflorationes patrum, Michael Furter, 
Basel,1494. 269. 
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kereszttel, csupán az elé helyezett tizenkét gyertyával, nem említi sem a krizmát, sem a 

tömjént. 

Wernherus de Sancto Blasio 
aqua poenitentia sordes abluens peccatorum 
sal sermo divinus increpatione mordens et condiens corda insipida 
trina aspersio trina mersio est purificandi per aquam 
duodecim luminaria Apostoli Ecclesiam per quattuor mundi partes illuminantes et crucis 

mysterium per totum mundum deferentes. 
pontifex  Christus est 
virga potestas 
trina super liminaris 
percussio 

caeli terraeque et inferni dominatio 

interrogatio inclusi ignorantia populi 
apertio ostii sublatio peccati 
Pontifex ingrediens 
ecclesiam pacem Domini 
imprecatur. 

Christus mundum ingrediens pacem inter Deum et hominem facit. 

Prostratus pro 
sanctificatione domus 
orat. 

Christus humiliatus pro discipulis et pro credituris omnibus patrem orat 
dicens: „Pater, sanctifica eos in nomine tuo.” 

Surgens autem ab 
oratione populum non 
salutat. 

Qui necdum sanctificati sunt, applaudendum non est istis, sed orandum pro 
ipsis. 

descriptio alphabeti simplex doctrina fidei 
pavimentum  cor humanum 
Ductus a sinistro angulo 
orientis in dextrum 
occidentis et item a dextro 
angulo orientis in 
sinistrum occidentis, 
formam crucis exprimit. 

Quae mentibus hominum per fidem evangelicae praedicationis imprimitur. Et 
quia primum fides in Iudeis fuit, et postea ad gentes transivit, et rursum in 
fine cum plenitudo gentium intraverit, tunc omnis Israel salvus erit. Utriusque 
ergo populi collectionem, hi duo versus significant in crucis effigie compacti. 

cambuca sive virga 
pastoralis 

Mysterium significat doctorum, quorum studio et praedicatione et conversio 
gentium facta est, et perficienda est Iudeorum. 

Quod stans ante altare 
Deum in adiutorium 
invocat. 

Significat eos, qui praecepta fidei cognitione se ad bona opera et ad luctam 
contra invisibiles hostes accingunt, et quia de suis viribus minus praesumunt, 
divinum auxilium sibi adesse deposcunt. In quo quia certantium labor 
exprimitur, quasi inter suspiria et gemitus, nondum Alleluia nominatur. 

Aqua benedicitur cum 
sale et cinere addito vino 
aqua mixto. 

Aqua populus est, sal doctrina, cinis passionis Christi memoria, vinum aqua 
mixtum Christu Deus et homo. Vinum divinitas, aqua mortalitas. Sic enim 
populus sanctificatur doctrina fidei et memoria passionis Christi, unitus capiti 
suo Deo et homini. 

Ecclesia interius aqua 
sanctificata aspergitur 

ut et intus et exterius anima sanctificata ostendatur. 

aspersorium hyssopi humilitas Christi 
10. táblázat 

A templom felszentelésének az egyetemes Egyházra vonatkozó allegóriája figyelhet  meg 

Iacobus de Voragine második templomszentelési beszédében.253 (11. táblázat) A 

gondolatmenet a beszédnek a Királyok könyvéb l származó alapcitátumból indul ki, ennek 

                                                 
253 Iacobus de Voragine, Sermo II. de dedicatione ecclesiae, 487. 
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kapcsán mutatja be és értelmezi a rítust.254 Bár ebben a beszédben az egyetemes Egyházra 

vonatkozó magyarázata a hangsúlyosabb, mégis találhatunk három egyezést Pelbártnak az 

alapvet en személyes lelki életre vonatkozó, morális liturgiamagyarázatával. A Legenda 

Aurea szerz je Pelbárténál jóval részletesebben értelmezi a konszekráció eseményeit, az 

üdvtörténet korszakait, Krisztus küldetését és mindenre kiterjed  hatalmát könnyedén 

összekapcsolja az inkább az egyéni lelki életre vonatkozó szempontokkal. 

Iacobus de Voragine 
Pontifex ecclesiam 
consecrandam tribus vicibus 
circuit ad ostendendum 

- quod consecratur in honorem Sanctae Trinitatis (…). 
- Vel signat tempus, in quo Deus non cessavit circuire, ut nobis posset 
salutem offerre scilicet tempus legis naturae, scriptae et gratiae. Nam in 
tempore legis naturae misit patriarchas (…) in tempore legis scriptae misit 
prophetas (…) in tempore legis gratiae venit ipse. 
- Vel ille triplex circuitus significat triplicem circuitum, quem fecit Christus 
in ipsius ecclesiae militantis consecrationem et salvationem: primus est, 
quo de caelo venit in mundum; secundus, quo de mundo descendit ad 
limbum; tertius est, quo de limbo resurgens ascendit in caelum. 

Episcopus cum baculo 
pastorali ad ostium ecclesiae 
percutit dicens: „Attollite 
portas principes vestras” etc. 

Triplex percussio et triplex acclamatio repraesentat triplex dominium, quod 
Christus merito suae passionis acquisivit, scilicet in caelo, in mundo et in 
inferno. 

Ipsa ecclesia ter aqua 
benedicta interitus et 
exteritus irrigatur 

- ad significandum, quod Christus triplici unda suam Ecclesiam irrigat, 
scilicet unda fluminis in baptismi regeneratione; unda sanguinis in sua 
passione; unda flaminis in Spiritus Sancti missione. 
- Vel triplex irrigatio significat tria genera lacrimarum, quibus anima, quae 
est templum Dei aspergitu et irrigatur: lacrimis compunctionis pro peccatis 
propriis; lacrimis compassionis pro alienis miseriis; lacrimis devotionis pro 
caelesti desideriis. 

In ista autem aqua benedicta, 
qua ecclesia aspergitur, tria 
apponuntur, scilicet vinum, 
cinis et sal 

quia ad hoc, quod aqua lacrimarum nostrarum bene valeat, lavare tria 
debemus apponere, scilicet vinum spiritualis exultationis; cinerem, id est 
memoriam mortis; sal sapidae discretionis. 

Ista aspersio fit cum hyssopo id est cum timore divino. Sicut enim hyssopus purgat fleuma pectoris, sic 
timor Dei purgat peccatum mentis. 

Litteris Graecis et Latinis in 
pavimento scribitur 
alphabetum facta cruce de 
cinere et sabulo de angulo 
orientis usque ad angulum 
occidentis 

- quod quidem repraesentat coniunctionem utriusque populi, Iudei scilicet 
et gentilis in fide vera et per crucem Christi actam. Ita quod ille, qui erat 
dexter, factus est sinister. Et qui erat in capite, factus est in cauda et 
econverso. (…)  
- talis scriptura duobus ordinibus facta significat Dei praecepta in duabus 
tabulis scripta. (…)  
- talis scriptura (…) de cinere et sabulo facta ad innuendum, quod si homo 
vult faciliter Dei praecepta implere, debet habere memoriam dominicae 
passionis et crucis; debet habere memoriam suae mortis; debet etiam 
habere considerationem propriae infirmitatis, quia scilicet ad instar sabuli 
homo est sterilis et infructuosis, nisi a Dei gratia adiuverentur. 

duodecim cruces in ecclesiae 
parietibus depingitur 

- Ipsa crux est Christi vexillum (Ostendatur, quod illa ecclesia est ammodo 
Christi Domino subiugata) - duodecim apostoli hoc vexillum per universum 
mundum deferentes ipsum Christi dominio subiugarunt; crux est baculus 
Christi (daemones terreantur et inde fugiant); crux est lectus Christi, in quo 

                                                 
254 I.m. 486.: „Aedificaverunt templum Domini rex et filii Israel. III Reg. VIII. Sicut templum Dei dedicatum 
fuit a Salomone et filiis Israel ita, ut nunc ecclesiae dedicantur a Christo rege pacifico auctoritate et a 
pontificibus et aliis clericis minoribus ministerio.”  



 71 

ipse requievit. Christus de cruce non descendit, sed in ea mortuus fuit –  
ipse homo de cruce poenitentiae non debet descendere, sed in ea constanter 
debet perseverare. 

ipsae cruces illuminantur et 
chrismate inunguntur 

- Duodecim luminaria significat duodecim apostolos, qui vexillum crucis 
per universum mundum deferentes ipsum per tria Christi dominio 
subiugarunt: per lumen sapientiae; per odorem bonae famae, qui 
significatur per balsamum; per nitorem conscientiae, quae significatur per 
oleum. 
- Illi etiam, qui crucem poenitentiae assumpserunt, ista tria similiter debent 
habere, scilicet lumen conversationis honestae; balsamum redolentis famae; 
oleum devotionis internae. 

11. táblázat 

 

A 13. századi domonkos, Martinus Polonus hat templomszentelési beszédéb l az els  

tartalmaz liturgiamagyarázatot (4. táblázat). A sermo a napi evangélium szavaiból 

kiindulva a domus hármas értelmezési lehet ségére épít,255 mely szerint a szövegben 

szerepl  ház jelentheti Sz z Máriát, a hív  lelket, valamint az Egyházat is.256 A 

templomszentelés allegóriája a lelki ház képéhez kapcsolódik, melynek megszentelése a 

hívek kötelessége. E megszentel dés kezdete a lélek megtisztítása a halálos b nökt l, 

amelyet a holttesteknek a templomból történ  eltávolításához hasonlít.257 Martinus Polonus 

beszédében Pelbárthoz képest hangsúlyosak a templomba belép  pap szavai, ezen kívül a 

szertartásnak ugyanazokat az elemeit veszi sorra. Kétszer említi a tömjént, el ször a tömjén 

illatát, kés bb magát a tömjénezést emeli ki az imádsággal párhuzamba állítva. A szentek 

ereklyéinek elhelyezése Pelbártnál is szerepel, de ott nem a Martinuséhoz hasonló, els  

magyarázathoz, hanem a másodikként tárgyalt értelmezéshez f zve. A táblázatból jól 

látható, hogy a lelki életre vonatkozó magyarázatok mellett helyet kap az Egyház 

történetére vonatkozó megállapítás is, amikor a templom háromszori körbejárását a 

megváltás történetének három korszakához kapcsolja. 

Martinus Polonus 
Circuitio - Christus corda hominum ante legem per patriarchas, in lege per prophetas 

pulsavit, et paene nullus ei ianuam cordis aperuit. Sed in tempore gratiae 
pulsavit et clamavit usque ad sanguinis effusionem et sic a Christianis receptus 
fuit. 

Ingrediens episcopus 
dicit: „Pax huic domui” 

Christus per nativitatem et passionem suam pacem reconciliationis fecit. 

                                                 
255 A beszéd alapcitátuma: Hodie salus huic domui facta est. Lc 19,9 
256 Martinus Polonus, Sermo I. in dedicatione = Sermones de tempore et de sanctis, Georg Husner, 
Strassburg, 1484. 453.: Triplex domus Dei tangitur in hodierno evangelio et officio, cui salus facta est, 
videlicet domus singularis, quae est Virgo Maria, domus spiritualis, quae est fidelis anima; et domus 
materialis, quae est Ecclesia.”  
257 I.h.: „corpora mortuorum de templo eiiciuntur, quia nisi prius de anima peccata mortalia per confessionem 
eiiciantur, sanctificari non potest.”  A templomi temetkezésr l ld. 4.4.1. és 4.4.4. fejezetet. 
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Aspersio - exterius 
simplici aqua et ter 
interius ex aqua 
composita, videlicet 
sale, cinere, aqua et 
vino. 

- Prima aspersio fit in figura contra peccata carnalia, gulae et luxuriae; secunda 
aspersio fit contra spiritualia, scilicet superbiae, invidiae, irae et huiusmodi, 
quae difficilius purgantur 
- Aquae sine sale sunt lacrimae sine sapore et discretione; aquae sine vino 
lacrimae sine consolatione; aquae sine cinere sunt lacrimae sine humilitate. 

Inscriptio - Graeci et Latini receperunt fidem Christi. 
- Christus scribit legem in corde humili. 
- Litterae fiunt in modum crucis, quia praedicatio ecclesiae et fidelis animae 
est in praedicatione crucis Christi. Et hanc praedicaverunt duodecim apostoli, 
quorum imagines in signum huius pinguntur cum cruce parietibus ecclesiae. 

Inunctio - illae cruces 
inunguntur chrismate et 
decorantur lumine et 
thurificantur odore. 

ut crucem Christi portemus hilariter (hoc designatur in unctione), aperte (hoc 
designatur in lumine) ferventer (hoc designatur in thuris incensi odore) 

Cereorum accensio - 
duodecim candelabra 
accenduntur ante cruces 

Apostoli praedicaverunt Christum Deum et hominem crucifixum, et per hanc 
fidem illuminantur omnes, qui sunt in Ecclesia ad cognitionem et 
inflammantur ad devotionem. 

thurificantur cruces ex passione Christi devota provocatur oratio 
reliquiarum depositio in corde firmiter teneantur exempla sanctorum 

12. táblázat 

 

A Pelbárt által többször hivatkozott domonkos teológus, Petrus de Palude 

templomszentelési beszédében megjelen  liturgiamagyarázatot a domus ötféle értelmezése 

vezeti be, a szokásos quadruplex értelmezéshez a szerz  ötödikként kapcsolja Mária 

méhének mint a Megváltó lakhelyének megközelítését.258 A lelket jelképez  domus 

spiritualis megszentel désének lépéseit hat pontban ígéri kifejteni a domonkos szerz . Ez a 

Pomerium nyári részének 104. beszédével mutat hasonlóságot, vagyis, mint fentebb láttuk, 

nem konkrétan a szentelés menetének, inkább a templomhasználatra vonatkozó 

el írásoknak, szokásoknak a szempontjait tartalmazza. A Pelbártnál említett hét 

szempontból Petrus de Paludénél öt megtalálható apró különbségekkel. Pelbárt a szentek 

példájának követését a templomban elhelyezett relikviákhoz köti, a domonkos ezt 

összekapcsolja az erények gyakorlásával, majd a templom megajándékozásával állítja 

párhuzamba. Petrus de Palude hangsúlyozza, hogy miként a templom valamilyen 

elöljárónak van alárendelve, úgy az emberi lélek is alá van vetve a magasabb hatalomnak, 

melynek engedelmességgel tartozik. Pelbártnál az oboedentia helyett két másik szempont, 

a szenteltvíz – keresztség párhuzam, valamint az Isten dicséretének folytonossága kap 

hangsúlyt. 

                                                 
258 „Prima est ecclesia universalis; Secunda est uterus virginalis. Tertia est domus spiritualis. Quarta domus 
materialis. Quinta domus aeternalis.” Petrus de Palude, De dedicatione templi = Sermones thesauri novi de 
sanctis, Strassburg, 1485. 595. Ugyanez az ötös megközelítés jelenik meg az Érdy-kódex templomszentelési 
beszédében is. Érdy-kódex, Nyelvemléktár 4. 210. 
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Petrus de Palude 
Primo per aquam benedictam reconciliatur 
ecclesia et coemeterium 

sic domus spiritualis animae per aquam 
lacrimarum mundatur. 

Secundo domus Dei debet dotari ita spiritualiter debet domus animae dotari 
virtutibus et exemplis sanctorum. 

tertio domus Dei semel dicata debet ita manere et 
nunquam saecularis habitatio fieri 

sic de anima, quae semel dicata Deo est, amplius 
alienari non debet. 

(…) Quarto sicut in domo dei festum dedicationis 
singulis annis peragitur 

sic dedicatio domus spiritualis semel in anno ad 
minus debet fieri: semel in anno debet confiteri 
proprio sacerdoti et sacramentum Eucharistiae 
sumere. 

Quinto in domo Dei sepeliri excommunicatus 
aliquis 

sic in domo spirituali, scilicet anima nullum debet 
admittum peccatum mortale per quod homo 
excommunicatus efficitur. 

Sexto omnis domus Dei debet fore subdita 
praelato 

sic omnis anima potestatibus sublimioribus subdita. 

13. táblázat 

 

Pelbárt kortársa és rendtársa, Laskai Osvát is szerepeltet az ünnepre írt sermójában 

allegorikus liturgiamagyarázatot (14. táblázat). A beszéd els  divíziója arra keresi a választ, 

hogy miért szükséges a templom felszentelése,259 ezután következik a szentelés lépéseinek 

bemutatása, majd azok magyarázata, ami nála is a szertartás személyes, spirituális 

utánzását jelenti.  

Osvaldus de Lasko 
triplex igitur epsicopi circuitus Triplex circuitus Christi, quem fecit pro anima: de caelo venit 

in mundum; de mundo descendit ad limbum; de limbo 
resurgens ascendit in caelum. 

triplex vero ostii percussio Christus Dominus triplex ius habet in anima, quare sibi debet 
aperire: Est enim sua creatione, redemptione et glorificationis 
promissione. 

trina autem eius proclamatio trina eius potestatem, scilicet in caelo, in mundo et in inferno. 
episcopus interius et exterius aqua 
benedicta eam (ecclesiam) irriget, quae 
quidem aqua fit ex quattuor rebus, 
videlicet: aqua vino, sale et cinere 

quod per quattuor expellitur diabolus de templo animae, 
scilicet per aquam lacrimarum, per vinum laetitiae spiritualis, 
per sal discretionis, per opera verae humiliationis.  

episcopus in eccleisae pavimento 
alphabetum ex cinere et sabulo sive 
arena litteris Graecis et Latinis scribit 
in modum crucis incipiendo ex 
transverso angulo orientis usque ad 
angulum occidentis 

populus Iudaicus et gentilis fidelis per crucem Christi uniuntur. 
(transversaliter scribitur hoc ideo, quia populus Iudaicus, qui 
prius erat dexter, factus est sinister, et econverso populus 
gentilis, qui prius erat sinister, factus est dexter.) (crux ex 
transverso ducitur, significat, quod unum testimonium in alio 
continetur); pavimentum – fundamentum fidei; litterae – 
articuli fidei;  

in parietibus ecclesiae consecratae 
cruces scribuntur 

ut daemones inde expulsi videntes signum magni regis 
terreantur et iterum illuc ingredi non praesumant. 
14. táblázat 

                                                 

259 Erre öt szempontot figyelembe véve ad választ: „ut diabolus inde expellatur; ut ibi rei protegantur; ut ibi 
orationes exaudiantur; ut ibi laudes Dei persolvantur; ut ibi sacramenta porrigantur.” Osvaldus de Lasko, 
Sermo de dedicatione ecclesiae, 746.  A negyedik szemponthoz kapcsolódóan tesz említést a kánoni órákról, 
az id pontok magyarázatáról, ahogy azt Pelbártnál is láthatjuk. Ld. a 4.2.6. fejezetet. 
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Osvát a szertartásból Pelbártnál kevesebb momentumot emel ki, nem foglalkozik a tizenkét 

gyertyával, a keresztek krizmával való megkenésével, sem a tömjénezéssel, de még így is 

találhatunk egyezéseket a két szöveg között. Hasonlóság az is, hogy mindkét szerz  

igyekszik átlátható, követhet  magyarázatot adni, Osvát ezt az egyes események 

számozásával igyekszik elérni, ami jól áttekinthet vé teszi szövegét. Megfigyelhet  

továbbá itt is, hogy a magyarázat túlmutat a személyes lelki élet világán, ez, a 

Deflorationes vizsgált sermójához hasonlóan, leginkább a zsidóság üdvtörténeti 

szerepének, valamint az Ó- és Újszövetség összekapcsolódásának említésében érhet  

tetten.  

A 15. századi meisseni prédikátor, Meffret templomszentelési beszédének alapcitátuma a 

Példabeszédek könyvéb l vett idézet: „Sapientia aedificavit sibi domum: excidit columnas 

septema”,260 mely az ünnephez kapcsolódó prédikációk rendszeres kiindulópontja. A 

bölcsesség által épített ház Meffret értelmezésében a templomra utal, melynek hármas 

értelmezését járja körül: ecclesia materialis, ecclesia spiritualis, ecclesia pacifica vel 

tranquilla (domus triumphatorum). A spirituális értelmezés a lélek templomáról beszél, 

melynek ajtaján Krisztus kopogtat,261 de ennél a pontnál Meffret nem veszi fel a „fonalat”, 

hanem visszatér a themához és a lélek templomának hét oszlopáról, a hét szentségr l 

elmélkedik a sermo további részében. Meffret szövege alapján jól látható, hogy nem 

minden spirituális értelmezéshez tartozik hozzá a templomszentelési rítus magyarázata, 

még akkor sem, ha a beszéd gondolatmenetéb l logikusan következne. 

A prédikátoroknál átfogóbban és részleteseben foglalkozik a temlomszentelés 

allegóriájával a 14. századi itáliai szerz , Petrus de Natalibus Catalogus Sanctorum cím  

m vének 10. könyvében,262 ahol a 121. és 122. beszéd (caput) kapcsolódik a dedikáció 

ünnepéhez.263 A szövegek gondolatmenetének több pontja is párhuzamba állítható Pelbárt 

                                                 
260 Pr. 9,1 
261 „Tamen ostium huius domus Christus pulsat secundum illud Apoc. III. Ego sto ad ostium et pulso, si quis 
audierit vocem meam et aperuerit mihi ianuam, intrabo ad illum et cenabo cum illo et ipse mecum. Idcirco tali 
benigno et locupletissimo domino debemus aperire ut cum eo locupletemur.” Meffret, De dedicatione templi 
= Sermones de tempore et de sanctis, sive Hortulus reginae, Anton Koberger, Nürnberg, 1496. 264. 
262 Petrus de Natalibus, Catalogus Sanctorum, Jacobus Giuncti, Lyon, 1543. 
http://books.google.hu/books?id=Zjg8AAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=hu&source=gbs_ge_summary_
r&cad=0#v=onepage&q&f=false (2013.09.29.) 
263 Bár az itt hivatkozott kiadás 1500 utáni, a több mint háromezer legendát tartalmazó m  hozzáférhet  
lehetett Pelbárt számára is, mivel els  nyomtatott kiadása 1493-ban jelent meg. 
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templomszentelési sermóival.264 A 121. beszéd a valóságos templom (ecclesia materialis) 

szentelésének lépéseit és azok allegorikus magyarázatát, míg a 122. sermo a lélek 

megszentel désének lépéseit (ecclesia spiritualis) foglalja össze. (15. táblázat) 

Petrus de Natalibus 
Consecratio Ecclesia materialis Ecclesia spiritualis 
Episcopus ecclesiam 
ter circuit et qualibet 
vice ad ianuam 
veniens baculo 
percutit dicens: 
„Tollite portas” etc. 

Triplex circuitus significat  
- triplicem circuitum, quem fecit Christus 
propter ipsius Ecclesiae sanctificationem: quo 
de caelo venit in mundum, quo de mundo 
venit in limbum, quo de limbo resurgens 
ascendit ad caelum. Primum fuit ad 
salvationem peccatorum, secundum ad 
liberationem damnaturum, tertium ad 
glorificationem beatorum. 
- Vel ecclesia consecratur ad honorem 
Trinitatis 
- Vel triplicem statum salvandorum, qui sunt 
virgines, continentes et coniugati. 
 
Trina ad ostium percussio: triplex ius, quod 
habet Christus in ecclesia: est enim sua 
creatione, redemptione et glorificatione. 
 
Exclamatio (Tollite portas): trinam eius 
potentiam: in caelo, in mundo et in inferno. 

- Primo enim summus pontifex 
Christus ostium cordis clausum 
inveniens circuit, dum peccatum 
oris, cordis et operis ad memoriam 
eius reducit. 
- Secundo ipsum ostium cordis 
clausum ter percutit, ut sibi 
aperiat. Percutit enim ipsum cor 
ictu beneficii, consilii et flagelli. 
- Vel ter percutit dum rationalem 
movet ad peccati cognitionem, 
concupiscibilem ad dolorem, 
irascibilem ad vindictam et 
detestationem. 
 

aquae benedictae 
interius et exterius 
aspersio 

Propter daemonis expulsionem. Fit autem 
haec aqua ex aqua, vino sale et cinere, quia 
quattuor maxime expellunt diabolum, scilicet 
lacrimarum effusio, spiritualis exultatio, 
matura discretio, profunda humiliatio. 
Propter ipsius ecclesiae expiationem. 
Propter removendam maledictionem. 

Tertio ipsum templum spiritualiter 
aqua interius et extra debet 
irrigari. Haec autem trina irrigatio 
trina est lacrimarum effusio, 
mens enim viri sancti, ut dicit 
Gregorius, dolore afficitur 
considerando, ubi fuit, ubi erit, ubi 
est et ubi non est, ubi fuit, inquit, 
in peccato, ubi erit in iudicio, ubi 
est in miseris et ubi non est in 
gloria. 
 
Huic autem aquae admiscentur sal, 
vinum et cineres, quia cum his 
lacrimis debet admisceri vinum 
spiritualis exultationis, sal maturae 
discretionis et cinis profundae 
humiliationis. 
Vel per vinum limphatum 
intelligitur verbum incarnatum, 
per salem sanctitas eius vitae, 
quae est in omnibus condimentum, 
per cinerem passionis eius 
supplicium. His igitur debemus 
cor nostrum aspergere, scilicet 

                                                 
264 Petrus de Natalibus is beszél a templomot jelöl  szavak etimológiájáról, a liturgikus id  felosztásáról, 
amely nála is a templomszentelés indoklásához kapcsolódik, hangsúlyos nála a templom profanizálásának 
magyarázata, ill. rövid templomallegóriát is közöl. 
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beneficio incarnationis, per quod 
provocemur ad humilitatem 
exemplo eius, conversationis, per 
quod informemur ad sanctitatem 
et memoria eius passionis, per 
quam incitemur ad caritatem. 

alphabeti descriptio - Coniunctio utriusque populi, videlicet 
gentilis et Hebrei per crucem Christi factam, 
illa crux ex transverso ducitur ab angulo 
orientis usque ad angulum occidentis ad 
significandum, quod populus dexter factus est 
sinister, et qui erat in capite factus est in 
cauda et econverso. 
- Repraesentat paginam utriusque Testamenti. 
- Tertio repraesentat articulos fidei, quibus 
rudes et neophyti de utroque populo 
erudiuntur. 

Quarto in hoc templo cordis 
scribitur spirituale alphabetum 
sive spiritualis scriptura. Quae 
quidem triplex est, scilicet 
dictamina faciendorum, 
testimonia divinorum 
beneficiorum et accusatio 
propriorum delictorum. 
 

in XII locis crucis 
impressio, 
illuminatio et 
inunctio 

Propter daemonum terrorem, propter 
triumphalem ostensionem, cruces enim sunt 
vexilla Christi, ut ostendatur enim, quod locus 
ille dominio Christi est subiugatus, cruces 
depinguntur, sicut quando civitas aliqua ab 
imperatore capitur, imperiale vexillum in ea 
erigitur.  
Propter apostolorum repraesentationem 
(…), qui per fidem crucifixi mundum 
illuminaverunt. 
Cruces chrismate unguntur, quoniam apostoli 
fidem passionis Christi ad cognitionem 
inflammaverunt, et ad amorem unxerunt, 
videlicet ad conscientiae nitorem, quod per 
oleum, et ad bonae famae odorem, quod per 
balsamum. 

Quinto debent pingi cruces, id est 
assumi poenitentiae asperitates, 
quae debent inungi et illuminari, 
quia non solum ferendae sunt 
patienter, sed etiam libenter, quod 
per unctionem, et ardenter, quod 
per ignem. 
 

15. táblázat 

 

Ahogyan a táblázatból jól látható, az olasz püspök két allegóriájában a szentelés menetének 

ugyanazon lépéseit veszi figyelembe. Azonosság továbbá, hogy a szentelést végz  püspök 

mindkét esetben Krisztust szimbolizálja, míg azonban a materiális templom szentelése az 

Egyház küldetéséhez kapcsolódó egyetemes igazságokra világít rá, addig a lélek 

megszentel dése egy bens bb, az egyén er feszítésén alapuló lelki magatartást mutat be. 

Pelbárt allegóriájában a liturgikus esemény Catalogus sanctorummal megegyez  lépései 

jelennek meg, és az allegorikus magyarázatokban is találhatunk egyezéseket, de oly 

módon, hogy a két szempontrendszer magyarázatait vegyíti. S t arra is láthatunk példát, 

hogy egy értelmezés megjelenik nála is, csak nem ugyanahhoz a jelenséghez kapcsolva, 

mint Petrus de Natalibusnál.  
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A kétféle allegorizmus összefoglalását megtalálhatjuk Antoninus Florentinus Summa 

theologiae cím  munkájában is,265 mely a prédikációszerz nk által rendszeresen 

hivatkozott m vek közé tartozik, Pelbárt a Dedicatio ünnepére írt beszédeiben is többször 

utal a 15. századi domonkos teológusra. A Summa két allegóriája (16. táblázat) annyiban 

különbözik a Catalogus sanctorumban megfigyeltekt l, hogy a szerz  itt ecclesia 

materialis helyett Ecclesia militansról beszél, valamint a konszekráció felosztását az els  

értelmezésnél kilenc, a másodiknál pedig tíz pontban tárgyalja, ide kapcsolva a templom 

titulusának, valamint az ott ünnepelt szentmisének az említését, vagyis láthatóan nagyobb 

hangsúlyt fektet a lelki élettel kapcsolatos intenciók összegzésére. Mindkét allegóriára 

jellemz , hogy a szentelést végz  f pap Krisztus szimbólumává válik, ami az eddigiek 

nyomán közhelynek is nevezhet , hiszen ezt a vizsgált szövegek mindegyike alapvet nek 

tekinti. Megfigyelhet  továbbá, hogy a két értelmezés nem minden esetben a szertartás 

ugyanazon eseményeib l indul ki. A templomot háromszor körüljáró pap kapcsán az els  

allegóriában a hármas szám, míg a másodikban az épület kívül-belül történ  körüljárása 

lesz a magyarázat kiindulópontja. Hasonlóan eltér  a szenteltvízzel kapcsolatos 

elképzelése, mivel csak a második értelmezésben válik fontossá annak sóval, borral és 

hamuval történ  összekeverése, s t ebben az esetben még az izsóppal való meghintést is 

említi a domonkos szerz . Pelbárttól eltér en nem beszél a tömjénezésr l, ugyanakkor 

Pelbárt nem említi a templom titulusának választott szent szerepét. A ferences prédikátor 

másodikként tárgyalt allegóriájában (PA104) jelenik meg a templom mint a folyamatos 

istendicséret színhelye, ez a szempont Antoninus Florentinusnál a templomban végzett 

misére konkretizálva figyelhet  meg. A táblázatban kiemelt hasonlóságok kapcsán ismét 

megjegyzend , hogy Pelbárt spirituális értelmezésének szempontjai Antoninus szövegében 

a két allegóriában keveredve jelennek meg. 

Antoninus Florentinus 
Quae fiunt in consecratione Designant illa, quae concurrunt 

in significationem Ecclesiae 
militantis. 

De sanctificatione animae ad 
similitudinem consecrationis 
ecclesiae 

erectio ossium infidelium  remotio pertinacium errorum et 
vitiorum, et hoc per confessionem 

triplex 
circuitus, 
quem facit 
pontifex  

circuitus triplex 
extra et intra 
ecclesiam 

- Circuitus, quem fecit Christus ad 
sanctificandum Ecclesiam, scilicet 
de caelo in mundum, de mundo in 
limbum, de limbo resurgens 
ascendit ad caelum. 
 

circumspectio intus et extra circa 
cogitationes, locutiones et 
operationes 

                                                 
265 Antoninus Florentinus, Summa theologica, (tit. XII. c. 6.) 285. 
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- Vel triplex satus ecclesiae, 
coniugatorum, viduarum et 
virginum. 

triplex percussio per episcopum 
facta ad ostium dicens: „Tollite 
portas”. 

- triplex ius 
- Vel ratio, quare debet sibi aperiri 
introitus in cordibus nostris. 

innuens instigatio Dei per 
inspirationes ostendendo ei suam 
bonitatem beneficiorum, 
largitatem praemiorum 
immensitatem 

tertio aquae 
aspersio 

trina aspersio 
cum hyssopo de 
aqua exorcisata 
composita ex 
mixtura aquae, 
vini, cineris et 
salis  

baptismus vel poenitentia - Insinuans compunctionem, 
dolorem triplici respectu 
considerando, ubi fuit, quia in 
peccato, et ex quo ubi erit, quia in 
tremendo iudicio rediturus 
rationem, (…) ubi est, quia in 
statu periculoso, (…) ubi non est, 
scilicet in Paradiso. 
- Aspersio cum hyssopo 
passionem Christi significat. 

incineratio in 
pavimentis 

humiliatio ex mortis recordatione 
et vilis conditionis 

Scribitur 
alphabetum in 
pavimento 
litteris 
Graecis et 
Latinis super 
cineres ibi 
sparsos, 
scriptura fit de 
angulo dextro 
in angulum 
sinistrum per 
transversum et 
econverso in 
modum crucis. 

descriptio 
alphabeti per 
pavimentum 
ecclesiae 

- unio sancta duorum populorum 
in cruce Christi et in fide 
articulorum, qui sunt prima 
elementa doctrinae Christianae 
- vel continentia unius Testamenti 
in alio et econverso in Christi 
carnatione convenientia in materia 
- scriptura super cineres, quia 
humiliari oportet ad suscipiendum 
doctrinam fidei 

Humilitas, quam debet in mente 
habere hi, qui sacram doctrinam 
recte intelligere cupiunt. 

pictura crucum in parietibus 
ecclesiae 

Mortificatio sensuum, quam 
debent habere fideles. 

tolerantia passionum 

luminaria ante cruces Lumen agendorum, quod debent 
habere in sua conversatione et 
recte intentionis in operibus. 

clara exempla bonorum operum 
cavendo etiam a specie mali 

inunguntur cruces chrismate ad innuendum odorem et nitorem 
bonae famae 

- spiritualis laetitia 
- unctio misericordiae 
- compassio erga proximum 

sancti alicuius intitulatio 
ecclesiae 

 Vitae sanctorum signant 
considerationes et imitationem. 

missae celebratio  continua Dei laudes et gratiarum 
actio 

16. táblázat 

 

Az összegy jtött példák alapján megállapítható, hogy a középkori, kés  középkori 

prédikációirodalomban a templomszentelési rítus allegorikus magyarázata a 

kommentárirodalomban körvonalazódó két alapformában jelenik meg a Dedicatio 

ecclesiae ünnepére írt beszédekben. Az egyik az Egyház történetére és hivatására, az 

üdvösség történetének nagyobb összefüggéseire utaló magyarázat, melyet a szerz k az 
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ecclesia materialis, ill. Ecclesia militans kifejezéshez kapcsolódóan tárgyalnak, míg a 

másik a lélek megszentel désének lépéseit sorra vev  értelmezés, mely az ecclesia 

spiritualis kifejezéshez kapcsolódik. Ezeknél a magyarázatoknál a kiindulópont a templom 

konszekrációjának szertartása, melynek egyes lépéseihez f znek hol részletes, hol kevésbé 

részletez  allegorikus magyarázatot a prédikátorok, többnyire az allegóriának a 

liturgiakommentárokban megfigyelhet  morális és rememoratív eljárásait alkalmazva. Van 

példa arra is, hogy a templomszenteléshez az oltárszentelés szertartásának magyarázata is 

hozzákapcsolódik, de ez a ritkább, többnyire megelégszenek az épület szenteléséhez f zött 

magyarázatokkal. Tendencia, hogy a prédikációkban megjelen  liturgiamagyarázatok 

többnyire az ecclesia spiritualisra, vagyis a személyes lelki megszentel dés folyamatára 

koncentrálnak, ami a prédikáció m fajából is következik, hiszen a prédikátor célja 

els sorban a hallgatóság lelki épülésének el mozdítása.  

Megfigyelhet  a szertartásmagyarázat egy harmadik típusa is, mely szintén a 

templomszentelés szertartásából indul ki, de ehhez kapcsolódóan körüljárja a templom 

szenteléséhez és tiszteletéhez kapcsolódó egyéb el írásokat, a templom violációjának és 

rekonciliációjának eseteit, többnyire Gratianus Decretumának a rendelkezései alapján. Az 

allegorikus liturgiamagyarázatok a prédikációkban leegyszer sített, rövidebb formában 

jelennek meg, mint a fentebb tárgyalt liturgiakommentárokban. 

Temesvári Pelbárt Dedicatio ecclesiae ünnepére szánt beszédeiben a templomszentelési 

rítus allegorikus magyarázata abban a formában jelenik meg, amelyben a szertartás során 

történ  események a lelki megszentel dés folyamatának jelképévé válnak. A 

liturgiamagyarázat ezzel együtt alkalmat szolgáltat nem csupán az ünnepélyes szertartás, 

hanem a templom szentségének meg rzésére vonatkozó el írások felidézésére is. Pelbárt 

nem merül el a szertartás igen szerteágazó részleteiben, nem tér ki az oltárszentelésre, és az 

ereklyék elhelyezésének szertartásával is csak egy megállapítás erejéig foglalkozik. 

Logikus rendbe szervezve, az egyes eseményeket megszámozva foglalja össze tanítását. 

Értelmezései lényegében visszavezethet k arra a fentiekben bemutatott, széles 

hagyományra, ami a középkori hívek templomszentelésr l alkotott elképzeléseit 

meghatározta. Ezen elképzelések között ugyanakkor nem találjuk párhuzamát a Pomerium 

téli részének 95. beszédében a templom padlója alatt eltemetett hívekre való utalásnak, 

mely a hitben halálig való kitartást jelképezi, és sajátosnak tekinthet  a nyári rész 104. 

beszédében megjelen , a konszekráció eseményein túllép  spirituális megközelítés, 
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hasonlót csak Petrus de Palude beszédében láthatunk. Temesvári Pelbárt úgy állítja 

mondanivalója szolgálatába a rítus magyarázatának önmagában is érdekes és szerteágazó 

hagyományát, hogy az nem válik követhetetlen, öncélú rendszerré, hanem épp annyit emel 

ki bel le, ami aktuális mondanivalóját és a hívek lelki épülését leginkább szolgálhatja. 

 

4.2.7. A megszentelt tér jelentése – Pelbárt templomallegóriája 

 

A templom felszentelése mellett maga a felszentelt épület is jelentések sokaságát hordozza, 

amelyek a szentelésmagyarázatokból is következnek. Ezek bemutatása a középkori 

prédikációirodalomban hagyományosan szintén a Dedicatio ecclesiae ünnepére írt 

beszédekben jelenik meg. A Pomerium de sanctis nyári részének 104. beszédében 

találhatunk templomallegóriát, mely a beszéd második divíziójában jelenik meg.266 Pelbárt 

a templomépület egyes alkotórészeit az általa kedvelt eljárást alkalmazva ábécé sorrendben 

közli (17. táblázat). A táblázatból világosan látható, hogyan válik egy materiális struktúra, 

egy templom (ecclesia), az egész Egyház (Ecclesia) felépítésének allegóriájává.267 

Pelbartus de Themeswar 
A       altare Christus 

B basis/fundamentum firmitas fidei Christi; Basis continet omnes lapides – 
omnes fideles tenentur in fide fundata. 

C crux Christum sequamur in crucifigendo 

C campanae praedicatores 

D differentia vel distinctio 
interstitiorum triplex est: navis, 
chorus, sanctuarium  

triplex status fidelium: coniugatores, viduae, virgines 

E eminens turris praelati, presbyteri 
F fenestrae doctores 
G gazophylazium/sacristia thesaurus meritorum Christi et sanctorum 
H ostium cum clavibus potestas sacerdotis 
I imagines et picturae exempla sanctorum a nobis imitanda 
K/C calx /caementum unio caritatis 
K/C columnae septem sacramenta 
L lapides testudinis et trabes  contemplativi et religiosi 
L laquearia et tectura activi, qui (…) tegunt et refrigerant alios per opera 

misericordiae 
M mortuorum coemeterium extra 

ecclesiam 
mali Christiani 

17. táblázat 
 

                                                 
266 PA 104. (A): „Secundum de mysteriali exemplaritate, scilicet: Qualiter sancta Ecclesia Christi significatur 
in templo?” 
267 PA 104 (H) 
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Pelbárt allegóriájának képi oldala felidézi egyrészt az egyházban megfigyelhet  

életállapotokat és emberi magatartásformákat, másrészt a szerz  által is fontosnak tartott 

értékeket. Az épületet alkotó kövek jelentik a hívek összességét, akik ugyanakkor három 

nagy csoportba sorolhatók: a szüzek, özvegyek és a házasságban él k csoportjába, amely 

sorrend egyben értékítéletet is tükröz. Az egyházi szolgálatok közül kiemelkedik a 

prédikátorok, az elöljárók és egyháztanítók szerepe, mely szerepekhez sorrendben a harang, 

a torony és az ablak képét kapcsolja. A boltozat nem látható köveihez és gerendáihoz a 

kontemplatív, visszavonult, szemlél d  életformát köti, míg a kazettás mennyezet és a tet  

az egyházban cselekedeteikkel aktívan, a többi hív  számára látható módon szolgáló 

személyekre utal. A rossz keresztényeket Pelbárt a templom épületén kívülre helyezi, lelki 

halálukat a temet vel jelképezi. A szentek hátrahagyott példájára a templomot díszít  

szobrok és festett képek utalnak. Az épület legjelent sebb pontja, az oltár, érthet  módon, 

Krisztust jelképezi, az egyházat meghatározó értékek közül az alapnak tekintett hit, a 

híveket cementként összetartó szeretet, a Krisztusért vállalt szenvedés és az egyházba 

bejutást engedélyez  papi hatalom kap szerepet Pelbárt egyházképében.  

 

4.2.7.1. A templomallegória forrásai 

 

A részletez  templomallegória felvirágzása a gótikus építészet térhódításával 

párhuzamosan alakult, hiszen a gótikus templom törekvése, hogy a tiszta megvilágítás 

(manifestatio) elvét közvetítve, a summákhoz hasonlóan teljességet nyújtson,268 s ennek a 

teljességnek a magyarázata lesz a prédikátor feladata.  

Az allegória egyszer bb formája már Amalariusnál is olvasható,269 de a középkori 

prédikációirodalomban megjelen  templomallegória alapvet en három 

liturgiakommentárra vezethet  vissza.270  Honorius Augustodunensis Gemma animae, ill. 

                                                 
268 PANOFSKY, Erwin: Gótikus építészet és skolasztikus gondolkodás, Corvina, Bp., 1986. 21. 
269 „Murus Ecclesiae nostrae habet in fundamento Christum, super quod fundamentum stabiliti sunt apostoli 
et qui per eos crediderunt, sive credunt seu credent. (…) Unusquisque sanctorum, qui praedestinatus est a Deo 
ad vitam aeternam, lapis est illius muri. (…) Caementum construitur calce et sabulo atque aqua. Calx enim 
fervens caritas est, quae sibi coniugit sabulum, id est terrenum opus. (…) Aqua Spiritus Sanctus est. (…) 
Haec teneamus in mente, quando sumus congregati simul.(…)” Amalarius, De ecclesiasticis officiis, PL 105, 
1170–1171. 
270 The Rationale divinorum officiorum of William Durand of Mende, a new translation of the prologue and 
book one, transl. Timothy M. THIBODEAU, Columbia University Press, New York, Chichester, West Sussex, 
2007. 19. 
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Sacramentarium271 cím  m veire, Hugo de Sancto Victore Speculumára, valamint Sicardus 

Cremonensis Mitraléjára E három szerz  rendkívül részletesen, de hasonló módon közelít a 

templom egyes részeinek értelmezéséhez. Alapvet en bibliai szövegekb l kiindulva, de 

azoktól mintegy elrugaszkodva sokszor egészen meghökkent  következtetésekre jutnak, 

ahogyan ezt az alábbiak illusztrálják. A templomépületben az egyetemes Egyház jelképét 

felfedez  allegóriákat a rememoratív, Bedánál res historica felidézésére alkalmas 

allegóriákhoz sorolhatjuk, ezt támasztja alá a középkori szerz k terminológiája is.272 

Honorius értelmezésében (18. táblázat) egy, a Pelbárténál jóval részletez bb leírás 

jelenik meg, ahol a templom legapróbb részletei is jelentést kapnak. A templom épületéhez 

szervesen hozzátartozik egy kolostorépület is,273 szerepeltetésének magyarázata a 

középkori építkezési hagyományban rejlik.274 Honorius elmélkedésének részletekbe men  

alapossága ellenére viszonylag kevés ponton találhatunk teljes egyezést Pelbárt szövegével. 

Honorius Augustodunensis 
firma petra Christus 
quatuor parietes quatuor evangelia 
lapides duri fortes in fide et operatione 
lapides fideles 
caementum dilectio 
sanctuarium primitiae Ecclesiae de Iudeis collectae 
anterior domus in activa vita Deo servientes 
fenestrae doctores 
vitrum in fenestris mens doctorum 
columnae episcopi 
trabes saeculi principes 
tegulae Milites, qui ecclesiam a paganis et hostibus protegunt. 
laquearium picturae exempla iustorum 
Lumina, quae circa capita sanctorum in 
ecclesia in modum circuli depingitur. 

lumen aeterni splendoris 

pavimentum Vulgus, cuius labore ecclesia sustentatur. 
cryptae cultores secretioris vitae 

                                                 
271 Honorius Augustodunensis, Sacramentarium seu de causis et significatu mystico rituum divini in Ecclesia 
officii liber, Paris, 1854. (PL 172) 737–806.  
272 Hugo de Sancto Victore Sermones centum cím  gy jteményében a templomszentelés ünnepére írt három 
beszédében az ecclesia értelmezését háromféleképpen közelíti meg. Els  beszédében historice az ecclesiát az 
egyetemes egyházzal, sancta Ecclesia, azonosítja, majd Pelbárthoz hasonlóan az épített templom részeinek és 
a fizikailag látható egyházban m köd  személyeknek és jelenségeknek a magyarázata következik. Második 
beszédében tropologice beszél az ecclesia és anima párhuzamáról, harmadik beszédében pedig anagigice a 
megdics ültek egyházáról, ami a hívek számára nem látható, de ahová minden hív nek igyekeznie kell. Hugo 
de Sancto Victore, Sermones centum, Paris, 1854. (PL 177) 902–907. 
273 A templomallegória megjelenése: Honorius, Gemma animae, PL 172, 586–590.  
274 Eredend en a bencéseknél kialakult és a kés bbiekben meghatározó szerep vé vált építészeti együttesek 
egyik alaptípusa a 9. századi Sankt-Gallen monostora. Maga a kolostor kifejezés a városi szerzetesrendek 
körében terjedt el, eredeti funkcióját tekintve egyszer bb szállásházat jelölt, mely csak bizonyos funkciók 
kielégítését szolgálta (étkezés, szállás), s nem feltétlenül csatlakozott hozzá vele egybeépített templom. 
GUZSIK Tamás, Szakrális terek funkcióelemzése II. – Középkori nyugati liturgiák és építészetük. 
http://www.et.bme.hu/doc/szakral/szakral2.html (2013.09.29.)  
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altare Christus 
in altari reliquiae in Christo omnes thesauri spientiae et scientiae 
super altare capsae apostoli et martyres 
pallae, vestes, quibus altare ornatur confessores, virgines  
crux Signum regis nostri / passio Christi semper Ecclesiae 

repraesentetur/ populus Christianus carnem suam 
crucifigendo vitiis et concupiscentiis Christum imitetur. 

propitiatorium super altare divinitas Christi 
gradus virtutes 
lavacrum misericordia 
pallia  miracula Christi 
pulpitum perfectorum vita 
ostium Christus 
chorus concordia 
duo chori angeli et spiritus iustorum 
cancelli, in quibus stant multas mansiones in domo Patris 
corona corona vitae et lumen gaudii 
corona constat ex auro, argento, aere et ferro sapientia fulgentes, eloquio nitentes, in doctrina caelesti 

dulciter sonantes, vitia domantes  
turres coronae scriptis ecclesiam munientes 
lucernae eius bonis actibus lucentes 
gemmae in corona coruscantes, qui in virtutibus rutilantes 
metalla in igne excocta electi in camino tribulationis probati 
catena spes 
campanae praedicatores 
turres  duae leges 
plectrum Illorum lingua, quae omnia adversa superat. 
vinculum moderatio 
funis Sacra Scriptura 
lignum lignum crucis, dominicae passionis 
campanae alta praedicatio 
gallus presbyter 
coemeterium Ecclesiae gremium 
forma crucis Populum Ecclesiae mundo crucifigi debere ostendit. 
forma rotundae circulum coronae aeternitatis 
claustrum Paradisum 
fons baptismatis fons voluptatis 
fons Christus 
Corpus Domini lignum vitae 
diversae arboris diversi libri Sacrae Scripturae 
secretum figura caeli 
duo chori angeli et sancti 
altitudo conversantium unum cor et una anima 

18. táblázat 

 

Sicardus Mitraléjában (19. táblázat) Honoriusnál is jóval aprólékosabb magyarázatokkal 

szolgál.275 Jellemz , hogy a szerz  el szeretettel id zik az apró részleteknél, így egy-egy 

alkotóelem minden részletét tekintve jelentéshordozóvá válik. Értelmezésében szintén 

megjelenik a templomhoz tartozó kolostor, mely az egyházi rendnek a tömegt l való 

                                                 
275 Sicardus, Mitrale, CCCM 228, 13–23.  
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elkülönülését fejezi ki. Ennek el képe Salamon temploma, amely külön helyet jelölt ki a 

leviták számára, akik a keresztény papság el képét jelentik, és akik nemcsak elkülönülnek, 

de a többség felett is állnak, hogy azokat irányítsák, és számukra példát adjanak.276 A 

Mitrale részletes allegóriájával kapcsolatban szintén megállapítható, hogy az allegória képi 

oldalának gazdagsága ellenére kevés teljes egyezés fedezhet  fel Pelbárt szövegével. 

Sicardus Cremonensis 
pavimentum Vulgus, cuius laboribus Ecclesia sustentatur. 
cryptae eremitae, cultores secretioris vitae 
quatuor parietes quatuor evangelia 
longitudo longanimitas 
latitudo caritas 
altitudo spes 
ecclesia modum crucis Nos mundo crucifigi vel Crucifixum sequi debere ostendunt.  
ecclesia modum circuli Ecclesia dilata per circulum orbis vel circulum coronae aeternitatis. 
muri lapidum caementati religiosorum in fide et operatione fortium collegia 
vinculum caritas 
lapides Homines omnes sunt expoliti et quadrati, pretiosi et gemmati, id est 

mundi et firmi, virtutibus ornati, per manum summi artificis ordinati. 
caementum ex calce, aqua et 
sabulo 

Calx – fervor caritatis, aqua – Spiritus Sanctus, quibus sabulum 
admiscet, cum spirituales de terrenis sollicitudinem gerunt, sine quibus 
hac vita non vivitur. 

fenestrae doctores, apostoli 
vitrum fenestrarum mens doctorum 
fenestrae quinque sensus corporis 
fenestrae Sacrae Scripturae 
ostium Christus 
portae Apostoli, quorum praedicatione portamur ad fidem. 
cancelli, qui sunt arcae fenestrae prophetae et obscuri doctores 
cancellus, quae est pars humilis humilitas 

                                                 
276 I.m. 21–22.: „Claustrum ab excubiis, et custodiis levitarum circa tabernaculum, vel ab atrio sacerdotum, 
vel a porticu Salomonis ad templum sumpsit exordium. Praecipit enim Dominus Moysi, ne levitas cum plebea 
multitudine numeraret, sed constitueret eos super tabernaculum testimonii ad portandum et custodiendum. In 
tribu Levi sacerdotalis ordo significatur, qui non aequatur plebeae multitudini; sed praeest ut in exemplum 
emineat curam gerens ecclesiae materialis et militantis, in qua recondita sunt Domini testamenta. Ipsius enim 
est populum regere, et ut vivat honeste, docere verbo et opere, quem compatiendo, consulendo, infirmorum 
mores tolerando, humeris patientiae portat, et ne pateat aditus hosti, pastorali sollicitudine vigilat. Salomon 
vero fecit atrium sacerdotum, fecit et porticum, quae patres militantis Ecclesiae repraesentanabant antiquos, 
Abel et Enoch.”  
A klérus elkülönülése, a népt l való eltávolodása a nyugati liturgia alakulásában keresend . Jungmann 
szavaival élve a 9. századra a liturgia lényegében a papság „monopóliumává” vált. A pap elkülönülését 
kifejezi az épített tér tagolása, a szentély, ill. a papi kórus elhatárolása a templom más részeit l; a vestita 
Romana, a liturgikus öltözet használata, a latin nyelv  gregorián ének hivatalossá válása; a pap csendben 
mondott magánimáinak szaporodása. Mindezek következtében a misét „hallgató” nép egyre inkább passzív 
szemlél jévé válik a titoknak. Ld. JUNGMANN, A szentmise, 70., valamint GUZSIK, Szakrális terek 
funkcióelemzése. Mindezekhez a kés bbiekben hozzájárul az Oltáriszentség tiszteletének fokozódása, a 12. 
században fellendül  Eukarisztia-kultusz is, az Oltáriszentség különleges tisztelete, a 13. században 
bevezetett Úrnapja ünnep (festum Corporis Christi). Ld. BARSI Balázs, A liturgikus év = Katolikus liturgika 
szerk.: TÖRÖK József–BARSI Balázs–DOBSZAY László, A Liszt Ferenc Zenem vészeti F iskola Egyházzenei 
Tanszéke és a Magyar Egyházzenei Társaság, 1995. 118. 
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in palatio 
pulpitum vita perfectorum 
Columnae, quae domum 
fulciunt. 

episcopi 

bases columnarum apostolici viri 
capita columnarum mentes episcoporum 
capitella verba Sacrae Scripturae 
Trabes, quae domum 
coniungunt. 

principes saeculi vel praedicatores 

tigna praedicatores 
tegulae Milites, qui ecclesiam a paganis et ab hostis protegunt. 
cochleae (csigalépcs ) Sunt viae muris intervolutae latenter, per quas arcana cogitationum 

singulorum accipimus. 
pinnacula: superius, medium et 
inferius 

ordines virginum, continentium et coniugatorum 

luricae, latera tabulatorum, 
apodiatoria 

divina praesidia 

reclinatoria viri contemplativi 
exedrae sunt arcus murati in 
coemeterio constituti 

In exedris velut in thalamis mortui sepeliuntur. 

coemeterium mortuorum dormitorium 
turres: turris una praedicatorum vita vel ipse praedicator 
pinnaculum vita praedicatoris, seu mens 
duae turres duae leges 
quatuor turres 

anteriores 

posteriores 

doctrina quatuor evangelistarum 

Mattheus et Iohannes 

Lucas et Marcus 
duae turres et quatuor praedicatores in his legibus et doctrinis instructi 
crux fides 
Tholus, super quem ponitur 
gallus. 

Inviolate fides catholica praedicetur. 

gallus praedicator sollicitus 
Somnolentos debet excitare 
media nocte ad Dominum 
confitendum, sed prius se 
varberat alis 

nox – praesens saeculum, dormientes – in peccato iacentes, lux – 
futura gloria, curpus suum castigat 

virga ferrea rectitudo sermonis 
claustrum caelestis Paradisus 
diversitas officiorum diversitas mansiorum cum diversitate praemiorum in regno 
arbores fructiferae libri Sacrae Scripturae 
quatuor latera contemptus sui, contemptus mundi, amor proximi et amor Dei 
Unumquodque latus suum habet 
ordinem columnarum. 
contemptus sui 

Contemptus sui, mentis humiliatio, carnis afflictio, humilis sermo et 
similia 

basis columnarum patientia 
diversitas officinarum diversitas virtutum 
hospitale compassio mentis  
capitulum secretum cordis 
refectorium delectatio sanctae meditationis 
cellarium Sancta Scriptura 
dormitorium munda conscientia 
oratorium vita immaculata 
hortus arborum et herbarum congeries virtutum 
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puteus aquarum viventium Irrigatio domorum, quae hic sitim mitigant, et in futuro penitus 
exstinguent. 

19. táblázat 

 

Hugo de Sancto Victore az el bbiekhez képest egyszer bb, áttekinthet bb rendszert közöl 

(20. táblázat), bár a túlzó aprólékosságtól az  munkája sem mentes.277 

Hugo de Sancto Victore 
angularis fundamentum lapis Christus 
super hoc fundamentum fundamentum apostolorum et prophetarum 
parietes Iudei et gentiles 
omnes lapides expoliti sunt et 
quadrati 

sancti, mundi et firmi 

caementum caritas 
compages pax 
turres praedicatores et praelati, qui sunt munimenta et defensio eius 

(Ecclesiae) 
Gallus, noctis profundae pervigil 
horas eius dividit cantu, 
dormientes excitat, diem 
appropinquantem praecinit; sed 
prius seipsum verbere alarum ad 
cantandum excitat. 

gallus – praedicator 
Dormientes – filii huius saeculi in peccatis iacentes, 
Gallus – chorus praelatorum, qui districte praedicant, dormientes 
excitant, ut abiiciant opera tenebrarum. 
Lucem venturam praenunciat dum diem iudicii et futuram gloriam 
praedicant. Prudenter autem ante, quam aliis praedicent, 336. 
virtutibus se a somno peccati excitantes, corpus suum castigant. 

Virga ferrea in qua gallus sedet. Rectus sermo praedicantis, ut non loquatur ex spiritu hominis, sed Dei. 
tholus Super quem crux ponitur perfectionem per rotunditatem significat. 
tholus mundum pretio crucis redemptum 
pinnaculum turris mens vel vita praelati 
campanae Praedicatores, qui quia ad multa sunt necessarii, multis designantur 

vocabulis. 
plectrum lingua praedicatoris 
lignum, unde pendet campana crux 
ligatura caritas 
chorda vita et humilitas praedicatoris 
annuli in fune perseverantia vel corona praemii  
fenestrae vitreae scripturae divinae 
ventus, pluvia nociva 
fenestrae quinque sensus corporis 
ostium Chistus 
columnae argenteae doctores 
reclinatoria contemplativi 
tigna Quae spiritualiter sublevant. 
laquearia Quae ornant vel roborant. 
ligna sancti castitate candidati 
cancellus  humilitas 
altare Christus 
Vestimenta, quibus altare 
ornatur. 

sancti 

gradus ad altare apostoli, martyres 
quindecim gradus in templo quindecim virtutes 

                                                 
277 Hugo de Sancto Victore, Speculum de mysteriis Ecclesiae, PL 177, 335–338.  
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Salomonis 
luminaria Illi, quorum doctrina fulget Ecclesia ut sol et luna. 
Ecclesia intus ornatur festive. fides, spes, caritas 
Crux triumphalis in medio 
ecclesiae ponitur. 

In medio cordis Ecclesia Redemptorem suum diligit. 

20. táblázat 

 

Az eddig tárgyalt három liturgiakommentárra Pelbárt nem hivatkozik, általánosságban 

azonban utal arra, hogy az egyháztanítók a témával b ségesen foglalkoznak.278  

Az egyik, Pelbárt által megnevezett forrás Richardus de Sancto Victore Liber 

exceptionum cím  m ve, annak második könyve.279  A forrásjelölés ez esetben pontos, a 

hivatkozott szövegben valóban találunk templomallegóriát.280 Az els  értelmezésben a 

templom az egyetemes Egyház képeként jelenik meg. (21. táblázat) Az eddigiektól eltér en 

Richardus a templom allegóriájához a templomszentelés szertatását is hozzákapcsolja egy 

mozzanat erejéig: az allegória végén megjelenik a templomot felszentel  püspök képe, aki 

az épületet háromszor körüljárja. Pelbárt szövegét Richardus allegóriájával összehasonlítva 

csupán öt teljes egyezést találunk, ugyanakkor fontos kapcsolódási pont a templomon kívül 

lév k említése, akik Richardusnál a különfle b nökkel terhelt keresztényeket jelképezik. Ez 

az elképzelés a fentebb vizsgált források egyikében sem jelenik meg. Pelbárt ugyanakkor 

nem általában a templomon kívül tartózkodókról beszél, hanem a templomon kívül lév  

temet r l. 

Richardus de Sancto Victore 1. 
lapides fideles 
caementum caritas 
fundamentum prophetae et apostoli 
parietes contemplativi 
tectum activi 
longitudo diuturnitas temporum – tempus naturalis legis; 

tempus scriptae legis; tempus gratiae 
latitudo multitudo populorum  
altitudo differentia meritorum – laici; ordo sacerdotalis; ordo 

epscopalis; ordo archiepiscopalis; papa 
sacrarium ordo virginum 
chorus ordo continentium 
navis ordo coniugatorum 
atrium falsi Christiani 
altare Christus 

                                                 
278 PH 104 (H): „aliosque doctores plurimos” 
279 I.h.: „Richardum in exceptionibus suis parte II. li. X., (…) quod ecclesia materialis Spiritu Sancto 
inspirante constructa est sic, quod significet et figuret exemplariter mysterium Ecclesiae Christi militantis et 
etiam triumphantis constructam ex lapidibus vivis et electis”  
280 Richard de Saint-Victor, Liber exceptionum, éd. Chatillon, Jean, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris, 
1958. 375–379. 
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turris nomen Domini 
signa praedicatores 
fenestrae vitreae viri spirituales 
interior dealbatura munditia cordium 
exterior dealbatura munditia corporum 
duodecim cerei duodecim apostoli 
pontifex Christus 
pontifex ter circuivit ecclesiam tempus naturalis legis; tempus scriptae legis; tempus 

gratiae 
extra ecclesiam immundi, fornicarii, concubinarii, adulteri, 

incentuosi, ebriosi, feneratores, avari, fures, rapaces, 
odiosi, homicidae, mendaces, periuri, qui dicunt fratri 
suo fatue, qui vident mulierem ad concupiscendum 
eam 

21. táblázat 

 

A templomnak ugyanezen alkotóelemei jelennek meg Richardus tropologikus 

allegóriájában, ahol a templom az emberi lelket jelképezi. (22. táblázat) Richardus itt is utal 

a templomszentelési szertartásra, az eddig látott értelmezésekt l eltér en azonban a f pap 

alakjához a Szentháromságot kapcsolja.  

Richardus de Sancto Victore 2. 
lapides virtutes 
caementum carias 
fundamentum Christus 
parietes contemplatio caelestium bonorum 
tectum bona actio 
longitudo fides 
altitudo spes 
latitudo caritas 
sacrarium quod facta est ad imaginem Dei 
chorus quod facta est ad similitudinem Dei 
navis quinque sensus corporis nostri 
atrium, in qua sunt cadavera mortuorum originales fomites vitiorum 
altare cor 
fenestrae vitreae sensus spirituales 
turris nomen Domini 
signa praedicatio 
interior dealbatura munditia cordis 
exterior dealbatura munditia corporis 
duodecim cerei doctrina apostolorum 
pontifex Sancta Trinitas 
ter circuit ecclesiam Pater per potentiam; Filius per sapientiam; Spiritus 

Sanctus per benignitatem 
22. táblázat 

 

A másik, Pelbárt által megnevezett forrás Durantus Rationale divinorum officiorum cím  

m ve. A m  els  részében több, a fentebb idézett kommentátorok m veib l táplálkozó, azt 
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rendszerez , igen részletes magyarázat olvasható a templom allegóriájáról.281 Els  

megközelítésében a templom az él  kövekb l épül  egyház jele282 (23. táblázat). 

Durantus 1. 
fundamentum, lapis angularis Christus 
super quo fundamento positum est fundamentum Fundamentum apostolorum et prophetarum 
superaedificati parietes Iudei et gentiles de quatuor mundi partibus 
lapides in structura huius muri fideles 
caementum fit ex calce, sabulo et aqua calx: fervens caritas 

aqua: Spiritus Sanctus 
lapides politi et quadrati sancti 
murus Christus in conversatione 
antemurale Christus in passione 
muros ecclesiae aedificantes nos 
murus virtutes 

23. táblázat 

 

A következ  magyarázat a templom felépítését az emberi testtel állítja párhuzamba283 (24. 

táblázat). Az épület antropomorfizálásával a szerz  a középkori építészeti terminológiát 

követi.284 

Durantus 2. 
cancellus, sive locus, 
ubi altare est 

caput 

crux ex utraque parte brachia et manus 
reliquia partes ab 
occidente 

quidquid corporis 
superesse videtur 

sacrificium altaris vota cordis 
24. táblázat 

 

A következ kben Durantus a templomépület hármas felosztását ismerteti, mely az egyházat 

jellemz  három életállapotot jelképezi285 (25. táblázat). Ezzel a felosztással Pelbártnál is 

találkozunk, aki a templom egyes részeihez kapcsolja a sz zi, az özvegyi és a házastársi 

                                                 
281 Durantus, Rationale, CCCM 140, 11–28. 
282 I.m. 15.: Domus materialis significat Sanctam Ecclesiam, quae in caelis vivis ex lapidibus construitur. 
283 I.m. 17.: „Dispositio autem ecclesiae materialis modum humani corporis tenet.” 
284 Az antropomorfizmus pedig az antik építészetelmélet (Vitruvius) hagyományát örökíti tovább. Vö.: 
MAROSI Ern , A középkori m vészet történetének olvasókönyve, 
http://www.tankonyvtar.hu/muveszet/kozepkori-muveszet-080903-410 (2013.09.29.) A kereszt alakú 
bazilikák magára a keresztre feszített Jézusra utalnak, más esetben pedig a Durantusnál is megjelen  felosztás 
jellemz : az apszis és a kereszthajó jelöli a fejet (capitis membrum), a hajó pedig a testet (corpus). Az 
antropomorfizálásnak egy sajátos megnyilvánulása az a megközelítés, mely szerint a templom magát 
Krisztust, a v legényt, a templomba bevonuló hívek, a gyülekezet pedig a n t testesítik meg, így a 
templomba lépés férfi és n  fizikai egyesüléseként is értelmezhet . Ezzel is magyarázható egyes középkori 
templomajtókon obszcén figurák megjelenése. KENDALL, The Allegory of the Church, 15. 
285 Durantus, Rationale, CCCM 140, 17.: „Dispositio ecclesiae triplicem statum in ecclesia salvandorum 
significat secundum Richardum de Sancto Victore.” 
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állapotot, melyek közül Durantussal egyetértésben a sz zi életállapotot tekinti a 

legértékesebbnek. Látható, hogy Pelbárt nem az egész templomra vonatkozó, külön 

megközelítési módként kezeli a fenti elgondolást, hanem saját rendszerébe illeszti. 

Durantus 3. 
sanctuarium ordo virginum 
chorus ordo continentium 
corpus coniugatorum 

25. táblázat 

 

A következ  magyarázat a templom részeit és térbeli jellemz t különféle erényekkel állítja 

párhuzamba (26–27. táblázat), majd a templom alakjának értelmezése következik (28. 

táblázat). 

Durantus 4. 
quatuor paries ex doctrina IV evangelistarum longe 

lateque surgit in altum 
in alta virtutes 
longitudo longanimitas 
latitudo caritas 
altitudo spes futurae retributionis 

26. táblázat 

Durantus 5. 
fundamentum fides 
tectum caritas 
ostium oboedentia 
pavimentum humilitas 
quatuor laterales parietes quatuor principales virtutes: iustitia, 

fortitudo, prudentia, temperantia 
fenestrae hospitalitas cum hilaritate, misericordia 

cum largitate 
27. táblázat    

Durantus 6. 
Quaedam tamen ecclesiae in modum crucis 
formantur 

ad notandum nos mundo crucifigi seu crucifixum sequi 
debere 

Nonnulae etiam in modum circuli rotundi 
formantur 

significat Ecclesiam dilatam esse per circulum orbis / 
seu quod de circulo orbis perveniemus ad circulum 
coronae aeternitatis. 

28. táblázat 

 

Ezek után a szöveg a templom teljes feltérképezésére törekszik (29. táblázat) a 

liturgiakommentárok hagyományát követve a legapróbb, legmeglep bb részleteket is 

figyelembe véve. Ugyanakkor bizonyos esetekben több értelmezést is lehet vé tesz, 

mintegy lehet séget adva az olvasónak, kompilátornak a számára legalkalmasabb 

megközelítés kiválasztására. 
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Durantus 7. 
chorus clericorum consensio cantantium vel multitudo in sacris collecta 
chorus dicitur a chorea vel corona Olim enim in modum coronae circum aram stabant et ita 

psalmos concorditer concinebant. 
duo chori psallentium designat angelos et spiritus iustorum 
alii chorum dixerunt a concordia Quae in caritate constitit, quia qui caritatem non habet, 

convenienter cantare non potest. 
exedra (absida sive volta quaedam 
separata modicum a templo vel a 
palatio) 

fideles laicos Christo et Ecclesiae inhaerentes 

cryptae seu specus subterraneae  eremitae, cultores si quidem secretioris vitae 
atrium ecclesiae/ porticus Christus per quem in caelem Ierusalem patet ingressus. 
turres ecclesiae Praedicatores, praelati, qui sunt munimen et defensio eius. 
pinnaculum turris  vita vel mens praelati, qui ad alta tendit 
gallus super ecclesiam positus 
Gallus enim profundae noctis 
pervigil horas eius cantu dividit, 
dormientes excitat, diem 
appropinquantem praecinit, sed prius 
seipsum alarum verbere ad 
cantandum excitat. 

praedicatores  
Nox enim est hoc saeculum, dormientes sunt filii huius noctis in 
peccatis iacentes, praedicatores distincte praedicant et 
dormientes excitant, ut abiiciant opera tenebrarum clamantes: 
„Vae dormientibus.” Lucem futuram praenunciant, dum diem 
iudicii et futuram gloriam praedicant, et prudenter antequam 
aliis virtutes praedicent se a somno peccati excitantes corpus 
suum castigant. 

virga ferrea, in qua gallus sedet  
 

Repraesentat praedicantis sermonem, ut non loquatur ex spiritu 
hominis, sed Dei. Virga ipsa est super crucem seu summitate 
ecclesiae posita innuit sermonem scripturarum consummatum 
esse et confirmatum. 

tholus, summitas templi eminens et 
rotunda, super quem crux ponitur 

Propter sui rotunditatem significat, quam perfecte et inviolate 
catholica fides praedicanda sit et tenenda. 

Fenestrae vitreae, quae ventum et 
pulviam repellunt, claritatem veri 
solis in ecclesiam transmittant, 
inhabitantes illuminant. 
 

Scripturae divinae, quae nociva prohibent, claritatem Dei in 
corda fidelium transmittant, inhabitantes illuminant. 

fenestrae quinque sensus corporis 
cancelli, qui sunt ante fenestras prophetas, doctores obscuri ecclesiae militantis 
ostium ecclesiae  Christus 
portae eius apostoli 
columnae episcopi et doctores 
bases columnarum apostolici episcopi 
capita columnarum mentes episcoporum et doctorum 
capitella  verba Sacrae Scripturae 
pavimentum fidei nostrae fundamentum 
in ecclesia spirituali pavimentum pauperes Christi, pauperes spiritus 
pavimentum, quod pedibus calcatur vulgus cuius laboribus ecclesia sustentatur 
trabes, qui domum coniungunt Principes saeculi vel praedicatores, qui Ecclesiae muniunt 

unitatem. 
reclinatoria contemplativi 
tigna  Praedicatores, qui eam spiritualiter sublevant. 
laquearia sive caelaturae  Paedicatores, qui eam ornant vel roborant. 
cancelli, quibus altare a choro 
dividitur 

separatio caelestium a terrenis 

stallus ad sedendum in choro aliquando corpus recreandum est 
pulpitum/ambo vita perfectorum 
horologium Diligentia, quam sacerdotes in dicendis canonicis horis debito 

tempore habere debent. 
tegulae tecti, quae imbrem a domo Milites, qui ecclesiam a paganis et ab hostibus protegunt. 



 92 

repellunt 
Cochleae,quarum exemplar a templo 
sumitur Salomonis 

Viae muris intervolutae latentes, per quas archana cogitationum 
singulorum accipimus, quas soli, qui ad caelestia gradiuntur, 
agnoscunt. 

sacrarium Uter sacratissimae Mariae, in quo Christus se sacra veste carnis 
induitur. Sacerdos a loco, in quo vestes induit ad publicum 
procedit, quia Christus ex utero Virginis procedens in mundum 
venit. 

altare Christus 
lavacrum prope altare Christi misericordia, baptismus, poenitentia 
lumen, quod in ecclesia accenditur Christus 
luminaria Apostoli vel doctores, quorum doctrina fulget Ecclesia. 
pluralitas lucernarum pluralitas in fidelibus gratiarum 
crux triumphalis inmedio ecclesiae Medio corde redemptorem nostrum diligimus. 
crux in altum dirigitur Christi victoria 
claustrum caelestem paradisum 
diversitas officinarum et officiorum 
in claustro 

diversitas mansionum cum diversitate praemiorum in regno 

claustrum animae contemplatio (moraliter) 
in hoc claustro sunt quatuor latera contemptus sui, contemptus mundi, amor proximi, amor Dei 
unumquodque latus suum habet 
ordinem columnarum 

contemptus sui habet mentis humiliationem, carnis afflictionem, 
humilem sermonem et similia 

basis omnium columnarum patientia 
in hoc claustro diversitas officinarum diversitas virtutum 
capitulum cordis secretum 
refectorium dilectio sanctae meditationis 
cellarium Sacra Scriptura 
dormitorium munda consciencia 
oratorium vita immaculata 
ortus arborum et herbarum congeries virtutum 
puteus  Aquarum viventium irrigatio donorum, quae hic sitim mitigant 

et in futuro penitus extinguent. 
29. táblázat 

 

A Rationale rendszerében a templom részeihez szintén szorosan hozzákapcsolódik egy 

szerzetesi kolostor, annak környezetével és napirendjével.  

A Rationale részletekbe men  magyarázataihoz képest Pelbárt allegorikus képsora igen 

szegényesnek t nhet, s bár Pelbárt rendszerének képi elemei kett  kivételével (imagines et 

picturae; gazophylacium/sacrista) mind megtalálhatók a hivatkozott forrásban, a fogalmi 

magyarázatokat is figyelembe véve a két szöveg teljes egyezést csak néhány ponton mutat. 

Az összehasonlításból látható, hogy ilyet csak hét esetben találunk, amib l az életállapotok 

említését valójában egy kategóriának kell tekintenünk, hiszen az Pelbárt 

szempontrendszerében egy elemet képez, fogalmi egyezést pedig egy esetben (crux) 

találunk, ahol viszont a két szöveg képi oldala nem egyezik, mert, míg Pelbárt általában a 

templomban található keresztr l beszél, addig a Rationale a magyarázatot a kereszt 

alaprajzhoz kapcsolja. 
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4.2.7.2. Templomallegória a kortárs kiadású prédikációs segédkönyvekben 

 

A Pelbárt által hivatkozott források ismerete népszer ségénél fogva feltételezhet , de mint 

láthattuk, nem követi szorosan ket. További tanulságokkal szolgálhat azonban a korabeli 

prédikációs segédkönyvek szövegeinek figyelembe vétele. A templomszentelés-magyarázat 

kapcsán említett kötetek között nyolc szerz  templomszentelési beszédében találunk 

templomallegóriát, bizonyos esetben több megközelítést is.  

Clairvaux-i Bernát négy beszédéb l a harmadikban, vagyis nem a szentelési rítus 

allegóriájához kapcsolódva találjuk a templomallegóriát,286 mely er sen militarista jelleg  

(30. táblázat). Bernát a domus Dei-t oppidumként értelmezi, mely a gonosszal folytatott 

lelki küzdelem területe.287 A templomos rend szellemi programját megfogalmazó Bernát 

esetében nem véletlen a lelki küzdelem hangsúlyozása, és szintén a bernáti lelkiség a 

magyarázata, hogy a prédikációban nem egy égbetör , nagyszer  templom képe jelenik 

meg, hiszen Bernát, akinek nagy szerepe volt az rend építészeti kötöttségeinek a 

kidolgozásában, kimondottan törekedett a puritán szemlélet megvalósítására. Az Ordo 

Cisterciensis kezdett l igyekezett saját lelkiségét kifejezni épületeinek architektúrájával, 

bels  díszítésével, ill. dísztelenségével.288 Bernát elvei alapján a ciszterci építészet korai 

id szakában tilos volt többek között tornyot építeni, továbbá el írta az egyenes 

szentélyzáródást, a figurális díszítések tilalmát.289 

Bernardus Claraevallensis 
aeterni regis oppidum obsessum ab inimicis domus haec 
in ipsius arma iurati nos 
murus continentia 
antemurale patientia 
murus/antemurale Salvator, murus in conversatione, antemurale in 

passione 
arma arma spiritualia 

                                                 
286 Bernardus Claraevallensis, Sermo tertius in dedicatione ecclesiae, 346. 
287 A beszéd bevezet  gondolata: „Domus haec, fraetres, aeterni regis est oppidum, scilicet obsessum ab 
inimicis.” I.h. A katonai terminológia használata spirituális vonatkozásban Pál ephezusiakhoz írt levelére 
vezethet  vissza. Eph 6, 10–17.  
288 VÍZKELETY András, Az európai prédikációirodalom recepciója a Leuveni kódexben, Akadémiai Kiadó, 
Bp., 123. 
289 GUZSIK, Szakrális terek funkcióelemzése. Bernát Thierry Vilmoshoz írt Apológiájában keményen bírálta a 
gazdag bencés kolostorok fény zését: "Nem említem a templomok mértéktelen magasságát, szertelen 
szélességét, fölösleges hosszúságát, költséges csiszolásait, különleges festményeit, melyek, miközben az 
imádkozók tekintetét magukra kényszerítik, gátolják is áhitatukat. Az egyház falai ragyognak, és szegényei 
sz kölködnek. Köveit arannyal borítja és fiait mezítelenül hagyja. A sz kölköd k költségén szolgálják ki a 
gazdagok szemeit." I.h. 
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famis, sitis famis, sitis audiendi verbum Dei 
alimenta sermones, sacrae lectiones,   

30. táblázat 

 

A Deflorationes patrum cím  prédikációs segédkönyv hat templomszentelésre írt beszéde 

több allegorikus magyarázatot is közöl.290  (31–33. táblázat). Wernerus második 

beszédében, vagyis nem ott, ahol a szentelési rítus értelmezése szerepel, az allegória 

bevezet je a 86. zsoltárból származó idézet.291 A zsoltáridézetben szerepl  fundamentum 

kifejezésb l indul az allegorikus képsor, melyben különösen hangsúlyos a kapu 

alkotóelemeinek allegóriája.292  

Deflorationes patrum 1. 
fundamentum prophetae, sancti apostoli, sancta doctrina ex ore 

eorum prolata 
portae virtutes bonis operibus admixtae, fides, spes, caritas 
altare Christus 
coemeterium requiem denotat, quam in terra post mortem habemus 
limen veterum legem 
antes  apostolica doctrina et evangelicam 
postes  Sancti Spiritus gratia 
ianua totaliter Fides catholica per quam Ecclesiam intramus. 
muralia in quibus lapis super lapidem est unusquisque nostrum damnum portet alterius 
lapides angulares Spiritus sancti dona 
pavimentum humilitas 
alta fenestra quinque nostri sensus 
altare ipse Deus 
campanae nostra quotidiana vocatio in ecclesiam 

31. táblázat 

A harmadik Dedicatio ünnepére írt beszédben a Példabeszédek könyvének egy mondata, 

mely gyakori alapcitátuma az ünnep beszédeinek,293 válik az elmélkedés kiindulópontjává. 

A bölcsesség, mely magának hét arany oszloppal házat épít, a prédikációszerz  

felfogásában Krisztusra utal, aki az Egyház alapítója, melyet hét oszloppal er sített meg. 

Wernherus elképzelése szerint az oszlopok a Szentírás azon könyveit jelölik, melyeken az 

egyház tanítása leginkább alapul,294 melyek – Nagy Szent Gergely hasonlatát kölcsönözve 

                                                 
290 Wernherus, Abbas Monasterii S. Blasii, Sermo II. de dedicatione, 270. skk.   
291 „Fundamenta eius in montibus sanctis, diligit Dominus portas Syon super omnia tabernacula Iacob.” I.m. 
272. Ps 86,1–2  
292 A templomkapu allegóriájának jelent ségét mutatják, hogy a román stílusban épült középkori 
templomkapukon is különféle verses feliratok, rejtvények jelentek meg, melyek összhangban voltak az épület 
építészeti programjával is. KENDALL, The Allegory of the Church, 6. 
293 Sapientia aedificavit sibi domum, excidit columnas septem. Pr 9,1 
294 Wernherus, Abbas Monasterii S. Blasii, Sermo II. de dedicatione, 274.: „Sapientia, carissimi, quae sibi 
domum aedificavit, est Christus, Dei virtus et Dei sapientia, qui Ecclesiam de vivis et electis ad habitandum 
sibi fundavit. Ad hanc domum fulciendam septem columnas excidit, quia septem libros, qui agyographa, id 



 95 

– gépként emelik az Egyházat az égiek felé. A szerz  által említett kánonban valóban 

felismerhetjük a prédikációirodalomban is sokszor citált bibliai könyveket.295 A beszéd 

folytatásában megjelen  további két értelmezés közül leginkább a második mutat több 

egyezést a Pelbártnál megjelen  koncepcióval. Azt a különbséget figyelembe véve, hogy a 

harangok Pelbártnál a prédikátort, míg a Deflorationesben a prédikációt jelölik, lényegében 

hat ponton is egyezést találunk. Érdekes átfedés továbbá a kontemplatív és aktív életforma 

megkülönböztetése mindkét szerz nél, de míg Werhnerusnál ezt a templom két része, a 

szentély és az az el tti terület, addig Pelbártnál a boltozat kövei és gerendái jelképezik a 

kontemplatív, a mennyezet és a tet  pedig az aktív életmódot, mely utóbbi mintegy 

betakarja és vigasztalja a többi embert az irgalmasság cselekedeteivel. 

Deflorationes patrum 2. 
caput Christus 
turris confessio, poenitentia 
cymbala sacerdotes 
columnae praedicatores 
argenteae columnae Quia verbo 

praedicationis renitent.  
fenestrae divinae scripturae 
ostium fides 
duo parietes Iudaici et gentiles 
singuli lapides singuli fideles 
caementum pax 

32. táblázat 

Deflorationes patrum 3. 
quatuor parietes quatuor evangelia 
sanctuarium clerus, vita 

contemplativa 
anterior domus populus, vita activa 
altare Christus 
reliquiae mentes beatorum 
fenestrae doctores 
laquearis picturae exempla sanctorum 
continuum lumen spiritus sancti gratia 
crux Christi passio 
turres praelati 
campanae eorum praedicationes 
columnae spiritualia dona 

33. táblázat 

                                                                                                                                                    
est Sacra Scriptura appellatur omni sapientia et scientia praepolivit, quorum doctrina totius Ecclesiae ita ad 
caelestia sustentatur, ut aliqua machina in aera columnis libratur.” 
295 I.h.: Prima – liber Iohannis Apocalpysis; secunda – liber psalmorum; quarta – liber Ecclesiastes; quinta – 
Cantica canticorum; sexta – liber Sapientiae; septima – liber Ecclesiasticus. A szerz  fontosnak tartja azt is 
megjegyezni, hogy ahogyan az épület oszlopaihoz hozzátartozik a festés, úgy tartoznak a szentírási 
könyvekhez az azokhoz f zött kommentárok, akik közül a két, számára legjelent sebbet név szerint is 
kiemeli: „Has septem columnas depinxerunt Gregorius, Augustinus alii quoque.” 
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Iacobus de Voragine három dedicatióra írt beszédéb l az els ben találhatunk a Pelbártéval 

némi hasonlóságot mutató megközelítést. (34. táblázat) Az allegóriát tartalmazó 

gondolatmenetet a Hexaemeronból származó idézettel indítja, mely szerint a jó épít mester 

el ször alapot épít.296 Ez az épület, a domus Dei, értelmezésében a harcoló Egyház, 

Ecclesia militans jelképe, ugyanakkor nem követi a Bernátéhoz hasonló katonai 

terminológiát, elképzelése jobban köt dik a vizsgált forrásokhoz, de azoknak er sen 

megsz rt változata. Iacobus de Voragine, bár hivatkozik Richardusra, nem bonyolódik 

részletez  fejtegetésekbe, megelégszik egy egyszer bb, áttekinthet bb megközelítéssel. 

Iacobus de Voragine 
fundamentum Christus 
lapis angularis  Christus 
lapis angularis spes 
caementum caritas 
sacrarium ordo virginum 
chorus ordo continentium 
corpus ordo coniugatorum 
ipsa ecclesia debet imaginibus et picturis decorari propter memoriam Christi passionem 

propter excitandam devotionem 
propter instructionem 
propter imitationem sanctorum 

altare coenaculum Dei in palatio regali 
chorus thalamus dei 
corpus sive navis consistorium 
domus ampla - dilatatio caritas 
domus lucida, in ipsa amplae fenestrae vitreae 
construuntur 

praelati, doctores 

34. táblázat 

 

A 13. századi domonkos szerz , Martinus Polonus hat beszédet is szán a templomszentelés 

ünnepére,297 köztük az els ben, a domus hármas értelmezésének magyarázatához 

kapcsolódóan jelenik meg templomallegória, amelyben az egyes részek az emberi lélek 

szempontjából követend  erényekként és értékekként kapnak jelentést. (35. táblázat) 

Martinus Polonus 
fundamentum fides 
paries sursum tendens spes 
tectum  caritas 
crux poenitentia 
imagines exempla sanctorum 
luminaria doctrina apostolorum et doctorum  
altare cor 
sacrificium contritio, devotio 

                                                 
296 Iacobus de Voragine, Sermo de dedicatione ecclesiae, 484.: „dicit Ambrosius in Hexaemeron: Bonus 
artifex primo fundamentum ponit.” 
297 Martinus Polonus, Sermones in dedicatione ecclesiae, 435 skk. 
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episcopus Christus 
35. táblázat 

 

Több egyezést mutat Pelbárt szövegével Petrus de Palude templomszentelési beszéde.298 A 

szerz  a domus ötféle értelmezése közül az Ecclesia universalis magyarázatához alkalmaz 

allegorikus képsort (36. táblázat). Az összehasonlításból látható, hogy Petrus de Palude 

értelmezése több ponton is megfeleltethet  Pelbárt szövegével, a hat teljes megfelelésen túl 

tartalmi egyezés az aktív és kontemplatív életforma megkülönböztetése, ami Petrus de 

Palude esetében a fent említett Deflorationesszel mutat azonosságot. További egyezés a 

bölcsesség háza hét oszlopának megjelenése, ami itt a hét szentség allegóriájaként jelenik 

meg, ami Pelbártnál csak egyszer  megállapítás, míg ennek részletes kifejtése alkotja 

Petrus de Palude beszédének további részét. 

Petrus de Palude 
quatuor paries quatuor evangelia 
sanctuarium clerus – vita 

contemplativa 
domus anterior populus – vita activa 
altare  Christus 
fenestrae doctores 
pictura vita et exemplum 

sanctorum 
lumen Spiritus Sancti gratia 
crux Signifcat ut crucifixum 

sequamur. 
turres praelati 
campanae praedicatores 
fundamentum Iesus Christus 

36. táblázat 

 

A 15. századi kölni minorita, Iohannes Verdena templomszentelésre írt sermóiban is 

találhatunk a Pelbártéval közös vonást.299 Az ünnepnapra írt második beszéd témája a 

Példabeszédek könyvének már idézett mondatához kapcsolódik. A bölcsesség, mely 

magának hét arany oszloppal házat épít, a prédikációszerz  felfogásában is az Egyház 

el képe, melynek hét oszlopa a hét szentség,300 majd ezek elemz  bemutatására 

vállalkozik, Petrus de Palude beszédéhez hasonlóan. Iohannes Verdena következ  

                                                 
298 Petrus de Palude, Sermo de dedicatione templi, 595.  
299 Iohannes Verdena, Sermo de dedicatione templi, 83 skk; 180 skk. 
300 I.m. 180.: „Hic est filius Dei, qui domum, id est ecclesiam sibi aedificavit in qua nos ad convivium futurae 
gloriae invitavit, qui excidit columnas septem, id est septem sacramentis sustentavit. Haec sunt septem 
columnae, quas Dominus supra domum suam fundavit. Haec sunt septem candelabra aurea lucentia in 
ecclesia. Et septem infusoria, quibus infunditur remissio omnium peccatorum et gratia Spiritus Sancti.” 
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beszédében már részletesebb értelmezést közöl (37. táblázat). A beszéd második divíziója a 

Korintusiakhoz írt levél közismert részletéb l kiindulva a domust az emberi lélekkel 

azonosítja, és ennek mentén értelmezi a templom elemeit.301 

Iohannes Verdena 
paries a dextra spes contra desperationem 
paries a sinistra timor contra praesumptionem  
tectum  caritas 
primus angulus  prudentia 
secundus angulus iustitia 
tertius angulus temperantia 
quartus angulus  fortitudo 
campana sonorosa oratio 
pictura exercitium virtutum, humilitatis, pietatis, patientiae, 

castitatis 
clausura castigatio respectu quinque sensuum 

37. táblázat 

 

A 15. századi domonkos szerz , Leonardus de Utino templomszentelési beszédében302 csak 

érinti az allegorikus értelmezést, amikor, szintén Richardusra hivatkozva, a híveket 

azonosítja a templomot épít  kövekkel, ám a képsor nem folytatódik, a szerz  megelégszik 

annyival, hogy a hívek közé nem tartozó b nösöket, azok típusait ismertesse.303  

Az egyik legsajátosabb allegóriát a kortárs Hortulus reginae prédikációgy jteményben 

találhatjuk.304 Meffret a templom iránti különleges tiszteletet egy Nagy Sándorról szóló 

exemplummal világítja meg: Harcai közben Nagy Sándor egy nagy hegyhez érkezett, 

melynek tövében volt egy folyópart, ahol arany lánc függött, és amely hegyre kétezer 

ötszáz lépcs  vezetett fel. Néhány társával fel is ment a hegyre, ahol talált egy palotát, a 

palotában pedig egy arany templomot. A templom közepén arany harangok voltak, 

valamint volt ott egy szép terít vel letakart ágy, amelyen egy igen tiszteletreméltó ember 

feküdt arannyal és drágakövekkel díszített fehér ruhába öltözve, körülötte pedig aranysz l  

futott. Amikor mindezt a hódító meglátta, semmit nem bántott a templomban, hanem 

imádni kezdte azt az embert.305 A szerz  az exemplumban említett templomnak a képéhez 

                                                 
301 I.m. 181.: „Secundo principaliter dicendum est de domo Dei interna, scilicet de fideli anima sive 
conscientia, in qua habitat Deus spiritualiter per gratiam. I Cor. III.: Templum Dei sanctum est, quod estis 
vos.” ICor 3,17 
302 Leonardus de Utino: Sermo in dedicatione ecclesiae = Sermones de sanctis, Martin Schott, Strassburg, 
c.1483.  715 skk. 
303 I.h.: „formicarii, ebriosii, feneratores, avari, rapaces, odiosi, mendaces, et qui fratri suo fatue dicunt, et qui 
mulierem ad concupiscendum aspiciunt.” 
304 Meffret, Sermo de dedicatione templi, 264. 
305 I.h.: „Alexander … cum iret repugnare totum mundum, venit quodam tempore ad quendam montem, sub 
quo erat ripa, in qua pendebat cathena aurea, et ipse mons habebat gradus bis mille et quingentos. Ascendit 
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kapcsolja az egyház felépítésének magyarázatát (38. táblázat), melynek legf bb tanulsága 

számára, hogy ha egy pogány h s így tudott tisztelni egy templomot, mennyivel inkább kell 

a híveknek tisztelettel és imádsággal viseltetniük keresztény templomaik iránt. Bár Pelbárt 

is beépít exemplumokat templomszentelésre írt beszédeibe, a Nagy Sándorról szóló 

szöveggel e két beszédében nem találkozunk.306 

Hortulus reginae 
aurum aurum magnae caritatis 
cymbala, campanae aureae praedicatores, doctores 
lectus praeciosissimus altare cum albis corporalibus 
homo magnificentissimus Iesus Christus 
vestis alba castitas, innocentia 
vinea aurea omnis congregatio fidelium 
lapides bona opera 

38. táblázat 

 

A prédikációban kés bb megjelenik a bölcsesség háza-kép is, melynek hét oszlopa Meffret 

értelmezésében is az egyház hét szentségét jelenti, de itt nem egy részletesebben bemutatott 

templom alkotóelemeiként említi, hanem az egyes szentségek magyarázatának 

kiindulópontjaként alkalmazza. 

Az összehasonlításból látható, hogy minden egyes prédikátor saját koncepciójának 

megfelel en kezeli a templomallegória hagyományát. Pelbárthoz hasonlóan megnevezik az 

alapvet  tekintélyeket, els sorban Richardust, de saját mondanivalójukhoz igazítják, hogy 

valójában mit és hogyan építenek be szövegükbe. Általánosan jellemz , hogy a prédikációk 

jóval egyszer bb és kevésbé részletez  képsorokat alkalmaznak, ami abból következhet, 

hogy a prédikációt hallgató hívek, de még a klerikusok figyelme is lankadhat, míg a 

prédikátor eljut a sarokk t l a tornyokon át a szerezetesek temet jéig. 

A látott párhuzamok és el zmények alapján felismerhetjük Pelbárt azon törekvését, hogy 

minél áttekinthet bb, követhet bb képsort alkosson. Ugyanakkor egyetlen párhuzamot sem 

találunk az ábécésorrend alkalmazására, amelyet feltehet en a prédikáció memorizálásának 

megkönnyítése érdekében alkalmaz. A gazophylacium kifejezést szintén nem találjuk más 

szövegekben, a ferences az ábécésorrend miatt ragaszkodik használatához. Szintén saját 

                                                                                                                                                    
autem Alexander in montem cum aliquantis militibus et invenit ibi palatium in quo erat templum aureum et in 
medio eran cymbala et campanae aureae et lectus cum praetiosissimis lectisterniis, in quo iacebat homo 
magnificenrissimus indutus alba veste bombiceo ornata ex auro et lapidibus  praeciosis et circa eum vinea 
aurea. Quod cum vidisset Alexander, nihil nocuit huic templo, sed adoravit hominem.” 
306 Az exemplum nem található sem a Tubach-katalógusban, sem a számos szöveget feldolgozó Thema 
adatbázisban. 
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elgondolásra utalhat az ajtó és a hozzá tartozó kulcsok (ostium cum clavibus) értelmezése, 

mely Pelbártnál a papi hatalom megfelel je. Az ajtó az ismertetett példákban els sorban 

Krisztusra utal, bár találunk példát a hit (fides)307 és az engedelmesség (oboedentia)308 

magyarázatra is. Különös megközelítés, és szintén nem mutat el zményt a vizsgált 

szövegekben, hogy a templomon kívül lév  temet t (coemeterium extra ecclesiam) a rossz 

keresztények szimbólumának tekinti.  Pelbárt elképzelése leginkább Petrus de Palude 

szövegével mutat rokonságot, de a kortárs szerz k szokásához igazodva egyéni 

elképzeléseket is tükröz. Az összevetésekb l jól látható, hogy az els  ránézésre egymást 

ismétl  magyarázatok között nem találunk két teljesen egyez t, vagyis a templomallegória 

kerete szerz nként eltér  elemekkel tölt dik föl. Mindezen összevetések jól mutatják, hogy 

mennyiben tekinthet  Pelbárt szövege önálló, és mennyiben egy széles hagyományt 

közvetít  munkának. A templomallegóriában megmutatkozik a szerz  rendszerezési 

igénye, áttekinthet ségre való törekvése is, ami szintén nem minden szerz  

gondolatmenetér l mondható el.   

 

4.2.7.3. Pelbárt és a ferences építészet 

 

Mivel a Temesvári Pelbárt által „megrajzolt” épület nyilvánvalóan egy középkori 

szöveghagyományt követ, merészség lenne egy konkrét templomra vonatkoztatni a leírást, 

különösen azért, mert olyan részeket emel ki, melyek szinte minden templomban 

megtalálhatók. Nyilvánvaló, hogy e prédikációs kötet sem egy konkrét közösség számára 

készült, így az általánosítás magától értet d . Ugyanakkor mégis felfedezhetünk az ún. 

ferences vagy koldulórendi építészetre utaló vonásokat a templom rajzában, valamint a 

ferences lelkiség megnyilvánulásait Pelbártnak a templomépítésre vonatkozó 

megállapításaiban. 

A ferences építészet szabályait az 1260-as, Bonaventura által vezetett narbonne-i 

káptalan szabályozta, 309 melynek rendelkezései tiltják a templomok boltozását, csupán a 

                                                 
307 Ld. a 30. táblázatban. 
308 Ld. a 25. táblázatban. 
309 „Cum autem curiositas et superfluitas directe obviet paupertati, ordinamus, quod edificiorum curiositas in 
picturis, celaturis, fenestris, columnis et huiusmodi; aut superfluitas in longitudine, latitudine et altitudine 
secundum loci conditionem arctius evitetur. Qui autem transgressores huius constitutionis fuerint, graviter 
puniantur, et principales de locis irrevocabiliter expellantur, nisi per ministrum generalem fuerint restituti. Et 
ad hoc firmiter teneantur visitatores, si ministri fuerint negligentes. Ecclesiae autem nullo modo fiant 
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szentély estében engedélyezik, elutasítják továbbá üvegablakok készítését. A káptalan 

rendelkezései els sorban a simplicitas elvének megtartását hangsúlyozzák, a ferences 

lelkiségnek megfelel en elutasítják a költséges díszítést, mindenben egyszer séget 

követelnek.310  A koldulórendi építészet sajátosságai mindemellett els sorban az épület 

tagolásában és elrendezésében érhet k tetten, ami lehet vé teszi a Pelbárt templomával 

való összehasonlítást. A tágas bels  ter , ún. csarnoktemplomok építése el ször a 

Földközi-tenger térségében jelenik meg, amely a rend történelmi szerepével függ össze, 

hiszen a széles körben terjed  eretnekségt l igyekeztek minél szélesebb tömegeket 

visszahódítani. A hajót síkmennyezet vagy fedélszék fedte.311 Monasztikus hagyományt 

követ a szerzetesi kórus jelenléte a templomokban, a megnyújtott, a hívek terét l 

elkülönül  kórus a közép-európai koldulórendi építészet sajátossága. A ferences 

templomok jellegzetessége a viszonylag kisméret , a szentély közelében emelked  

harangtorony jelenléte. 312  

Pelbárt „templomának” tagolása a koldulórendi templomok tagolására emlékeztet, 

amennyiben egy egytornyú, egy hajóra, kórusra és szentélyre osztott ter  épület. A 

koldulórend el írásainak megfelel en a boltozat els sorban boltozott szentélyre utalhat, 

ugyanakkor találhatunk példát boltozott mennyezet  templomhajóra akár a magyarországi 

ferences templomépítészet körében is.313 Pelbárt a templom mellett nem beszél a hozzá 

csatlakozó kolostorról, viszont a templom körüli temet r l említést tesz, mint láthattuk, 

sajátos értelmezéssel. 

                                                                                                                                                    
testudinatae, excepta maiori capella. Campanilae ecclesiae ad modum turris de cetero nusquam fiant; item 
fenestrae vitreae ystoriatae vel picturatae de cetero nusquam fiant, excepto quod in principali vitrea post 
maius altare haberi possint imagines crucifixi, beatae Virginis, beati Iohannis, beati Francisci et beati Antonii 
tantum; et si de cetero factae fuerint per visitatores amoveantur.” EHRLE, Franz, Die altesten Redactionen der 
Generalconstitutionen des Franziskanerordens = Archiv für Literatur- und Kirchengeschichte des 
Mittelalters, Hrsg. von DENIFLE, P. Heinrich O.P.–EHRLE, Franz S.J., Herder, Freiburg im Breisgau, 1892. 
VI. 94–95. 
310 I.h.: „Thuribula, cruces et ampulae de argento vel auro amoveantur omnino et de cetero calices simplices 
fiant in opere et pondus duarum marcarum et dimidie non excedant; nec plures calices quam altaria habeantur 
excepto uno pro conventu. Nec aurifigatos vel sericos pannos fratres habeant absque licentia et dispositione 
ministri et diffinitorum in provinciali capitulo, qui provideant, ut excessus in talibus evitetur.” 
311 ENTZ Géza, Az európai koldulórendi építészet = Koldulórendi építészet a középkori Magyarországon, 
szerk. HARIS Andrea, M vészettörténet és M emlékvédelem, Országos M emlékvédelmi Hivatal, Veszprém, 
1994. 22. Továbbá: Jannic DURAND, A középkor m vészete, Helikon, Bp., 2001. 97. 
312 Marosi Ern , A koldulórendi építészet Magyarországon = Koldulórendi építészet a középkori 
Magyarországon, szerk. HARIS Andrea, M vészettörténet és M emlékvédelem, Országos M emlékvédelmi 
Hivatal, Veszprém, 1994. 50–53.  
313 Pl.: Nyírbátor, Sopron.   
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Pelbárt beszél továbbá a templomépítésre vonatkozó szerénységr l a Pomerium de 

sanctis téli részének 96. beszédében. A kérdés, amire a választ keresi, hogy hogyan is kell 

viselkednie a templomot vagy oltárt épít  embernek, hogy tettével isteni jutalmat 

érdemeljen ki.314 A választ a tévesen Chrysostomusnak tulajdonított, Máté evangéliumához 

f zött homilia idézete vezeti fel, mely Jézusnak a farizeusokat fedd  szavaihoz 

kapcsolódik.315 Pseudo-Chrysostomus tanítása alapján Pelbárt három tanulságot fogalmaz 

meg: Ha az ember puszta dics ségvágyból és kérkedésb l épít templomot, azzal valójában 

b nt követ el, és elveszíti a mennyei dics séget.316 Másodszor az ember nem üdvözülhet a 

templomépítés által, hanem Isten kegyelméb l, a jótettek és a b nbánat révén. Ennek 

példája Salamon, aki bár csodálatos templomot emelt az Úrnak, de mivel kés bb a 

fény zés és bálványimádás felé fordult, nem lehetünk biztosak abban, hogy egyáltalán 

üdvözült.317 A harmadik megállapítás szerint templomot csak becsületesen szerzett pénzb l 

lehet építeni, mert a másokat megkárosítva szerzett vagyon az Istent irritálja.318 

Pelbártnak a templomépületr l adott rajzában, valamint a templomépítéshez kapcsolódó, 

igen határozott véleményében felfedezhet  a ferences lelkiség és a rendi hagyomány 

                                                 
314 PH 096 (E) „Sed quaeritur, qualiter homo in constructione vel fundatione templi aut capellae vel altaris et 
huiusmodi debeat se habere, ut possit caeleste praemium a Deo adquirere.” 
315 I.h.: „Respondet Chrysostomus super Matthaeum dicens sic: Pharisei dicebant apud se: "Si 
benefecerimus pauperibus, non multi vident, et pro tempore vident; nonne ergo melius: aedificia facimus, 
quae omnes aspiciunt, et non solum in hoc tempore, sed etiam in posterum." O insipiens, quid prodest post 
mortem ista memoria, si ubi es, torqueris, id est in Inferno, et ubi non es, laudaris, scilicet in hoc mundo? Si 
ergo iuxta alia bona fecerit homo aedificia sancta, additamentum est boni; si autem sine aliis bonis operibus, 
passio est gloriae saecularis. Non enim gaudent martyres, quod ex illis pecuniis honorantur, in quibus 
pauperes plorant.” Pseudo-Chrysostomus, Opus imperfectum in Matthaeum, Homilia XLV. PG 56, 885–890. 
Internetes kiadása: http://web.wlu.ca/history/cnighman/PGL/index.html (2013.10.29.) A forrás pontos 
szövege: „Dicebant enim apud se: si bene fecerimus pauperibus, quis illud videt? Et si viderint, non multi 
vident: et si multi viderint, pro tempore vident. Transit enim tempus, et transit cum tempore benefacti 
memoria. Nonne ergo melius aedificia facimus, quae omnes aspiciunt, non solum hoc tempore, sed etiam in 
posterum? Nam quamdiu aedificium permanet, tamdiu aedificantis memoria nominatur. O, insipiens homo, 
quid tibi prodest post mortem ipsa memoria, si ubi es, torqueris: et ubi non es, laudaris? Ergo dum Iudaeos 
castigat Dominus, Christianos docet: quoniam si iuxta alia bona, aedificia sancta fecit homo, additamentum 
est bonis, si autem sine aliis bonis operibus, passio est gloriae saecularis.” 
316 PH 096 (E):„Primum, quod homo aedificia in ecclesia non debet facere pro vana gloria et ostentatione, 
alioquin perdet mercedem caelestem, et incurret poenam etc. Et quid mihi proderit, si in carcere torquor, cum 
in mundo laudor apud homines, nec per hoc liberabor?” 
317 I.h.: „Secundum est, quod homo in se bonus et in Dei gratia ac bonorum operatione. Unde in peccato 
perseverans non salvatur per aedificia, sed per poenitentiam. Exemplum de Salomone, qui aedificavit Deo 
templum, sed et postea declinavit ad luxuriam et idolatriam, nec sumus certi de salute ipsius.” 
318 I.h.: „Tertium est, quod homo aedificia talia non de rapina faciat, sed de iusta possessione. Haec clarent in 
praedictis verbis Chrysostomi. Unde et Gregorius I. q. I.: Non est - inquit - putanda elemosyna, si 
pauperibus dispensetur, quod ex illicitis rebus adquiritur. Unde etiam certum est, quod et si monasteria et 
xenodochia vel aliquid aliud ex pecunia, quae pro sacris ordinibus datur, construatur, non proficit mercedi. Et 
infra: Quidquid enim in Dei sacrificio ex scelere offertur, omnipotentis Dei non placat iram, sed irritat.” 
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tisztelete, ami tovább árnyalja a pelbárti templomallegóriának azon vonásait, melyek a 

hagyomány kezelését sajátossá teszik. 

 

4.2.8. A templom szentsége 

 

A felszentelt templom méltóságáról szólva Pelbárt a Pomerium de sanctis téli részének 96. 

beszédében a dedikációs matutinum harmadik nocturnusának els  antifonáját idézi: 

Templum Dei sanctum est, Dei structura est, Dei aedificatio est.319 Az idézet els  

megállapítása, a templom szentsége Pelbárt magyarázata szerint négy okból következik. Az 

els  nyilvánvalóan az, hogy a hatalmas Isten szent nevének szentelik a templomot, amit a 

Krónikák könyvéb l hozott idézettel illusztrál.320 A bibliai szöveget Pelbárt úgy 

magyarázza, hogy a szív Istennek az t dicsér k iránti szeretetét jelenti, a szemek az 

áhítatos és b nbánó hívek iránti figyelmét, a fülek pedig az emberek imáinak 

meghallgatását.321 Vagyis az Isten nevének szentelt helyen a Teremt  különleges módon 

jelen van, és az ott imádkozók bízhatnak óhajaik hathatósabb teljesedésében.  

Az épület szentségét a sanctum szó etimológiájával is magyarázza: ’sanguine tinctum’, 

’sanguinem deputatum’, az interpretáció Pelbárt szerint Krisztus testének a templomban 

való jelenlétére utal.322 

Harmadszor az imádság és kultusz jelenléte biztosítja a tér szentségét, mely semmilyen 

más célra nem használható.323 Az imádság meghallgatását biztosítja a templomban az 

angyalok jelenléte, akiket az imádság arra ösztönöz, hogy az égb l leszálljanak és az 

                                                 
319 PH 096 (D) 
320 I.h.: Et hoc primo, quia sancto nomini Dei altissimi dedicatum. Unde II. Paral. VIII. Dominus ait: Elegi 
et sanctificavi mihi locum istum, id est templum, ut sit nomen meum ibi in sempiternum, et permaneant oculi 
mei et cor meum ibi cunctis diebus, auresque meae erectae ad orationem eius, qui in loco isto oraverit.” II 
Par 7,15-16. 
321 I.h..: „Ex quo patet, quod Deus posuit in templo nomen suum et cor suum, id est amorem erga Deum 
laudantes ibidem, et oculos ad aspiciendum amabiliter devotos et poenitentes in ecclesia, et aures ad 
exaudiendum ibi hominum orationes.” 
322 PH 096 (F): „Secundo dicitur sanctum, quod interpretatur quasi 'sanguine tinctum', quia ad conficiendum 
et conservandum ibidem corpus Christi, et 'sanguinem deputatum'.” A sanctum szó ’sanguine tinctum’ 
értelmét megvilágítja Isidorus magyarázata: „Sanctus a veteri consuetudine appellatus eo, quod hi, qui 
purificari volebant, sanguine hostiae tangebantur, et ex hoc sancti nomen acceperunt.” Isidorus, 
Etymologiarum, X. 241. 
323 I.h.: „Tertio dicitur sanctum, quia sanctis operibus divinae laudis et orationis ac cultus Dei mancipatum, et 
ideo Augustinus dist. XLII. c. ["In oratorio"]: In oratorio - inquit - praeter orandi et psallendi cultum 
penitus nil agatur, ut nomini huic et opera iugiter impensa concordent.” 
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elhangzó kéréseket az Isten színe elé vigyék.324 Máshol a prédikátor azonban felteszi a 

kérdést, hogy mindezek ellenére hogyan lehetséges, hogy bizonyos, a templomban 

elhangzó imádságok nem találnak meghallgatásra.325 A válasz két okra mutat rá: az 

imádkozó ember b nösségére, valamint az imádság hiányosságára.326 Az emberi b nösség 

valójában azt jelenti, hogy az ember nem hallgat Istenre, ezért az Isten sem hallgatja meg 

az ember kéréseit.327 Az imádság megfelel  módját Nicolaus de Lyrát idézve fejti ki:328 

olyat kell kérni, ami az üdvösséget szolgálja, önmagáért kell a hív nek imádkoznia, mivel 

más esetleg a b n állapotában lehet, és így nem teljesül a kérés, valamint állhatatosan kell 

kérnie. 

A templom szentségével kapcsolatban negyedikként a szenteknek a templomban 

elhelyezett relikviáira, valamint az ott eltemetett hívekre utal, akik valóban csak arra méltó, 

szent életet él  hívek lehetettek. Ide kapcsolja még a templomban megjelen  

szentábrázolásokat is.329 

A szent tér tehát els sorban a felszentelés, Isten jelenléte, a folyamatos dicséret révén 

válik minden más helyt l lényegesen különböz vé, amely mint az ég kapuja (porta caeli) 

egyfajta összeköttetést biztosít a földi és az égi szféra között.330  

 

 

 

                                                 
324 I.h.: „per laudes Dei in ecclesia provocantur angeli descendere de caelis ad nos, iuxta illud Ps.: 
Praevenerunt principes, id est angeli coniuncti psallentibus, id est Deum laudantibus, et etiam per has easdem 
laudes Dei angeli ascendunt in caelum offerentes Deo vota nostra et orationes, ut dicit Bernardus.” Az 
angyaloknak err l a szolgálatáról Pelbárt máshol is beszél, ld. PA 067 (L) 
325 PA 104 (E): „Unde hoc accidit, quod aliquos Deus in templo orantes quandoque non exaudit?” 
326 I.h.: „Respondetur, quod cum Deus sit summa veritas, et ipse promisit, quod exaudiet, nulli esse potest 
dubium, quin exaudiet omnes in templo orantes. Sed quod quandoque non exauditur aliquis, hoc est ex culpa 
hominis vel ex defectu suae orationis.” 
327 I.h.: „Ex culpa hominis est, quando homo Deum praecipientem non vult audire, sed in peccatis iacet. Unde 
Gregorius: Non mirum, quod tarde aut numquam exaudimur, quia nos Dominum praecipientem non 
audimus. Item Augustinus: Qua fronte postulas, quod Dominus promisit, si non facis, quod promisisti Deo?” 
328 I.h.: „Ad quod secundum Lyram super Lu. XI. nota, quod quando haec tria concurrunt in oratione, 
semper exauditur, videlicet quod aliquis petit primo pie, id est de pertinentibus ad salutem, quia de 
impertinentibus ad salutem non semper exauditur, eo quod non expedit exaudiri in tali petitione. Secundo pro 
se, quia pro alio aliquando non exauditur quis, etiam in salutaribus, propter defectum illius, pro quo petit. 
Tertio perseveranter, quia si petat pie et pro se, non tamen perseveranter, impeditur effectus propter 
defectum orationis. Praedictis itaque tribus concurrentibus semper homo impetrat, quod petit a Deo, non 
tamen semper statim datur, sed aliquando differtur, ut congruo tempore detur illud, quod petitur. Az idézet 
ebben az esetben pontos helyet jelöl, vö.: Nicolaus de Lyra, Postilla super totum Novum Testamentum, 266. 
329 I.h.: „Unde peccant ibi ridentes et iocantes. Quarto quia sanctorum corporibus sepeliendis ac reliquiis 
conditis consecratum, et sanctorum imaginibus decoratum, ergo etc.”  
330 PH 096 (F): „Ergo ipsa ecclesia, in qua iugiter laudatur Deus, dicitur merito porta caeli.” 
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4.2.9. A templom tisztelete 

 

A templom mint más épületekt l szakralitása folytán elkülönül  tér az oda belép kt l is a 

jelent ségének megfelel  magatartást követel. A templomba érkez  hívek ill  

viselkedésér l, a hely iránti tisztelet kifejezésformáiról Pelbárt a Pomerium de sanctis téli 

részének 95. sermójában beszél, ahol négy pontban fejti ki mondandóját.331 A beszédnek 

ebben a részében Pelbárt els sorban az egyházjog tekintélyére támaszkodik, látványosan 

sok rendelkezést idézve.  

Els ként azt emeli ki, hogy a híveknek alázatosan és áhítattal kell a templomba lépniük 

és az isteni szentség jelenlétében viselkedniük.332 Tekintélyként Gergely pápát megjelölve 

egyházjogi rendelkezést idéz. A hosszú hivatkozás (lásd el z  lábjegyzet) valójában két 

egyházjogi gy jteményt takar: a IX. Gergely utasítására Raimundus de Pennaforte által 

összeállított dekretális gy jteményt, a Liber Extrát (1234.), valamint a VIII. Bonifác által 

kihirdetett (1298.), Liber sextusnak nevezett egyházjogi gy jtemény „Decet domum 

Domini” kezdet  fejezetét.333 Valójában ez utóbbi tartalmazza a Pelbárt által idézett 

szöveget, mely hangsúlyozza, hogy az Isten házában békességnek, nyugalomnak, csendnek 

kell lennie, az ide belép knek is ehhez kell alkalmazkodniuk.334  

Pelbárt az alázatos és áhítatos viselkedés jelent ségének illusztrálásaként Jeromos 

Vigilantius ellen írt könyvét is idézi, melyben az egyházatya elmondja, hogy amikor b nös 

gondolatok gyötörték, messze elkerülte a mártírok bazilikáit, annyira rettegett ilyen 

lelkiállapotban a szent helyre belépni.335 Ágostonnak pedig egy, a keresked knek a 

templomból történ  ki zését kommentáló homíliájára hivatkozva336 kifejti, hogy még náluk 

                                                 
331 PH 095 (F): „Circa secundum de honore venerationis, scilicet ecclesiae quaeritur, qualiter debeant fideles 
venerari sanctam ecclesiam. Ad quod respondetur recolligendo ex dictis doctorum, quod praecipue quattuor 
modis tenetur quilibet Christianus ecclesiam revereri. Et ad hos reduci possunt alii plures modi concurrentes.” 
332 I.h.: „Primo humiliter et devote ecclesiam ingrediendo et coram divina maiestate reverenter se gerendo, 
unde Gregorius papa extra de immunitate ecclesiarum c. "Decet domum Domini" libro sexto dicit: 
Decet domum Domini sanctitudo, decet, ut cuius in pace factus est locus, eius cultus sit cum debita 
veneratione pacificus. Sit itaque ad ecclesias humilis et devotus ingressus, sit in eis quieta conversatio, Deo 
grata, inspicientibus placida etc.” 
333 ERD  Péter, Egyházjog, Szent István Társulat, Bp., 1991. 53. 
334 VI. 3. 23. 2. 
335 PH 095. (F): „Exemplum de beato Hieronymo in epistola contra Vigilantium dicente sic: Quando 
iratus fuero, vel aliquid mali in animo meo cogitavero, vel me nocturnum phantasma deluserit, basilicas 
martyrum intrare non audeo, ita totus in anima et corpore contremisco.” Szövegkiadásban: Hieronymus, 
Contra Vigilantium, li. 1. 12. 
336 Ioh, 2,14–16.   
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is jobban kiváltják a Megváltó haragját a templomban tartózkodó b nösök, iszákosok, 

fény z  életet él k, g gösök, b nbánatot nem tartó emberek.337  

A második pontban hangsúlyozza, hogy a templomban csak az isteni dolgokkal 

foglalkozhat a hív , abban semmi oda nem ill  nem történhet.338 Pelbárt ismét egyházjogi 

rendelkezéseket citál, még akkor is, ha egyiket Szent Ágoston neve mögé „rejti.”339 Ezek 

szerint a templom a szent kultusz, az imádság helye, így abban nincs helye 

hangoskodásnak, cs dületnek, hasztalan és profán beszédnek, társalgásnak. A templomban 

nem történhet semmi, ami megzavarná a szent officiumot, vagy sértené az oda letekint  

isteni Méltóság „szemeit”. Sem a templomban, sem a hozzá tartozó temet ben nem lehet 

kereskedni, és a vásárnapok és piacok nyüzsgésének is távol kell tartania magát a szent 

helyt l. A világi törvénykezéshez hozzátartozó zajnak is el kell halkulnia.  

                                                 
337 PH 095 (F): „Contra quos Augustinus in homilia quadam dicit: Si Dominus eiecit vendentes et ementes 
ea, quae offerebantur in templo, quanta putas animadversione puniet, si ibi inveniet vitiosos, ebriosos, 
luxuriosos, superbos et quoslibet impoenitentes?” A forrásmegjelölés itt meglehet sen felületes, 
elképzelhet , hogy a gondolat eredetileg a János evangélium kommentárjából származik. Vö.: Augustinus 
Hipponensis, In Iohannis evangelium tractatus CXXIV., Brepols, Turnhout, 1954. (CCSL 36) 102.: „Non ergo 
magnum peccatum, si hoc vendebant in templo, quod emebatur, ut offerretur in templo; et tamen eiecit inde 
illos. Quid, si ibi ebriosos inveniret, quid faceret Dominus; si vendentes ea, quae licita sunt, et contra 
iustitiam non sunt (quae enim honeste emuntur, non inlicite venduntur), expulit tamen, et non est passus 
domum orationis fieri domum negotiationis? Si negotiationis domus non debet fieri domus Dei, potationis 
debet fieri?” 
338 PH 095 (F): „Secundo divinis solis in ecclesia intendendo, et in ea nil incongruum agendo.” 
339 I.h.: „Unde Augustinus dist. XLII.: In oratorio - inquit - praeter orandi et psallendi cultum penitus nil 
agatur, ut nomini huic et opera iugiter impensa concordent. Item praedicto capitulo "Decet domum 
Domini" Libri sexti dicitur, quod attendantur in ecclesia intentis praecordiis sacra sollemnia, devotis 
orationibus insistatur, nullus conclamationem moveat vel impetum, cessent vana et profana colloquia, cessent 
confabulationes quaelibet et alia, quae divinum possunt turbare officium, aut oculos divinae maiestatis 
offendere, cessent in ecclesiis earumque cymeteriis negotiationes, et praecipue nundinarum ac fori 
cuiuscumque tumultus, omnisque saecularium iudiciorum strepitus conquiescat.” Az Ágoston-idézet forrása: 
D. 42 c. 7.  A Liber sextusból vett idézet az eredeti szövegben VI. 3. 23. 2.  (a d lttel szedett részek a Pelbárt 
szövegéb l „kihagyott” részleteket jelölik): „Decet domum Domini sanctitudo, decet, ut cuius in pace factus 
est locus, eius cultus sit cum debita veneratione pacificus. Sit itaque ad ecclesias humilis et devotus ingressus, 
sit in eis quieta conversatio, Deo grata, inspicientibus placita, quae considerantes non solum instruat, sed et 
reficiat. Convenientes ibidem nomen illud, quod est super omne nomen, (a quo aliud sub caelo non est datum 
hominibus, in quo salvos fieri credentes oporteat, nomen videlicet Iesu Christi, qui salvum faciet populum 
suum a peccatis eorum) exhibitione reverentiae specialis attollant, et quod generaliter scribitur, ut in nomine 
Iesu omne genu flectatur singuli singulariter in se implentes (praecipue dum aguntur missarum sacra 
ministeria) gloriosum illud nomen quandocunque recolitur, flectant genua cordis sui, quod vel capitis 
inclinatione testentur. Attendantur in ecclesia (in locis eisdem) intentis praecordiis sacra sollemnia, devotis 
orationibus insistatur, nullus in locis eisdem, in quibus cum pace ac quiete vota convenit celebrari, seditionem 
excitet, conclamationem moveat vel impetum, (impetumve commitat). Cessent in locis illis universitatum et 
societatum quarumlibet concilia, conciones et publica parlamenta. Cessent vana et multo fortius foeda et 
profana colloquia, cessent confabulationes quaelibet et sint postremo quaecunque alia, quae divinum possunt 
turbare officium, aut oculos divinae maiestatis offendere, ab ipsis prorsus extranea: ne ubi peccatorum est 
venia postulanda, ibi peccandi detur occasio aut deprehendatur peccata committi.  Cessent in ecclesiis 
earumque coemeteriis negotiationes, et praecipue nundinarum ac fori cuiuscumque tumultus, omnisque in eis 
saecularium iudiciorum strepitus conquiescat, nulla inibi causa per laicos criminalis maxime agitetur: sint 
loca eadem a laicorum cognitionibus aliena.  
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Pelbárt felteszi a kérdést, hogy halálos b nnek tekinthet -e az idézett egyházjogi 

rendelkezések megszegése,340 melyre Angelus de Clavasio Summáját idézve válaszol, hogy 

csak abban az esetben, ha valaki olyat tesz, ami teljes mértékben akadályozza az imádságot 

az arra kijelölt id ben. A templomban való árusítás kapcsán kitér a templomi 

gyertyaárusítás szokására, ami az idézett tilalom alapján b nnek min sülne, ám, ismét 

Angelus de Clavasióra hivatkozva, tolerálhatónak tartja, mivel ez nem jár hangoskodással, 

nem zavarja az áhítatot.341  

A templom iránti tisztelet harmadik megnyilvánulásaként emeli ki a Decretum 

Gratianira hivatkozva a templom látogatását és a teljes szentmise meghallgatását vasár- és 

ünnepnapokon. 342  A teljes mise fogalmát a hivatkozott hely magyarázza: a pap által adott 

áldás el tt a hívek nem hagyhatják el a templomot.343  

Végül az immunitásra és az „egyházi szabadság” (libertas ecclesiastica) fogalmára 

hivatkozik,344 melyeknek köszönhet en a templom és a klérus ki van emelve a világi 

tekintély joghatósága alól, mindkett vel kapcsolatban az egyházi tekintély törvényesen és 

szabadon rendelkezik.345 Ennek tiszteletben tartása, a megsértését l való tartózkodás a 

templom iránti tisztelet kifejezésének negyedik pontjaként jelenik meg a prédikációban. 

 

4.2.9.1. Az immunitas mint a tisztelet megnyilvánulása 

 

A római jogból ered  immunitas a középkori egyházi kiváltságok egyike, mely eredetileg a 

papság és az Egyház közterhek alóli mentességét jelentette. A középkor folyamán három 

aspektusa jelenik meg, mint helyre, dologra és személyre vonatkozó immunitas.346  A 

kiváltsággal kapcsolatos számos egyházjogi rendelkezés közül Pelbárt azt a kilencet emeli 

                                                 
340 PH 095 (G): „Quaeritur: Numquid peccat mortaliter, qui aliqua praedictorum facit in ecclesia? 
Respondetur secundum fratrem Angelum de Clavasio in Summa, quod non, nisi faceret talia, quae totaliter 
impedirent orationem tempore debito. Alia autem non sunt mortalia, nisi ex se sint mala, vel nisi quis ex 
contemptu faceret.” 
341 Angelus Claretus, Summa angelica de casibus conscientiae, Anton Koberger, Nürnberg, 1488. 263.: „In 
venditione candelabrum nullus fit strepitus, et ideo non prohibetur.” 
342 PH 095 (G): „Tertio fideles tenentur venerare ecclesiam singulis Dominicis et festis diebus visitando et 
missam integram audiendo, hoc enim est praeceptum, de consacratione dist. I. "Missas".”  
343 D. 1 c. 64 de cons.: „Missas die dominica saecularibus totas audire speciali ordine praecipimus ita, ut ante 
benedictionem sacerdotis egredi populus non praesumat. Quod si fecerit, ab episcopo publice confundantur.” 
344 PH 095 (G): „Quarto immunitates, id est libertates ecclesiasticas observando et in nullo violando.” 
345 SZUROMI Szabolcs Anzelm, A temetésre vonatkozó egyházfegyelem, 83.; A libertas ecclesiastica 
fogalmához ld. HARGITTAY Emil, Pázmány Péter: De ecclesiastica libertate circa causam Veneti interdicti 
(1606), Camoenae Hungaricae 3. (2006) 105. 
346The Encyclopedia of Christianity, 306–307.; Lexikon des Mittelalters, 390–392. 
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ki, melyek véleménye szerint a tárgyalt témához kapcsolódóan a hallgatóság számára 

nagyobb jelent séggel bírnak.347 A kilenc rendelkezés közül lényegében négy vonatkozik a 

templomépületre, a többi a klérussal kapcsolatos.  

 

4.2.9.2. Az épület immunitása 

 

Az els ként említett rendelkezés szerint a templomból, illetve temet b l az oda menekül  

üldözöttet er vel eltávolítani tilos. Az Egyház nyújtotta védelemb l azonban nem 

részesülhetnek bizonyos b nöz k: a közutakon közleked ket rettegésben tartó rablók, 

kalózok, term földeket feldúló fosztogatók, emberek gyilkosai és megcsonkítói, valamint 

egyéb súlyos és szörny  törvénytelenségek elkövet i.348 Pelbárt itt az ún. asylumjog 

rendelkezéseit foglalja össze, melynek magyarországi érvényességét els ként Szent István 

második törvénykönyve bizonyítja.349 Míg az István-korbeli törvény a menedékjog 

meglétét igazolja, addig Szent László törvényei ennek gazdag tételjogi szabályozását 

tartalmazzák, melyek értelmében a templom el csarnoka minden szorongatott, akár 

nagyobb b nt elkövet  ember menedéke is lehet, ahol a menekül  testi épsége, s t vagyona 

is biztosítva van, kivéve a h tlenséggel vádoltakat.350 Könyves Kálmán törvényei tovább 

szabályozzák a menedékjog intézményét: a templomba menekül t nem kell azonnal 

tolvajnak min síteni, b nösségér l meg kell bizonyosodni.351 A Váradi Regestrum már 

olyan esetet is említ, amikor egy világi törvénykezés által elítélt fut az oltárhoz és ott lel 

menedéket, vagyis ebben az esetben az egyházjog felülírja a világi jog rendelkezését.352 

Épp ezért, a visszaélések megakadályozása végett jelenik meg Nagy Lajos és Zsigmond 

                                                 
347 PH 095 (H): „Istae autem immunitates ecclesiae sunt plurimae, de quibus longum foret loqui, sed de 
aliquibus tantummodo, quae sunt magis necessariae explicari populo, aliquas dicamus.” 
348 I.h.: „Una est, quod abstrahi per vim nullus debet de ecclesia vel cymeterio, nisi ille, qui confugit ad eam, 
esset publicus latro, scilicet qui stratas publicas insidiis et aggressionibus obsidet, ut depraedetur transeuntes 
omnes, sic et piratae, vel nisi sit nocturnus depopulator agrorum, id est vastator vel convastor segetum, tales 
enim impune abstrahi possunt, extra de immunitate ecclesiarum "Inter alia". Item qui aliquod maleficium, 
scilicet homicidium vel mutilationem vel quodcumque grave et enorme delictum committit in ecclesia 
sperans se ab ecclesia defendi, talis abstrahi potest. Secus in non enormibus, secus etiam si extra ecclesiam 
committeret et extra cymeterium, extra eodem capitulo fine.” 
349 BÓNIS György, Els  törvényeink sorsa és az egyházi menedékjog, Stephaneum Nyomda, Bp., 1939. 81. Az 
egyházi asylum alapvet en kétféle vallásos elgondolásra vezethet  vissza. Egyrészt azt az si vallásos 
elképzelést tükrözi, mely szerint nem képzelhet  el, hogy valaki az általa tisztelt fels bb hatalom jelenlétében 
önbíráskodva er szakot kövessen el. Ez az ókori görög és római asylumjog gyökere. Másrészt érvényesíti a 
keresztény felebaráti szeretet parancsát, a b nösökért való közbenjárás kötelezettségét. I. m. 77.  
350 I. m. 86. 
351 I. m. 91.  
352 I. m. 94. 
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rendelkezéseiben a menedékjog intézményének korlátozása,353 és talán a hasonló visszás 

példák gyakorisága magyarázza, hogy Pelbárt fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy az 

Egyház temploma, melynek épp tiszteletreméltóságáról és kivételes státuszáról értekezik, 

csak az arra méltóknak lehet menedéke, amit a hivatkozott egyházjogi idézet is bizonyít.354    

A templom épületére vonatkozik Pelbárt felsorolásának ötödik pontja, melyben 

hangsúlyozza, hogy aki egy templomot megsért, az valójában az egész Egyházat sérti meg, 

hiszen az egyes templomi gyülekezetek alkotják az Egyetemes Egyház egészét.355 Mindezt 

hasonlattal is megvilágítja: Ha egy embernek csak a fülét érintjük meg, akkor is úgy 

fejezzük ki magunkat, hogy az embert érintettük meg.356 Ezt a rendelkezést különösen 

figyelmébe ajánlja az eretnekeknek és mindazoknak, akik bitorolják a templomok és 

monostorok javait, k véleménye szerint kiérdemelték Isten büntetését. Ezt igazolandó egy 

exemplumot idéz: Egy Flaccus nev  ember arra vetemedett, hogy egy templom cserepeit 

elhordja a saját házának építéséhez, aminek következtében két fiát elvesztette,  maga 

pedig megbolondult.357 Az elrettent  történetben felismerhet  a Livius m véb l is ismert 

Quintus Fulvius Flaccus censor, aki a Fortuna Equestris tiszteletére építend  templomot 

azokkal a márványlapokkal boríttatta be, melyeket a bruttiumi Iuno Lacinia szentélyr l 

                                                 
353 I. m. 95. 
354 X. 3. 49. 6.: „Inter alia tuis quaestionibus respondentes, iuxta sacrorum statua canonum et traditiones 
legum civilium ita duximus in huiusmodi distinguendum, quod fugiens ad ecclesiam aut liber, aut servus 
exsistit. Si liber, quantumcunque gravia maleficia perpetraverit, non est violenter ab ecclesia extrahendus, nec 
inde damnari debet ad mortem vel ad poenam; sed rectores ecclesiarum sibi obtinere debent membra et vitam. 
Super hoc tamen, quod inique fecit, est alias legitime puniendus: et hoc verum est, nisi publicus latro fuerit, 
vel nocturnus depopulator agrorum, qui, dum itinera frequentata vel publicas stratas obsidet aggressionis 
insidiis, ab ecclesia extrahi potest, impunitate non praestita, secundum canonicas sanctiones. Si vero servus 
fuerit, qui confugerit ad ecclesiam, postquam de impunitate sua dominus eius clericis iuramentum praestiterit, 
ad servitium domini sui redire compellitur etiam invitus; alioquin a domino poterit occupari.”  
355 PH 095 (H): „Quinto, quod ecclesiam unam quicumque laedit, omnes laedit, quia ecclesiae particulares 
sunt membra universalis Ecclesiae, XXIV. q. I. "Loquitur".” C. 24 q. 1 c. 18: „Loquitur Dominus ad 
Petrum: “Ego dico tibi, quia tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam.” Super unum 
aedificat ecclesiam, et quamvis apostolis omnibus post resurrectionem suam parem potestatem tribuat, et 
dicat: “Sicut misit me pater, et ego mitto vos. Accipite Spiritum Sanctum”, tamen ut unitatem manifestaret, 
unitatis eiusdem originem ab uno incipientem sua auctoritate disposuit. Hoc erant utique ceteri apostoli, quod 
Petrus fuit, pari consortio praediti et honoris et potestatis. Sed ab unitate exordium proficiscitur, ut ecclesia 
Christi una monstretur, quam unam ecclesiam in Cantico quoque Canticorum Spiritus Sanctus ex persona 
Christi Domini designat dicens: “Una est columba mea, perfecta mea; una est matri suæ, electa genitrici suæ”. 
Hanc ecclesiae unitatem et beatus Paulus apostolus docet, et sacramentum unitatis ostendit, dicens: “Unum 
corpus, et unus spiritus: una spes vocationis vestrae. Unus dominus, una fides, unum baptisma, unus Deus”. 
Quam unitatem tenere firmiter et vendicare debemus, maxime nos episcopi, qui in ecclesia Dei praesidemus, 
ut episcopatum quoque ipsum unum atque indivisum probemus. Nemo fraternitatem fallat, nemo veritatem 
fidei perfida praevaricatione corrumpat.”  
356 I.h.: „Sicut a simili qui tangit aurem, totum hominem tetigisse dicitur.” 
357 I.h.: „Refert Valerius li. I. rubrica de religione, quod quidam nomine Flaccus a quodam templo tegulas 
pro domo propria fecit portari, propter quod duos filios perdidit, et demens fuit effectus.” 
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szedetett le. A kortársak e gyalázatos tett büntetéseként értelmezték józan 

ítél képességének elvesztését, valamint egyik fia halálát és a másik súlyos betegségét.358 A 

történet Valerius Maximus közvetítésével kerül a középkori prédikátorok példatárába,359 

ahogy ezt Pelbárt hivatkozása is jelzi, és immár krisztianizálva kerül a templom iránti 

tisztelet tanításának szolgálatába. 

Természetesen az immunitas megsértésének tekinthet  a templom lerombolása, valamint 

az ott lév  tárgyak ellopása, ami szentségtörésnek számít, és mint olyan, kiközösítéssel 

jár.360 Ennek körülményeire vonatkozik a hetedik pontban hivatkozott egyházjogi 

rendelkezés.361  

A felsorolás utolsó, kilencedik tétele hangsúlyozza, hogy a felszentelt épület lakóhelyként 

nem funkcionálhat, valamint a liturgikus cselekmények során szükséges edények, 

függönyök, ruhák és egyéb eszközök semmiféle profán célra nem használhatók.362 

                                                 
358 Titus Livius, A római nép története a város alapításától, ford. KIS Ferencné, MURAKÖZY Gyula, Európa, 
Bp., 1963–1976. 42. könyv 3. 
359 Valerius Maximus, Factorum et dictorum memorabilium libri, I. 1.1.20. 
360 PH 095 (H): „Sexta est, quod frangere ecclesiam vel furari ea, quae in illa sunt, non licet, quia sacrilegium 
est, XVII. q. IV. "Quisquis", et effractores ipso facto sunt excommunicati.” 
361 C. 17 q. 4 c. 21: „Quisquis inventus fuerit reus sacrilegii, episcopis vel abbatibus, sive personis, ad quas 
querimonia sacrilegii iuste pertinuerit, triginta libras examinati argenti purissimi conponat. §. 1. Sacrilegium 
conmittitur, si quis infregerit ecclesiam, vel triginta passus ecclesiasticos, qui in circuitu ecclesiae sunt, vel 
domos, quae infra praedictos passus fuerint, aliquid inde diripiendo vel auferendo; seu qui iniuriam vel 
ablationem rerum intulerit clericis arma non ferentibus, vel monachis, sive Deo devotis, omnibus quae 
ecclesiasticis personis. Capellae, quae sunt infra ambitum murorum castellorum, non ponuntur in hac triginta 
passuum obseruatione. §. 2. Similiter sacrilegium conmittitur auferendo sacrum de sacro, vel non sacrum de 
sacro, sive sacrum de non sacro. Idem: §. 3. Si quis domum Dei violauerit, et aliqua sine licentia illius, cui 
commissa esse dinoscitur, inde abstulerit, vel ecclesiasticis personis iniuriam fecerit, donec in conventu 
ammonitus legitime satisfaciat, sciat se communione fore privatum. Si vero post secundam et tertiam 
conventionem coram episcopo satisfacere detrectaverit, sacrilegii periculo ab omnibus obnoxius teneatur, ita, 
ut secundum Apostolum nemini fidelium misceatur. Idem: §. 4. Hii, qui monasteria, et loca Deo dicata, et 
ecclesias infringunt, et deposita vel alia quaelibet exinde abstrahunt, damnum novies conponant, et 
emunitatem tripliciter, et velut sacrilegi canonicae sententiae subigantur.” 
362 PH 096 (H): „Nona est, quod in habitaculum saeculare ecclesia de cetero non convertatur. Nec vasa 
ecclesiastica, nec cortinae, nec vestimenta et cetera usibus saecularibus debent applicari, de consecratione 
dist. I. "Ligna" et quinque capitulis sequentibus.” A hivatkozott hat kapitulum igen részletes szabályozást 
takar a liturgikus cselekmények során használt eszközök tiszteletben tartására vonatkozóan: 
D. 1 c. 38 de cons.: „Ligna ecclesiae dedicatae non debent ad aliud opus iungi, nisi ad aliam ecclesiam, vel 
igni conburenda, vel ad profectum in monasterio fratribus; in laicorum opera non debent admitti.  
D. 1 c. 39 de cons.: „Altaris palla, cathedra, candelabrum et velum, si fuerint vetustate consumpta, incendio 
dentur, quoniam non licet ea, quae in sacrario fuerint, male tractari, sed incendio universa tradantur. Cineres 
quoque eorum in baptisterio inferantur, ubi nullus transitum habeat; aut in pariete, aut in fossis pavimentorum 
iactentur, ne introeuntium pedibus coinquinentur.”  
D. 1 c. 40 de cons.: „Nemo per ignorantiam clericus mortuum credat advolvendum aut eius scapulas operire 
velit palla, quae fuit in altari, aut certe quae diacono data est in mensa Domini. Qui hoc fecerit, vel leviter, 
quasi nihil et negligenter habuerit, diaconus triennio sex quae mensibus a dominico erit remotus altari, gravi 
percussus anathemate. Eo quod clericum non ammonuerit presbyter, decem annis et quinque mensibus 
excommunicatus sit, propter quod de dominicis sacramentis subiecta sibi non ammonuerit ministeria; et 
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Mindezek igazolásául el bb egy bibliai, majd egy történelmi vonatkozású exemplumot 

idéz:363 Az el bbi Baltazár király története, aki asszonyaival és f embereivel az Úr 

templomának edényeib l lakomázott, amiért még aznap éjjel halállal b nh dött.364 A 

második exemplum Pompeiusról szól, aki miután egy templom el csarnokába kötötte ki 

lovait, büntetésképpen nem aratott több gy zelmet életében365 (Tubach 4727).  

Részben a templomra, részben a klérusra vonatkozik a felsorolás harmadik pontjaként 

említett rendelkezés, mely szerint a templom kórusában, mivel az a klérus helye, nem 

tartózkodhatnak laikusok.366 Az el írás alapvet en a mise idejére vonatkozik, amikor a 

klérusnak mindvégig az oltár közelében kell tartózkodnia, kivéve a zsoltárt énekl ket, a 

hívek számára az áldozás idejére nyílik meg a templom hajójától elválasztott legszentebb 

tér.367 

 

 

                                                                                                                                                    
postea cum grandi humilitate matri reconcilietur ecclesiae. §.1. Pallas vero et vela, quae in sanctuario 
sordidata fuerint ac ministeria, diaconi cum humilibus ministris intra sanctuarium, et velamina dominicae 
mensae abluant, ne forte pulvis dominici corporis male decidat. Sindonem vero non foris abluant, et erit hoc 
non operanti peccatum. Idcirco intra sacrarium ministris praecipimus cum diligentia custodire. Sin pelvis 
nova comparetur, et praeter hoc nihil aliud tangat. Sed nec ipsa pelvis apponatur lavandis velis, nisi quae ad 
dominici altaris cultum pertinent; pallae in alia pelvi laventur, et in alia vela ianuarum. §.2. Cura sit etiam 
hostiariis ex admonitione maioris, ne quis negligens aut ignarus ad velum ianuae domus Domini manus 
incognite tergat; sed statim coercitus discat omnis homo, quia velum atrii domus Domini est.” 
D. 1 c. 41 de cons.: „In sancta apostolica sede statutum est, ut sacra vasa non ab aliis, quam a sacratis 
Dominoque dicatis contrectentur hominibus. Ne pro talibus presumptionibus iratus Dominus plagam imponat 
populo suo, et hi etiam, qui non peccaverunt, pereant, quia perit iustus saepissime pro inpio.” 
D. 1 c. 42 de cons.: „Vestimenta ecclesiae, quibus Domino ministratur, et sacrata debent esse et honesta, 
quibus in aliis usibus non debent frui, quam ecclesiasticis et Deo dignis officiis; quae nec ab aliis debent 
contingi aut offerri, nisi a sacratis hominibus, ne ultio, quae Baltasar regem percussit, super hoc 
transgredientes veniat, et corruere eos faciat ad ima.” 
D. 1 c. 43 de cons.: „Ad nuptiarum ornatum mysteria divina non praestentur, ne, dum inproborum tactu vel 
pompa saecularis luxuriae polluuntur, ad officium sacri mysterii videantur indigna.” 
363 PH 095 (H): „Exemplum legitur de Balthasar rege, qui cum in convivio cum uxoribus et optimatibus de 
vasis templi Domini biberet, apparuerunt tres digiti manus in pariete scribentis "Mane, Thecel, Phares", et 
divino iudicio eadem nocte rex interfectus est, Dan. V. Item Valerius ubi supra refert, quod Pompeius 
postquam stabulari fecit equos in porticu templi semel, de cetero semper infortunatus et victus fuit in omni 
pugna hostium, qui antea fuit fortunatissimus. O utinam haec adverterent milites et nobiles moderni, et 
discerent venerari ecclesias et cleros!” 
364 Dn 5,1–30  
365 Pelbárt ebben az esetben tévesen hivatkozik forrásként Valerius Maximus m vére. A THEMA adatbázis 
szerint Petrus Comestortól származó példát feltételezhet en már a hibás hivatkozással veszi át valamelyik 
prédikációs segédkönyvb l.  Vö.: http://gahom.ehess.fr/thema/index.php?id=4043&lg=en (2013.09.29.) 
366 PH 095 (H):„Tertia, quod cum clericis in choro laici non debent stare, de vita et honestate clericorum c. 
I.” 
367 X. 3. 1. 1.: „Ut laici secus altare quando sacra mysteria celebrantur, stare vel sedere inter clericos non 
praesumant, sed pars illa, quae cancellis ab altari dividitur, tantum psallentibus pateat clericis. Ad orandum 
vero et communicandum laicis et feminis (sicut mos est) pateant sancta sanctorum.”  
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4.2.9.3. A papság immunitása 

 

A templom immunitásával kapcsolatos megállapítások között kapnak helyet az Egyház 

szolgálatában álló papság kivételes helyzetére vonatkozó rendelkezések is. Ide tartozik a 

klérus javainak védelme, mely egyet jelent az Egyház vagyonának megóvásával, így annak 

jogtalan birtoklása kiközösítést von maga után.368 Szintén kiközösítést l tarthatnak, akik 

végrendeletileg az Egyházra hagyott javak átadását megakadályozzák.369 A klerikusokra 

vonatkozó el írások között szerepel a vám- és adószedés tilalma, melynek megszegése 

szintén a legsúlyosabb büntetést, az egyházi személyek kiközösítését vonja maga után.370 

                                                 
368 PH 095 (H): „Secunda est, quod bona clericorum invadere nemini licet, quia sunt bona Ecclesiae, et 
invadentes sunt excommunicandi, XII. q. II. "Ecclesiarum".” A hivatkozott rendelkezés: C. 12 q. 2 c. 69: 
„Ecclesiarum servos, et episcoporum, vel omnium clericorum, a iudicibus vel actoribus publicis in diversis 
angariis fatigari dolemus. Propter quod omne concilium a pietate gloriosissimi domini nostri poposcit, ut tales 
usus deinceps inhibeat, sed servi suprascriptorum officiorum in eorum usibus vel ecclesiae laborent. Si quis 
vero iudicum vel actorum clericum aut servum clerici vel ecclesiae in publicis ac privatis negotiis occupare 
voluerit, a communione ecclesiastica, cui inpedimentum facit, efficiatur extraneus.” 
369 PH 095 (H): Quarta, quod donata vel derelicta in testamento defraudare non licet, aut negare, aut 
demorare, sed integre et celeriter reddere, aliter grave peccatum committit, et est excommunicandus, qui haec 
facit, XIII. q. II. "Qui oblationes" et capitulo sequenti.” A hivatkozott citátum: C. 13 q. 2 c. 9: „Qui 
oblationes defunctorum aut negant ecclesiis, aut difficulter reddunt, tanquam egentium necatores 
excommunicentur.” 
C. 13 q. 2 c. 10: „Qui oblationes defunctorum retinent, et ecclesiis tradere demorantur, ut infideles sunt ab 
ecclesia abiciendi, quia usque ad exinanitionem fidei pervenire certum est hanc pietatis divinae 
exacerbationem, quia et fideles de corpore recedentes votorum plenitudine et pauperes consolatu alimoniae et 
necessaria sustentatione fraudantur. Hi ergo tales quasi egentium necatores, nec credentes iudicium Dei 
habendi sunt. Unde et quidam Patrum hoc scriptis suis inseruit, congruente sententia, qua ait: “Amico 
quidpiam rapere furtum est, ecclesiae vero fraudare sacrilegium est”. 
370 PH 095 (H): „Septima, quod guidagia et pedagia sive telonia personae ecclesiasticae non tenentur, nec 
etiam pro rebus suis, quas non causa negotiationis deferunt vel deferre faciunt. Et qui exigunt ab illis, ipso 
facto sunt excommunicati, extra de censibus "Quamquam" Libro sexto.”  VI. 3. 20. 4.: „Quamquam 
pedagiorum exactiones tam iure canonico quam civili regulariter merito sint damnate, tanto tamen districtius 
ne ab ecclesiis et personis ecclesiasticis talia exigantur, prohiberi oportet, quando si id fiat, maioris inde 
transgressionis reatus incurritur et offensa evidentior comprobatur. Cum igitur ecclesiae ecclesiasticaeque 
personae ac res ipsarum non solum iure humano, quin immo et divino, a saecularium personarum 
exactionibus sint immunes: constitutionem felicis recordationis Alexandri papae quarti, predecessoris nostri, 
qui statuit ecclesias et personas ecclesiasticas ad pedagia et guidacia penitus non teneri, nec ad exibendum vel 
solvendum talia pro rebus suis propriis, quas non causa negotiandi deferunt vel deferri faciunt seu 
transmittunt. Volentes propter multorum insolentiam et abusum poenae adminiculo adiuvare, adiicimus 
distrinctius inhibendo (contraria consuetudine quorumcumque, quae dicenda est corruptela verius non 
obstante), ut nec collegium, nec universitas nec aliqua etiam singularis persona, cuiuscunque sit dignitatis, 
conditionis aut status a praefatis ecclesiis aut personis pro personis ipsis aut rebus praedictis talia exigat vel 
extorqueat per se vel per alium suo nomine vel etiam alieno aut eas ad huiusmodi persolvenda compellat. Qui 
vero contra fecerint, si personae fuerint singulares, excommunicationis, si autem collegium vel universitas 
civitatis, castri seu loci alterius cuiuscunque, ipsa civitas, castrum vel locus interdicti sententias ipso facto 
incurrant: nec ab excommunicatione huiusmodi absolutionem vel interdicti relaxationem obtineant, donec 
exacta plenarie restituerint et de transgressione satisfecerint competenter.” 
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Pelbárt a papság világi hatalomtól való függetlenségér l (libertas ecclesiae) is beszél, 

melynek értelmében világi bíróság egyházi személyekr l és dolgokról nem ítélkezhet.371  

Az immunitással kapcsolatban idézett rendelkezések alapján a templom egy, a profán 

környezett l elkülönül  térként jelenik meg. Indentifikációjához továbbra is hozzátartozik 

az egész Egyházat megtestesít  jellege, mely ebben az esetben már nem allegorizmus, 

hanem egyházjogi kategória, amennyiben az oda betér  b nös, a szolgálatára fölszentelt 

klerikus kikerül a világi törvény hatálya alól, s az épület, valamint az ott használt tárgyak 

bármilyen megsértése nem csupán az épületb l, hanem az egész Egyházból történ  

kiközösítést eredményezi. 

 

4.2.9.4. A tisztelet gyümölcsei 

 

A templomban tanúsított helyes magatartás nem csupán az Isten iránti tisztelet kifejezése 

szempontjából lényeges, de az oda látogató hívek számra is különös jelent séggel bír, 

amennyiben ennek gyümölcsei majd a hívek életében is megnyilvánulnak. Pelbárt a 

templomba járás nyolc gyümölcsét, ajándékát veszi sorra a Pomerium de sanctis nyári 

részének 103. sermójában.372  

Els ként Istennek az ember iránti figyelmét és szeretetét említi, amely különleges módon 

nyilvánul meg a templomban.373 Másodikként a templomban tisztelt angyalok és szentek 

pártfogására hivatkozik.374 Harmadik gyümölcs a templomban kibontakozó b nbánat és az 

ennek eredményeként elnyert b nbocsánat, amit a szenteltvíz, valamint a templomban 

                                                 
371 PH 095 (H): „Octava, quod iudex saecularis non potest iudicare de personis et rebus ecclesiasticis, extra 
de foro competenti per totum.” A hivatkozott rendelkezés: X. 2. 2. 2.: „Nullus iudicum neque presbyterum, 
neque diaconum aut clericum ullum, aut minores ecclesiae sine permissu pontificis per se distringere aut 
condemnare praesumat. Quod si fecerit, ab ecclesia Dei, cui iniuriam irrogare dignoscitur, tamdiu sit 
sequestratus, quousque reatum suum cognoscens, emendet.”  
372 PA 103 (G): „Circa tertium de ecclesiae visitatione quaeritur: Qualia bona vel quales fructus adquirit 
homo ex visitatione ecclesiae. Ad quod secundum quod colligitur ex Scripturis et doctorum dictis 
respondetur, quod praecipua bona octo adquirit.” 
373 I.h.: „Primo acceptationem Dei et amorem. Unde Dominus ait III. Reg. IX.: Sanctificavi domum hanc, 
quam aedificasti, et erunt oculi mei et cor meum ibi cunctis diebus. Nam Augustinus dicit, quod ubi amor, 
ibi versatur oculus. In hoc ergo designatur, quod Deus amat orantes in ecclesia, et ideo addit: Et cor meum 
ibi, quod enim valde amatur, super illud cor poni dicitur.” 
374 I.h.: „Secundo beatorum angelorum et sanctorum suffragationem, quia ut supra dictum est, angeli 
associantur nobis in templo, et orationes nostras perferunt in caelum, ac pro nobis intercedunt omnes, etiam 
beati et omnes salvati, quorum corpora ibi sunt, vel reliquiae eorum, Deo intercedunt pro visitantibus, ipse 
sanctus, in cuius nomine est ecclesia etc., et quorum imagines ibi honorantur. Nam Thomas super IV. dist. 
XLV. dicit, quod si sanctos honoramus, ipsos intercessores ad Deum pro nobis constituimus. Nam aliquis ex 
hoc ipso efficitur dignus, ut sancti pro eo orent, si ad ipsos cum pura devotione recurrit.” 
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látott képek, szobrok (monumenta) látványa segít el . Erre a prédikátor a monumentum szó 

ágostoni etimológiájából, monens mentem, következtet.375 Negyedikként következik a 

templomban megvalósuló elmélyültebb áhítat, aminek forrása az a tudat, hogy a hív  a 

templomban Krisztus, az angyalok és szentek jelenlétében van.376 Épp ebb l következik az 

imák hatékonyabb meghallgatása is.377 Pelbárt értelmezésében az az ember, aki templomba 

megy, kifejezi, hogy Isten gyermekének tekinti magát, amely tapasztalatot a 

templomlátogatás hatodik gyümölcsének nevez.378 A prédikátor hangsúlyozza az 

elnyerhet  kegyelmek és dics ség b ségét is, hiszen minél gyakrabban látogatja a hív  a 

templomot szívében az Isten iránti szeretettel és a szentek iránti áhítat érzésével, annál 

inkább gazdagodik jótettekben és az értük elnyerhet  ajándékokban.379 A sorban utolsóként 

szerepel a templomszenteléskor és a templomszentelés évfordulóján elnyerhet  búcsú 

lehet sége, melyet egyházjogi rendelkezés szabályoz.380  

                                                 
375 I.h.: „Tertio culpae compunctionem et per consequens remissionem, iuxta illud Ezech. XVIII.: 
Quacumque hora ingemuerit peccator, amplius non reminiscor omnium iniquitatum eius. Nam in ecclesia 
compungitur homo, tum ex visione monumentorum, Augustinus: Monumentum quasi ’monens mentem’ 
dicitur pro memoria mortis, tum ex aquae benedictae aspersionem, tum ex imaginum Crucifixi et sanctorum 
aspectu. Proinde II. Paral. VII.: Si quis de populo fuerit de Domino deprecatus, cognoscens plagam suam in 
domo hac, exaudies de caelo.” Az etimológia valóban megtalálható Augustinusnál: „Monumentum eo quod 
moneat mentem, id est, admoneat, nuncupatur.” AUGUSTINUS, De cura pro mortuis gerenda, li. 1. 4,6.  
376 I.h.: „Quarto devotionem dulciorem, quia ibi homo advertit esse se coram praesentia Christi in Eucharistia 
et in societate angelorum ac sanctorum, ubi ut scribitur Ecci. XXII.: Pro reverentia accedet tibi bona gratia, 
scilicet devotionis. Experientia quoque testis est in hoc.” 
377 I.h.: „Quinto ex hoc adquirit homo exauditionem, scilicet in omni oratione. Unde II. Para. VI.: 
Quicumque oraverit in loco isto, audi de caelis et propitiare.” 
378 I.h: „Sexto filiationis Dei demonstratio. Unde Chrysostomus et Glossa super Matt. XXI. dicit, quod 
proprium est boni filii, ut quando ingreditur civitatem, prius visitet inibi suum patrem, ideoque Christus, Dei 
Filius ingressus Ierusalem primo templum Dei adiit, dans nobis formam religionis, ut quacumque imus, 
primum domum orationis, si ibi est, adeamus, et sic Deo commendati post ad agenda negotia secedamus. 
Haec Glossa. Qui ergo domum Dei visitat, se filium esse Dei demonstrat.” 
379 I.h.: „Septimo gratiae et gloriae cumulationem, quia homo visitans ecclesiam totiens merita et praemia 
cumulat, quotiens et quanto crebrius illam visitat amore Dei et ex devotione sanctorum.” 
380 PH 103. (G): „Ultimo adquirit indulgentiae consecutionem, quia certae indulgentiae datae sunt 
visitantibus, scilicet ecclesias aliquas praecipue secundum bullas apostolicas dotatas magnis indulgentiis, 
aliquae autem ut communiter ab episcopis dedicantibus solent dotari indulgentiis dierum XL, saltem pro 
anniversario dedicationis, extra de pe. et re. „Cum ex eo”, quas tunc homo consequitur.” Az idézett 
egyházjogi hivatkozás els  fele az alamizsnára vonatkozó szabályokkal foglalkozik, csak ezek után 
következik a templomszentelések, valamint templomszentelési évfordulók alkalmával adható búcsúk idejének 
szabályozása. A Pelbárt által említett negyven nap az évfordulókon idején adható búcsúnapok számát jelöli.  
Ld. X. 5. 38. 14.: „Elemosynarum quoque quaestores, quorum quidam se alios mentiendo abusiones 
nonnullas in sua praedicatione proponunt, admitti, (nisi apostolicas vel dioecesani episcopi litteras veras 
exhibeant) prohibemus, et tunc praeter id, quod in ipsis continebitur litteris, nihil populo proponere 
permittantur. Formam vero, quam communiter talibus apostolica sedes indulget, duximus exprimendam, ut 
secundum eam dioecesani episcopi suas litteras moderentur. Ea siquidem talis est: „Quoniam, ut ait 
Apostolus, omnes stabimus ante tribunal Christi, recepturi prout in corpore gessimus, sive bonum fuerit sive 
malum, oportet nos diem messionis extremae misericordiae operibus praevenire, ac aeternorum intuitu 
seminare in terris, quod reddente Domino cum multiplicato fructu colligere debeamus in caelis, firmam spem 
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A templomba járás jelent ségét Pelbárt egy falusi emberr l szóló exemplummal is 

szemlélteti, aki a templomtól való nagy távolság miatt úgy dönt, hogy csak hetente egyszer 

fog odamenni. Egy alkalommal, mikor a templomba megy, mögötte egy angyal jelenik 

meg, aki a lábnyomaiba rózsákat helyez el. A férfi megvilágosodik, hogy milyen kedves is 

Krisztus el tt e cselekedete, és ezután többé nem hanyagolja el a templomba járást.381 

A templomlátogatás gyümölcseinek fejtegetése több ponton ismétli mindazt, ami a 

Pomerium de sanctis téli részének 96. beszédében megfogalmazódik a templom 

szentségével, valamint a nyári rész 103. beszédében a templomszentelés szükségességével 

kapcsolatban.382 Az említett beszédekben a templom szentsége Krisztus, az angyalok és 

szentek különleges jelenlétéb l fakad, jelen esetben pedig épp ezek a tényez k biztosítják, 

hogy a szent tér az oda betér  hívek számára az áhítat, b nbánat, megszentel dés és lelki 

növekedés forrásává váljon. 

 

4.2.10. Részösszegzés 

 

A liturgikus térhez kapcsolódó fejtegetés végére érve a következ  tanulságokat 

fogalmazhatjuk meg: Temesvári Pelbárt a Pomerium de sanctis templomszentelés ünnepére 

szánt négy beszédében foglalja össze a liturgikus térrel kapcsolatos b séges teológiai 

                                                                                                                                                    
fiduciamque rectam tenentes, quoniam qui parce seminat parce et metet, et qui seminat in benedictionibus, de 
benedictionibus et metet vitam aeternam. Cum igitur ad sustentationem fratrum et egenorum ad tale 
confluentium hospitale propriae non suppetant facultates, universitatem vestram monemus et exhortamur in 
Domino, atque in remissionem vobis iniungimus peccatorum, quatenus de bonis vobis a Deo collatis pias 
elemosynas et grata eis caritatis subsidia erogetis, ut per subventionem vestram ipsorum inopiae consulatur, et 
vos per haec bona et alia, quae Domino inspirante feceritis, ad aeterna possitis gaudia pervenire.” Qui autem 
ad quaerendas elemosynas destinantur, modesti sint et discreti, nec in tabernis aut in aliis locis incongruis 
hospitentur, nec inutiles faciant aut sumptuosas expensas, caventes omnino, ne falsae religionis habitum 
gestent. Ad haec, quia per indiscretas et superfluas indulgentias, quas quidam ecclesiarum praelati facere non 
verentur, et claves ecclesiae contemnuntur, et poenitentialis satisfactio enervatur, decernimus, ut, cum 
dedicatur basilica, non extendatur indulgentia ultra annum, sive ab uno solo sive a pluribus episcopis, 
dedicetur, ac deinde in anniversario dedicationis tempore quadraginta dies de iniunctis poenitentiis indulta 
remissio non excedat. Hunc quoque dierum numerum indulgentiarum litteris praecipimus moderari, quae pro 
quibuslibet casibus aliquotiens conceduntur, cum Romanus Pontifex, qui plenitudinem obtinet potestatis, hoc 
in talibus moderamen consueverit observare.” 
381 PH 103 (H): ”Ad id narratur exemplum, quod quidam villanus dum ecclesiam haberet in remotis, quam 
solitus erat quotidie visitare et ibidem orare, antequam ad opus suum manuale transiret, fractus taedio propter 
distantiam magnam ecclesiae proposuit animo, ut de cetero non visitaret eam, nisi semel in hebdomada. Dum 
ergo proponens iret illo die ad ecclesiam illam, vidit ecce post se sequentem quendam virum speciosum, et 
rosas pulchras in quolibet vestigio plantae ipsius villani recolligentem. Qui admirans, quid hoc foret, tandem 
dixit ille se angelum Dei eius passus numerantem, et Deo rosas meritorum offerentem. Et tali revelatione 
gavisus effectus de hoc, quod Christus coronas rosarum talium, scilicet meritorum libenter suscipit. Deinceps 
usque ad mortem non destitit visitare ecclesiam.”  
382 Ld. a 4.2.8. és 4.2.6. fejezetekben. 
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ismeretanyagot. A feni elemzés demonstrálja, hogy Pelbárt a kortárs prédikációs 

gyakorlatot követi, amikor épp a Dedicatio ecclesiae ünnepén foglalkozik a témával. A 

négy elemzett beszéd tételesen körüljárja a templomépítés indoklásától a templom 

keletelésén, felszentelésén, a tér értelmezési lehet ségén át a templomban való viselkedés 

és az ebb l származó gyümölcsök megfogalmazásáig mindazokat a kérdéseket, melyeket a 

prédikátor a korabeli hallgatóság számámára megismerésre érdemesnek tartott. A sermókat 

elemezve igyekeztem ennek a tudásnak a teljességét rekonstruálni, amikor a négy 

prédikációt egy tematikus egységként kezelve, a szövegek eredeti sorrendjét és felépítését 

lebontva mutattam be Pelbárt tanítását a liturgikus térr l.  

Pelbárt a kortárs prédikációs gyakorlatot követve alkalmazza az allegorikus 

liturgiamagyarázat eljárását, és e magyarázatok közt fontos szerepet kapnak az etimológiák 

is. A tanítás bizonyos pontjain túlsúlyba kerülnek az egyházjogi hivatkozások, melyek 

jellegüknél fogva a prédikátor által hivatkozott források leginkább azonosítható csoportját 

képezik. A sokszor száraznak t n  tanítást rendre oldják a sermókban idézett exemplumok. 

A párhuzamokkal való összevetés rávilágít azokra a pontokra, amelyek Pelbárt tanítását 

elkülöníthet vé teszik más segédkönyvek anyagától, felismerhet vé válnak a ferences 

lelkiség jellegzetességei, valamint a tanítás logikai elrendezésének igénye, amit a 

sorszámozás és ábécésorrend alkalmazása jelez. A liturgikus térhez kapcsolódó gazdag 

tudásanyag immár elképzelhet vé teszi Kendallnak a fejezet elején idézett megállapítását, 

miszerint a prédikációt hallgató átlagemberek is rendelkezhettek jelent s tudással a 

liturgikus térr l.383 

 

4.2.11. A liturgikus id  

 
A liturgikus tér és liturgikus id  témáját kapcsolja össze Temesvári Pelbárt a Pomerium de 

sanctis nyári részének 103., a templomszentelés ünnepére szánt beszédében megállapítva, 

hogy a tér felszentelését indokolttá teszi többek között az ott rendszeresen, a kánoni 

hórákban elmondott közös ima, a zsolozsma is, ami az istendicséret speciális formája,384 

                                                 
383 Ld. a 120. lábjegyzetet. Ohly már idézett tanulmányában ezt a következ képpen fogalmazza meg: „a 
prédikáció nemcsak a m velt embert, hanem minden, a kinyilatkoztatásban részesült személyt járatossá tesz 
abban, hogy feltárja a dolgokban elrejtett szellemi értelmet.” OHLY, A szavak szellemi jelentése, 170. 
384 PA 103. (D): „Prima propter sanctam Dei laudem et honorem, quia ibi Deus specialius laudatur in septem 
horis canonicis, iuxta illud Ps.: Septies in die laudem dixi tibi (Domine) super iudicia iustitiae tuae.” Ld. a 
4.2.6. fejezetben. 



 117 

így a felszentelt tér jellegénél fogva különleges jelent séggel ruházza fel és sajátos módon 

strukturálja az ott zajló események idejét. Az officium, mely napszakokra szétosztott 

zsoltárokkal és a zsoltárokat kiegészít  más imádságokkal dics íti a teremt  és megváltó 

Istent,385 a keresztény középkorban az egyháziak körében a misével egyenl  súlyú 

alkotóeleme volt a liturgiának, végzésében részt vettek iskolás gyermekek, olykor világi 

hív k is.386 A laikusok körében elterjedtek voltak a zsolozsma különféle pszeudo-formái is, 

amikor a kánoni hórák idején valamilyen ájtatos imádságot, hóra-éneket, vagy a Pater 

nostert mondták, erre találhatunk utalást Ferenc Regulájában is.387 Vagyis a zsolozsma-

hórákhoz f zött magyarázat szerepelhet egy szélesebb laikus közönségnek szóló 

prédikációkban is. 

 

 

                                                 
385 DOBSZAY László, Zsolozsma, Egyházzenei füzetek I./3., 1995. 7. A zsolozsma kialakulásának legf bb 
lépései a szakirodalom alapján a következ kben ragadhatók meg: A meghatározott id pontban mondott közös 
imádság szokása már a zsidó hagyományban is jelen van, bár a zsolozsma kialakulása nem tekinthet  
egyértelm en e hagyomány szerves folytatásának. Els ként Tertulliánus tesz említést a kötelez  közös reggeli 
és esti imádságról, valamint a harmadik, hatodik és kilencedik órában és éjjel mondott, ajánlott imádságokról. 
A 4. században, amikor az Egyház istentiszteleti élete is teljes mértékben kibontakozott, s a szerzetesi 
mozgalom is csúcspontján volt, létrejött a zsolozsma máig ismert formája. A római zsolozsmáról Benedek 
Regulájának 8–20. fejezete nyújtja az els  részletes leírást. A 6. századtól kezdve a római zsolozsma két 
változatban élt: világi (szekuláris) és bencés (monasztikus) formában, ám mindkett  sz kebb körben volt 
ismert, más régiók saját hagyományuk szerint végezték a zsolozsmát. Benedek Regulája azonban nagy 
hatással volt a nyugati szerzetességre, így az Európában leteleped  szerzetesközösségek zsolozsmája hatással 
volt a római világi zsolozsmára is. Az els  zsolozsma-kéziratok a 8. században, nagyobb számban pedig a 10. 
századtól jelennek meg. Az itt szerepl  zsolozsma szerkezete és alaprepertoárja lényegében azonos, és 
egészen a 20. századig lényegében változatlan marad. A ferences hagyomány szempontjából fontos fejlemény 
az ún. kuriális zsolozsmaváltozat megjelenése a 12. században, amikor a pápai udvartartás (kúria) a frank 
zsolozsma egyik itáliai változatát kezdi használni, így megoszlás jön létre a római nagy bazilikák zsolozsmája 
és a pápa „házi” zsolozsmája között. A kuriális zsolozsma épp a ferenceseknek köszönhet en terjed el 
szélesebb körben, amikor a rend a 13. században saját officiumként fogadják el. Ezt a breviáriumot a ferences 
rend harmadik generálisa, Haymo átdolgozta, a változtatás egyik legmeghatározóbb lépése volt, hogy a 
szentek ünnepeinek száma nagymértékben növekedett, így a szent id k (Advent, Nagyböjt, évközi napok) 
háttérbe szorultak. A szentek ünnepeinek rangját is emelték, és a szentek festumainál bevezették a 
nyolcadokat is. Ezt azért tették, mert részben nagy súlyt fektettek a szentek ünneplésére, másrészt ezzel 
rövidebbé vált a zsolozsma, mivel a vasárnapok és a feriák jóval hosszabbak voltak, mint a szentek 
zsolozsmái. Ezzel egyes elképzelések szerint a f  céljukként kijelölt pasztorációra nyertek id t. A ferences 
breviárium az ún. ferences pápáknak köszönhet en egyre nagyobb tekintélyre tesz szert, a bazilikák is 
átveszik, így a kés bbiekben e sajátos fejlemény folytán nem a római bazilikák si zsolozsmája, hanem a 
kuriális zsolozsma fog rómainak számítani. Vö.: DOBSZAY, Zsolozsma, 12–23.; TAFT, Robert, The Liturgy of 
the Hours in the East and West – The origins of the divine office and its meaning for today, The Liturgical 
Press, Collegeville, Minnesota, 1993. 3–213., 297–318.; BATIFFOL, Pierre, History of the Roman Breviary, 
transl. BAYLAY, Atwell, Longmans, London, 1912. 120–176. Dictionary of the Middle Ages vol. 5., 192–194. 
386 DOBSZAY László, Az esztergomi rítus, Új Ember, Bp., 2004. 142. MEZEY László, Deákság és Európa – 
Irodalmi m veltségünk alapvetésének vázlata, Akadémiai Kiadó, Bp., 1979, 175–197. 
387 „Laici vero dicant viginti quattuor Pater noster pro matutino, pro laude quinque, pro prima, tertia, sexta, 
nona, pro qualibet istarum septem, pro vesperis autem duodecim, pro completorio septem; et orent pro 
defunctis.” Franciscus Assisiensis, Regula bullata, III. cap. 1–4. 
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4.2.12. A zsolozsma szerkezete 

 

Pelbárt magyarázatának megértéséhez szükségesnek tartom a zsolozsma alapszerkezetének 

rövid bemutatását, mely a ferences gyakorlatban is a Benedek Regulája óta szokásos 

hórákat alkalmazza.388 A nap els  sarokpontja a Matutinum (három Nocturnussal) melyet 

általában éjfél után mondtak. Ez követi a többnyire hozzá csatlakozó Laudes, melynek 

hagyományos id pontja a napkelte. A napközi, ún. kishórákat, a Primát, Tertiát, Sextát és 

Nonát, a római id számítás hagyománya szerint eredetileg reggel hat órától háromóránként 

mondták, ám van példa arra is, hogy összevonták ket, és a délel tt folyamán végezték. A 

nap másik sarokpontja a Vesperás, ennek eredeti id pontja az alkonyat. A 8–9. századtól az 

ünnepek és vasárnapok el tti nap vesperását tartalmilag már az ünnephez sorolták, ezért a 

nagy ünnepeken két, el esti és ünnepesti vesperást különböztetünk meg. A napzáró 

Completoriumot is a kishórák közé soroljuk. Az egyes imaórák elnevezése a középkori 

kommentár- és prédikációs irodalomban eltérést mutathat, az éjszakai imaórát nocturnum 

officiumnak, a hajnali hórát matutinae laudesnek, vagy épp matutinumnak nevezik. Az 

id pontok betartását a középkor folyamán sok helyütt szabadabban kezelték, de a hórák 

sorrendjét nem változtatták meg.389 Bár a zsolozsma rendje az emberi élet ritmusához 

illeszkedik,390 már az els  szabályzatok törekszenek az egyes id pontoknak spirituális 

magyarázatot adni.  

 

4.2.13. A hórák id pontjához f zött magyarázat 

 

A nap megszentelésének és a folyamatos istendicséretnek a vágya alkotja a szent officium 

felépítésének alapját. Erre utal a 118. zsoltárnak az a sora, amelyet már Benedek 

Regulájának 16. fejezetében is olvashatunk,391 és amelyet Pelbárt is idéz a 

zsolozsmahórákhoz f zött magyarázata bevezet jeként: Septies in die laudem dixi tibi 

                                                 
388 I.m. A Regula bullata zsolozsmázásra vonatkozó része a következ képpen rendelkezik: „Clerici faciant 
divinum officium secundum ordinem sanctae Romanae Ecclesiae excepto psalterio, ex quo habere poterunt 
breviaria.”  
389 Az áttekintés alapja: DOBSZAY László, Zsolozsma, 30–31. A továbbiakban a hórák id pontjának 
megnevezéseit a magyar helyesíráshoz igazítva használom. 
390 TAFT, The Liturgy of the Hours, 18. 
391 Regula Sancti Benedicti, 16,1-4. „Ut ait propheta: Septies in die laudem dixi tibi. Qui septenarius sacratus 
numerus a nobis sic implebitur, si matutino, primae, tertiae, sextae, nonae, vesperae completoriique tempore 
nostrae servitutis officia persolvamus, quia de his diurnis horis dixit: Septies in die laudem dixi tibi. Nam de 
nocturnis vigiliis idem ipse propheta ait: Media nocte surgebam ad confitendum tibi.” 
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super iudicia iustitiae tuae.392 Pelbárt azonban nemcsak a hét nappali imaóra, hanem az 

éjjeli virrasztás értelmezésével is foglalkozik. A nyolc alkalom Pelbárt értelmezésében úgy 

felelhet meg a zsoltárból idézett hetes számának, hogy a matutínum és laudes magyarázatát 

összekapcsolja, ahogy a két imaóra végzése a gyakorlatban is összekapcsolódott. Pelbárt 

szerint az officium id pontjai privilegizált helyzet ek a nap többi órájához képest, mivel 

minden egyes alkalom valamilyen isteni jótétemény megnyilvánulására,393 jelesül Krisztus 

életének eseményeire, s t egy esetben ószövetségi eseményre is emlékeztet: 

Pelbartus de Themeswar 

In media nocte Christus natus est. officium matutinale 

In media nocte captus est a Iudaeis (tunc coepit nostram redemptionem). 

laudes matutinales in aurora Tunc Christus surrexit. In Veteri Testamento tunc Aegyptiis 
submersis filios Israel liberavit. 

Tunc Christus Pilato praesentatus est. hora prima 

Tunc resurgens apparuit mulieribus. 

Tunc Christus a Iudaeis acclamatus est, ut crucifigatur.  

Tunc ad columnam est ligatus et flagellatus. 

hora tertia 

Spiritum Sanctum misit discipuli. 

Tunc elevatus est in cruce, et tenebrae factae sunt in universa terra. hora sexta 

Tunc in die ascensionis cum discipulis discubuit. 
Tunc Christus spiritum emisit et miles lancea latus aperuit. hora nona 

tunc Christus in caelum ascendit. 

tunc Christus mortuus de cruce est depositus. 

Pedes discipulorum lavit, corpus ac sanguinem in Eucharistia instituit. 

vespertina hora 

Tunc etiam discipulis in Emmaus in specie peregrini  
post resurrectionem se ostendit. 

Tunc Christus in monumento est inclusus. completorii hora 

Die resurrectionis discipulis tunc apparens pacem nunciavit. 
39. táblázat 

 

A Pelbárt által felsorolt események a születés kivételével Krisztus szenvedéstörténetéhez, 

feltámadásához és a mennybemeneteléig történt eseményekhez kapcsolódnak, vagyis 

alapvet en az allegorizáló liturgiamagyarázat rememoratív típusához köthet k, míg az 

egyiptomi kivonulás egy momentumának felidézésében a Pelbártnál is ritka, tipologikus 

interpretációs eljárást ismerhetjük fel. Ez utóbbi meglehet sen szervetlenül illeszkedik a 

                                                 
392 PA 103. (D); Ps 118,164 
393 I.h.: „Cum ergo praedictae horae sint prae aliis horis diei privilegiatae certis divinis beneficiis exhibitis, 
ergo in his Deus laudatur.” 
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gondolatmenetbe, mivel a Laudesen kívül egyetlen hórával kapcsolatban sem merül fel 

ószövetségi kapcsolat. A felidézett események, melyek középpontjában Krisztus áll, 

párhuzamosan jelenítik meg a passióhoz és a feltámadáshoz köthet  történéseket, az egyes 

hórákhoz esetenként három eseményt is kapcsolva, ezzel ugyanannak az id pontnak a 

negatív és pozitív vonatkozásait egyszerre hangsúlyozzák. Ezzel az eljárással Pelbárt annak 

a lehet ségét teremti meg, hogy a modelsermót használó prédikátor esetleg választhasson a 

két interpretációs irány között annak megfelel en, hogy a szenvedésre vagy a feltámadás 

dics ségére kívánja irányítani a hallgatóság figyelmét.  Pelbárt magyarázatát egy 

következetesen felépített rendszernek tekinthetjük, különösen, ha összevetjük azzal a 

szerteágazó hagyománnyal, melyb l a korabeli prédikátorok liturgiamagyarázó módszere 

kibontakozik. 

 

4.2.14. Liturgiakommentárok mint a hórák magyarázatának forrásai 

 

A liturgikus hórák rendjének magyarázatára való igény lényegében a szerzetesi életforma 

megjelenését l megfigyelhet  a nyugati egyházban. Az egyes imaórákkal kapcsolatban már 

Benedek Regulája el tt felt nnek azok a gondolatok, értelmezések, melyek a középkor 

folyamán kibontakozó kommentárirodalom visszatér  elemei lesznek.394 Megfigyelhet , 

hogy minden olyan szentírási esemény hivatkozási ponttá válik, amelynek az id pontja 

tudható és egyezik az officium valamely részének id pontjával. Ezek segítségével a 

szerz k mintegy hitelesítik az imádság rendjének kialakult gyakorlatát. Kedvelt szöveghely 

lesz a sz l m vesr l szóló példabeszéd, mivel az abban szerepl  történések id pontjai a 

zsolozsma szerkezetével párhuzamba állíthatók.  

A 12. századi meghatározó liturgiakommentárok rendre kitérnek az officium 

id pontjainak és az imaórák felépítésének értelmezésére, az egyes kommentárok 

helyenként többféle magyarázattal is szolgálnak. Az egyik legkorábbi liturgiamagyarázó, 

Rupertus Tuitiensis De divinis officiis cím  m vében mind a nyolc imaóráról beszél.395 (40. 

táblázat) Az egyes hórákat Krisztus életének különféle eseményeihez kapcsolja. Ezen 

                                                 
394 Ld. pl.: Iohannes Cassianus, A keleti szerzetesek szabályai (De Institutis coenobiorum), ford.: SIMON 
Árkád OSB, Magyar Bencés Kongregáció, Pannonhalma-Tihany, 1999. 36–39.  
395 Rupertus kiemeli, hogy a zsolozsmaórák különös jelent séggel rendelkeznek a nap többi órájához 
viszonyaítva: Rupertus Tuitiensis, De divinis officiis, PL 170, 13.: „Sol namque verus et dies aeternus 
Christus duodecim habens horas spirituales et sempiterne secumstantes has septem horas temporaliter 
currentes clarissimis misericordiae suae radiis illustravit atque dedicavit.” 
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események közül a megváltás szempontjából jelent séggel rendelkez k emelkednek ki, így 

a Megváltó születése, az Eukarisztia megalapítása, szenvedéstörténete, a feltámadás és az 

azt követ  események, melyek között hangsúlyt kapnak az Egyház megalapításához 

köthet  történések. Rupertus a prímával indítja az értelmezést, párhuzamosan tárgyalja a 

szenvedéstörténet és a feltámadás eseményeit, de ezek egymásutánja nem jelent id rendi 

sorrendet, hiszen a vesperáshoz kapcsolt sírba helyezés után jelenik meg a vérrel 

verítékezés már a kompletóriumhoz rendelve. Igaz ugyan, hogy innent l az értelmezés 

másik regisztere, a feltámadás eseménysora is figyelembe vehet . Helyet kap az események 

között az egyiptomi kivonulás történetéb l az Úr angyalának átvonulása, vagyis a 

tipológiai allegorizálás is megjelenik, de csupán egyetlen id pontra, a vigília idejére 

vonatkoztatva. Pelbárt szövegével összehasonlítva valamennyi hóra esetén találhatunk 

egyezést, de Pelbárt olyan eseményeket is figyelembe vesz, melyek Rupertusnál nem 

jelennek meg. 

Rupertus Tuitiensis 

Qua hora Dominus noster iam consumptus et illusus atque alapis caesus et adhuc 
opprobriis saturandus Pilato propter nos ligatus astitit. 

Prima 

Itemque redivivus stans in litore, cum in captura piscium, a quibus retia rupta non sunt, 
significasset ecclesiam.  
Hac hora Dominus Christus spinis coronatus et linguis Iudaeorum crucifixus est. Tertia 
Spiritus Sanctus super nascentem Ecclesiam in igneis linguis effusus est et impletum 
discipulis promissum Domini. 

Sexta Hora sexta Christus Dominus propter nos in crucem exaltatus est, ut ad se traheret 
omnia. 

Nona Quando clamans Dominus Iesus voce magna emisit spiritum. Tunc etiam latere eius 
perforato formandae eclesiae profluxerunt elementa, sanguis, quo redimimur, aqua, 
qua abluimur. 
Vespere Dominus panem et vinum assumens et in veritate sui corporis et sanguinis 
repraesentans suis portatur in manibus; testamentum scribit suis heredibus, 
humilitatem scilicet et caritatem lavando pedes discipulorum. 

Item in vespera sepelitur. 

Vespertina 
synaxis 

In vespera nihilominus apparens vivus in habitu peregrini cognoscitur in fractione 
panis et hospitalia discipulorum corda iniecto suae caritatis igne succendit. 
Dominus in agonia prolixius oravit et sanguineas guttas prostrato corpore sudavit, in 
futuro sanguinem martyrum pro se fundendum praesignans. 

Completorium 

Post resurrectionem stans in medio discipulorum suorum et dicens eis: pax vobis. 

Dominus noster media nocte de Virgine natus est. 
Ut Samson quondam obessus ab Allophylis media nocte confractis portis inferi surrexit a 
mortuis. 

Vigiliae 
noctunae 

Media nocte in Aegypto, quando pascha celebratum est, exterminator venit et Dominus 
super tabernacula transiit. 

Matutina 
synaxis 

In matutino Petrum, qui ter negaverat, galli cantus redarguit, Dominus respicit, et negator 
poenitens ad lacrimas confugit.  
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Item diluculo sanctis mulieribus resurrectione Domini a dealbatis angelis annuntiata 
tristia fidelium iam incipit converti in gaudium. 

40. táblázat 

 

Hugo de Sancto Victore Speculum Ecclesiae cím  m vében a napi többszöri ima 

gyakorlatát Ezdrás prófétára vezeti vissza, aki arra tanította Izrael népét, hogy nappal és 

éjszaka is négy-négy imával forduljon Istenéhez. A Dávid tekintélyével is meger sített 

gyakorlatot az egyházatyák is jóváhagyták, így alakul ki Hugo szerint az officium nyolc 

alkalma.396 (41. táblázat) A négyes szám az emberi testet alkotó négy elemre is 

figyelmeztet.397 Hugo egy alkalomhoz egy magyarázatot f z, amelyek Krisztus születését l 

megváltó halálán át egészen az ítélet eljöveteléig ölelik fel az üdvtörténet eseményeit. Az 

eljövend kre vonatkozó megállapításait a vesperás és a kompletórium idejéhez kapcsolja, e 

két id ponttól eltekintve a többi hat id pont értelmezései Pelbártnál is fellelhet ek. 

Hugo de Sancto Victore 
Nocte media Christus natus est de Virgine. 
diluculo Christus surrexit. 
Hora prima Mulieribus ab angelis annuntiata est resurrectio. 
Hora tertia Spiritus Sanctus inflammavit apostolos. 
Hora sexta Crucifixus est Dominus, scilicet mundi Redemptor. 
Hora nona Emisit spiritum pro salutem mundi. 
In vesperis Commemoramus adventum Domini in mundi vespere. 
In completorio Completum erit gaudium sanctorum in die generalis retributionis. 

41. táblázat 

 

A témával a legrészletesebben két itáliai, Cremona városához köt d  teológus, 

Praepositinus és Sicardus foglalkozik. Praepositinus Tractatus de officiis cím  m vében398 

igen részletes magyarázatot közöl a zsolozsma hóráival és azok felépítésével kapcsolatban. 

A hórákat három szempont szerint csoportosítja. Els ként, szintén Ezdrásra hivatkozva, 

négy nappali és négy éjszakai imaóráról beszél, nappalinak tekinti a prímát, terciát, szextát 

és nónát, éjszakainak a vesperást, kompletóriumot, a nokturnust és a matutínumot. (A 

                                                 
396 Hugo de Sancto Victore, Speculum ecclesiae, PL 177, 340.: „Esdras propheta populum Israeliticum 
reversum a captivitate Babylonis docuit laudare Deum quater in nocte et quater in die, quia propheta David 
septies in die laudem se dixisse Domino, et media nocte ad confitendum Domino surrexisse indicat. Octo 
igitur horas sancti Patres prae ceteris ad laudandum Deum elegerunt: Mediam scilicet noctem, diluculum, 
primam, tertiam, sextam, nonam, vesperas, completorium.” 
397 I.h.: „Quia dignum est, ut homo, qui curpus gerit ex quator elementis, quater respectu noctis, et quater 
respectu diei; per diem naturalem Deum placare sibi satagat, et cum omni tempore laudandus sit Deus.” 
398 Praepositinus Cremonensis, Tractatus de officiis, ed. Corbett, James A., University of Notre Dame Press, 
London, 1969. 217–219. 
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nokturnus elnevezés itt az éjszakai, éjfél után mondott imaórát, a matutínum a máshol 

laudesnek nevezett imaórát jelöli.) 399 

E felosztás szerint a négy nappali hóra egyfajta spirituális harcnak, küzdelemnek 

tekinthet  az er gy jtést l a harcba induláson át az összecsapásig, melynek ereje együtt 

növekszik és gyengül az égen haladó Nap fényének és melegének az erejével.400 Az 

éjszakai hórák nem alkotnak összefügg  jelképrendszert, ezeket Praepositinus egyenként 

értelmezi: a vesperásról, az éjszaka kezdetér l csupán etimológiát közöl;401 a kompletórium 

az éjszakai csendesség kezdete, ezért nevezik néhol conticiniumnak is.402 Az éjszakai 

imaóra (nocturnum officium) a kompletóriummal elkezdett csendesség megszakítása, 

amikor az ágyaikból mint sírokból felkel  szerzetesek megnyitják ajkaikat, de csak az Isten 

dicsértére.403 A laudeshez vagy laudes matutinaehez ismét etimológiát kapcsol, majd 

kifejti, hogy ez az imaóra a keresztségünkre emlékeztet, melynek el képe a választott nép 

átkelése a Vörös-tengeren, mely, a Szentírás tanúsága szerint épp a negyedik vigília 

( rségváltás) idején történt, akkor, amikor a laudes elhangzik.404 

                                                 
399 I.m. 219.: „Sed de omnibus horis plenius documentum in Esdra (cf II [Nehemias] 9.1-3), in quo dicitur 
quia populus conveniebat ad confitendum peccata et orandum quater in die et quater in nocte, et legebatur eis 
lectio de libro Domini, quod exponens, Beda dixit, quod hinc habemus, quod hora I., III., VI., IX. orare 
debeamus.” 
400 I.m. 219.: Prima: „Cantamus ergo horam primam quia (cf Jn 15.5) sine divino adiutorio nihil boni 
possumus facere.” 229. Tertia: „Hora tertia in aliquantulum corroborati, ad bella procedimus, ad 
similitudinem illorum, qui edificabant muros Ierusalem, de quibus dicitur in Esdra (II. [Nehemias]. 4.7-19) 
quod ab hostibus infestabantur, qui una manu ponebant lapides in muro et alia manu pugnabant contra hostes. 
Hos muros cotidie nos edificamus et edificando hostes inpugnamus.” 232. Sexta: „(...) nam in Prima est 
inchoatio et in Tertia profectus, in sexta consummatio, secundum quo din Prima sol incipit lucere, in Tertia 
magis calet, et in sexta est in summo fervore.” 233–234.: „In nona hora declinavit sol a centro. Status ergo 
temporis minuit fervorem virtutum, in quo animus prius erat propter temptationes tepefactus.” 
401 I.m. 235.: „Quod vespertinum pertineat ad noctem inde patet, quod sicut Isidorus in Libro 
Etymologiarum „Vespertinum dicitur a vespere stella, quae initio noctis lucet.” 
402 I.m. 242.: „Hoc officium dicitur Completorium, quia in eo complere debemus cotidianum usum cibi et 
potus, quae et ad necessitatem nostram sunt; ita etiam communem collocutionem in eo terminare debemus. 
Nam beatus Benedictus instituit ut monachi cum officio hoc claustra oris muniant et a communi collocutione 
aliena faciant usque dum iterum ad opera redeant. Unde hoc officium a quibusdam conticinium vocatur (…).”  
403 I.m. 247: „Sequitur de nocturno officio, in cuius principio dicimus: Domine, labia mea aperies. Post 
Completorium quasi in quibusdam sepulchris quievimus et soli Domino mente astitimus, cui non sunt 
necessaria verba, quia omnes cogitationes novit.” 
404 I.m. 257.: „Sequitur de officio matutino, quod ideo dicitur matutinum, quia in aurora cantatur, scilicet in 
quarta vigilia, quam Lucifer illustrat, qui et matutina dicitur.” (…) „Hoc quod tunc cantatur, quia recolit 
salvationem nostram, quae ab initio baptismi facta est, et illud baptismum significatum est in Mari Rubro in 
quod submersis Egyptiis peccata significantibus, liberati sunt Hebrei, secundum quod dicitur in Exodo (cf 
14.24-25): Factum est in vigilia matutina, respexit Deus etc. In hoc etiam gloriam resurrectionis 
representamus Domini nostri, quae facta est in matutino vel potius notificata est. Propter hoc etiam 
matutinum officium Laudes appellatum est.” 
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A traktátus közöl egy másik felosztást is, amely hét nappali és egy éjszakai imaórát különít 

el a benedeki Regula szemléletének megfelel en.405 

A harmadik megközelítés a sz l m vesr l szóló példabeszédhez kapcsolódva öt nappali 

imaóráról beszél,406 melyek Praepositinus értelmezésében Krisztus szenvedéstörténetének 

eseményeire emlékeztetnek.407 (42. táblázat) A felidézett események közül csupán Krisztus 

Kaifáshoz vezetése nem jelenik meg Pelbárt szövegében. 

Praepositinus 
Prima  Mane ad Caifam ductus fuit.  
Tertia Marcus eum crucifixum dicit. 
Sexta fuit levatus in cruce  
Nona inclinato capite emisit spiritum  
Completorium circa finem diei fuit sepultus 

42. táblázat 

 

Ebben a megközelítésben az éjszakai imaóra, a vesperás és a laudes külön egységet alkot, 

az els  a maga tizenkét zsoltárával – itt Praepositinus a monasztikus gyakorlatot veszi 

figyelembe – az éjszaka óráinak számát reprezentálja, míg a két utóbbi a zsidóság számára 

el írt mindennapi áldozat kötelezettségével hozható összefüggésbe.408 A szerz  a két hóra 

közül a vesperást tekinti értékesebbnek, mivel az Krisztus passiójára emlékeztet, aki az 

emberi történelem estéjén feláldozta magát.409 

A fenti példákból látható, hogy Praepositinus az allegorikus liturgiamagyarázat több típusát, 

a hórák csoportosításának több lehet ségét is alkalmazza, különféle megközelítései, ha nem is 

egészében, de bizonyos pontjaikon kapcsolatba hozhatók Pelbárt szövegével. 

                                                 
405 I.m. 270.: „Convenienter tamen dicimus, quod unum officium pertinet ad noctem, scilicet Nocturnum, 
iuxta illud David (Ps 118.162): Media nocte surgebam etc, et VII ad diem, iuxta illud David (118.164): 
Septies in die laudes dixi tibi.” 
406 A Máté evangéliumában (Mt 20. 1–15) szerepl  történet tanulságáról kis verset is közöl: I.m. 217.: 
„Vinea culta fuit, cultores premia querunt. 
Non labor equalis, equalia dona fuerunt. 
Qui venit extremus, dispensatore vocante, 
Tantum recepit quantum qui venerat ante.” 
407 I.m. 218. 
408 270.:„Sufficit enim Nocturnum nocti, in quo XII psalmos canimus, singulis horis noctis singulos psalmos 
deputantes.” (…) „Matutinum autem officium et vespertinum idcirco cantamus quasi iuge sacrificium Deo 
offeramus. Offerebant enim Iudei iuge sacrificium Deo mane et vespere.” 
409 270.: „Et sacrificium vespertinum dignius erat matutino, ut Iudei dicunt, quia pinguius. Nos autem per 
matutinum officium vel sacrificium intelligimus Legem, per vespertinum passionem Salvatoris, qui in 
vespera mundi, id est sexta aetate, obtulit se Deo pro nobis, unde (Ps 140.2): Elevatio manuum mearum 
sacrificium vespertinum.” 
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Sicardus Cremonensis Mitráléjában bár említi a zsolozsma Ezdráshoz köthet  négyes-

négyes felosztását,410 magyarázatai alapvet en a benedeki megközelítésb l, vagyis a hét 

nappali és egy éjszakai imaóra rendszeréb l indulnak ki. Az éjszakai imaórával 

kapcsolatban ó- és újszövetségi eseményeket egyaránt kiemel, s t az eljövend  ítéletet is a 

napnak ehhez az id szakához köti. (43. táblázat) A szerz t els sorban Krisztus életének 

eseményei érdeklik, de a választott nép és az apostolok példájára is utal, ezzel 

megel legezve azokat a hangsúlyokat, melyeket a nappali imaórák különféle 

magyarázataiban felfedezhetünk.411 

Sicardus Cremonensis 1. 
Legimus Dominum dormientes Aegyptos percussisse et vigilantes Hebraeos 
liberasse. 
Media nocte et dominica nocte natus est Christus. 
Pro nobis est nocte comprehensus. 
Media et Dominica nocte momordit infernum. 

Paulus et Silas in carcere media nocte psallebant. 

Media nocte 

Tunc veniet ad iudicandum, sicut exterminator angelus in Aegypto. 
43. táblázat 

 

A hét nappali hóra többféle értelmezési lehet séget kínál.412 Jelképezheti az emberiség 

történetének korszakait. (44. táblázat) E felfogás szerint a történelem folyamata egyszeri és 

megfordíthatatlan, lényegében „olyan isteni akciók sorozata, melyek nyomot hagynak, új 

korszakot teremtenek Isten tervének érvényesülésében”.413 A keresztény hagyomány nagy 

gonddal próbálta megállapítani e korszakokat, az állomások számának meghatározásában 

két f  tendencia érvényesült. Sokan osztották négy korszakra a történelmet, mivel a négy 

egyetemes szám, utalhat a négy elemre, égtájra, évszakra, e négy korszakot vagy a 

történelmen belül számították, vagy az utolsót fenntartották az eljövend  életre. A másik 

megközelítés hat korszakkal számol, igazolására a világ teremtésének hat napját hívták 

segítségül. Ez utóbbi korszakolás adott esetben hét, s t nyolc seaculumra is b vült annak 

megfelel en, hogy mi az a jelenség, amelynek magyarázatát szolgálja.414 Ennek a 

b vítésnek lehetünk tanúi a Mitrale szövegében is, amely a magyarázni kívánt officium 

jellegének köszönhet en hét korszakkal számol. 

  

                                                 
410 Sicardus, Mitrale, CCCM 228, 240. 
411 I.m. 223–224. 
412 I.m. 240. skk. 
413 Daniélou megállapítását idézi TUBA Iván, A történelem teológiai értelme, Jel Kiadó, Bp., 40. 
414 I.m. 43–44.  
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Sicardus Cremonensis 2. 
laus matutina  Tempus, in quo parentes Deum in Paradiso 

laudavere. 
prima Abel 
tertia Noe 
sexta Abraham 
nona Prophetae 
vesperas Apostoli 
completorium Novissimi iusti 

44. táblázat 

 

A hét hóra jelentheti az egyes ember életének korszakait a nap teljességével az emberi élet 

egészét szimbolizálva. (45. táblázat) A célra irányuló felfogás ebben a korszakolásban is 

meghatározó, amennyiben az egyes emberek életének is alapvet  célja egyfajta teljesség, a 

folyamatos Istendicséret megvalósítása. Az emberi élet ilyen típusú korszakolása 

alapvet en Isidorusra vezethet  vissza, aki ugyanakkor hat aetast különböztet meg.415  

Sicardus Cremonensis 3. 
laus matutina Infantia 
prima Pueritia 
tertia Adolescentia 
sexta Iuventus 
nona Senectus 
vesperas Senium  
completorium Finis vitae 

45. táblázat 

 

Sicardus szerint az emberi élet valamennyi korszaka alkalmas az Isten dics ítésére, még a 

csecsem kor is, amire Szent Miklós közismert esetét említi példaként, aki már 

csecsem ként is böjtöt tartott szerdán és pénteken.416 

A hét nappali imaóra Krisztus szenvedésének eseményeire is emlékeztethet, (46. 

táblázat) bár ez a megközelítés Sicardusnál sem annyira egységes, mivel ide két 

ószövetségi eseményt is beilleszt. Egyrészt a teremtés óráját, amikor az Úr a földet és az 

angyalokat megalkotta, akik édes énekükkel a Teremt t ünnepelték, ket utánozzák 

                                                 
415 BÁRCZI Ildikó, Humanizmus és egyházi m veltség, 317. Az emberi élet korszakaival Pelbárt is foglalkozik 
a pünkösd utáni 15. vasárnapra írott 4. sermójában, ahol maga is hét korszakot különböztet meg, Sicardustól 
eltér en azonban a magzati állapotot tekinti külön korszaknak. Pelbárt a korszakok határát konkrét 
életkorokhoz köti és gondolatmenet végs  tanulsága, hogy minden egyes életkor alkalmas arra, hogy az 
ember az elvesztegetett id t visszanyerje Krisztus megváltó halálára emlékezve. Az emberi életkorok 
középkori képz m vészeti ábrázolásokon is megjelennek, a pármai keresztel káponla díszes oszlopain épp a 
sz l sgazdáról szóló példabeszéd id pontjaihoz kapcsolva. ARIÈS, Philippe, Gyermek, család, halál, 
Gondolat, Bp., 1987. 22. 
416 Sicardus, Mitrale, CCCM 228, 241.: „Sicut beatus Nicolaus, dum quarta et sexta feria matris ubera non 
sugebat; infantiam suam ad Dominum referebat.” 
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mindazok, akik ebben az órában imádkoznak, másrészt a Vörös-tengeren való átkelést 

említi, amit  is a keresztség el képének tekint. Ezek után következnek a szenvedéstörténet 

eseményei Krisztus elfogatásától a sírba helyezésig. 

Sicardus Cremonensis 5. 
Hora tali Deus mundum creavit et astra matutina, scilicet angelos, qui mox 
suavi concentu suo conditori iubilavere, quos hac hora canentes imitamur. 
Dominus populum suum per mare traduxit, et in mari Aegyptos interfecit. 
In hac igitur hora Deo gratias agimus, qui nos per baptismi gratiam de 
Pharaonis imperio liberavit, ut nos ad terram promissionis aducerat. 

Matutina 

Christus est in nocte comprehensus, mane illusus et Petri misertus. 

Prima Christus gentibus traditus 
tertia flagellatus et voce crucifixus 
sexta cruci affixus et tunc tenebrae factae sunt super universam terram 
nona mortuus et tunc latro salvatur, velum templi scinditur, latus perforatur 
Undecima (vesperas) de cruce depositus 
Duodecima (completorium) sepultus 

46. táblázat 

 

A szenvedés mellett a feltámadás és az azt követ  események is kapcsolhatók az imaórák 

id pontjaihoz, (47. táblázat) itt Sicardus a zsolozsma egészére tekint, amikor nyolc pontban 

rendezi el a történéseket. 

Sicardus Cremonensis 6. 
nocte Infernum exspoliavit 
mane surrexit 
prima Mariae apparuit 
tertia duabus a monumento redeuntibus obviavit 
sexta Iacobo 
nona Petro  
vespera Duobus ambulantibus in Emmaus Scripturas aperuit et hospitatus in fractione panis se 

manifestavit. 
completorio Apostolis dixit: „Pax vobis,” et cum eis manducavit. 

47. táblázat 

 

Az apostolok tevékenysége szintén köthet  az imádság id pontjaihoz, itt részben a Krisztus 

halála el tti, részben a feltámadása utáni események jelennek meg. (48. táblázat) Sicardus 

ebben az esetben is a teljes zsolozsmáról beszél, a hét nappali imaórához az éjszakai imát is 

hozzákapcsolja. 

Sicardus Cremonensis 7. 
nox Cum Petrus tota nocte in piscando laborasset. 
mane Christus in litore stetit, et retae piscibus adimplevit. 
prima Cum septem discipulis manducavit, cum eis dixit: Pueri, habetis aliquod pulmentum? Et 

oves Petro commisit. 
Tertia Spiritus Sanctus in apostolos descendit. 
Sexta In die ascensionis cum discipulis discubuit. 
Nona Eisdem videntibus caelos ascendit. 
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In vespera In vespera mundum venit salvare. In fine veniet retribuere, qui etiam in vespera cum 
discipulis ante passionem coenatus fuerat, pedes laverat et corpus suum eis tradiderat. 

In completorio In Gethsemani pro eis (apostolis) oraverat. 
48. táblázat 

 

Sicardus azonban nem elégszik meg az id pontok egyszer  „hitelesítésével”, a 

továbbiakban a hívek számára követend  magatartásformákat sorakoztat fel. E magyarázat 

Krisztus szenvedéstörténetének fent bemutatott eseményeib l indul ki, ennek 

következtében itt is a hét nappali imaóra az elmélkedés kiindulópontja, vagyis a szerz  az 

egyik értelmezésre ráépít egy újabb értelmezési lehet séget. (49. táblázat) Az itt megjelen  

magatartásformák nem konkrét cselekvéseket jelentenek, sokkal inkább egyfajta lelkiséget, 

melynek középpontjában Krisztus követése áll, az egyes megállapítások inkább fohászok, 

mint felszólítások konkrét cselekvésre. 

Sicardus Cremonensis 8. 
Matutina laus Cum Petro fugiamus ad lacrimas et cum Domino resurgamus. 
Prima ut simus primo regnum Dei quaerentes et ei primogenita nostrorum operum offerentes; ut 

nobis sol iustitiae oriatur et ut gratia septiformi coniuncti epulemur cum illo mellito et 
aeterno convivio 

Tertia ut flagellati Christi patientiam imitemur et Spiritu Sancto baptizemur 
Sexta ut exaltatus a terra nos trahat ad se et eruat a tenebris irruentibus super terram 
Nona ut saeculo moriamur, cum latrone salvemur, revelata facie Dei gloriam contemplemur, 

sanguine rediamur, et aqua lavemur, demum super astra levemur 
Vesperas ut vespertinum regis sacrificium recolamus, ut Christo consepeliamur, et ut testamento 

haeredes instituamur, exemplo humilitatis per lotionem pedum, et vinculo caritatis per 
novum mandatum, et iniecto caritatis igne accendamur ad hospitalitatem pauperum et 
illuminemur ad intelligentiam Scripturarum 

completorium ut fructificent in nobis sudor eius et oratio et requies et pacifica salutatio 
49. táblázat 

 

A táblázatok segítségével látható, hogy Sicardus szövege a hóramagyarázatok igen sok 

szempontú megközelítési lehet ségét kínálja az allegorikus magyarázat valamennyi 

lehet ségét figyelembe véve, az egyes szempontokat egymástól átláthatóan elkülönítve, 

melyek között a lábmosás említésén kívül Pelbárt magyarázatának valamennyi eleme 

megjelenik.  

Iohannes Beleth liturgiamagyarázata a Sicardusnál is látott felosztást követi a hórák 

csoportosításában, az éjszakai imaóra értelmezésében az emberiség történetének a 

megváltás el tti id szakára utal, míg a hét nappali hóra a megváltás utáni korszakra 
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emlékeztet.417 Az éjszakai imaóráról nem közöl a fentiekhez hasonló, bibliai eseményekre 

utaló értelmezést, helyette az éjszakai imádkozás szokásának alakulásáról elmélkedik. 

Megállapítja, hogy a korai egyházban szokás volt a három éjszakai ima, melyet klerikusok 

és egyszer  hívek, akár a n k is gyakoroltak.418 Beleth kritikus korának papságával 

szemben, amikor megállapítja, hogy manapság egyszer is nehezére esik a papoknak 

felkelni éjszaka, és még a verebek is hamarabb kezdenek énekelni, mint k.419 Beleth is 

alkalmazza a lelki harc jól ismert képét, ám , Praepositinustól eltér en, az éjszakai imával 

kapcsolatban használja fel, amikor a harsona jelére felkel  katonák éjszakai virrasztásához 

hasonlítja a hív k éjjeli imáját, akik a harangok jelére indulnak el, hogy a rájuk leselked  

ördögöt legy zzék virrasztásukkal és a Teremt t magasztalják imáikkal.420  

A nappali hórákról Beleth lényegében Sicardusszal megegyez  módon beszél. Els ként 

nála is az emberi élet korszakai jelennek meg.421 (50. táblázat) 

Iohannes Beleth 1.  
matutinae laudes infantia 
prima pueritia 
tertia adolescentia 
sexta iuventus 
nona senectus 
vesperas decrepita 
completorium finis nostrae vitae 

50. táblázat 

 

A továbbiakban két megközelítés mentén halad az értelmezés: Krisztus szenvedése és a 

feltámadást követ  események jelennek meg. (51. táblázat) Ám e kett s szempont 

érvényesítésében a szerz  nem mindenhol következetes, a nónával kapcsolatban csak a 
                                                 
417 „Quia cum nocturnum officium repraesentet tempus miseriae, quo genus humanum obessum a diabolo 
tenebatur, officium diei tempus designat nostrae redemptionis et nostrae liberationis factae per Christum 
solem iustitiae, qui claritate suae divinitatis tenebras nostras illuminavit et a servitute diaboli nos extraxit.” 
Iohannes Beleth, De ecclesiasticis officiis, CCCM 41/A, 54. 
418 I.m. 42–43.: „Sciendum est igitur, quod in tempore primitive Ecclesie ter nocte surgebant ad divinum 
officium celebrandum. Primo circa primum somnum, scilicet quando vulgus solet ire dormitum, secundo 
circa mediam noctem, tertio paulo ante diem, sic ordinate, ut nocturni finiti essent et lectiones cum suis 
responsoriis perlectae, priusquam lucesceret. Ad primam nocturnam surgebant tantum ministri ecclesiae (…) 
Ad secundam nocturnam surgebant simul ministri et coniugati, tam viri, quam mulieres. Ad tertiam 
nocturnam surgebant omnes communiter.” 
419 I.m. 43.:„Nunc autem divini cultus cura sic abiit in declivum, ut prius surgant pueri, quam ecclesiae 
ministri, prius cantent passeres, quam sacerdotes.” 
420 I.m. 49.: „Cum ecclesiae ministri surgunt ad nocturnum officium, sicut vigiles in castris se tubis incitant, 
sic et isti primo campanas pulsant in signum fidelibus, ut contra insidiantem diabolum se pernoctent et 
extollant suis laudibus Creatorem, per quem a peccatorum tenebris et ab inquietatione daemonum se sperant 
certissime liberandos.” 
421 Beleth szintén említi a csecsm  Szent Miklósnak a Mitraléban is megjelen , példaszer  viselkedését. I.h. 
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halál pillanatáról beszél, a laudesnél pedig két ószövetségi példa mellett csak a 

feltámadásról esik szó, vagyis ilyen értelemben nem ad kett s értelmezést, és abban sem 

következetes, hogy az egyes hórákkal kapcsolatban ugyanannyi esemény jelenjen meg 

magyarázatában. Beleth nem beszél külön az apostolok tevékenységér l, de a feltámadás 

utáni események bemutatásakor szerepelteti ket. Mindezek alapján az a benyomás 

alakulhat ki az olvasóban, hogy a Sicardusnál világosan elkülönül  értelmezési rétegek 

Beleth szövegében némiképp összemosódnak, ami talán indokolható azzal a szövegalkotási 

eljárással, hogy Beleth egy-egy hórához kapcsolja a lehetséges bibliai eseményeket, míg 

Sicardus a különböz  szempontok szerinti értelmezéseket egymástól elkülönítve tárgyalja. 

Pelbárt magyarázatával összevetve azonban több egyezésre is felfigyelhetünk. 

Iohannes Beleth 2. 
Tali hora Deus mundum creavit et angeli, qui statim, ut creati sunt, suavi cantu Creatori 
suo laudes iubilaverunt. 
Dominus tempore isto Israeliticum populum per mare rubrum transduxit et Aegyptos 
submersit. 

Matutinae 
laudes 

Hac hora Christus a morte victor surrexit. 
Christus a Iudeis Pilato traditus fuit. 
A morte resurgens Mariae apparuit. 

Prima 

Prima hora visus est in litore septem discipulis piscantibus dicens: Pueri, habetis aliquid 
pulmenti? 
Christus crucifixus est linguis Iudeorum et flagellatus. Tertia 

Spiritus Sanctus in die Pentecostes discipulis fuit datus. 
 
Christus pro nobis ligno crucis clavis affixus est. Sexta 

In die ascensionis cum discipulis discubuit. 
Nona Christus exclamans spiritum emisit et lanceatus de latere corporis sui duo sacramenta 

salvationis nostrae, scilicet aquam baptismi et sanguinem redemptionis nobis eduxit. 
Christus de cruce depositus fuit. 
In cena cum discipulis suis cenavit et sacramentum corporis sui et sanguinis illis 
tradidit. 

Vesperas 

Die resurrectionis duobus discipulis euntibus in Emaus in fractione panis cognitus fuit. 
Pro discipulis suis Patrem oravit. Completorium 
Christus in sepulchro positus fuit. 

51. táblázat 

 

A 12. században keletkezett liturgiakommentárok anyagát részben összegzi Durantus 

Rationaléja, (52. táblázat) mely az egyes hórákhoz több aspektusból kínál magyarázatot, 

azonban nála is Krisztus tevékenysége, szenvedéstörténetének és feltámadásának 

eseménytörténete válik a legfontosabb referenciává. Az apostolok tettei szintén hivatkozási 

ponttá válnak, valamint az eljövend  ítélet id pontja, ami Durantus szerint is az éjszaka 

közepén fog bekövetkezni. Az ószövetségi események közül már eddigi példáink alapján is 



 131 

ismert az egyiptomi kivonulásra történ  hivatkozás, amelynek történetéb l Durantus az 

egyiptomi els szülöttek halálát emeli ki az éjszakai imaórával kapcsolatban. Új elemként 

jelenik meg a b nbeesés órája, melyet Durantus a tercia magyarázatához köt, majd a 

Paradicsomból való ki zetés, melyet a nóna id pontjához kapcsol. Az allegorizáló 

szempontok mellett csupán az éjszakai imaóra gyakorlatához f z rövid praktikus 

észrevételt, amikor megállapítja, hogy az éjjeli virrasztásnak fontos szerepe van a test 

megzabolázásában. A Rationaléban valamenyi hóra esetében találálunk a Pelbártéval 

egyez  szempontokat, a vizsgált kommentárok anyagát tekintve itt jelenik meg el ször a 

lábmosás ténye az utolsó vacsora eseményeihez kapcsolva. 

Durantus 
Primo, quia primogenita Aegypti de nocte interfecta sunt et primogenita Israelis 
salvata. 
Secundo, quia Dei Filius fuit media nocte natus. 
Tertio, quia Christus in hac hora captus et illusus est a Iudeis. 

Media etiam nocte ad iudicium venturus asseritur. 

Quarto Paulus et Silas in vinculis existentes media nocte orantes hymnum cunctis 
audientibus dixisse memoratntur, ubi terrae motu repente facto ianua sponte 
patefacta est et eorum vincula illico sunt soluta. 

Nocturnale 
officium  
media nocte 
 
 
 
 
 
 

Quinto propter carnis illicebras, quia dicitur Ecclesiastes XXII. Vigilia honestatis 
domat carnes. 

Tali hora Christus victor a mortuis resurrexit. 

Tali namque hora supra mare ambulavit. 

Matutinas laudes 
aurora rutilante 

Hac etiam hora mundum et angelos creavit (Deus). 

Tali hora Christus a Iudeis Pilato traditus est. 
Angelus nuntiavit mulieribus Christum surrexisse. 

Eadem hora visus est Christus in litore maris a discipulis piscantibus dicens illis: 
Pueri habetis aliquid pulmenti? 

Hora prima 

Eadem hora Dominus in templo conveniebat et populus manicabat. 

Hora tertia Iesus linguis Iudeorum morti adiudicatus est. 

A Pilato ad columnam ligatus et flagellatus (est Christus) 
Spiritus Sanctus ab Adam per diaboli suggestionem separatus est. 

Hora tertia 

Repromissus Spiritus Sanctus datus est apostolis, et visibiliter Dei magnalia 
loquebantur. 
Christus pro nobis crucifixus et clavis confixus est. Hora sexta 
Hac hora, in die ascensionis cum discpulis discubuit. 
Christus clamans emisit spiritum. 
Homo de Paradiso expulsus est. (Et in eadem hora per mulierem et lignum redemit, 
quod per mulierem et lignum deceperat hostis.) 
In eadem hora miles latus Christu aperuit. 

Eadem hora inferna penetrans, inextricabiles tartari tenebras confringens, serasque 
eius cominuens, captivitatem sanctorum secum transvexit ad caelos, igneaque 
rumphea submota, antiquum incolam in Paradiso restituit. 
Coetus apostolorum ad orandum convenire consuevit. 

Hora nona 

Petrus et Iohannes ascendebant in templum orationis causa. 
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Petrus quoque ascendit eadem hora in cenaculum oraturus, quando raptus est in 
exstasim, et linteolum plenum reptibilibus de caelo ante se dimitti vidit. 

Significat primum adventum Domini. 
Christus in vespera de cruce depositus fuit. 
Eadem hora in cena sacramentum corporis et sanguinis instituit, pedes 
discipulorum lavit. 

Vesperas 

Euntibus in Emmaus in habitu peregrini in fractione panis se manifestavit. 

Christus cum discipulis Patrem oravit, sanguineas guttas sudavit. 
In sepulcro corpus eius positum fuit et custodes deputati. 

Completorium 

Illam etiam in memoriam aeterni gaudii celebrat Ecclesia, nam, completo electorum 
numero, in illa hora complebitur gaudium sanctorum in die generalis retributionis. 

52. táblázat 

 

A 12-13. századi összefoglaló liturgiamagyarázatok vizsgálata alapján körvonalazható egy 

részben szöveghagyománynak, részben szövegalkotási eljárásnak is nevezhet  gyakorlat, 

melynek f  tendenciái a következ kben foglalhatók össze: Az officium id pontjaihoz 

f zött magyarázatok célja els dlegesen a hórák kiemelt jelent ségének bizonyítása és 

hitelesítése. E hitelesítés eszköze els sorban az Újszövetség, azon belül pedig Krisztus 

passiójának és feltámadásának története. Az egyes események id pontjainak 

megállapításában a szerz k következetesek, ám abban szabadon döntenek, hogy pl. a 

kompletóriumhoz Krisztus sírba helyezését vagy a vérrel verítékezését kötik, s t bizonyos 

esmények különböz  id pontokban is megjelenhetnek, így például az egyiptomi kivonulás 

hol az éjjeli imaórához, hol a laudeshez csatlakozik. A szerz k viszonylag szabadon 

kezelik azt is, hogy hány hórához f znek magyarázatot, így esetenként csak öt, gyakrabban 

pedig a hetes, ill. nyolcas felosztást alkalmazzák. A kommentátorok szövegalkotási 

módszerér l tehát megállapítható, hogy az adott keretet az általuk szabadon kiválasztott 

értelmezési tartomány elemeivel töltik fel. Ezen értelmezés tartományok között 

szerepelhetnek még az apostolok tettei, ill. azok az események, melyeket Krisztus az 

apostolok társaságában tett. A vizsgált szövegekben kevésbé hangsúlyosak az ószövetségi 

események, ezek legfeljebb egy-egy hóra magyarázatára hivatottak, a fenti anyagban nem 

találunk olyan értelmezést, amely valamennyi hórához ószövetségi eseményt társítana. 

Jellegzetes, de kevésbé népszer  magyarázat a hórák egymásutánjának a történelem, ill. az 

emberi élet korszakaihoz való kapcsolása. Utóbbiak talán azért szerepelnek kevesebb 

szerz nél, mert kevésbé szolgálták az ájtatos elmélyülést, mint a Krisztus életér l való 

elmélkedés. 
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4.2.15. Hóramagyarázatok a kortárs kiadású sermonariumok templomszentelés 

ünnepére írt beszédeiben 

 

A 15. század végén használt, nyomtatott prédikációs segédkönyvekben a zsolozsmaórákhoz 

f zött magyarázat megtalálható a Dedicatio ecclesiae ünnepére írt beszédekben. A 

következ kben a liturgikus teret vizsgáló fejezetben már idézett snyomtatványként 

megjelent summák azon templomszentelési prédikációit veszem figyelembe, melyek 

tartalmaznak a hórák id pontjára vonatkozó értelmezéseket is. Ez a téma azonban láthatóan 

jóval keveseb szerz t fogalkoztat, vagyis a hóramagyarázat nem tartozik olyan szorosan a 

dedikáció ünnepére írt beszédek témái közé, ahogyan a temlomallegória vagy a 

templomszentelési rítus allegóriája. 

Iacobus de Voragine templomszentelési beszédében, Pelbárthoz hasonlóan, a templom 

felszentelésének indoklásához kapcsolja a hórák magyarázatát.422 (53. táblázat) A 

prédikátor hét hóra értelmezését mutatja be, mely alapvet en Krisztus tevékenységéhez, az 

Eukarisztia megalapításához, a szenvedéstörténethez és a feltámadáshoz kapcsolódik, 

valamint az éjnek idején bekövetkez  utolsó ítélethez. Az egyes hórákhoz legalább két, 

három esetben három eseményt köt. Az ószövetségi események közül a világ teremtésére 

utal, amit a príma idejére helyez. Bár a Iacobus de Voragine által említett események 

nagyon hasonlóan jelennek meg Pelbárt szövegében is, mégsem beszélhetünk teljes 

egyezésr l, mivel a ferences prédikátor ezeket az eseményeket nyolc hórára lebontva idézi 

fel. 

Iacobus de Voragine 
Christus fuit natus 
a Iudeis captus et illusus 

matutinum 

Ad iudicium creditur esse venturus (secundum Matth. XXV. Media nocte clamor factus est; 
Ecce sponsus venit etc.) 
Caelum et terram in servitium hominis creavit 
Ad templum in hac hora personaliter venire consuevit (Lu. XXI. Omnis populus manicabat, 
id est mane festinabat ad ipsum exsistentem in templo.) 

prima 

Christus resurgens mulieribus apparuit. 
Christus ad columnam usque ad sanguinem flagellatus fuit et sententiam suae mortis 
accepit, quia tunc vocibus Iudaeorum crucifixus fuit. 

tertia 

Spiritum sanctum in apostolos destinavit 

                                                 
422 Iacobus de Voragine, Sermo II. de dedicatione ecclesiae, 486.: „Omnis ecclesia construitur et dedicatur, ut 
ibi nomen Dei honoretur et laudetur. Et licet Deus in omnibus horis sit laudandus, Ecclesia tamen septem 
horas elegit, quas, ut Deus in illis laudetur, instituit ex eo, quod illae horae sunt privilegiatae et a Christo 
consecratae.” 
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Christus in cruce elevatus fuit et clavis confixus. Sol fuit obscuratus velut quibusdam 
vestibus nigris se induens, et mortem Domini sui tribus horis plangens. 

sexta 
 

Christus in caelum ascensurus cum apostolis dulce convivium fecit.  
Spiritum emisit, vulnus in latere accepit. nona 
In caelum ascendit. 
sacramentum corporis et sanguinis sui instituit, discipulorum pedes lavit Hora 

vespertina  In habitu peregrini resurgens apparuit. 
Christus sanguineas guttas sudavit 
De cruce depositus et in monumento collocatus fuit. 

Hora 
completorii 

Ianuis clausis ad discipulos introivit 
53. táblázat 

Petrus de Natalibus Catalogus sanctorum cím  m vének templomszentelési beszédében az 

indító gondolat Pelbártéval egyez , az allegorikus képsor a templomszentelés indoklásából 

következik.423 (54. táblázat) Pelbárt koncepciójához hasonlóan a Catalogus sanctorum 

szerz je is nyolc hóra magyarázatát közli. Az ószövetségre két utalást is találhatunk, a már 

ismert Vörös-tengeren törtn  átkelést, valamint a világ teremtését, amit a Legenda aurea 

szerz jét l eltér en Petrus de Natalibus a laudes idejére helyez, vagyis a nyilvánvalóan 

meghatározhatatlan id pontokat illet en sem egységesek a szerz k elképzelései. Az eddig 

látott magyarázatokra jellemz  bizonyos fokú esetlegesség után talán meglep  az a 

nagyfokú egyezés, amit Pelbárt és Petrus de Natalibus beszédének magyarázata között 

találunk, ugyanis Pelbárt értelmezésének valamennyi eleme megtalálható Petrus de 

Natalibus szövegében, igaz, ez utóbbi magyarázat néhol több szemponttal dolgozik, mint 

Pelbárt. 

Petrus de Natalibus 
Nam in nocte media Christus natus est. 
Captus et illusus est a Iudeis. 
In hac hora Infernum spoliavit. 

matutinum 

ad iudicium venturus asseritur 
Aegyptios submersit in mare. 
Mundum creavit. 

matutinales laudes 
(adduntur etiam 
matutinales laudes) Christus resurrexit. 

Christus ad templum conveniebat. 
Pilato praesentatus fuit. 

prima 

Surgens mulieribus apparuit. 
A Pilato ad columnam flagellatur, morti adiudicatur. tertia 

Spiritus Sanctus in apostolos mittitur. 

Clavis in cruce configitur, tenebrae per totum mundum fiunt, sol obscuratur. sexta 

In die ascensionis cum discipulis recumbens conversatur. 

Christus spiritum emisit, miles latus eius aperuit. nona 
Coetus apostolorum ad orandum venire consuevit. 

                                                 
423 Petrus de Natalibus, De dediactione ecclesiae materialis: „Quarto consecrtaur, ut ibidem Deo laudes 
solvantur, hoc autem sit in septem horis canonicis inter alias privilegiatis.” 
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Christus in caelum ascendit. 
Christus in cena sacramentum sui corporis instituit, pedes discipulorum lavit 
De cruce depositus fuit. 

In vespera 

Discipulis in habitu peregrini se ostendit. 
Christus sanguineas guttas sudavit. 
In monumento positus quievit. 

completorium 

Resurgens pacem discipulis nunciavit. 
54. táblázat 

 

Laskai Osvát a Dedicatio ünnepére írt beszédében szintén a templom felszentelésének 

indoklásával kapcsolatban jelenik meg a hóramagyarázat,424 (55. táblázat) ám Osvát nem 

rögtön tér rá a templomban végzett imádság rendjének értelmezésére, hanem azt 

bevezetend  arról elmélkedik, hogy valamennyi teremtmény kötelessége az Isten dicsérete. 

Ezt egy Szent Ferencr l szóló történettel illusztrálja, melyben a szent versenyre hívja a 

fülemülét, hogy melyikük dicséri kitartóbban az Istent. Ferenc végül kifáradva 

rácsodálkozik a madár nagyszer ségére, aki megel zi istendicséretben az embert, pedig 

számára Jézus nem is ígért örök életet.425 E példából vezeti le Osvát a folytonos 

istendicséret szükségességét, és tér rá a hóramagyarázatra, melyben csak újszövetségi 

események jelennek meg, és nála is a szenvedéstörténet és a feltámadás kerül a 

középpontba. Az evangéliumi események közül olyan példára is hivatkozik, mellyel az 

eddigi liturgiamagyarázatokban nem találkoztunk. A szexta idejével kapcsolatban nemcsak 

Krisztus keresztre szegezésére hivatkozik, hanem János evangéliumának arra a részére, 

amikor Jézus elgyötörten ül le Jákob kútjához, hogy a szamariai asszonytól inni kérjen.426 

Osvát az imádság e rendjének szentesítésére egyházjogi hivatkozást idéz, és hangsúlyozza, 

hogy a hórák rendjének a betartása és az imádság megtartása alól maga a pápa sem 

mentesülhet.427 

                                                 
424 Osvaldus de Lasko, Sermo de dedicatione ecclesiae, 747.: „Quarto ecclesia consecratur, ut ibi laudes Deo 
persolvantur, quia dicit sanctus Thomas II. II. q. XCI. ar. II., quod quilibet homo obligatur laudare Deum 
sub poena damnationis aeternae, quia ad hoc creatus est.” 
425 I.m. 745.: „Quodam namque tempore dum iret in via fessus sedit sub una arbore. Venit ibi avis philomena, 
cepitque dulciter cantare in arboris ramusculo. Tunc beatus Franciscus exhilaratus spiritu ait: Soror mea 
philomena, laudemus Deum alternatim et videamus, si tu vinces me in Dei laude, an ego te. Cumque beatus 
Franciscus alta voce, cum magna devotione cepisset cantando Deum laudare, quo cessando incepit et 
philomena, tandem beatus Franciscus fatigatus cessavit, quia tunc erat aeger, avis vero cantabat. Tunc 
ingemuit vir Dei cum lacrimis dicens: O dulcis Domine Iesu, ista avicula, cui vitam aeternam non promisisti, 
superavit in tua laude me, cui vitam promisisti. Adiuva igitur Domine Deus infirmitatem humanam.” 
426 Ioh 4,6 
427 Osvaldus de Lasko, Sermo de dedicatione ecclesiae, 748.: „Ad praefatas igitur horas clericis in sacris 
existentes et religiosi tam strictae tenentur secundum Panormitanum super c. „Dolentes, extra de 
celebratione missarum, quod etiam papa non posset dispensare, quando tenerentur sub poena mortalis 
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Osvaldus de Lasko 

Nam media nocte Christus Dominus natus est.  
matutinum Eadem hora captus, ligatus, illusus et examinatus. 

Christus Dominus ad templum docturus ibat et populus ad eum manicabat. 

In ipsa hora ligatus Pilato fuit praesentatus. 

prima 

Resurgens mulieribus apparuit. 
Christus Dominus flagellatus, spinis coronatus, illusus est, et linguis Iudaeorum 
crucifixus ac ad mortem sententiatus. 

tertia 

Eademque hora Spiritus Sanctus apostolis missus est. 
Christus Dominus pro nostra salute nudus clavis cruci affixus est, et in ipsa cruce 
elevatus sanguine sacro defluente 

sexta 

in ipsa hora fatigatus ex itinere sedebat super fontem 
Christus in cruce clamans et orans emisit spiritum, miles latus eius lancea 
perforavit. 
Eadem hora resurgens in caelum ascendit. 

nona 

Apostoli quoque ipsa hora orare consueverunt. 
Sacramentum corporis et sanguinis confecit, pedes discipulorum lavit. hora vespertina 

 de cruce depositus 
Christus Dominus orans sanguineas guttas sudavit. completorium 

Completis suae passionis miseriis sepultus est. 
55. táblázat 

 

A hóramagyarázatok felhasználását illet en tanulságokkal szolgálhat Martinus Polonus 

templomszentelési beszédének vizsgálata még akkor is, ha a szerz  nem foglalkozik az 

officium felépítésével. (56. táblázat) E sajátos tanulságok miatt helyeztem Martinus 

Polonus beszédének elemzését, az id rendi szemponttól eltérve, a fenti szerz k 

prédikációinak bemutatása mögé. A sermo gondolatmenetének kiindulópontja Lukács 

evangéliumát idézi: „venit Filius hominis quaerere et salvum facere, quod perierat.” A 

mondat a napi mise evangéliumából származik.428 A beszéd ebb l kiindulva Jézus két 

eljövetelét járja körül. Az els  eljövetel gyermekként való megszületése, a második pedig 

az utolsó ítéletkor történ  visszatérése. Krisztusnak az els  eljövetele idején véghezvitt 

tettei között szerepel a sz l sgazdáról szóló példabeszéd értelmezése, 429 mivel Jézus földi 

tevékenysége idején munkába hívta az embereket, és ennek a munkának a bérét adja majd 

meg a második eljövetelekor, miként a példabeszédben megjelen  gazda. Martinus Polonus 

a példabeszédben szerepl  öt id pontot, a nappal öt óráját az emberi élet egy-egy 

szakaszaként értelmezi, melyek mindegyikében szolgálhat az ember az istennek, és 

                                                                                                                                                    
peccati persolvere, nisi legitimo interveniente impedimento, vel saltem, quod aliquid in recompensam 
dicerent vel facerent ad Dei laudem.” A hivatkozott egyházjogi rendelkezés: X. 3. 41. 9. 
428 Lc 19,10; Missa Dedicationis Ecclesiae, Ev. 
429 Mt 20 1-16  
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bármelyik id szakban is tér meg, a teljes fizetségre jogosult, ha nem is a tettei, de Isten 

irgalmassága által.430 

Martinus Polonus 
Hora prima pueritia 
Hora tertia iuventus sive adolescentia 
Hora sexta  aetas virilis 
Hora nona senectus 
Hora undecima decrepitus  

56. táblázat 

 

E magyarázatot olvasva óhatatlanul eszünkbe jut a példabeszédnek Praepositinusnál látott 

értelmezése, amelyben az egyes szerepl k munkába állásának id pontjai a napközbeni 

imaóráknak felelnek meg, melyeket Krisztus életének történéseivel hoz összefüggésbe. Az 

emberi élet korszakainak megjelenésére is látunk példát a hóramagyarázatokban, igaz, 

Sicardus és Beleth hét szakaszról beszél, hetedikként a halált jelölve meg. Martinus 

Polonus ezt úgy hidalja át, hogy a hét szakaszból kett t, a iuventus és adulescentia 

korszakát összevonja, utolsóként pedig az aggkort (decrepitus) jelöli meg. A sermót e 

nagyobb összefüggésben vizsgálva megállapítható, hogy a szerz  részben 

hagyománykövet , amikor éppen a Dedicatio ünnepének beszédében szerepeltet egy olyan 

értelmezést, amely a naphoz köthet  sermók jellegzetessége, ugyanakkor sajátos módon 

használja fel a hagyományt, amikor, bár adódhatna az ünnep jellegéb l, nem tér ki az 

officium magyarázatára, hanem az annak kapcsán felhasznált értelmezést a maga 

koncepciójához igazítja. Az ars compilandi gyakorlatát ismerve feltételezhetjük, hogy 

Martinus Polonus különböz  modellsermo-gy jteményekb l dolgozva figyelhetett fel a 

hórákhoz kapcsolható lehetséges magyarázatokra, és ezekb l építette fel a maga 

mondanivalóját. 

Ha e szöveghagyomány perspektívájából ismét a vizsgálódás kiindulópontjául szolgáló 

Pelbárt-szövegre tekintünk, megállapíthatjuk, hogy a ferences prédikátor egy, a 

sermoirodalomban gyakori eljárást követ, amikor a templomszentelés ünnepére írt 

beszédében, azon belül a templom felszentelésének indoklásához kapcsolódóan beszél a 

                                                 
430 Martinus Polonus, Sermo VI. de dedcatione ecclesiae, 456. „Qui ergo primo mane, id est in pueritia Deo 
servire incipiunt eo, quod totum tempus vitae suae in servitio Dei posuerunt, de mercede laboris certificantur. 
Illis vero, qui in adolescentia vel in aetate virili vel in senio Deo servire incipiunt, quia in differenti tempore 
Deo servire inceperunt, secundum exigentiam temporis, quod iustum fuerit, promittitur. Illis vero, qui in hora 
undecima, id est in decrepita aetate convertuntur, nihil promittitur, ut ostendatur, quod quidquid cum talibus 
agitur, non ex iustitia quasi pro meritis, sed ex misericordia totum agitur.” 
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zsolozsma id pontjainak magyarázatáról. A hóramagyarázatok legjellemz bb eljárását 

választja, hiszen a hivatkozható referenciák közül Krisztus passiójának és feltámadásának 

eseményeit alkalmazza következetesen. Nem véletlen, hogy ószövetségi példát csak egyet 

említ, a kommentárirodalom vizsgált szövegeiben sem gyakori az ószövetségi eseményekre 

való hivatkozás. A gondolatmenet e „logikátlanságára” talán felfigyel a Pelbárt-szöveget 

magyarra átültet  Karthauzi Névtelen is, aki az egyház szentsége napjáról írt beszédéb l 

egyszer en kihagyja az egyiptomi kivonulás említett epizódját.431 Ismét hangsúlyozhatjuk 

Pelbárt következetességét abban a törekvésében, hogy az egyes hórákkal kapcsolatban 

mind a szenvedéstörténet, mind a feltámadást követ  események szerepet kapnak, az 

ószövetségi utalást épp ott szerepelteti, ahol a feltámadás ténye mellé nem emel ki semmit 

a szenvedéstörténetb l. Pelbárt választását továbbá befolyásolhatta az is, hogy a 

hóramagyarázatnak az általa is említett megközelítése, vagyis a passiótörténet és a 

feltámadás eseményeinek bemutatása igen népszer  lehetett, erre következtethetünk abból 

a tényb l is, hogy a magyar nyelven is megjelen  hóra-énekek és a zsolozsmahórákhoz 

f zött elmélkedések is els sorban Krisztus szenvedésének és, kisebb hangsúllyal, 

feltámadásának eseményeit dolgozták fel.432  

 

4.2.16. Részösszegzés – A templomszentelés ünnepére írt beszédek 

liturgiamagyarázatai 

 

A fenti elemzés alapján megállapítható, hogy a középkori sermoirodalom 

templomszentelés ünnepére írt beszédei a kötetek azon sermói közé tartoznak, ahol a 

prédikátoroknak lehet sége nyílik bizonyos, a liturgiára vonatkozó ismeretek részletes 

                                                 
431 Érdy-kódex, Nyelvemléktár 4. 212–213. 
432AH 30. 9–17. A Patris sapientia kezdet , Aegidius Colonna püspöknek tulajdonított hóra-ének els  
magyar fordítását a Winkler kódex rizte meg. Winkler-kódex 118–120. PUSZTAI István, Winkler-kódex 1506, 
Codices Hungarici IX., Akadémiai Kiadó, Bp., 1988. 272–277. Hórákhoz f zött passióelmélkedést az 
Érsekújvári Kódex is tartalmaz. Az ott található elmélkedés forrása a bizonytalan szerz ség , De meditatione 
passionis Christi per septem diei horas c. m  (PL 94,561–568). Érsekújvári Kódex 1529–1531. A nyelvemlék 
hasonmása és bet h  átirata bevezetéssel és jegyzetekkel, valamit digitalizált változata CD mellékletként, 
közzéteszi HAADER Lea, bev. MADAS Edit és HAADER Lea, MTA Nyelvtud. Intézete, MTA Könyvtára, Tinta 
Könyvkiadó, Bp., 2012. 21-22. (Régi Magyar Kódexek 32.) A m faj népszer ségét jelzi, hogy a szöveg 
különféle fordításai a katolikus ájtatossági irodalomban még a 19–20. század fordulóján is igen elterjedtek 
voltak, olyannyira, hogy Babits Mihály Golgotai csárda cím  versének keletkezéstörténetében e „tényleg 
sokat hallott passióének” játszott szerepet. KELEVÉZ Ágnes, A hóra-énekekt l Longfellow-ig – Babits 
Golgotai csárdájának keletkezéstörténetéhez =Aranyozás – Tanulmányok Korompay H: János hatvanadik 
születésnapjára, szerk. Fórizs Gergely, rec. iti. Bp. 2009. 282–290.  
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bemutatására. Pelbárt ezt a hagyományt követi, amikor Pomerium de sanctis cím  

kötetének templomszentelési beszédeiben foglalkozik a liturgikus tér és, korántsem 

ugyanolyan súllyal, az id  allegorikus magyarázatával. A téma iránti érdekl dését jelzi, 

hogy a kötet mindkét részében, tehát a téli és nyári részben is találhatunk az ünnepre szánt 

két-két beszédet, melyeknek segítségével körvonalazható az a tudásanyag, amit Pelbárt az 

adott témában prédikátortársai és a hívek felé közvetíteni szándékozik.  Ennek a tudásnak 

az eredeti forrása és a magyarázatok mintája a klasszikus liturgiakommentárokban 

keresend , melyekre Pelbárt is utal és hivatkozik. Ezek a magyarázatok azonban csak 

távolról, egyfajta forrásvidékként hozhatók összefüggésbe Pelbárt, és hozzá hasonlóan más 

prédikátorok szövegeivel. A sermoirodalomban megjelen  magyarázatok ugyanis a 

mintáikhoz képest jóval leegyszer sítettebbek, ami a m faj jellegéb l is következik, hiszen 

a modellsermókat els sorban nem olvasásra szánták, bár feltételezhet , hogy az 

ismeretszerzés ilyen típusú igényeit is kiszolgálhatták. A fenti példák is bizonyítják, hogy a 

liturgikus eseményekhez f zött magyarázatok elemeivel, paneleivel a kommentárírók és a 

prédikátorok is szabadon „gazdálkodnak”, a rendelkezésre álló készletb l építik fel a 

maguk értelmezését egyfajta allegorikus meditáció eredményeként,433 a lényeg, hogy a 

vizsgált jelenség, a magyarázott szövegrész a vallásos elmélyülést, a szellemi jelentés 

megragadását szolgálja, e jelentés azonban egy adott tartományon belül különféle lehet. 

Ennek a szövegalkotási eljárásnak köszönhet , hogy a vizsgált korpuszban nem találhatunk 

két teljesen egyforma értelmezést, vagyis az els  látásra egymást ismétl  prédikátorok 

valójában soha nem ugyanazt mondják.  

Pelbárt templomszentelési beszédeinek e hagyománnyal történ  összevetéséb l egyrészt 

megmutatkozik nemcsak a kommentárirodalom, de a prédikációirodalom hagyományainak 

figyelembevétele, ugyanakkor felismerhet  a szerz  ferences gondolkodásmódja, sok 

szerz t l eltér en a logikus szövegépítés iránti igénye, valamint körvonalazhatók a 

prédikációirodalom azon szövegei, melyeknek használatát a szövegek kompilálásakor 

feltételezhetjük.  

 

 

 
                                                 
433 A meditatív allegorizálás kifejezést Friedrich Ohly használja, és egyfajta ájtatossági gyakorlatnak tartja, 
melyhez az egyszes szerz k allegorikus szótárakat is felhasználhattak. OHLY, A szavak szellemi jelentése, 
169. 
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4.3. A Credo magyarázata Pelbárt Divisio apostolorum ünnepére írt beszédében 

 

A klérus vagy épp a hallgatóság tagjainak felkészültsége nem minden esetben tette 

lehet vé az evangélium vagy a szentlecke elmélyültebb értelmezését, az Egyház 

rendelkezései azonban hangsúlyozzák, hogy az evangéliumot követ en hangozzék el 

valamilyen prédikáció.434 Magyarországon az els  esztergomi zsinat (jelenleg elfogadott 

id pontja: 1100)435 rendelkezik arról, hogy a nagyobb egyházakban az evangéliumot és a 

szentleckét, a kisebbekben a Hitvallást és a Miatyánkot kell exponálni.436 Mindebb l arra 

következtethetünk, hogy a liturgiából is ismert, legáltalánosabb imádságok magyarázata a 

prédikációknak a legszélesebb rétegekhez eljutó témái közé tartozott. Ennek a feladatnak 

tesznek eleget Pelbárt és a kortárs prédikátorok, amikor az Apostoli hitvallás ágazatait az 

apostolok tekintélyére hivatkozva magyarázzák. 

 

4.3.1. A Credo apostoli eredete 

 

A hit hagyományozásának egyik feltétele a hitelvek világos megfogalmazása, 

összefoglalása. E világosan megfogalmazott hitelvek a prédikátorok számára is alapvet  

bázist jelentenek bizonyos tanításaik alátámasztására. A dolgozat mellékletéb l jól látható, 

hogy Pelbárt igen gyakran hivatkozik különféle hitvallásokra, azok liturgikus funkciójára is 

utalva. Pelbártnál a hitvallás három formája jelenik meg visszatér en: a Symbolum 

apostolorum, vagyis az Apostoli hitvallás, az ún. Symbolum minus, a Nicenum, vagyis a 

Nicea-konstantinápolyi hitvallás, az ún. Symbolum maius, minthogy az Apostoli hitvallás 

kib vített változata, valamint leggyakrabban az Athanasianum vagy Quicumque-

hitvallás.437 E szövegek tekintélye nyilvánvaló, ám Pelbárt az apostolok szétoszlásának 

                                                 
434 MORARD, Quand Liturgie, 79. 
435 ZÁVODSZKY Levente, Szent István, Szent László és Kálmán korabeli törvények és zsinati határozatok 
forrásai. Szent István Társulat, Bp. 1904. 95. 
436 TARNAI Andor, A magyar nyelvet írni kezdik, Akadémiai Kiadó, Bp., 1984. 21. 
437 HEUSSI, Karl, Az egyháztörténet kézikönyve, Osiris, Bp., 2000. 388. A Symbolum minus és Symbolum 
maius kifejezést ld. DURANTUS, Rationale, CCCM 140, 362–363. A három hitvallásról ld. RADÓ, Enchiridion 
liturgicum, 69–70. Mindhárom szöveg megjelenik liturgikus használatban. Az Apostoli hitvallás a középkor 
folyamán a zsolozsma liturgiájához kapcsolódik, ahol a príma és a kompletórium idején csendben 
imádkozzák. SZUNYOGH X. Ferenc, A szent zsolozsma, Korda Kiadó, Esztergom, 1942. 89. A Nicea-
konstantinápolyi hitvallás a misében az evangélium felolvasása vagy a prédikáció után hangzott el. 
JUNGMANN, The Mass of the Roman Rite, 69. Az Athanasius-hitvallás a vasár- és ünnepnapi zsolozsma része 
volt, a prímában énekelték. BATIFFOL, History of the Roman Breviary, 321. 
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ünnepére írt beszédében külön is foglalkozik az Apostoli hitvallás történetével, 

felépítésének magyarázatával. Magyarázata arra a már Jeromosnál és Rufinusnál is 

megjelen , majd egy Pseudo-Augustinus szöveg nyomán rendkívül elterjedt elképzelésre 

épül, mely szerint a Credo szövege az apostolok közös alkotómunkájának eredményeként 

jött létre.438 A különféle kommentárok a pünkösdi események következményének tekintik 

a Credo megszövegezését, a 8. századi Priminius hivatkozik is az Apostolok 

Cselekedeteire, és ennek a Szentlélek kiáradásáról hírt adó szövegéhez mintegy 

hozzáilleszti a megállapítást: et composuerunt Symbolum, így a közös tanításban 

megállapodva indulhatnak el az apostolok, hogy világszerte hirdessék Krisztus tanítását.439 

Ez a szentírási hely jelenik meg és válik rendszeresen visszatér  hivatkozási ponttá a 

sermoirodalom Apostoli hitvallást magyarázó beszédeiben. A skolasztikus gondolkodás 

számára Aquinói Szent Tamás tekintélye is közvetítette az apostolok személyéhez kapcsolt 

legendát, bár szentenciakommentárjában hangot ad bizonytalanságának arra vonatkozólag, 

hogy pontosan milyen sorrendben is követték egymást a Credót megszövegez  

apostolok.440  

A prédikációs segédkönyvek a legendát újabb momentumokkal egészítik ki, így a 

Pelbárt által is hivatkozott Franciscus de Mayronis tractátusában egyenesen úgy fogalmaz, 

hogy az apostolok foglalták írásba a Credót, méghozzá a jeruzsálemi zsinaton.441 A 

pünkösdi eseményekhez képest a hivatalos tanácskozás képzete és az írásba foglalás ténye 

meger sítheti a szöveg törvényerejét. Iohannes Herolt szintén e bibliai vers kapcsán azt is 

elmagyarázza, hogy Pál neve azért nem szerepel a felosztásban, mert  nem lett a tizenkett  

                                                 
438 BÜCHLER, Curt F., The Apostles and the Creed, Speculum, Vol. 28, No. 2 (Apr., 1953), 335–336. 
Dictionnaire d'archéologie vol. XV., 1757–1761. 
439 „factus est repente de caelo sonus, tanquam advenientis spiritus vehementis, et implevit totam domum, ubi 
erant sedentes apostoli. Et apparuerunt illis dispertitae linguae tanquam ignis, seditque supra singulos eorum, 
et repleti sunt omnes Spiritu Sancto, et coeperunt loqui aliis linguis, prout Spiritus Sanctus dabat eloqui illis; 
et composuerunt Symbolum. (…) Priminius, De singulis libris Canonicus Scarapsus, Paris, 1863. (PL 89) 
1034. Részben idézi: GORDON, James D., The Articles of the Creed and the Apostles, Speculum, Vol. 40. No. 
4. (Oct., 1965.) 634. 
440 „Alii autem aliter praedictos articulos attribuunt apostolis. Sed in hoc non est magna vis.” Idézi: GORDON, 
i.m. 640. 
441 „Circa articulos fidei sciendum est, quod in exordio surgentis Ecclesiae duodecim apostoli congregati 
conscripserunt duodecim articulos fidei in primo concilio, de quo habetur Act XV., cuius prima diffinitio data 
fuit per Petrum et ultima per Iacobum, in quibus duodecim articuli habentur continentes principales fidei 
catholicae veritates, qui articuli continentur in Symbolo, quod dicitur Credo” Franciscus de Mayronis, 
Tractatus de articulis fidei, 470.  
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közé választva.442 E hagyomány az elképzelések gazdag tárházát biztosítja a Hitvallást 

magyarázni szándékozó prédikátorok, így Pelbárt számára is. 443  

 

4.3.2. Pelbárt Credo-magyarázata 

 

Temesvári Pelbárt a Pomerium de sanctis nyári részének 27. beszédében, az apostolok 

szétoszlásának (festum Divisionis apostolorum) ünnepén foglalkozik a Hitvallás 

magyarázatával.444  Az alapcitátum Máté evangéliumából származik: Hos duodecim misit 

Iesus praecipiens eis: Euntes praedicate, quia appropinquavit regnum caelorum.445 A 

prédikációt a szerz  a filozófusoknak, különösen egy bizonyos Martianusnak, nagy 

valószín séggel Martianus Capellának tulajdonított szöveggel,446 ill. egy erre épül  

hasonlattal indítja, mely szerint a Nap, mely a bolygók és csillagok királya, az ég közepén 

járva tizenkét órakor messze távolra küldi szét sugarait, kiárasztva azt a világ minden 

tájára. Spirituális értelemben mindezt Krisztusra vonatkoztatja, aki így küldte szét tizenkét 

apostolát a világ minden tájára, hogy tanításukkal világítsák be a földet. A kiáradó napfény 

erejét és jótékony hatását egy Nagy Szent Vazulnak tulajdonított, természeti képekben 

b velked  idézettel árnyalja, mely szerint a felkel  Nap erejét l az alvók felébrednek, a 

                                                 
442 „Et est sciendum, quod beatus Paulus non habetur ibi, quia protunc non fuit electus in apostolum, nec 
etiam ipse est unus de numero duodenario.” Iohannes Herolt, Sermo de articulis fidei, 441. 
443 A Credo kialakulásával kapcsolatos legenda terjedését segíthette a téma vizuális megjelenítése is. A 15. 
században különösen német területen terjedt el a hitágazatok ábrázolása, melyek „képregényszer en” 
mutatják be a hitvallásban foglaltak lényegét. Ld. FORSYTH, William H., A „Credo” Tapestry: A Pictorial 
Interpretation of the Apostles’Creed, The Metropolitan Museum of Art Bulletin, New Series, Vol. 21. No. 7 
(Mar., 1963), pp. 240–251. Találkozhatunk olyan ábrázolásokkal is, melyeken az apostolok mellett egy-egy 
mondatszalag tartalmazza az adott apostol által kimondott articulust. A keresztény m vészet lexikona, szerk. 
SEIBERT, Jutta–VERLAG, Herder, Corvina, Bp.1986., 36. 
444 A július 15-én tartott ünnep a 11. században t nik fel, valószín leg Írországból és a skót bencésség 
közvetítésével terjed el Európában, f ként Lengyelországban, Franciaországban és Németalföldön, valamint 
Magyarországon. Az esztergomi rítus ismeri, a Winkler-kódex is számon tartja, és találunk az ünnepre 
dedikált templomot is Magyarország területén, a Gyula-várbeli Capella Apostolorum e napon ünnepelhette 
búcsúját. A középkori Egyház ezen a napon áldotta meg az új kenyeret. Mivel a Tridentinum nem vette fel az 
ünnepei közé, az apostolok szétoszlásának ünnepét és a hozzá kapcsolódó új kenyér megáldását csak a 
néphagyomány rizte meg. Vö.: BÁLIN Sándor, Ünnepi kalendárium II. –  A Mária-ünnepek és jelesebb 
napok hazai és közép-európai hagyományvilágából, Szent István Társulat, Bp., 1977. 
http://mek.oszk.hu/04600/04657/html/unnepikii0007/unnepikii0007.html (2013.10.29.) Az apostolok 
ábrázolásának igen ritka formája a szétoszlás megjelenítése, de találhatunk rá példát a 16. század legelejér l, 
a l csei f oltár egyik szárnydomborm vén, melyen az apostolok Jeruzsálem kapui el tt búcsút vesznek 
egymástól, és elindulnak missziós útjukra. A keresztény m vészet lexikona, 38. 
445 Mt 10,5 és 7  
446 Az 5. századi pogány szerz , Martianus Capella De nuptiis Philologiae et Mercurii et de septem artibus 
liberalibus cím  munkája a középkori oktatás népszer  m vei közé tartozott. Az európai középkor, 
reneszánsz és a 16. század neveléstörténete – Prohászka Lajos egyetemi el adásaiból II, szerk.: OROSZ 
Gábor, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Tanszék, elektronikus kiadás, 18.  
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betegek jobban lesznek, a madarak énekelni kezdenek, a vadállatok pedig rejtekhelyeikre 

bújnak. Az apostolok által prédikált hit fényének kiáradása különösen a bálványimádást 

pusztította el, az embereket az égiek iránti vágyra ösztönözte, aminek az angyalok 

örvendeztek, az ördögök pedig megzavarodtak és eltakarodtak.447 A bevezet  hasonlat 

után, melyre a kés bbiekben még utalni fogok, a prédikáció mondanivalója három divízióra 

épül: els ként a 12-es szám jelent ségér l, majd az apostolok küldetésér l, végül az 

apostolokat megillet  különleges tiszteletr l esik szó. A Hitvallás magyarázata az els  

divízióhoz kapcsolódik. Pelbárt felteszi a kérdést, hogy Jézus miért épp 12 tanítványt 

választott magának, majd három pontban válaszolja meg.448  

Els ként Beda tekintélyére hivatkozva kifejti, hogy Jézus valójában a saját számát, a 

hármast bízta tanítványaira, amit az apostolok a világ négy égtáján hivatottak prédikálni, és 

e két szám szorzatából adódik a tizenkett .449   

Másodikként a számban rejl  tökéletességet mutatja be, mivel a 12 kétszer tökéletes, 

mert kétszer tartalmazza a hatost, a hatos pedig az els  tökéletes szám, a szentséget és 

tisztaságot jelenti.450 Jézus azt várja apostolaitól, hogy e kétszeres tökéletességgel, 

                                                 
447 PA 027 (A): „Sicut dicunt philosophi, praesertim Martianus: Sol, qui est rex planetarum et stellarum in 
medio exsistens bis senarum horarum praecipuos radios a se mittit longe lateque eos diffundens per 
universum mundum, ex quibus omnia illuminantur, sic spiritualiter Christus, rex omnium creaturarum 
caelestium et terrestrium, qui figuratur per solem, Malach. VI.: Orietur vobis timentibus nomen meum sol 
iustitiae, emisit duodecim apostolos longe lateque per universum mundum, Mar. ultimo dicens eis: Euntes in 
mundum universum praedicate evangelium omni creaturae, quod potest esse aliud thema pro hoc sermone. 
Emisit autem eos ad illuminandum mundum tamquam suos radios, sicut ipsemet eis dixit Mat. V.: Vos estis 
lux mundi. Super quo Basilius dicit: Adveniente luce solis aegritudines et dolores alleviantur, homines a 
somno excitantur, aves gratulantur, bestiae ad latibula fugiunt. Sic adveniente luce fidei per apostolos 
praedicatae peccata sunt exstirpata, praecipue idolatriae, homines sunt excitati ad caeleste desiderium, angeli 
sunt gavisi, daemones confusi et repulsi.” A keresztény gondolkodásra jellemz , hogy, a Pelbárt által is 
idézett és egyéb bibliai helyek nyomán, párhuzamon vonjon Isten, ill. Krisztus és a Nap között. El fordulnak 
olyan ábrázolások, melyek Krisztust napistenként, akár lovak vontatta szekéren ábrázolták. A keresztény 
m vészet lexikona, 238.  A Manipulus florum cím  florilégium tanúsága szerint a a hasonlat Chrysostomus 
Máté-kommentárjából származik és Iacobus de Voragine mindenszentek ünnepére írt beszédében is szerepel. 
Ott is az apostolok szétküldésének illusztrációjaként: „Misit Christus apostolos quasi sol radios suos, quasi 
rosa suauitates sui odoris, quasi ignis scintillas suas dispersit, ut sicut sol in radiis apparet, sicut rosa in 
odoribus suis sentitur, sicut ignis in scintillis suis aspicitur, sic in illorum uirtutibus Christi potencia 
agnoscatur.” http://scspc045.cs.uwaterloo.ca:8080/servlets-examples/servlet/MFServlet  (2013.10.29.) 
448 PA 027 (B): „Cur Dominus Iesus XII tantum apostolos eligere et non plures nec pauciores voluit pro totius 
mundi conversione et ad praedicandum principali missione? Ad haec respondetur per conclusionem 
secundum doctores, quod hoc summe congruum fuit praecipue triplici ratione:” 
449 Uo.: „Venerabilis Beda dicit sic: Hunc numerum apostolorum Christus instituit certa causa mysterii, ut 
scilicet mundi salutem, quam verbo praedicarent, suo numero commendarent. Ter enim quattuor faciunt 
duodecim, et totidem apostoli ad praedicandum quattuor mundi partibus, hoc est: orienti, occidenti, meridiei 
et aquiloni missi sunt, quia per eos fides Sanctae Trinitatis in quattuor mundi partibus praedicanda erat, ut 
quadratum orbem fide Sanctae Trinitatis insignirent.” 
450 A püthagoreusoktól származó tökéletes szám fogalma a következ képpen határozható meg: „tökéletes 
szám az a szám, amely (a pozitív egész számok halmazán) egyenl  az önmagánál kisebb osztóinak az 
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tetteikkel és a tanításukkal Krisztust utánozva, hirdessék az evangéliumot.451 A Krisztus 

tanításában való jártasság és a jócselekedetek együtt tehetik az embert igazán jóvá, ahogy 

ezt az apostolok példája is igazolja. Ezt Augustinusra hivatkozva fejti ki az emberek négy 

típusát a tettek és a Krisztusról való üdvös tudás fényében bemutatva. A két széls ség: 

valde boni, akik jót tesznek és ismerik Krisztus tanítását, mint az apostolok;452 valde mali, 

akik rosszat tesznek és semmit sem tudnak az üdvös dolgokról, ilyenek azok, mondja 

Pelbárt, akik nem akarják hallgatni a prédikációt, így a kárhozat lesz a sorsuk, és 

példájukkal másokat is romlásba döntenek.453 A közepesen jók, mediocriter boni, azok, 

akik jót cselekszenek, de nem szereznek tudást, míg közepesen rosszak, mediocriter mali, 

akik ugyan hasznára vannak egyeseknek a tudásukkal, de semmi jót nem tesznek, ez pedig 

szintén a kárhozathoz vezet.454 E felosztás alapján nevezhet k az apostolok kétszer 

tökéletesnek, ugyanakkor egyfajta értékítélet is tetten érhet  a jócselekedetek és a tudás 

viszonyában a cselekedetek javára. A tudás és a tettek összhangjának hangsúlyozása az ars 

praedicandi m fajnak is kedvelt témája, mivel a prédikátorok leginkább az apostolokat 

tekintették példaképeiknek, így nem véletlen, hogy Pelbárt is a prédikációt tekinti az 

Istenr l való tudás forrásának.455  

                                                                                                                                                    
összegével. Például: a 6 osztói önmagán kívül: 1, 2, 3. 6=1+2+3.”A középkori szerz ket természetesen a 
szám misztikus jelentése ragadta meg leginkább.  A definícióról és a témáról b vebben: SÁPI Nóra: „Senarius 
dicitur numerus perfectus” – Pelbárt számtanához =Plaustrum seculi II. szerk.: Bárczi Ildikó, 2004. 
451 PA 027 (B): „Secunda ratio perfectionis, quia secundum arithmeticos duodenarius numerus est bis 
perfectus, eo quod continet duos senarios. Senarius autem dicitur apud eos primus numerus perfectus et 
sanctitatis vel castitatis, eo quod generatur, sed non generat aliquem numerum infra denarium exsistentem. 
Nam producitur ex primo pari, hoc est „II”, et primo impari, scilicet „III”, sic dicendo: Bis tria sunt sex, sed 
non producit aliquem numerum infra denarium cum pari, quoniam si dicatur bis sex, erunt XII, nam XII sunt 
supra denarium. Voluit ergo Christus sub numero perfectionis bino sive duplicato, hoc est: bis senario 
apostolos eligere et in mundum ad praedicandum mittere, ut doceat, quia praedicatores veritatis debent 
fulgere duplici perfectione, scilicet vitae Christi sive operis imitando, et cum hoc scientiae vel sermonis 
Christi in cognoscendo ea, quae sunt de necessitate fidei. Matth. V.: Qui fecerit et docuerit, hic magnus 
vocabitur in regno caelorum.” 
452 I.h.: ”Illi enim sunt valde boni, qui habent bonam vitam et bonam scientiam in Christo, ut fuerunt apostoli, 
et sunt boni praelati et plures sancti perfecti Christum et apostolos imitantes.” (…) „Illi vero sunt valde mali, 
qui et malam habent vitam, et nullam scientiam de salubribus, qui nec volunt audire praedicationem, ut 
scirent salvari, ipsi damnantur, et etiam alios suo exemplo ad damnationem trahunt.” 
453 I.h.:„Illi vero sunt valde mali, qui et malam habent vitam, et nullam scientiam de salubribus, qui nec 
volunt audire praedicationem, ut scirent salvari, ipsi damnantur, et etiam alios suo exemplo ad damnationem 
trahunt.” 
454 I.h.: „Item mediocriter boni sunt, qui habent bonam vitam, sed nullum docent per scientiam, et denique 
mali sunt mediocriter, qui quamvis in se habeant malam vitam, tamen prosunt aliis per doctrinam, tales 
seipsos non docent, sed damnant.” 
455 I.h.: „Praelatorum debet esse praedicatio, et ab eis est proponenda. Ad hos enim duo pertinet, doctrina et 
vita: doctrina, ut alios instruant; vita, ut aliis bene vivendi exemplum praebeant. Ad quod significandum, 
praeceptum est, ut os turturis in sacrificio reflectatur ad axillas. Per turturem, praedicatoris simplicitas 
figuratur; per reflexum ad axillas intelligitur, quod praedicator debet habere in opere, quod proponit in voce. 
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Harmadszor a Jelenések könyvére hivatkozva, az új Jeruzsálem képe kapcsán mutatja be 

a tizenkettes szám szentségét, és jelent ségét.456 A városnak tizenkét alapköve van, 

ugyanennyi kapuja, s az egyes kapukat drágakövek díszítik, melyeket a prédikátor az 

apostoli hit és erények jelképének tekint, és csak ezeken keresztül, vagyis az apostolok 

példájának követésén keresztül vezet az út a mennyei városba.457 Els ként a fundamentum 

köveit értelmezi, melyek a hit alapkövei, így az apostolok követése nem jelenthet mást, 

mint a Hitvallással való azonosulást. Az alapköveket az apostolok rakták le a Credo egyes 

artikulusainak kimondásával, melynek során Pelbárt szerint a tizenkett  az alábbi 

sorrendben követte egymást: 458  

Pelbartus de Themeswar 
Petrus  Credo in Deum, Patrem omnipotentem etc. fervens caritas 

Iohannes  Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, 
Dominum nostrum. 

virginitas 

Iacobus maior Qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex 
Maria virgine. 

desiderium caeleste 

Andreas Passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus 
et sepultus est. 

zelus fraternae salutis in agnitione 
Christi 

Philippus Descendit ad inferna. spes visionis divinae, 

Thomas Tertia die resurrexit a mortuis. constantia 

Bartholomaeus Ascendit ad caelos, sedet etc. contemptus mundialium 

Matthaeus Inde venturus est iudicare vivos etc. virtus largae elemosynae 

Iacobus minor Credo in Spiritum Sanctum. conformitas Christi in mititate et 
patientia et mansuetudine 

Simon459 Sanctam Ecclesiam catholicam, sanctorum 
communionem. 

oboedientia 

                                                                                                                                                    
Idem quoque figuratur per recurvationem virgae pastoralis, ut quod praedicat aliis, in se reflectat ratione 
bonae operationis.” Alanus de Insulis, De arte praedicatoria, PL 210, 182. Humbertus de Romanis az 
apostolok példájára hivatkozik a prédikátor tulajdonságainak felsorolásakor: „sicut fecerunt apostoli.” 
Humbertus de Romanis, De eruditione praedicatorum, 435. 
456 PA 027 (C): „Tertia ratio praefiguratae consecratonis, quia iste numerus apostolorum in Sacra Scriptura 
multipliciter praefigurabatur secundum plurimas eorum dignitates, ut patebit articulo II. sermonis. Ideo ut 
figuras impleret, Christus hoc numero voluit eligere et consecrare. Proinde Iohanni Apoc. XXI. ostensum est, 
quod apostoli in numero, scilicet duodenario forent consecrati a Christo Iesu praecipue tripliciter.” 
457 I.h.: Primo tamquam XII lapides pretiosi in fundamento supernae civitatis inscripti nominibus apostolorum 
et agni, scilicet Christi. Secundo tamquam portae XII eiusdem caelestis civitatis. Tertio tamquam XII 
margaritae singulas portas ornantes. Quare haec, nisi ut doceamur, quod si volumus consecrari in caelestes 
cives, et introitum civitatis supernae habere, debemus imitari apostolorum fidem et virtutes.” 
458 I.h.: „Quid enim significatur per XII lapides pretiosos in fundamento civitatis caelestis, nisi XII articuli 
fidei positi a XII apostolis, ut dicit Lyra, quoniam sicut domus vel civitas construenda inchoatur a 
fundamento, sic per fidem formatam inchoatur beatitudo caelestis in nobis. Unde Heb. XI.: Fides est 
substantia, id est fundamentum substans seu inchoatio sperandarum rerum, id est bonorum caelestium, quae 
sunt res a nobis sperandae.” 
459 Pelbárt Simon és Júdás apostolnak a hitvallás létrehozásában betöltött szerepér l a két szent ünnepére 
szánt sermójában is megemlékezik: PA079 (G-H). Mátyás apostol ünnepén is említi, hogy az utolsó artikulus 
megfogalmazása Mátyás személyéhez kapcsolaható: PH 059 (H). 
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Thaddaeus Remissionem peccatorum. zelus iustitiae 

Mathias Carnis resurrectionem et vitam aeternam. humilitas 

57. táblázat 

 

A városba vezet  tizenkét kapu a tízparancsolatot és a szeretet két parancsát jelenti, melyek 

megtartása elvezet a szent városba. A kapuk hármasával nyílnak egy-egy égtáj irányába, 

ami az apostolok missziójának a jele, akik a Szentháromságba vetett hittel tanítottak a világ 

minden táján.460 A kapukon található gyöngyök az apostolok ragyogó erényeire utalnak, 

melyeket Pelbárt apostolonként konkretizál. (55. táblázat) Esetenként meg is magyarázza, 

hogy miért épp azt az erényt találja az apostolra leginkább jellemz nek.461  

Pelbárt értelmezésében az apostolok mint az ima szövegét hitelesít  tekintélyek jelennek 

meg, akik egyenként, erényeiknek köszönhet en, és egyfajta közösségként is a krisztusi 

tanítás leghitelesebb képvisel i. Pelbárt Credo-magyarázatának, és az azt tartalmazó beszéd 

sajátosságainak felmutatásához a következ kben el ször a különféle traktátusok és 

liturgiamagyarázatok, s t történeti jelleg  m vek szövegeit és ennek kapcsán a Credo-

magyarázatok típusait, majd a sermogy jteményeknek az Apostoli hitvallást tárgyaló 

beszédeit, ezek apostolkatalógusait vizsgálom, mivel e katalógusok szorosan 

hozzátartoznak az Apostoli hitvallást magyarázó traktátusokhoz és prédikációkhoz. 

 

4.3.3. Az apostolkatalógusok kialakulásának eredete 

 

Az apostolkatalógusok felépítését f ként kéziratos szövegekben vizsgálódva James D. 

Gordon felveti, hogy ezek kialakulására hatással lehettek az Újszövetség, valamint a 

misekánon apostolkatalógusai is.462 Tanulmányában Máté evangéliumának és az Apostolok 

Cselekedeteinek listáit veszi figyelembe. Az újszövetségben található listákat, valamint a 

kánon szövegét összehasonlítva megállapítja, hogy azok egymással sem korrelálnak, 

ugyanakkor Gordon gyümölcsöz nek tartja az ezekhez a normaszövegekhez való 

                                                 
460 I.h.: „Item quid significatur per portas XII, respondet Lyra, quod XII mandatorum observationes, scilicet 
decem praeceptorum Decalogi cum duobus praeceptis caritatis. Per has enim portas habetur ingressus ad 
beatitudinem, Mat. XIX.: Si vis ad vitam ingredi, serva mandata. Et quia has observare apostoli docuerunt 
verbo et exemplo in fide Trinitatis per totum mundum, ideo dicuntur ad quamlibet orbis partem tres portae.” 
A szeretet két parancsát máshol az evangéliumi parancsoknak is nevezik. Vö.: BERT, Roest, Franciscan 
Literature of Religious Instruction before the Council of Trent, Brill, Leiden, 2004. 233. 
461 PA 027 (D) 
462 GORDON, The Articles of the Creed, 634–640.  
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viszonyítást, összehasonlításának eredményeként az általa vizsgált anyagon leginkább a 

kánon és az Apostolok Cselekedeteinek befolyását tartja meghatározónak. Gordon 

módszerének az itt vizsgált anyagon való alkalmazásához táblázatban közlöm az 

Újszövetség szóba jöhet  szöveghelyeit és a misekánon sorrendjét. (58. táblázat) 

Mt 10, 2–4 Mc 3,16 Lc 6,14–16  
 

Act 1,13 
 

Canon missae 

Petrus Petrus Petrus Petrus Petrus 

Andreas Iacobus Zebedaei Andreas Iohannes Paulus 

Iacobus Zebedaei Iohannes Iacobus Iacobus Andreas 

Iohannes Andreas Iohannes Andreas Iacobus 

Philippus Philippus Philippus Philippus Iohannes 

Bartholomaeus Bartholomaeus Bartholomaeus Thomas Thomas 

Thomas Matthaeus Matthaeus Bartholomaeus Iacobus 

Matthaeus Thomas Thomas Matthaeus Philippus 

Iacobus Alphaei Iacobus Alphaei Iacobus Alphaei Iacobus Alphei Bartholomaeus 

Thaddaeus Thaddaeus Simon Simon Matthaeus 

Simon Simon Iudas Iacobi Iudas Iacobi Simon 

Iudas Iscariotes Iudas Iscariotes Iudas Iscariotes  Thaddaeus 

58. táblázat 

 

4.3.4.  Prédikációs segédkönyvek apostolkatalógusai 

 

A 13–15. századi traktátusok és liturgiamagyarázatok, s t történeti m vek is ismerik és 

ismertetik az Apostoli hitvallás kialakulásához kapcsolódó legendát, valamint az apostolok 

katalógusát, melynek különféle variációit közlik. (Összegezve az 59. táblázatban.) 

A Clairvaux-i Bernátnak tulajdonított, legfontosabb teológiai tanításokat összefoglaló 

Floretus cím  gy jtemény hexameteres formában összegzi az apostolok által 

megfogalmazottakat.463 

Durantus Rationaléjában a mise magyarázata kapcsán foglalja össze a három hitvallásra 

vonatkozó mondanivalóját. Ismerteti a Symbolum kifejezés etimológiáját és az Apostoli 

hitvallás kialakulásának legendáját, amit  is a pünkösdi eseményekhez kapcsol. A 

                                                 
463 Bernardus Claraevallensis, Floretus, Quentel, Köln, c. 1494. 6.: „Articuli fidei sunt bis sex corde tenendi / 
quos Christi socii docuerunt pneumate pleni. / Credo Deum Patrem, Petrus inquit, cuncta creantem. / Andreas 
dixit: ego credo Deum fore Christum. / Conceptum, natum Iacobus, passumque Iohannes, / Inferos Philippus 
fregit, Thomasque revixit. / Scandit Bartholomaeus, veniet censere Matthaeus, / Pneuma minor Iacobus, 
Simon peccata remittit. / Restituit Iudas carnem, vitamque Mathias.” 
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Symbolum kifejezés értelmét (collectio minutiarum) egy mindennapi életb l vett hasonlattal 

világítja meg, miszerint ahogy a fiatalok összejöveteleikre hús- és kenyérszeleteket 

visznek, amelyek együttesét symbolumnak nevezik, úgy állították össze az apostolok 

szavaikból mint darabokból a hitvallás egészét, hogy azzal missziós küldetésükre 

felvértezzék magukat,464 majd  is közli az apostolok és a nekik tulajdonított ágazatok 

katalógusát, de az egyes artikulusokhoz nem f z részletes magyarázatot. 

Franciscus de Mayronis a hitágazatokról szóló traktátusának a legelején beszámol az 

apostolok legendájáról. Az egyes artikulusok tárgyalása el tt megjelöli az els  és utolsó 

apostolt Péter és Jakab személyében, hangsúlyozza Péter els ségét, majd minden egyes 

artikulushoz részletes magyarázatot f z egy-egy apostol tekintélyével alátámasztva.465  

Hasonlóan épül fel a domonkos Bernardus de Parentinis Expositio officii missae cím  

m vének a Symbolumhoz kapcsolódó fejtegetése, mely részletesen foglalkozik a hitvallás 

éa a hitvallások ismertetésével. A symbolum kifejezés értelmezéséhez köti az apostolokról 

szóló legendát,466 majd a hitvallás szükségességének indoklása után rátér a három típus 

bemutatására.467 Bernardus de Parentinis kitér ezek liturgikus használatára is, amely 

fejtegetésb l megtudhatjuk, hogy azért kell az apostoli hitvallást a prímában és 

kompletóriumban csendben imádkozni, amikor még sötét van, nem pedig nappal, mert 

abban az id ben jött létre, amikor még nem volt nyilvánvaló, hogy elérkezett az igazság 

                                                 
464 Durantus, Rationale, CCCM 140, 362.: „Et illud dicitur a sin, quod est cum, et bolos, quod est sententia, 
quia compositum fuit ex diversis verbis apostolorum, sicut pueri in festivis convenientes afferre solent bolos, 
id est frusta carnium et panis, quae in unum collecta symbolum vocantur: id est collectio minutiarum. 
Traduntur enim, quod postquam apostoli Spiritum paraclitum acceperunt, cum iam forent ad praedicandum 
evangelium profecturi, conferentes in unum super articulis fidei, statuerunt, ut, sicut omnes erant in una fide 
concordes, sic omnes unam fidem concorditer praedicarent; et ideo symbolum minus componentes, 
unusquisque bolum, id est particulam unam, apposuit; unde secundum apostolorum catalogum sive numerum 
duodecim particulas dinoscitur continere.” 
465 Franciscus de Mayronis, Tractatus de articulis fidei, 470.: „cuius prima diffinitio data fuit per Petrum et 
ultima per Iacobum, in quibus duodecim articuli habentur continentes principales fidei catholicae veritates, 
qui articuli continentur in symbolo, quod dicitur Credo ita, quod primum articulum describit Petrus tanquam 
princeps apostolorum omnium (…)”  
466 Bernardus de Parentinis, Expositio officii missae, Johann Guldenschaff, Köln, 1484. 81.: „Et dicendum, 
quod  symbolum dicitur a simultate vel collectione, unde symbolizare dicuntur aliqui, quando ex pluribus 
partibus sit unum convivium. Et hoc modo triplici ratione dicitur symbolum. Primo modo dicitur symbolum a 
collectione plurimum hominum ad unam fidem. Secundo modo a collectione multorum praedicantium et 
declarantium fidem. Tertio modo a collectione articulorum ex diversis locis Scripturae, in qua tota fides 
quantum ad credibilia continetur. Et hoc modo dicitur sic symbolum a sin, quod est simul, et bolus, quia 
quilibet apostolorum suum bolum, id est articulum posuit.” 
467 I.h.: „Primum est symbolum apostolorum, secundum est symbolum Nycenum, tertium est symbolum 
Athanasii, scilicet Quicumque vult salus esse, quod dicit Glossa in principio Decretalium, De summa 
Trinitate et fide catholica c. „Firmiter credimus”: dicitur symbolum quartum largo modo et improprie 
legitur, sed solummodo secundum theologos sunt praedicta tria et etiam symbolum Athanasii non dicitur 
proprie symbolum, quia magis per modum doctrinae, quam per modum collectionis tradidit credenda.”   
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ideje. A Niceai hitvallás viszont már akkor fogalmazódott meg bizonyos eretnekségekkel 

szemben, amikor az igazság már nyilvánvalóvá vált, ezért kell hangosan mondani a misén, 

az evangélium után.468 Az Athanasius-féle hitvallást nem is tekinti igazán symbolumak, 

mert létrejöttében sokkal inkább a tanítás világos kifejtése játszott szerepet az eretnekekkel 

szemben, mint a hitelvek összeállítása. Azonban már ez is az igazság elterjedésének idején 

történt, azért reggel, világosban kell imádkozni.469 Az Apostoli hitvallás szövegének 

értelmét artikulusonként fejti ki, melyek bevezetéseként közli, hogy melyik apostol 

fogalmazta meg. A szövegben némi következetlenséget is megfigyelhetünk, mivel az 

id sebb Jakabot kétszer szerepelteti, aminek következtében András egyszer en kimarad a 

felsorolásból. 

Werner Rolevinck karthauzi szerzetes illusztrált világtörténelmi összefoglalója, a 

Fasciculus temporum a világ hatodik korszakát bemutatva tárgyalja az Egyház létrejöttét, 

és ennek ürügyén foglalkozik az apostolok katalógusával, hozzájuk kapcsolva az egyes 

artikulusokat. Az Egyházat er s sziklára épült városnak nevezi, melynek feje Krisztus, 

lakói a kiválasztottak, miniszterei az angyalok. Ez a szepl tlen jegyes, akit Jézus a saját 

vére árán foglalt le magának. Az Egyház létrejöttét el re jelezték az ószövetségi pátriárkák 

és próféták.470 Ebb l a gondolatmenetb l következik a Fasciculus temporum szövegének az 

a sajátossága, hogy az apostolokat egy-egy próféta személyével állítja párhuzamba, 

akiknek próféciái az illet  apostol által kimondottakban teljesedtek be. A tizenkét apostol 

                                                 
468 I.h.: „Dicendum, quod symbolum apostolorum fuit conditum tempore veritatis nondum propalatae, ideo 
dicitur submisse in Prima nondum sole bene lucente et in Completorio. Symbolum autem Nycenum factum 
fuit tempore veritatis praepalatae contra aliquos hereticos insurgentes, unde ibi declarantur quaedam, quae in 
symbolo apostolorum non ita clare continebantur, ideo cantatur sollemniter post evangelium in missa.” 
469 I.h.: „Symbolum autem Athanasii conditum fuit tempore veritatis per hereticos concussae, sed tamen 
veritas praevaluit, propter quod in mane cantatur pulsis tenebris, quamvis illud sit magis per modum 
doctrinae, quam per modum symboli.” 
470

 Rolewinck, Werner, Fasciculus temporum, Arnold Ther Hoernen, Köln, 1474. 68.: „Sancta mater Ecclesia 
comparatur civitati, de qua gloriosa dicta sunt, ut dicitur in Ps. 86. Quid gloriosus ea esse poterit, quam 
glorificavit tota beata simul Trinitas, quam defendit divina maiestas, quam illustrat divina claritas, quam regit 
divina bonitas, cuius caput Christus Iesus verus deus et homo, cuius cives omnes electi sunt, cuius ministri 
angeli illi beatissimi Spiritus excubantes supra muros eius die ac nocte. Haec est, quam aedificavit unigenitus 
Dei supra firmam petram, nec portae inferi praevalebunt adversus eam. Haec est Syon illa dilecta, cuius 
portas diligit Dominus super omnia tabernacula Iacob. Haec est sponsa illa immaculata non habens maculam 
neque rugam, quam non vili clenodio, sed pretioso sanguine subarravit Dominus. Haec est mater pulchrae 
dilectionis et agnitionis et sanctae spei, quae filios generat in aeternum regnaturos. Hanc praenunciaverunt 
patriarchae, hanc praedixerunt prophetae. Hanc simul omnis illa Veteris Testamenti laboriosa servilisque 
observantia dominam recognoscit.”  
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és próféta ilyen típusú egymás mellé helyezése középkori képz m vészeti ábrázolásokról 

is ismert.471 

Az eddig tárgyalt katalógusok összehasonlítása alapján a következ  tendenciákat 

figyelhetjük meg. (57. táblázat) A szerz k között a listák els  és utolsó személyét illet en 

teljes egyezés van, annak ellenére, hogy Franciscus de Mayronis bevezet jében nem 

Mátyást, hanem Jakabot jelölte ki utolsónak, ám az egyes artikulusok tárgyalásakor már 

nem ezt a sorrendet követi. Péter els sége önmagában nem igényel magyarázatot, ám az, 

hogy  az els , míg Mátyás az utolsó helyen szerepel, egyszer  kronológiai sorrendre is 

utalhat a szinoptikus evangéliumokat figyelembe véve, hiszen Péter volt az els , akit Jézus 

elhívott,472 míg Mátyás az utolsó, akit az apostolok közé választottak.473 Péter elhívásakor 

András, Jakab és János is Jézushoz csatlakozott,474 talán ennek a következménye, hogy a 

Pétert követ  három helyen ezek az apostolok szerepelnek, ha nem is következetesen 

ugyanazon a helyen. A két állandó szerepl n kívül Tádé, más néven Júdás, valamint zelótai 

Simon az, aki valamennyi szerz nél a katalógus ugyanazon helyén szerepel. A többi 

apostol helye az egyes felsorolásokban igen esetlegesnek t nik. 

Gordon módszerével az Újszövetség és a kánon katalógusait figyelembe véve a 

szövegek közül négyr l, a legkorábbi, Pseudo-Augustinus szövegr l, valamint Aquinói 

Szent Tamás, Franciscus de Mayronis, valamint épp Pelbárt listájáról állíthatjuk 

egyértelm en, hogy az Apostolok Cselekedeteinek szövegével megfeleltethet . Mivel 

Pelbárt tekintélyként hivatkozik is Franciscus de Mayronis traktátusára, így 

valószín síthet , hogy nem a bibliai vagy a Szent Tamás-i mintát vette figyelembe. A többi 

szerz  koncepciója azonban egyetlen normaszöveggel sem mutat egyértelm  egyezés. 

Esetleg Durantus katalógusáról állíthatjuk, hogy közel áll két szöveghez, ha Simon és Tádé 

apostol helyét felcseréljük, akkor Máté evangéliumával, ha pedig Máté és Tamás helyét 

cseréljük fel, akkor Lukács evangéliumával hozhatjuk összefüggésbe.  

 

 

 

                                                 
471 Ilyen ábrázolás látható a l csei Szent Jakab templom 14. századból származó falfestményén. Az 
ábrázolásokon esetenként az Ószövetség képvisel i vállukon hordozzák Krisztus tanításának hirdet it, vagy 
felettük trónolnak.  A keresztény m vészet lexikona, 38. 
472 Mt 4,18; Mc 1,16 
473 Act 1,26 
474 Mt 4,21; Mc 1,19 
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Pseudo-
Augustinus 

Thomas de 
Aquino 

Franciscus de 
Mayronis 

Durantus Bernardus 
de 
Parentinis 

Fasciculus 
temporum 

Floretus 

Petrus  
 

Petrus Petrus 
 

Petrus Petrus Petrus 
Ieremias475 

Petrus 

Iohannes  
 

Iohannes  Iohannes 
 

Andreas Iohannes Andreas 
Habacuc476 

Andreas 

Iacobus  
 

Iacobus 
Zebedaei 

Iacobus  
maior 

Iacobus Iacobus  
maior 

Iohannes 
Isaias477 

Iacobus 

Andreas  
 

Andreas Andreas 
 

Iohannes Iacobus  
minor 

Iacobus 
Zacharias478 

Iohannes 

Philippus  
 

Philippus Philippus 
 

Philippus Thomas Thomas 
Osee479 

Philippus 

Thomas  
 

Thomas Thomas 
 

Bartholo 
-maeus 

Iacobus 
maior 

Iacobus 
Amos480 

 Thomas 

Bartholo-
maeus  

Bartholo 
-maeus 

Bartholo 
-meus 

Thomas Philippus Philippus 
Malachias481 

Bartholo-
maeus 

Mattheus  
 

Matthaeus Matthaeus 
 

Matthaeus Bartholo-
meus 

Bartholomaeus 
Ioel482 

Matthaeus 

Iacobus 
Alphaei 

Iacobus  
Alphaei 

Iacobus 
Minor 

Iacobus Mattheus Matthaeus 
David483 

Iacobus 
minor 

Simon Zelotes 
 

Simon Simon 
 

Simon Simon Simon 
Micheas484 

  Simon 

Iudas 
 

Iudas Iacobi Iudas 
 

Thaddaeus Thaddaeus Iudas 
Ezechiel485 

Iudas 

Mathias Mathias vel 
Thomas 

Mathias 
 

Mathias Mathias Mathias 
Daniel486 

Mathias 

59. táblázat 

 

A katalógusok összevetése nyomán megállapíthatjuk, hogy a normaszövegekhez való 

viszonyítás nem minden szerz  esetben hoz egyértelm  egyezést. Elképzelhet , és erre utal 

a Pszeudo-Augustinus szöveg katalógusa, hogy magának a legendának a kialakulásakor 

valóban befolyásolhatta a sorrendet az Apostolok Cselekedeteiben szerepl  lista. Ett l 

távolodva azonban egyre inkább esetlegessé vált, hogy az egyes szerz k hogyan állítják 

össze a maguk katalógusát, ill. az egyes szerz k személyiségét l is függött, hogy mennyire 

ragaszkodtak egy konkrét mintához, mint Pelbárt, vagy épp csak a magyarázatot mint 
                                                 
475 Ier 3,19: „Patrem vocabis me, et post me ingredi non cessabis.” 
476 Hab 3,18: „Ego autem in Domino gaudebo ; et exsultabo in Deo Iesu meo.” 
477 Is 7,14: „Ecce virgo concipiet, et pariet filium, et vocabitur nomen eius Emmanuel.” 
478 Za 12,10: „Aspicient ad me quem confixerunt, et plangent eum.” 
479 Os 13,14: „Ero mors tua, o mors ! morsus tuus ero, inferne !” Os 6,3: „in die tertia suscitabit nos” 
480 Am 9,6: „Qui aedificat in caelo ascensionem suam (…) Dominus nomen eius.” 
481 Mal 3,5: „Et accedam ad vos in iudicio, et ero testis velox.” 
482 Ioel 2,28: „Effundam spiritum meum super omnem carnem.” 
483 Ps 34,18: „Confitebor tibi in ecclesia magna.” 
484 Mi 7,19: „Deponet iniquitates nostras, et proiiciet in profundum maris.” 
485 Ez 37,12: „Aperiam tumulos vestros, et educam vos de sepulchris vestris.” 
486 Dn 12,2: „Multi de his, qui dormiunt in terrae pulvere evigilabunt, alii in vitam, et alii in opprobrium, ut 
videant semper.” 



 152 

keretet vették át és töltötték fel, akár emlékezetb l, leginkább Péter els ségét és Mátyás 

utolsó helyét szem el tt tartva. Mindez azért lehetséges, mivel a Credo magyarázatával 

kapcsolatban a sorrend nem, hanem az apostolok rendelkeznek a szöveget hitelesít  

tekintéllyel. 

 

4.3.5 Az Apostoli hitvallás magyarázata a sermoirodalomban 

 

A liturgiamagyarázatok vizsgálatakor is többnyire termékenynek bizonyul az egyes témák 

felkutatása az azonos ünnepre írt beszédekben. Az Apostoli hitvallás magyarázata a 

modellsermo-gy jtemények beszédeiben azonban nem mutat egységes képet, ugyanis 

találhatunk Credo-magyarázatot az apostolok szétoszlásának ünnepére írt beszédekben, de 

el kerülhet a téma egy apostol ünnepén is, más gondolatmenet részeként. Ennek oka 

valószín leg abban keresend , hogy az apostolok szétoszlásának ünnepe nem volt 

egyetemesen elterjedt az Egyházban, így nem is minden sermonariumban találhatunk az 

ünnepre szóló beszédet, és a nyomtatott breviáriumok sem mind említik kalendáriumukban 

a júliusi ünnepek között. Nem érdektelen azonban a prédikációk gondolatmenetének 

összehasonlítása, aminek segítségével feltérképezhet k a beszédekben megjelen  azonos 

gondolatsorok, motívumok. Az alábbi elemzésben szerepl  apostolkatalógusokat a 60. 

táblázatban összegezve foglaltam össze. 

A 14. századi domonkos, Petrus de Palude sermogy jteményében találhatunk az 

apostolok szétoszlására írt beszédet. A prédikátor János evangéliumából veszi a themát: 

Elegi vos, ut eatis et fructum afferatis, majd ugyanaz a Martianusnak tulajdonított 

megállapítás következik, (akit egyébként a természettudósok közé sorol) melyet Pelbárt 

szövegében is láthatunk, s t az idézett tekintélyek és szentírási szövegek is egyezést 

mutatnak. 487 A sermo két f  témát jár körül: a kiválasztottság és a lelki gyümölcsök 

                                                 
487

 Petrus de Palude, Sermo de divisione apostolorum, 383.: „Elegi vos, ut eatis et fructum afferatis. Ioh. XV. 
Dicunt naturales, praesertim Martianus: O sol, qui est rex planetarum in medio exsistentes bissenos radios a 
se mittit, ex quibus superiora et inferiora illustrantur. Spiritualiter per solem intellegitur Christus, Malach. 
ultimo: Orietur vobis timentibus Deum sol iustitiae, qui est rex, non solum omnium stellarum, sed omnium 
creaturarum, et causa superiorum et inferiorum, ut habetur De summa Trinitate et fide catholica, „Firmiter 
credimus”. Hic emisit a se bis senos radios, id est duodecim apostolos, qui bene radios comparantur, quia 
solius solis est longe lateque diffundere, sic fides apostolorum per universum mundum. Ps. XVIII.: In omnem 
terram exivit sonus eorum. Et quando sol emittit radios lucis, tunc dormientes excitantur, infirmi melius 
habent. Item Math. V.: Vos estis lux mundi. Super quod Basilius: Adveniente luce aegritudines et dolores 
alleviantur homines a somno excitatntur, aves gratulantur, bestiae ad latibula fugiunt, sic similiter 
adveniente fide apostolorum mundus fuit melioratus in fide, in bonis operibus fecundatus, a peccatis 
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témáját.488 Petrus de Palude a második divízióban beszél a lelki gyömölcsökr l és 

termékenységr l, melyhez a házi galambok példáját hozza el . Ezek az állatok több 

szempontból is összefüggésbe hozhatók az apostolokkal, egyrészt mert más madarak 

kicsinyeit is táplálják, ahogy az apostolok minden nemzetnek prédikálták Isten igéjét;489 

másrészt nem óvakodnak a huroktól, hogy maguknak élelmet szerezzenek, ahogy az 

apostolok sem riadtak meg a börtön fenyegetését l;490 harmadszor pedig igen termékeny 

állatoknak tartja ket, mivel évente tizenkétszer raknak tojást, amit az apostolok lelki 

gyümölcseivel állít párhuzamba.491 Ezt a termékeny tevékenységet az apostolok és 

küldetésük típusának tekinthet  két ószövetségi szövegrésszel világítja meg. Els ként a 

Számok könyvének azon epizódjával, amikor Mózes a tizenkét törzsb l tizenkét férfit küld 

el re, hogy híreket szerezzenek Kánaánról, az ígéret földjér l.492 Másoddiként Józsue 

könyvének a Jordánon való átkelésr l szóló részét, mely szerint a tizenkét törzsb l 

kiválasztott tizenkét férfi (Petrus de Palude papoknak nevezi ket) a Jordán medréb l 

tizenkét követ vitt a folyó partjára, amelyekb l emlékoszlopokat állítottak az átkelés 

emlékére.493 A Számok könyvében az ígéret földjét felderít  és onnan gránátalmát, fügét és 

sz l t hozó férfiak az apostolok és az általuk képviselt hit, remény és szeretet típusának 

tekintend k Petrus de Palude értelmezése szerint, ahogyan a Jordánból köveket hozó 

férfiak is az apostolok el képei, a mederb l kihozott tizenkét k  pedig a Hitvallás tizenkét 

ágazatának prefigurációja. E megállapítást követi az egyes artikulusokat megfogalmazó 

                                                                                                                                                    
alleviatus, a negligentiae somno excitatus, ad caelestium contemplationem animatus, a potesate daemonum 
exemptus.” 
488 I.h.: „In summa evangelii duo innuuntur: Primo electio specialis et gloriosa ibi: Elegi vos. Secundo 
fructificatio spirtualis et gloriosa ibi: ut eatis et fructum afferatis.” 
489 I.m. 385: „Nam columba proprios et alienos pullos pascit, sic apostoli aequaliter verbum Dei praedicabant 
Iudeis et gentilibus.” 
490 I.h.: „Secundo laqueum non cavet, ut escam sibi acquireret, sic apostoli vincula et carceres non timebant, 
ut lucra animarum facerent.” 
491 I.h.: „Dicunt naturales inter omnia volatilia tam domita, quam indomita non est aliquod ita saepe afferens 
fructum, sicut columbae domatae, nam interdum duodecies in annum. Sic sancti apostoli sunt dicti columbae. 
Mat. X.: Estote simplices sic columbae. (…) Tertio comparantur columbae propter fructuum pluraritatem.” 
492 I.h.: „Nam duodecim apostoli sunt duodecim exploratores, Nu. XIII. Qui portaverunt triplices fructus de 
terra praemissionis, scilicet malogranata, ficus et botros. Primo malogranatum, quod durum habet corticem, 
sed intus grana suavia, et significat fidem, in qua est dura cortex sacramenti, durum enim est credere, quod 
sub forma panis latet totus Christus. Unde Ioh VI.: Durus est hic sermo, et tamen dulcia grana sunt ibi, id est 
aeterna gaudia. Qui crediderit et baptisatus fuerit, hic salvus erit. Mar ul. Secundo apportaverunt ficum, qui 
totus suavis est et comestibilis, et significat spem, quae tota gaudia aeterna degustando delectat. Unde Ro. V.: 
spes non confundit, et ad Ro VIII.: Spe enim salvi facti sumus. Tertio apportaverunt botrum, id est caritatem, 
quae nos inebriat, ut obliviscamur miseriam huius mundi. Unde Canti. I.: Bibite charissimi et inebriamini, 
scilicet vino caritatis.” 
493 I.h.: „Nam ipsi sunt duodecim sacerdotes, qui extraxerunt duodecim lapides de fluvio Iordanis, id est 
duodecim articulos fidei de flumine Sacrae Sripturae.” 
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apostolok katalógusa. Petrus de Palude a Jordán kifejezéshez egy nem teljesen kifejtett 

etimológiát is f z, mellyel megvilágítja, hogy az artikulusok úgy fejezik ki Krisztus 

egyszerre emberi és isteni természetének lényegét, ahogyan a Jordán kifejezés is két 

egységb l, a ior és dan kifejezésekb l tev dik össze, a szó jelentését azonban nem 

magyarázza meg.494 A beszéd további részében az apostolok kiválasztásának okait, ennek 

kapcsán küldetésüket mutatja be a prédikátor.  

Petrus de Palude beszédét Pelbárt szövegével összevetve megállapíthatjuk, hogy az 

azonos felütésen túl a Credo magyarázatában is találhatunk egyezéseket, hiszen mindkét 

szerz  egy-egy olyan bibliai szöveghelyet választ a Credo magyarázatához, melyben 

valamilyen k  szerepel, de míg Petrus de Paludénél ezek a kövek a Jordánon való átkelés 

emlékét idézik, addig Pelbártnál a kövek az Egyházat jelképez  mennyei Jeruzsálem 

alapjának alkotórészei.  Petrus de Paludéhoz hasonlóan Pelbártnál is megjelenik a 

tizenkettes szám jelent sége és magyarázata, de míg a domonkos szerz  ezt különféle, 

f ként ószövetségi szöveghelyekhez köti, addig Pelbárt kimondottan a Jelenések 

könyvének a mennyei Jeruzsálemr l szóló részéhez kapcsolja. Talán azért választja inkább 

a mennyei Jeruzsálem és az Egyház, ill. ezek alapköveinek képét az artikulusok jelölésére, 

mert ez többet mondhat a kevésbé m velt hallgatóság számára, mint az ószövetségi 

történet. Pelbárt is foglalkozik az apostolok kiválasztásával és feladataikkal, valamint 

közös a két beszédben, hogy mindkett  ugyanannak a liturgiából vett himnusznak az 

idézésével zárul, ha nem is ugyanazt a részt citálja a két szerz .495  

A szintén 14. századi szerz , Iordanus de Quedlinburg sermonariumában négy beszéd is 

tartozik az apostolok szétoszlásának ünnepéhez, közülük a harmadik és negyedik 

foglalkozik az apostolok legendájával és a hitágazatok magyarázatával. A harmadik beszéd 

alapcitátuma a Jelenések könyvének azon részéb l származik, melyet Pelbárt is hivatkozik: 

Murus civitatis habens fundamenta duodecim, et in ipsis duodecim apostolorum nomina.496 

A prédikátor a mennyei várost az Egyházzal azonosítja, melynek falai a hitet jelentik, míg 

az alapkövei a hitágazatokra utalnak, melyeket az apostolok fogalmaztak meg a Szentlélek 

kiáradása után, majd következik a magyarázat, hogy miért szerepel az apostoli hitvallás a 

                                                 
494 A kifejezés a héber ’jarad, 'alázuhog' szóból származik. Magyar katolikus lexikon 
http://lexikon.katolikus.hu/J/Jord%C3%A1n.html (2013.10.29.) 
495 AH 51,125 
496 Apc 21,14 
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prímában és a kompletóriumban.497 A folytatás egy zsoltáridézetre épül: Fundamenta eius 

in montibus sanctis.498 Az idézetben szerepl  hegyek ismét az apostolokra utalnak, akiket 

tulajdonságaik tesznek kiemelked kké. Majd egy újabb citátummal a hegyeket megvilágító 

Nap képét is bevezeti, ami ebben az esetben az isteni tudásra utal, ami különleges módon 

jellemezte az apostolokat. A sermo további része az apostolok jellemzésére épül. Az egyes 

apostolok által megfogalmazott hitágazatok tárgyalásával a negyedik beszéd foglalkozik, 

melynek szintén az említett zsoltáridézet az alapcitátuma. Az igen hosszú beszéd 

traktátusszer en, vagyis egyenként kifejtve tárgyalja az egyes ágazatokat, melyekhez 

minden esetben hozzáf zi, hogy melyik apostol fogalmazta meg. Iordanus de Quedlinburg 

apostolkatalógusa egyik normaszöveggel, s t egyetlen eddig tárgyalt szöveggel, így 

Pelbártéval sem mutat azonosságot, miközben a szerz  minden apostol kapcsán pontosan 

indokolja, hogy mért épp  fogalmazta meg az adott artikulust. Iordanus szövegében 

ugyanakkor megtalálhatjuk az el zményét Pelbárt azon eljárásának, hogy a hitágazatok 

megfogalmazását a mennyei Jeruzsálem alapköveivel hozza összefüggésbe. 

További tanulságokkal szolgál a Hortulus reginae cím  prédikációs segédkönyv 

anyagának vizsgálata, ahol a Divisio apostolorum ünnepére két beszédet is találunk. A 

második beszéd ugyanazzal a szentírási hellyel indít, amit Petrus de Paludénél is láthattunk. 

Ezt követi a Pelbártnál és Petrus de Paludénél is szerepl , Martianus Capellának 

tulajdonított idézet és abból kifejtett gondolatmenet a hozzájuk kapcsolódó 

tekintélyekkel.499 Ezután az apostolok szétküldésének el képeként Józsue könyvének 

                                                 
497 Iordanus de Quedlinburg, Sermo tertius de divisione apostolorum = Sermones Dan de sanctis, Johann 
(Reinhard) Grüninger, Strassburg, 1484. 241.: „Per civitatem istam sanctam intelligitur sancta Ecclesia, cuius 
murus magnus et altus est, scilicet fides Christi secundum Glossam, quae munit et tuetur Ecclesiam. Huius 
muri fundamenta duodecim sunt duodecim articuli fidei, qui bene dicuntur fundamenta, quia super eis tota 
fides Ecclesiae, immo universalis perfectio vitae Christianae est fundata. Et ad ipsos omnia, quae respiciunt 
fidem Ecclesiae reducuntur. Cuius etiam duodecim articulis fundamentalibus fidei catholicae inscripta sunt 
duodecim nomina duodecim singulorum, duodecim apostolorum, qui ipsos composuerunt. Et hoc post 
Spiritus Sancti missionem et ante eorum divisionem, ut et omnes idem concorditer ubique praedicarent, 
quatenus esset una fides, quia unus deus. Ephe IV.: „Unus Deus, una fides, unum baptisma.” Et inde est, 
quod ista complexio duodecim articulorum dicitur symbolum apostolicum, quod secrete dicimus in Prima et 
in Completorio ea ratione, quia quando istud symbolum fuit editum, nondum fides fuit adhuc in publicum 
propalata, sed quasi secrete inter pauciores fideles servata propter invalescentes persecutiones Iudaeorum et 
gentilium.” 
498 Ps 86,1 
499 Meffret, Sermo II de divisione apostolorum, 178.: „O sol, qui est rex planetarum, in medio signiferi 
incedens bis senos radios a se emittit, ex quibus inferiora et superiore illustrantur. Spiritualiter per solem, qui 
est rex planetarum intellegitur Christus non solum stellarum, sed omnium creaturarum tam superiorum, quam 
inferiorum, ut habetur De summa Trinitate et fide catholica c. „Firmiter”. Hic emisit a se bis senos radios, 
hoc est duodecim apostolos, qui bene radiis comparantur, quia radius solis longe lateque diffunditur. Sic fides 
apostolorum per universum mundum est diffusa secundum illud Ps.: XVIII.: In omnem terram exivit sonus 
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pontosan arra a részére utal a szöveg, ami Petrus de Palude sermójában is megtalálható, ám 

Meffret, a bibliai szövegnek némiképp ellentmondva, azt állítja, hogy az ott kiválasztott 

férfiak az ígéret földjét indultak felderíteni. A tipologikus magyarázat szerint Jézus, az 

igazi Józsue ezen az ünnepen e tizenkét kiváló férfit küldi, hogy a nemzeteknek és a 

zsidóknak beszéljenek az ígéret földjér l, a mennyei országról.500  Petrus de Palude 

szövegének ismeretében magyarázatot találhatunk arra, hogy Meffret miért lehet pontatlan 

a bibliai hellyel kapcsolatban. Valószín síthetjük, hogy a Petrus de Palude szövegében 

szerepl  két ószövetségi helyet, Kánaán felderítését és a Jordán keleti partjának elfoglalását 

egyszer en egybemossa. A felvezet  gondolatmenet után Meffret három téma köré rendezi 

mondanivalóját: el ször a kiválasztottság, majd a lelki haladás, harmadszor a lelki 

gyümölcsök témakörét járja körül.501 Ezek közül láthattunk kett t Petrus de Palude 

beszédében is. Az apostolok kiválsztásának indoklására felhasználja a Jézus 

élettörténetéb l is következ  képet: Jézust a jó ácshoz hasonítja, aki, mikor szép házat akar 

építeni, már jó el re elgondolja, hogy milyen faanyagot fog felhasználni az építkezéshez, 

Jézus is így választotta ki örökt l fogva apostolait, hogy biztos oszlopokként tartsák az 

Egyház épületét.502 A kiválasztott apostolok feladatainak és az ezekb l fakadó 

gyümölcsöknek a bemutatásakor Meffret is a galambok példájára hivatkozik, akiket a 

legtermékenyebb állatoknak tekint.503 Ezután visszatér a beszéd elején idézett, a Jordánon 

való átkeléshez kapcsolódó szöveg azon részéhez, mely szerint a tizenkét törzsb l 

kiválasztott tizenkét férfi a Jordán medréb l tizenkét követ vitt a folyó partjára. E tizenkét 
                                                                                                                                                    
eorum. Etiam quando sol radios emittit, homines infirmi melius habent et dormientes excitantur, sicut 
videmus in aurora. Et hoc testatur Basilius super illud Math. V.: Vos estis lux mundi dicens veniente aurora 
luce infirmorum dolores alleviantur, homines a somno excitatntur, aves garriunt, bestiae ad latibula sua 
fugiunt. Sed adveniente fide apostolorum mundus fuit aedificatus in credendo, fecundatus in bonis operibus, 
alleviatus a peccatis, excitatus a negligentiis, animatus ad contemplationem caelestium, ereptus a potesate 
daemonum. Haec ille.” 
500I.h.: „Et quia Christus hos duodecim apostolos misit in mundum, figuratum fuit Iosue III., ubi legitur, quod 
Iosue misit duodecim viros, ut considerarent terram promissionis, ut ad eam obtinendam ceterum populum 
animarent. Sic Christus verus Iosue misit hodie in universum mundum duodecim sollemnes viros, ut gentibus 
et Iudeis dicerent de fertilitate terrae promissionis, scilicet regni caelestis et ipsos ad hoc anhelandum 
provocarent. Et hoc innuit Christus in verbis praemissis cum ait: Elegi vos, ut eatis.  
501 I.m. 179.: „In quibus quidem verbis tria describuntur: Primo electio spiritualis ibi: Ego elegi vos; secundo 
progressio virtualis ibi: ut eatis; tertio fructificatio spiritualis ibi: et fructum afferatis.” 
502 I.h.: „Quia prudens carpentarius volens construere pulchram domum et aedificium sollemne, prius vadit ad 
nemora quaerendo, si pulchras arbores et ligna praeconcipit in mente sibi longe ante eligendo, ut tempore 
constructionis veniente non inpediatur in structura. Moraliter Christus est prudens carpentarius et artifex, qui 
volens aedificare domum sanctae Ecclesiae elegit ab aeterno fortia ligna tanquam columnas, quae domum 
Ecclesiae sustentarent, et hi fuerunt apostoli sancti.” 
503 I.m. 180.: „secundum naturales inter omnia volatilia tam domita, quam indomita non est aliud, quod tam 
saepe de fructu in fructum eat, quam sicut columbae domatae. Nam interdum duo decies fructificant in anno 
cum alio bis aut semel tantum. Per columbas intelliguntur apostoli sancti.” 



 157 

férfi az apostolokat, az általuk kiemelt kövek pedig a Hitvallás tizenkét ágazatát jelentik a 

prédikátor szerint, majd következik az apostolkatalógus. Ebb l azonban a felsorolás ötödik 

pontja kimarad, a negyedik után rögtön a hatodik következik, így Fülöp apostol nem 

szerepel a katalógusban. Meffret szerint, ha az apostolok semmi mást nem tettek volna, 

mint a Hitvallás megfogalmazását, akkor is méltók lennének a tiszteletre, példájuk pedig az 

erényekben való el rehaladásra és a jóra való készségre kötelezi a híveket.504 A beszéd 

további részében ehhez a lelki fejl déshez szükséges magatartásformákat mutatja be. 

Látható, hogy Meffret ugyanabban a gondolatmenetben helyezi el a Credo létrejöttének 

magyarázatát, amit Petrus de Palude is alkalmazott. Még a Jordánra vonatkozó etimológát 

is közli.  

Meffret és Pelbárt beszédét összehasonlítva ugyanazokat az egyezéseket találhatjuk, 

mint a Pelbárt és Petrus de Palude beszédének összevetése esetén, mivel feltételezhet en 

mindkét szerz  a domonkos prédikátor szövegét figyelembe véve kompilál, azonban 

Meffret láthatóan többet merít Petrus de Palude prédikációjából. Ezt a három szerz  

apostolkatalógusának összehasonlítása is meger síti, mivel Meffret és Petrus de Palude 

listája teljesen egyezik, ha a valószín leg véletlenül kimaradt Fülöp apostolt az sor ötödik 

helyére tesszük. A fentebb vizsgált katalógusok közül e két szerz  felsorolása a Rationale 

listájával feleltethet  meg teljes egészében, míg Pelbárt, ahogy ezt korábban 

megállapítottam, egy másik sorrendet követ. A három beszéd sajátos viszonya rámutat a 

két prédikátor, Meffret és Pelbárt különböz  kompilációs módszerére is. Az el bbi egy 

mintaszöveget szorosan követ, míg Pelbárt csak bizonyos szövegegységeket és képi 

kifejezéseket emel át, ami egy jóval önállóbb alkotói magatartásra utal.  

Pelbárt505 Petrus de 

Palude 

Iordanus de 

Quedlinburg 

Meffret Iohannes 

Herolt 

Laskai Osvát 

Petrus Petrus Petrus Petrus Petrus Petrus 

Iohannes Andreas Andreas Andreas Iohannes Iohannes 

Iacobus maior Iacobus Iohannes Iacobus Iacobus minor Iacobus maior 

                                                 
504 I.h.: „Ipsi namque sunt, qui extraxerunt duodecim lapides de fluvio Iordanis designatos per duodecim viros 
electos de duodecim tribubus Israel. Iosue IV. Et per duodecim lapides designantur duodecim articuli fidei. 
(…) Hi duodecim articuli quasi fructus nobilissimi extracti sunt per quos duodecim viros electissimos de 
omni Israel ex alveo Iordanis, hoc est de deitate et humanitate Christi, quia sicut Iordanis compontur ex ior et 
dan. Ita Christus ex deo et homine una in duabus naturis pervenit. Et si sancti apostoli nullum alium fructum 
in Ecclesia fecissent, digni tamen essent colendi, quod nobis fidem tradidissent exemplo illorum virorum 
electissimorum, nos etiam debemus continue ire proficiendo virtutibus et veloces esse ad bonum.” 
505 Bár Pelbárt katalógusát egy korábbi táblázat már tartalmazza, itt az összehasonlíthatóság érdekében ismét 
szerepeltetem. 
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Andreas Iohannes Iacobus maior Iohannes Andreas Andreas 

Philippus Philippus Philipus  Philippus Philippus 

Tomas Bartholomaeus Thomas Bartholomaeus Thomas Thomas 

Bartholomaeus Thomas Iacobus minor Thomas Bartholomaeus Bartholomaeus 

Matthaeus Matthaeus Bartholomaeus Matthaeus Matthaeus Matthaeus 

Iacobus minor Iacobus Matthaeus Iacobus Iacobus minor Iacobus minor 

Simon Simon Simon Simon Simon Simon 

Thaddaeus Thaddaeus Iudas Thaddaeus Iudas 

Thaddaeus 

Thaddaeus 

Mathias Mathias Mathias Mathias Mathias Mathias 

60. táblázat 

 

Petrus de Palude, Pelbárt és Meffret beszédeit vizsgálva megfigyelhetjük, hogy az 

apostolok szétoszlásának ünnepér l való beszédnek egy sajátos formája alakult ki a 

prédikációirodalomban. Ehhez hozzátartozik az apostolok tekintélyével alátámasztott, 

valamilyen k -metaforát felhasználó Credo-magyarázat, valamint a beszédek elején 

megjelen  Nap-hasonlat. Az ünnepre írt beszédek illusztációi, tartalmuk egyfajta 

összefoglalói lehetnének azok az ábrázolások, melyek Jézust egy kör közepén mutatják, 

melyb l, mint stilizált sugarak, a próféták és/vagy apostolok ábrázolásai vagy nevei 

ágaznak el.506  

Iohannes Herolt sermonariumának mutatójában számon tartja a Divisio apostolorum 

ünnepét, két beszédet is szán az alkalomra, és a tabulában szerepl  szentírási idézet az 

el z ekhez hasonló beszédet sejtet.507 Az els  prédikáció alapcitátuma János 

evangéliumából származik: Omnis, qui vivit et credit in me, non morietur in aeternum.508 A 

szerz  a beszéd elején megjegyzi, hogy a hitr l igen gyakran prédikálnak a híveknek, mivel 

az minden jónak az alapja, az emberi üdvösség kezdete, ami nélkül senki nem kerülhet az 

Isten fiai közé. Épp ezért fog most  is err l beszélni.509 Ezután ismerteti a Symbolum 

                                                 
506 Ezek az ábrázolások az id  szemléltetéséhez kapcsolódnak, melynek folyamán az üdvösség megvalósul, 
így a kör legszélén az állatövi jegyek szimbólumai jelennek meg. A keresztény m vészet lexikona, 18. Ld. 
Melléklet III. 
507 Iohannes Herolt, Sermones Discipuli de tempore et de sanctis, Martin Flach, Strassburg, 1488. 24.: 
”Euntes in mundi universum, praedicate evangelium omni creaturae. Mar. XVI. Hodie est divisio 
apostolorum, ergo hic est dicendum de duodecim articulis fidei, quos ipsi duodecim apostoli composuerunt, et 
quem articulum unusquisque ponat. Istos duos sermones quaere: sermo CXLVI. B” 
508 Io 11,26 
509 Iohannes Herolt, Sermo I. de articulis fidei, 441.: „Sciendum, quod fides frequenter est praedicanda 
fidelibus, et etiam ab eis diligentibus custodienda, quia fides est fundamentum omnis boni. Apostolus: 
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létrejöttéhez kapcsolódó legendát.510 Iohannes Herolt szerint az artikulusok mindegyike 

egyaránt jelent s, együttesük foglalja össze a hit teljességét, s t felhívja a figyelmet a 

Credo memorizálására is a Miatyánkkal és az Üdvözléggyel együtt, amit a jó és rossz 

megkülönböztetésének életkorától, ami az egyházjog szerint az els  szentáldozás id pontja, 

kötelez nek tart.511 Herolt e megjegyzése meger síti azt a fejezet elején tett megállapítást, 

hogy az Apostoli hitvalláshoz f zött magyarázatok a hívek igen nagy részéhez juthattak el, 

hiszen egy minden gyakorló keresztény által jól ismert szöveghez kapcsolódtak. 

Az el z  prédikációkhoz hasonlóan Iohannes Herolt szövegében is megvan a lehet ség a 

fundamentum szó révén a k -metafora alkalmazására, s t a szerz  a pono igét alkalmazza 

az egyes artikulusokat megfogalmazó apostolokra, mégsem aknázza ki a képiségben rejl  

lehet ségeket.512 Maga a beszéd szerkezete is inkább a traktátusok felépítésére emlékeztet, 

mivel az egyes ágazatok magyarázatával külön foglalkozik, el ször megnevezi az artikulust 

megfogalmazó apostolt, majd kifejti az abban foglaltak értelmét. Ez a szerkesztésmód szét 

is feszíti egy prédikáció terjedelmét, jelezve, hogy az ágazatokról való ilyen típusú 

elmélkedés nem annyira alkalmas egy szóbeli el adásra szánt prédikáció témájának. A 

második beszéd lényegében az els  folytatása, ahogy ezt a prédikátor is jelzi, a thema 

funkcióját a Bertalan apostoltól származó hetedik artikulus tölti be.513 A beszéd 

apostolkatalógusa az Apostolok Cselekedeteinek szövegével, így közvetve Pelbárt 

szövegével is azonosságot mutat. Mivel a beszéd kimondottan a hitágazatok magyarázatát 

tárgyalja, és az ünnep megjelölésének helyén sem a Divisio apostolorum, hanem a de 

articulis fidei kifejezés szerepel, ezért a prédikátorok akár más alkalmakkor is 

felhasználhatták a Credo magyarázatához. 

                                                                                                                                                    
Fundamentum aliud nemo potest ponere propter illud, quod positum est, quod est Iesus Christus, id est fides 
Iesu Christi. Unde Augustinus: Fides est bonorum omnium fundamentum, fides est humanae salutis initium, 
sine hac nemo ad filiorum Dei numerum pervenire potest. Heb XI.: Impossibile est sine fide placere Deo. Et 
ego, ut Deo placere possimus, debemus habere fidem rectam, integram et firmam, quia secundum Apostolum 
ad Heb X.: Iustus ex fide vivit. Nos igitur ex quo de fide Ecclesiae loquituri sumus.” 
510 I.h.: „Tunc est notandum, quod in symbolo apostolorum sunt duodecim articuli fidei secundum numerum 
duodecim apostolorum, a quibus compositum est. Nam apostoli congregati descripserunt duodecim articulos 
fidei in primo concilio, de quo habetur Act. XV. Cuius prima diffinitio fuit data per beatum Petrum.” 
511 I.m. 442.: „Ulterius sciendum, quod istos duodecim articulos fidei quilibet homo tenetur credere, et qui in 
uno articulo erraret, nec firmiter crederet, talis esset in statu damnationis, quia absque una fiide nullus 
salutabitur. Mar XVI.: Qui non crediderit, condemnabitur. Et insuper quilibet homo cum ad annos 
discretionis pervenerit, tenetur addiscere orationem dominicam, salutationam angelicam et symbolum 
apostolorum, si vult accipere sacramentum eucharistiae.” A annus discretionis idejéhez kapcsolódó els  
gyónásról: X. 5. 38. 12. 
512 I.h.: „Et primum articulum posuit beatus Petrus.” 
513 I.m.: 444.: „Et est continuatio praecedentis de ceteris articulis fidei. Assumptus est in caelum et sedet a 
dexteris Dei. Mar. XVI. Istum articulum posuit beatus Bartholomaeus.” 
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Azokban a prédikációgy jteményekben, ahol az apostolok oszlásának ünnepe nem 

szerepel, igen nehéz a Credo-magyarázatok felkutatása. Ilyen esetekben segítségünkre 

lehetnek a folyamatosan megjelen  digitalizált szövegkiadások, köztük Laskai Osvát Biga 

salutis cím  gy jteménye.514 Osvát Tamás apostol ünnepét tartja alkalmasnak az Apostoli 

hitvallás magyarázatának bemutatására. A hit témakörének indokoltsága nem kérdéses a 

manapság is hitetlen Tamásként emlegetett tanítvány égi születésnapjának ünnepén. Osvát 

két beszédet szán az alkalomra, közülük az els  ígéri az artikulusok magyarázatát. A 

beszéd alapcitátuma János evangéliumából: Quia vidisti me, Thoma, credidisti, beati, qui 

non viderunt et crediderunt.515 A prédikátor a beszéd elején Tamás apostol példája alapján 

a látás három formáját különbözteti meg: a szemmel, a szívvel és az érintéssel való 

látást.516 A sermo ezután három divízió alapján szervez dik, els ként a látás 

nagyszer ségér l, majd a hit elfogadásáról, végül a hit megvallásáról beszél, ill. a legutolsó 

divízió csak utalásszer , mert azt az apostol legendája támasztja alá.517 Osvát a második 

divízióban helyezi el a hitágazatok magyarázatát, amit a hit fundamentumának tekint.518   

is az els  zsinat idejére helyezi a Credo megszövegezését az apostolok által, de hozzáteszi, 

hogy az abban foglaltak valójában tizennégy distinkciót tartalmaznak, hiszen a hívek az 

egy istenben három személyt vallanak. Osvát Iohannes Herolthoz hasonlóan hangsúlyozza, 

hogy a hit teljességét csak a tizenkét ágazat együttese tudja kifejezni.519 Bár használja a 

fundamentum és pono kifejezéseket, de  sem alkot képsort segítségükkel. A divízio 

további részében következnek az egyes ágazatok és a hozzájuk kapcsolt, a beszéd 

el rehaladtával egyre rövidebb magyarázatok. A sermo apostolkatalógusa az Apostolok 

                                                 
514 http://sermones.elte.hu/szovegkiadasok/latinul/laskaiosvat/index.php?file=os_index (2013.09.29.) Mivel 
Osvát e beszéde már digitalizált formában is hozzáférhet , ezért e beszéd esetében a digitális kiadás 
rövidítését használom. 
515 Ioh 20,29 
516 OS 008: „Primo visu corporis ipsum intuendo; secundo visu cordis in ipsum credendo; tertio visu operis 
ipsum tangendo.” 
517 I.h.: „Primo visionis nobilitas, ibi: quia vidisti me; secundo assensionis dignitas ibi: credidisti; tertio 
confessionis utilitas ibi: Beati, qui non viderunt etc. 
518 I.h.: „Secundum quod insinuatur in praemissis verbis est assensionis dignitas, quod notatur ibi: et 
credidisti. Nam beatus Thomas tactis vulneribus manuum et lateris statim credidit, ideo dixit: Dominus meus 
et Deus meus. Debemus et nos assentire et credere articulis fidei, quia est fundamentum nostrae salutis, quia 
sine fide impossibile est placere Deo. Heb. XI. 
519 I.h.: „Articuli enim fidei secundum apostolorum numerum sunt duodecim, sed secundum distinctionem 
sunt quatuordecim. Quilibet Christianus tenetur credere Trinitatem personarum et unitatem divinae essentiae 
simpliciter et non curiose perscrutari, quia dicit Bernardus: Scrutari hanc temeritas est, credere pietas, nosse 
vita aeterna. Nam duodecim apostoli congregati in primo concilio, ut patet Act. XV., ediderunt symbolum, 
quilibet unam particulam, quod quidem symbolum quilibet tenetur credere, et si uno articulo dubitaret et non 
crederet, damnaret. Mar. ultimo: Qui non crediderit, condemnabit. 
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Cselekedeteinek listájával egyezik, így többek között Iohannes Herolt és Pelbárt 

elképzelésével is. A szöveg traktátusszer  felépítése, valamint szárazabb, a képszer ség 

lehet ségeit mell z  stílusa is Iohannes Herolt sermójához közelíti, vagy legalábbis azzal 

közös szöveghagyományhoz kapcsolja azt. Maga az ötlet is – vagyis a Credo-magyarázat 

elhelyezése a Tamás-beszédben – származhat Discipulustól, mivel az ünnepére írt 

beszédében az apostol második privilégiumaként említi a Symbolum hatodik artikulusának 

megfogalmazását anélkül, hogy magát a katalógust bemutatná, ami indokolt, hiszen már 

egy másik beszédben szerepelteti.520  

Több Tamás-napi sermót áttekintve megállapítható, hogy a Credo-magyarázat nem 

tartozik az ünnep alkalmából egyértelm en érintend  témák közé,521 de például Vincentius 

Ferrerius prédikációgy jteményének Tamás apostol ünnepére írt beszédében mégis 

megjelenik egy részleges apostolkatalógus, de más összefüggésbe helyezve. A sermo 

alapcitátuma: Thomas unus de duodecim, qui dicitur Didimus.522 A beszéd az apostol hat 

tulajdonságát járja körül: szeretetét, alázatosságát, h ségét, tisztaságát, irgalmasságát és 

türelmét.523 Tamás ragyogó h ségének tárgyalásakor a prédikátor felidézi a Krisztus 

feltámadása utáni eseményeket, els  és második megjelenését az apostoloknak, Tamás 

hitetlenségét és – a feltámadt Krisztus sebeinek érintése után – hitvallását. Augustinusra és 

Nagy Szent Gergelyre hivatkozva mindezeket úgy kommentálja, hogy Tamás az egyetlen 

az apostolok közül, aki a feltámadás után ilyen világosan vallja meg a Krisztus istenségébe 

vetett hitét, ami kiemeli t a tizenkett  közül. 524  Mindezt egy jézusi kijelentésen alapuló 

                                                 
520 Iohannes Herolt, Sermo de sancto Thoma, 552.: „Secundum privilegium est, quod ipse composuit sextum 
articulum fidei, in qua fide nos salvamur, scilicet: Tertia die resurrexit a mortuis. Et convenienter scripsit 
sanctus Thomas illum articulum, quia in eo prius dubitaverat et de eo plene certificatus fuit, sicut legitur in 
evangelio hodierno.”  
521 Természetesen elképzelhet , hogy a prédikációirodalom hatalmas korpuszában mégis el fordul, de a fent 
bemutatott tendencia azt er síti, hogy a kés  középkori prédikációkban az apostolok oszlása ünnepén 
szerepeltetik. Tamás-beszédeket a következ  szerz knél vizsgáltam még: Iacobus de Voragine, Iohannes 
Nider, Contractus Iohannes, Iordanus de Quedlinburg. 
522 Ioh 20,24 
523 Vincentius Ferrerius, Sermo de sancto Thoma apostolo = Sermones de sanctis, Antonius Koberger, 
Nürnberg, 1492. f.8v.: „Prima est alta caritas, quia Thomas; secunda vera humilitas, quia unus; tertia clara 
fidelitas, quia ex duodecim; quarta castimonia virtuosa, quia qui; quinta misericordia copiosa, quia dicitur; 
sexta patientia virtuosa, quia Didimus.” 
524 I.m. f.9v.: „Dico tertio: clara fidelitas. Fidelitas enim non est obscura, quando in corde credit, quod dicit 
ore, sicut Davit dicit Ps. CXV. et Paulus II. ad Corin. IV. dicit: scriptum est: Credidi, scilicet in corde, quod 
propter quod locutus sum et nos credimus propter quod et loquimur. Istam habuit beatus Thomas super 
omnes alios apostolos in isto casu. Postquam enim Christus surrexit a mortuis, apparuit apostolis, sed non erat 
ibi beatus Thomas. Apostoli autem gavisi sunt viso Domino, habuerunt enim fidem resurrectionis in corde, 
sed non legitur aliud dixisse eos ore. Apostoli autem dixerunt Thomae, quomodo viderunt Dominum, qui 
dixit eis: Nisi videro in manibus eius fixuram clavorum et mittam digitum meum in locum clavorum, non 
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képsorral teszi érzékletessé: a tizenkét apostol a nappali világosság tizenkét órájának felel 

meg, melyek közül a hatodik óra a legfényesebb, így emelkedik ki hitvallása által a tizenkét 

apostol közül Tamás, akit az Egyház tekintélye is a hatodik helyre sorol, amikor a 

misekánon apostolkatalógusában hatodikként nevezi meg.525 Itt idézi a kánon els  felét 

Tamás apostolig. Vincentius Ferrerius azt is hozzáteszi, hogy az apostoloknak ez a 

sorrendje, melyet az Egyház szentesít, különbözik a Szentírásban található egyéb 

apostolkatalógusoktól, így a Lukács és Máté evangéliumában közöltekt l, ahol az 

apostolok között a hetedik helyen szerepel.526  

Vincentius Ferrerius beszéde egyrészt arról árulkodik, hogy a prédikátorok igenis szem 

el tt tarthattak bizonyos normaszövegeket, amikor az apostolok sorrendjével foglalkoztak, 

másrészt ismét annak a kompilátori eljárásnak lehetünk tanúi, amikor egy jelenség 

magyarázatához felhasznált forma azonos témával kapcsolatban jelenik meg, mégis 

tartalmilag más elemekkel tölt dik fel. Vincentius Ferrerius nem a hitágazatok 

bemutatására használja fel a katalógusformát, ami pedig a beszéd logikájából akár 

következhetne is, hiszen tesz rá utalást a beszédnek az apostol irgalmasságáról szóló 

részén, ahol Tamás legendáját idézi fel, amely szerint, amikor az apostol Indiában jár, az 

ország királya palotát akar magának építeni. Erre Tamás a lelkiek felé irányítja a király 

figyelmét, és elmondja, hogy  már épített olyan alapot, amelyet semmiféle természeti er  

nem tud lerombolni, ami nem más, mint a Krisztusba vetett hit, amit a hitágazatok 

foglalnak össze. Ezután tovább folytatja az allegorizálást: a ház falai az erények, az ablakok 

a szemlél d  imák, teteje pedig a szeretet. A király azonban nem érti meg a képes 

                                                                                                                                                    
credam. Ioh. XX. Deinde post dies octo iterum apparuit eis Iesus et Thomas erat cum eis, quibus salutis dixit 
Thomae: Infer digitum tuum etc., qui credidit in corde et locutus est ore clamando dicens: Dominus meus et 
Deus meus. Dicunt Augustinus et Gregorius, quod Christus voluit, ut palpando probaret, ut sequentes 
confirmaret. Non legitur, quod aliquis apostolorum post Christi resurrectionem ita confiteretur fidem 
divinitatis Christi: Deus meus; et humanitatis: et Dominus meus.” 
525 Bár itt Vincentius Ferrerius a Nap járását veszi figyelembe, az órára történ  utalás kapcsolatba hozható a 
korábban tárgyalt Nap-hasonlattal is, hiszen az egy középpontból kifutó tizenkét sugár képe eleve felidézheti 
egy óra formáját. 
526 I.h.: „Christus enim volens ostendere claritatem fidei apostolorum dixit: Nonne duodecim horae sunt diei? 
Iohan XI. Dies clara est Christus. Duodecim horae clarae huiusmodi diei sunt duodecim apostoli, inter quos 
beatus Thomas in hoc, quia ore confessus est fidem, fuit clarior. Hoc patet auctoritate Ecclesiae, quae 
apostolos nominando in sacro canone ponit Thomam sexto loco dicens: Petri, Pauli, Andreae, Iacobi, 
Iohannis, Thomae, ubi sexto loco ponitur Thomas. Lucae vero VI. et Math. X. septimo loco ponitur. Modo 
clarum est, quando dies habet duodecim horas, hora sexta diei clarior est et fuit hora, quando Christus dixit: Si 
quis ambulat in die, non offendit, quia lucem huius mundi videt. Ioh. X. Sic Thomas ambulavit in luce clarae 
fidelitatis.” 
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beszédet.527 Itt is megtaláljuk tehát a kulcsszót, a fundamentum kifejezést, s t az 

artikulusokra való utalást, ami magával hozhatná az apostolkatalógusok felidézésének más 

beszédekb l ismert eljárását, de a prédikátor mégsem ezt az utat választja. Vagyis egy 

szöveg úgy is hatással lehet egy kompilátorra, esetleg Vincentius Ferrerius Osvátra, Petrus 

de Palude Vincentius Ferreriusra stb., hogy nem konkrét szövegrészeket, hanem 

invenciókat biztosít egy újabb szöveg megalkotásához, és amikor már úgy érezhetnénk, 

hogy bizonyos szövegalkotási eljárások egészen kiszámítható módon m ködnek, akkor egy 

újabb példa arra hívja fel a figyelmet, hogy az egyes szerz k mégsem mechanikusan 

másolnak, hanem egyéni elképzelések szerint alkotnak. 

 

4.3.6. Részösszegzés 

 

A hitágazatokkal foglalkozó sermók összehasonlításából megállapíthatjuk, hogy a téma a 

liturgikus ünnepek közül a Divisio apostolorum ünnephez tartozik, ahogyan a 

templomallegória a templomszentelés napjához, ám átlagosan kevesebb beszédet tartunk 

számon erre az alkalomra, hiszen maga az ünnep nem általánosan elterjedt. A témát 

jelent sége miatt azonban nem kerülhették meg a prédikátorok, ezért megfigyelhet  a 

törekvés, hogy liturgikus ünnephez kapcsolják a témát, így például Osvát Tamás apostol 

ünnepéhez, ami ugyanakkor már kevésbé áttekinthet vé teszi azon liturgikus alkalmak 

sorát és az erre szánt beszédek korpuszát, melyeken megjelenhet az Apostoli hitvallás 

magyarázata, hiszen logikusan valamennyi apostol ünnepén el kerülhet.   

A beszédekben szerepl  apostolkatalógusok között nagyobb eséllyel találunk egyezést, 

mint a fentebb vizsgált liturgiamagyarázatok vagy történeti, áhítatossági m vek között, ami 

arra utal, hogy a prédikátorok mégsem kezelik annyira szabadon a Hitvallás 

értelmezésének formáját. Mind köthet k egy valószín síthet  mintához, és e tudatosságról 

még maguk a szerz k is árulkodnak, ahogyan ezt Vincentius Ferrerius misekánonra utaló 

                                                 
527 I.m. f.10r.: „Dico quinto etc. scilicet misericordia copiosa opere et verbo praedicando facerent elemosynas, 
quia tales nunquam sunt egentes. Dicatur quomodo, quando fuit in India, rex voluit fabricare palatium. Tunc 
Thomas habuit occasionem et dixit regi, quod ipse erat magister etc. dicens, quod faceret fundamenta, quae 
non possent dirui nec parietes et, quod palatium esset inexpugnabile et non mentiebatur, quia loquebatur 
spiritualiter. Fundamenta sunt articuli fidei. Fundamentum aliud nemo potest ponere praeter id, quod positum 
est, quod est Christus Iesus. Glo. fides Iesu prima ad Corinth. III. Parietes sunt virtutes, fenestrae sunt 
contemplationes, tectum est caritas. Rex autem erat totus carnalis et non intelligebat.” 
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megjegyzése is igazolja. Ez alól a vizsgált anyagban csupán Iordanus de Quedlinburg 

szövege képez kivételt. 

Temesvári Pelbárt Pomeriuma azon prédikációgy jtemények közé tartozik, mely 

tartalmaz az apostolok szétoszlásának ünnepére szánt beszédet, ami egyértelm en 

besorolható a Divisio apostolorum beszédeinek egy jellegzetes típusába. A szöveg képisége 

és a benne szerepl  apostolkatalógus révén nagy valószín séggel köthet  konkrét 

forrásokhoz is, így Petrus de Palude beszédéhez és Franciscus de Mayronis traktátusához, 

ennek révén pedig ahhoz a hagyományhoz, mely az Apostolok Cselekedeteinek 

apostolkatalógusára vezethet  vissza. Pelbárt katalógusának célja nem az egyes hitágazatok 

értelmezése, hanem a szöveg jelent ségének felmutatása, az apostoli eredet bizonyítása, 

amivel szintén illeszkedik az apostolok szétoszlására írt beszédek közé. Más, Credo-

magyarázatot tartalmazó beszédekkel összevetve megmutatkozik, hogy Pelbárt azon 

alkotók közé tartozik, akik el szeretettel használják a nyelv képi kifejez erejében rejl  

lehet ségeket. Pelbártnak a Divisio apostolorum ünnepére írt beszéde, ill. annak Credo-

magyarázata egy olyan hagyományt közvetít, mely a legutóbbi id kig nyomon követhet  a 

vallásos gondolkodásban annak ellenére, hogy a Hiszekegy apostoli eredetét már a 15. 

századtól megkérd jelezték.528  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
528 Els ként Laurentius Valla (+1457) Aquinói Szent Tamás, El adások a Hiszekegyr l, a Miatyánkról és a 
Tízparancsolatról, Seneca Kiadó, Bp., 1994. 36. 14. jegyzet. 
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4.4.  A temetés magyarázata a halottak napi beszédekben 

 

A középkor folyamán a halottak ill  eltemetése és a róluk való rendszeres megemlékezés a 

korabeli ember alapvet  vallásos meggy z déséb l fakad, kifejez dik benne az Egyház 

teológiai tanítása, és szabályozzák az ebb l következ  egyházfegyelmi el írások.529 A 

halottakra való emlékezés napja, Commemoratio defunctorum lehet séget kínál a 

prédikátorok, így Pelbárt számára is, hogy az Egyház elhunytakra vonatkozó legfontosabb 

tanítását, az egyházi temetés jelent ségét, s t akár a temetési szertartás jelképes értelmét 

közvetítsék a hívek számára. Ezt a lehet séget a prédikátorok ki is használják, ahogy az e 

napra írt sermók sokasága bizonyítja. A szövegek értelmezéséhez hasznosnak bizonyulhat 

néhány megjegyzés a temetés helyével, liturgiájával, els sorban szerkezeti felépítésével 

kapcsolatosan. 

 

4.4.1. A temetkezés helye 

 

Már Pelbárt templomallegóriája is árulkodik a templom körüli temetkezés hagyományáról, 

melynek motiváló tényez je a szentek és mártírok térbeli közelsége, akiknek 

közbenjárásában reménykedtek.530  Az ad sanctos temetkezéssel a hozzátartozók azt 

kívánták biztosítani, hogy szeretteik minél rövidebb id  alatt megszabaduljanak a 

purgatóriumi szenvedésekt l.531 Magyarországon már a szabolcsi (1092) zsinat büntetés 

terhe mellett írja el , hogy a halottakat az egyház mellé kell temetni.532 A temet ket 

kezdetben praktikus szempontok miatt kerítették be, ám id vel a terület elkerítettsége 

sajátos jelentés hordozójává vált, mivel a templom körüli temet k ugyanolyan szent 

helynek min sültek, mint a templomok, ugyanúgy immunitást élveztek és asylumjoggal 

rendelkeztek.533 A püspök feladata volt, hogy földjét megáldja, meggyalázói kiemelt 

büntetésben részesültek és a területet, a meggyalázott templomhoz hasonlóan, rekonciliálni 

                                                 
529 SZUROMI Szabolcs Anzelm: A templom körüli temetkezés a középkori egyházfegyelem tükrében = A 
középkori templom körüli temet k kutatása, szerk. RITOÓK Ágnes–SIMONYI Erika, Magyar Nemzeti Múzeum, 
Bp. 2005. 9.   
530 RITOÓK Ágnes, Szempontok a magyarországi templom körüli temet k elemzéséhez = „Es tu scholaris” – 
Ünnepi tanulmányok Kubinyi András 75. születésnapjára, Budapesti Történeti Múzeum, Bp., 2004. 115. 
531 SZUROMI, A temetésre vonatkozó egyházfegyelem, 82. 
532 RITOÓK, Szempontok, 115. 
533 I.m. 116. 
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kellett.534 Abban, hogy az elhunytak az Egyház által megszentelt földbe, a templom 

közelébe kerültek, az él  és meghalt hívek közötti összetartozás, az egymásért való 

kölcsönös közbenjárás gondolata fejez dik ki. Még szorosabb egységet véltek 

megvalósulni a templomban való temetkezéssel, amelyet a 8. századi rendelkezések még 

tiltanak, majd folyamatosan lehet vé válik els sorban a papság, majd az arra méltó 

laikusok számára.535 A templomi temetkezés jelentheti az elhunyt földi maradványainak a 

padló alatt vagy a templom el terében, ill. csarnokában való elhelyezését, ám valamennyi 

rendelkezés szigorúan tiltja az oltár alá temetést.536 A középkor folyamán különösen 

népszer ek voltak a szerzetesi temet k és templomok, ahová nem csupán az adott 

kolostorhoz tartozó szerzetesek temetkeztek, hanem választott nyughelye lehetett 

laikusoknak is, akik abban reménykedtek, hogy a szerzetesek imádságai és mise 

mindennapi végzése purgatóriumi szenvedéseik enyhítését és megrövidítését szolgálja.537 

A középkori Magyarországon els sorban a kegyurak, az Egyház jótev i temettették 

magukat templomokba, de a szabályok lehet séget adtak mindazoknak, akik fizettek pro 

fabrica ecclesiae. Akik ezzel adósak maradtak, azokra olyan mérték  bírságot szabtak ki, 

amit akár egy jobbágy is ki tudott fizetni, így valójában igen széles rétegek számára adott 

volt a lehet ség a templomi temetkezésre.538 A szokás elterjedtsége indokolja, hogy a 

templomi temetkezés szabályozása a halottak napi beszédek visszatér  témái közé tartozik. 

 

4.4.2. A temetési szertartás 

 

A középkori magyar temetési rítus legrégebbi leírása a Pray-kódexben olvasható,539 az 

elején hiányos szöveg a holttest szenteltvízzel való meghintésével és megtömjénezésével 

kezd dik. A szertartás leghangsúlyosabb eleme az elhunyt mellett (a háznál vagy a 

templomban) végzett halotti zsolozsma. A halotti officiumot gyászmise követi, ezután 

átviszik a holttestet a sírhoz, közben a sírnál kijelölt zsoltárokat énekelnek, melyekhez 

                                                 
534 SZUROMI, A temetésre vonatkozó egyházfegyelem, 84–85. Kubinyi több esetet is említ a 15. századi 
Magyarország területér l, amikor a hívek profán célokra használták a temet ket, területén pincéket építettek, 
táncmulatságot tartottak, s t sírkápolnát pretoriumnak használtak. KUBINYI András, Kés  középkori 
temetkezések a történeti forrásokban = „a halál árnyékának völgyében járok” – A középkori templom körüli 
temet k kutatása, szerk. RITOÓK Ágnes-SIMONYI Erika, Magyar Nemzeti Múzeum, Bp., 2005. 16. 
535 SZUROMI A temetésre vonatkozó egyházfegyelem, 84. 
536 I.m. 85–86.  
537 I.m. 89–90.  
538 KUBINYI, Kés  középkori temetkezések a történeti forrásokban, 14. 
539 OSZK, MNY 1, 133r–136v. DOBSZAY, Az esztergomi rítus, 218. 
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antifóna-sorozat kapcsolódik. Ezeket a halott nevében kell a papnak intonálnia. Az énekkel 

váltakozva könyörgések hangzanak el, a rövid (anyanyelv  vagy latin) temetési beszédre a 

sírbatétel és elhantolás után kerül sor. Ezt követ en középpontban pedig a menet 

responzóriumok éneklésével tér vissza a templomba, ahol a szertartást könyörgés zárja.540 

Az egyes szertartásrendek f ként a liturgikus szövegek alkalmazása terén eltéréseket 

mutatnak, de a szertartás alapszerkezete Európaszerte azonos a középkor századaiban.541  

A halotti rítus felépítése tükrözi azt a középkori attit döt, mely számára a halál egyrészt 

közösségi és nyilvános esemény, amelyhez az Egyház biztosítja a liturgikus keretet, 

ugyanakkor egyfajta természetesség és egyszer ség is áthatja mind a haldokló, mind a 

környezet részér l.542 A halál jóval közvetlenebb tapasztalatot jelentett, mint mai 

kultúránkban, és a félelem érzése nem annyira a halál tényéb l, mint inkább a kárhozat 

lehet ségéb l fakadt, ezért a halálra való felkészülés, a jó halál és ezzel a túlvilági 

boldogság elnyerése tudatos programmá vált, melynek id vel saját m faja, az ars moriendi 

is kialakult.543 A m faj egyik legismertebb képviel je Iohannes Gerson m ve, mely igen 

gyakorlatias tanácsokkal látja el mind a haldoklókat a helyes b nbánatot illet en, mind a 

haldoklót vigasztalni szándékozó hozzátartozókat.544 Megfigyelhet  tehát a törekvés, hogy 

a vallási szocializáció részeként a halálra való oktatás egyre elterjedtebbé válik, aminek a 

hatását a prédikátorok témaválasztása esetében is megfigyelhetjük, amikor a túlvilági élet 

elvontabb megközelítése helyett sokkal inkább a halál evilági aspektusára, a halott körüli 

teend kre és konkrét cselekvésekre irányítják hallgatóságuk figyelmét.545 

 

                                                 
540 SZENDREI Janka, A „mos patriae” kialakulása 1341 el tti hangjegyes forrásaink tükrében, Balassi Kiadó, 
Bp., 2005. 172.; DOBSZAY László, A középkori magyar temetés maradványai az erdélyi néphagyományban = 
„Mert ezt Isten hagyta”: Tanulmányok a nép vallásosság köréb l, szerk. TÜSKÉS Gábor, Magvet , Bp., 1986. 
204. MADAS Edit, A szóbeliség és az írásbeliség határán – A Halotti Beszéd m fajtörténeti helye = U , 
Középkori prédikációirodalmunk történetéb l, 83–125. 
541 A haldokló mellett végzett szertartással induló, a misét és a temetési szertartást is magábafoglaló rítus 
szerkezete lényegében a 7–8. századra alakul ki Európában, ebben az egységes voltában leginkább a 
szerzetesi közösségek tudták megvalósítani. A temetés szertartásának alakulásáról: RADÓ, Enchiridion 
liturgicum, 502. Dictionary of the Middle Ages vol. 4., 118–122.  
542 ARIÈS, Gyermek, család, halál, 360–361.  
543 BINSKI, Paul, Medieval Death – Ritual and Representation, British Museum Press, London, 1996. 37. 
544 Iohannes Gerson (1429†) három részb l álló m ve a tízparancsolat és a f b nök segítségével egyfajta 
lelkitükröt nyújt, majd a szorosan vett ars moriendi a haldoklónak mondható vigasztalásokat, imádságokat, a 
helyes viselkedés normáit összegzi. Kortásrs kiadása: Iohannes Gerson, Opus tripartitum de preceptis 
decaogi, de confessione, et de arte moriendi, Bartholomaeus de Unkel, Köln, 1480. 
545 Az ars moriendi prédikációkban felfedezhet  hatásáról Szabó Flóris Források kódexeink halál-szövegeihez 
cím  tanulmányát (megjelent: ItK LXVIII (1964). 5-6. 681–690.) idézi: DEÁK Zsuzsanna, Desperatio – 
emlékezés és felejtés a kés  középkori jó halálban, Erdélyi Múzeum, LXXV. (2013) 1. 3. 
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4.4.3. Commemoratio defunctorum 

 

Az Egyház nem csupán az egyes elhunytakat megillet  végtisztességr l gondoskodik a 

temetés szertartásával, hanem rendszeresen, évente is megemlékezik valamennyi 

halottjáról.546 Maga Pelbárt röviden összegzi az ünnep kialakulásához kapcsolódó legendát 

a halottak napjára szánt negyedik beszédében. Petrus Damianusra hivatkozva annyit mond, 

hogy Odilo apát akkor rendelte el szerzetesei számára az elhunytakról való rendszeres 

megemlékezést, amikor értesült arról, hogy egy szicíliai vulkánnál a tisztuló lelkeket kínzó 

démonok arra panaszkodnak, hogy az alamizsnák és az imák elragadják t lük a lelkeket.547  

 

4.4.4. Pelbárt a temetésr l 

 

Temesvári Pelbárt a Pomerium nyári részében négy beszédet szán a halottak napjára,548 

melyek a következ  témák köré szervez dnek: a halottakat megillet  kegyelet 

hasznossága, a sírhely és a temetés témaköre, a purgatóriumi ítélet helye és az ottani 

kemény büntetés, valamint a halott lelkeknek nyújtható segítség és a végrendeletek 

végrehajtása. Az ünnep jelent ségére, a halottakról való megemlékezés fontosságára, 

valamint a prédikátorok felel sségére is figyelmeztet egy exemplummal, mely szerint egy 

domonkos rendi elöljáró halottak napja el tti éjszakán álmot lát, melyben egykori rendtársa 

jelenik meg, aki arra kéri, hogy prédikációjában biztassa a halottakért való áhítatosabb 

cselekvésre a híveit, mert Isten azon a napon ötezer lelket ígér kiszabadítani a 

                                                 
546 A minden elhunytra emlékez  általános emléknap kialakulásáról: RADÓ, Enchiridion liturgicum, 1395–
1396. 
547 PA 089 (I): „Pro exemplo sit, quod Petrus Damiani narrat, quod scilicet sanctus Odilo, abbas 
Cluniacensis comperit apud vulcanum Siciliae daemones ululantes ex eo, quod animae defunctorum per 
bonorum elemosynas et orationes de ipsorum manibus eripiebantur, et sic ordinavit pro animabus fieri 
suffragia singulis annis.” Petrus Damianusnál valóban szerepel a teljes legenda Szent Odilo élettörténetében. 
A legenda szerint egy jeruzsálemi zarándoklatról hazafelé tartó clunyi szerzetes találkozik Szicília szigetén 
egy remetével, aki megkérdezi t le, hogy nem ismeri-e Odilo apátot. A szerzetes elmondja, hogy 
természetesen ismeri, mire a remete közli, hogy gyakran hallja az apát nevét a vulkánból kiabáló démonoktól, 
akik arra panaszkodnak, hogy ez az Odilo apát imádságaival és alamizsnáival nagyon sok lelket ragad el 
t lük. A szerzetes hazaérve értesíti mindezekr l Odilót, aki ennek apropóján valamennyi kolostorban 
elrendeli a halottakról való megemlékezés november 2-i ünnepét. Petrus Damianus, Vita sancti Odilonis, 
Paris, 1853. (PL 144) 935–937.  
548 Sermo LXXXVI. In commemoratione defunctorum Sermo primus de utilitate pietatis in defunctos (PA 
086); Sermo LXXXVII. In commemoratione defunctorum Sermo secundus scilicet de sepultura et exsequiis 
(PA 087); Sermo LXXXVIII. In commemoratione defunctorum Sermo III., scilicet de Purgatorii iudicii loco 
ac acerba poena (PA 088); Sermo LXXXIX. In commemoratione defunctorum Sermo quartus, scilicet de 
suffragiis et testamentis eorum (PA 089) 
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Purgatóriumból. A kérésnek az elöljáró eleget is tesz, ahogy maga Pelbárt is az ünnepre 

szánt négy prédikációjával.549 A négy beszédb l a következ kben azt vizsgálom, amely a 

temetésre, annak helyére és szertartására vonatkozik 

Pelbárt a 87. beszédben kimondottan a temetkezéssel foglalkozik az elhunyt és a 

gyászolók szempontjait egyaránt figyelembe véve. A beszéd alapcitátuma: Fili, in 

mortuum produc lacrimas, et ne despicias sepulturam illius.550 A sermo három divízióra 

épül: az els  divízió a gyász indokoltságával és elfogadható mértékével foglalkozik, a 

második az eltemetés hasznosságáról, a harmadik a temetés túlzott pompájának kerülésér l 

beszél.551  

A temetkezéshez hozzátartozó visszafogott gyászt, szomorúságot a prédikátor 

szükségesnek tartja,552 ezt három okkal magyarázza. Egyrészt azzal, hogy nem tudható 

biztosan, a Purgatóriumba vagy a Pokolba került-e az elhunyt lelke,553 másrészt ezáltal 

megtanulják a hívek, hogy mennyire kell szomorkodni az eredeti b n miatt, aminek 

mindenkire érvényes következménye a halál elkerülhetetlensége,554 harmadrészt e 

szomorúság saját b neik miatti bánatra is vezeti a gyászolókat.555 Pelbárt a siratás 

mértékletességére is figyelmeztet, hiszen a gyászolóknak el kell fogadniuk Isten akaratát, 

és inkább örülni kell annak, hogy az elhunyt már megszabadult a halál adósságától 

(debitum mortis) és a fáradságos földi élet befejeztével, mintegy számkivetésb l 

                                                 
549 PA 086 (K): „Legitur namque in Promptuario Discipuli,, quod prior quidam ordinis praedicatorum cum 
in die animarum deberet praedicare de animabus, de nocte apparuit sibi quidam frater mortuus, quem 
interrogavit, ubi esset, et quare sibi apparuisset, respondit: „Ego sum iste frater tibi bene notus, missus de 
Purgatorio ex divina voluntate, ut dicam vobis, quod hodie in praedicatione de mortuis inducatis populum ad 
hoc, ut devotius se habeant ad defunctos, quia Deus hodie est facturus eis magnam misericordiam propter 
suffragia devotius exhibita, ita quod exibunt hodie de Purgatorio usque ad quindecim milia animarum.” Et 
hanc visionem praedicator ille prior in publico coram omnibus narravit. O ergo carissimi, omnes hortor viros 
et mulieres, facite hodie devote suffragia defunctis, ut et illos liberetis, et vobis gratiam, misericordiam et 
omne bonum a Christo mereri valeatis.” 
550 Sir 38,16 
551 PA 087 (A): „Primum de exsequiarum lugubritate, quia dicitur: Fili, in mortuum produc lacrimas; 
Secundum de sepulturarum salubritate, ibi: Ne despicias sepulturam; Tertium de oblagiorum celebritate, quod 
sequitur ex praedictis.” 
552 PA 087 (B): „Sed ad haec secundum Lyram et doctores respondetur, quod Apostolus non monet nos, ut de 
mortuis caris non contristemur, quia necesse est, ut contristemur, sed ut inconsolabiliter non contristemur, ut 
patet ibidem in Glossa.” 
553 I.h.: „Convenienter ergo Ecclesia luget mortuos in sua celebritate, quia primo nescitur, an ad Infernum vel 
Purgatorium aut caelum transierunt, Ecces. IX.: Omnia in futurum servantur incerta.” 
554 I.h.: „Secundo quia per hoc docemur, quam lugendum sit et malum ipsum peccatum, scilicet originale, et 
per consequens actuale, cum per illud omnes in eadem morimur, I. Cor. III.” 
555 I.h.: „Tertio quia per hoc fideles provocantur ad pietatis exhibitionem ex consideratione, quod sunt in statu 
lugubri, utpote in acerbissimis poenis et carentia visionis divinae, ad tempus scilicet quousque satisfactio 
expleatur, iuxta illud Matth. XIII.: Non exibis inde, donec reddas novissimum quadrantem.” 



 170 

szabadulva megkapta örök jutalmát.556  Bizonyos esetekben azonban egyenesen 

ártalmasnak tartja a siratást, nem csak az életben maradottak számára, és ennek kapcsán azt 

vizsgálja, valójában kit és mit is siratnak a gyászolók egy szerettük elvesztésekor.557 

Vannak, akik a saját veszteségüket siratják, mivel földi boldogulásuk lehet ségét veszítik 

el a haláleset következtében, ezzel a gyászolók maguknak ártanak, hiszen földi dolgok 

miatt szomorkodnak.558 Azok megsiratása, akik életükben másokat b nre csábítottak, mind 

a túlél k, mind az elhunytak számára ártalmas lehet, ha a gyászolók a b n lehet ségének 

elvesztését siratják, az elhunyt lelke pedig ett l még súlyosabb büntetést szenved a 

Pokolban. Ám ha az életben maradott szintén félti a túlvilági büntetést l az elhunytat, 

akkor szomorúsága, abból fakadó imái és jócselekedetei a halott purgatóriumi szenvedéseit 

enyhíthetik. 559  A közeli rokonok, szül k és testvérek, valamint a barát elvesztése miatti 

szomorúságot természetes emberi érzésnek, Arisztotelészre hivatkozva sem jónak, sem 

rossznak nem tartja, ugyanakkor széls séges megnyilvánulásait elítéli.560 Ennek 

                                                 
556 I.h.: „Secunda quaestio de fletus modo, scilicet cur moderare debeat se Christianus in mortui cari fletu, ne 
inconsolabiliter illum defleat. Respondetur, quod plures sunt rationes ad id moventes. Prima ratio ex parte 
voluntatis divinae, quia voluntati divinae omnes tenemur conformari et parere. Non ergo debes dolere, quod 
ille paruit suo Creatori, qui voluit eum transferre de mundo. Unde omnes oramus Pater noster, etc., fiat 
voluntas tua, sicut in caelo etc. Secunda ratio ex parte decedentis animae, quia talis a debito suo iam liberata 
est, ad quod tenebatur, id est a debito mortis, et ideo potius gaudere debes, quod a tam magna obligatione est 
soluta, quam si teneretur in vita, sicut congauderes amico de oneroso fenore liberato. Tertia ratio ex parte 
mercedis adeptae, quia talis finito cursu laboris huius vitae, quo fatigabatur quasi in exsulatu, adeptus est 
mercedem felicitatis perpetuae, liberatus a carcere huius exsilii.” 
557 PA 087 (D): „Tertia quaestio de luctus profectu vel nocumento, scilicet utrum lugere mortuos prosit an 
noceat defunctis ipsis vel etiam lugentibus vivis. Ad quod respondetur secundum doctores, quod diversi 
diversis ex causis flent super defunctis.” 
558 I.h.: „Quidam propter terrenum damnum, quia in illis habuerunt spem prosperitatis consequendae, quam 
per illorum mortem amiserunt, et talium fletus in nullo prodest mortuis aut etiam sibiipsis, quia deflent 
proprium commodum temporale.” 
559 I.h.: „Quidam flent propter illicitam causam, puta quia ille mortuus fuit eis delectabilis in aliquo malo, 
scilicet carnalitate vel prosperatione alienorum bonorum. Et hoc nocet, quia Albertus Magnus super 
„Missus est” dicit, quod si damnatus, scilicet quis in inferno per malam vitam suam fuit causa mali in aliquo 
vivente, tunc in Inferno totiens crescit vermis damnati in poenis, quotiens crescit hic, et dilatatur in alios 
malum, quos involvit. In hoc sensu Augustinus dicit, quod ignoratur poena Arii, quia nescitur, quot eius 
errore sunt subvertendi. Haec Albertus. Ex quo patet, quod temperandus est dolor oriens ex huiusmodi causa 
illicita, hoc enim nocet mortuo, quia crescit eius poena, si damnatus est, eo quod fuit causa et occasio 
peccandi in vivente, nocet etiam viventi talis fletus propter pravam delectationem vel propter affectum 
prosperitatis malae, scilicet de alienis rebus, quia haec sunt peccata damnabilia, quidam autem flent ex vera 
caritate super mortuo, puta quia timetur illius damnatio vel poena, sicut flevit David super Absalom interfecto 
in peccato, vel quia communitati utilis fuit ille, aut paci aut iustis et pauperibus. Et iste luctus prodest mortuis 
in Purgatorio exsistentibus ad mitigationem poenae, quia procedit ex caritate et compassione, et facit 
orationes fieri et suffragia pro mortuo.” 
560 I.h.: „Quidam autem flent super mortuo propter naturalem pietatis affectum, sicut pater vel mater, frater et 
soror ac amicus. Et talis fletus cum sit naturalis, nec est meritorius, nec demeritorius, quia ut dicit 
Philosophus II. Ethicorum: Propter ea, quae insunt nobis a natura, nec laudamur, nec vituperamur. Erit 
tamen talis fletus vitiosus, si fuerit nimius et inconsolabilis. Qui enim nimium tristantur super mortuis, 
peccant in suam animam, quia peccato tali occidunt eam, II. Cor. VII.: Tristitia saeculi mortem operatur.”  
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alátámasztására egy exemplumot idéz a Bonum universale de apibus cím  gy jteményb l, 

egy anyáról, aki els szülött fiát vigasztalhatatlanul siratta. Egy napon fiatalok sokasága 

jelenik meg az asszonynak, akik egy úton haladnak, de nem látja köztük a saját gyermekét, 

mire ismét sírni kezd. Végül a többiek mögött észreveszi saját fiát, aki vízt l elnehezült 

tógájában alig bír haladni. Az anya kérdésére, hogy mit is jelent mindez, a fiú elmondja, 

hogy az érte feleslegesen hullatott könnyeit, amelyekkel nem segít rajta, ezért jobban teszi, 

ha inkább misét mondat a lelkéért és alamizsnákkal, imákkal, valamint jócselekedetekkel 

igyekszik lelke szabadulásáért fáradozni.561 

A temetés hasznosságáról el ször az él k szempontjából beszél, akiknek a feltámadásba 

vetett hitét segíti maga a szertartás, annak gesztusai és imái.562 Szintén az él k miatt fontos 

a bomló test rémít  látványának eltüntetése,563 s maga a halottról való gondoskodás, mely 

érdemszerzési lehet ség.564 Ó- és újszövetségi példák mellett Valerius Maximusra 

hivatkozva egy Simonides nev  költ  esetét említi részletesen, aki egy számára ismeretlen 

területen hajózva kikötött, és egy temetetlen holttestet talált. Miután gondoskodott 

eltemetésér l, a következ  éjszaka álmot látott, melyben megjelent neki az eltemetett 

ember, és álmában figyelmeztette, hogy ne hajózzon a következ  napon, hanem maradjon 

azon a földön. Simonides a figyelmeztetésnek köszönhet en megmenekült, míg azok, akik 

másnap útnak indultak, mind a habokba vesztek.565  Az elhunytak szempontjából akkor van 

                                                 
561 I.h.: „Ad id exemplum ponit Thomas Brabantinus de apibus libro De bono universali, quod cum mater 
primogenitum mortuum inconsolabiliter fleret, una die apparuerunt sibi iuvenes plurimi in via laetissime 
gradientes, inter quos suum filium non videns flere amplius coepit. Et tandem post alios lento gressu vidit 
filium in toga magnum pondus aquae portare, et interrogatus a matre, quid haec vellent, respondit: „Aquae 
sunt lacrimae, quas pro me inaniter fudisti, et me liberare non procurasti, converte ista in missas et 
elemosynas, in orationes aliaque misericordiae opera, et liberabor.” A teljes exemplum valóban megtalálható 
a gy jteményben. Vö.: http://gahom.ehess.fr/thema/index.php?id=1515&lg=en (2013.09.29.) A halottak napi 
beszédek exemplumainak típusaihoz vö.: BERLIOZ, Jacques–RIBAUCOURT, Colette, Mors est timenda – Mort, 
morts et mourants dans le prédication médiévale. L’exemple de l’Alphabet dés récits d’Arnold Liège (début 
du XIVe siècle) = A réveiller les morts – La mort au quotidien dansl'Occident médiéval, ALEXANDRE-BIDON, 
Danièle–TREFFORT, Cécile, Presses universitaires de Lyon, Lyon, 1993. 17–30. 
562 PA087 (E): „Primo propter astruendam resurrectionem et eius fidem, quia ut Augustinus libro De cura 
pro mortuis agenda dicit, tale opus, scilicet sepulturae fidem resurrectionis futurae astruit, et hoc patet tam 
in gestibus, quam in orationibus, quae fiunt in sepulturis Christianorum, quibus damnatur error infidelium.” 
563 I.h.: „Secundo propter amovendum horrorem et dolorem, quia per hoc praeservatur aer ab infectione 
cadaverum, qua vivorum corpora possent infici, et doloris materia subtrahitur.” 
564 I.h.: „Tertio propter meritorum adquisitionem, ut illa sepelientes per tale opus misericordiae mereantur.” 
565 I.h.: „Narrat Valerius li. I. in rubrica de somniis, qualiter Simonides poeta peregre vadens cum navis, in 
qua erat, applicuisset ad litus, et corpus inhumatum iacens vidisset, sepulturae mandavit. Ecce autem nocte 
sibi apparuit is, qui sepultus fuerat, et monuit eum in somniis, ne proximo die navigaret, remansit ergo ille in 
terra. Alii vero navigantes inde fluctibus et procellis absorpti sunt.” Az exemplum valóban megtalálható a 
hivatkozott helyen: Valerius Maximus, Factorum et dictorum memorabilium Libri novem, I. 7. ext. 3. A 
szöveg khioszi Szimonídészre utalhat, aki a kilenc görög lírikus egyike.  
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jelent sége a temetésnek, ha az a jelenlév ket imára indítja a megholtért.566 Az egyházi 

temetés továbbá biztosítja azon szentek közbenjárását, akiknek a tiszteletére a templomot 

és a hozzá tartozó temet t szentelték,567 valamint az Egyház is rendszeresen imádkozik 

saját halottaiért.568 Pelbárt mindemellett hangsúlyozza, hogy bizonyos esetekben az 

egyházi temetés megtagadható, így a hitetlenekt l, a lovagi tornán elesettekt l, az 

öngyilkosoktól, azoktól, akik nem tettek eleget az évi egy gyónás és szentáldozás 

kötelezettségének, az istenkáromlóktól, a notórius b nösökt l és az Egyházból 

kiközösítettekt l.569 A felsorolás ugyanakkor nem említi az uzsorásokat és az egyházi tized 

jogtalan bitorlóit, az eretnekeket és szakadárokat sem, akik szintén nem részesülhettek 

egyházi temetésben.570 Az említett notórius b nösök alatt Pelbárt valószín síthet en a 

botrányos életet él kre utal,571 ezt valószín sítik a témát illusztráló exemplumok központi 

figurái. Az els  történet f szerepl je egy n , aki, bár önmegtartóztató életet élt, mások 

megszólásában és oktalan beszédben vétkezett. Templomi temetését követ en éjjel tetemét 

démonok hurcolják a templomban, majd széttépik, egyik részét megégetik, a másikat pedig 

otthagyják (Tubach 723).572 A második exemplum egy Valentinus nev  milánói férfiról 

szól, aki ez Egyház védelmez je volt, de kétes életet élt. A temetést követ  éjszaka az rök 

                                                 
566 PA087 (F): „Primo propter intuentium excitationem, scilicet inquantum inspicientes sepulchra memoriam 
retinent defunctorum, et pro eis orant.” 
567 „Secundo propter sanctorum denotionem. Credendum est enim, quod sancti illi, ad quorum honorem 
fabricata est ecclesia, orant pro his, qui sepeliuntur in illa vel eius coemeterio.” 
568 I.h.: „Tertio propter ministrorum Ecclesiae orationem, quia illi, qui Ecclesiae deserviunt, tenentur ceteris 
paribus pro illis frequentius et specialius orare, ergo etc.” 
569 PA087 (G): „Unde non debent sepeliri in sacro loco prohibiti secundum iura, ut sunt infideles et omnes in 
torneamento morientes. Item quicumque seipsos occidunt, scilicet ex desperatione vel ira et huiusmodi, secus 
si ex fatuitate et huiusmodi. Nam Bernardus dicit extra de sepul. c. „Ex parte”, quod si quis propter fugam 
praecipitaret se in aqua, quia inde sic credebat evadere, non imputatur ei, etiam si contrarium eveniat. Item 
negatur sepultura ei, de quo certum est et manifestum non fuisse confessum vel non communicasse ad minus 
semel in anno, ut de pe. et re. c. „Omnis”. Et hoc intellige, nisi in articulo mortis signa contritionis ostendat 
et emendationis. Item negatur blasphemis Dei et sanctorum, si moriantur sine poenitentia, extra de maledicis 
in fine. Et negatur generaliter omnibus notoriis peccatoribus, si moriantur absque poenitentia, XIII. q. III. 
„Non extimemus”. Item omnibus excommunicatis. Talibus enim nocet sepeliri in loco sacro propter 
indignitatem.” Fontos megjegyezni, hogy az istenkáromlás összetett egyházjogi fogalom, nem egyszer en a 
káromkodókat jelenti. Négy fajtáját különbözteti meg a korabeli egyházjog: az Istennek kijáró szentségek 
tagadása (blasphemia imprecativa), Isten sajátosságainak tagadása (blasphemia derogativa), Isten 
tulajdonságainak tagadása (blasphemia atribuativa), Isten gyalázása (blasphemia contumelosa). SZUROMI, A 
temetésre vonatkozó egyházfegyelem, 163. 
570 A temetés megtagadásának eseteir l SZUROMI, i.m. 112–184.  
571 A botrányos élet olyan többször ismétl d  cselekedeteket jelent, melyek eltérnek az Egyház tanításától, 
nyilvánosan történnek és az elkövet  meg folyamatosan visszaesik b nébe. SZUROMI, i.m. 173. 
572 PA087 (G): „Ad quod refert Gregorius in IV. Dialogorum exempla. Unum est, quod quaedam religiosa, 
quae fuit continens carne, sed detractionis et stultiloquii plena, in ecclesia cum esset sepulta, vidit in nocte 
custos multitudinem daemonum, qui eius corpus extrahentes ante altare diviserunt cingulo tenus, et partem 
superiorem cremaverunt, partem inferiorem reliquerunt.” 
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két ocsmány lelket látnak, akik lábánál fogva megkötözve húzzák a templomon kívülre, 

miközben  hangosan kiáltozik. Reggel valóban nem találják bent a tetemet, hanem a 

templomon kívül egy másik sírba dobva. (Tubach 1267)573 A harmadik történet „h se” egy 

Valerianus nev  bresciai patrícius, aki szintén kétes életet élt öregségében, de a püspök 

eltemette Faustinus mártír templomában. A szent a temetés utáni éjjel megjelenik az rnek 

és arra kéri, hogy menjen a püspökhöz és mondja meg, hogy dobja ki a templomból ezeket 

a büdös húsokat, mert ha nem, akkor a harmadik napon meghal. Az r azonban fél 

ilyesmivel a püspökhöz fordulni, ezért halogatja, így a harmadik nap estéjén a püspök 

fekv helyére érve meghalt.574 A három exemplum ugyanígy, csokorban található meg 

Stephanus de Borbone Tractatus de diversis materiis praedicabilibus cím  m vében, ahol 

a b nök súlyának következményeit illusztrálja,575 vagyis ebben az esetben feltételezhetjük, 

hogy az exemplumok ebb l a forrásból kerülhettek Pelbárt prédikációjába. A temetés 

hasznosságának tárgyalását lezárva Pelbárt megjegyzi, hogy a témáról ennyit elég is lesz a 

népnek elmondani.576 

A prédikáció utolsó divíziójában a prédikátor a temetéseket övez  felesleges fény zést 

elutasítja, de a mértékletes ünnepélyességet Aquinói Szent Tamásra hivatkozva 

megengedhet nek tartja abban az esetben, ha az adott országban ez szokás, ill. amennyiben 

kegyes indítékból fakad, és hozzáteszi, hogy mindez els sorban az él k vigasztalására 

szolgál.577 

A sermo végén, a három divíziótól függetlenül, lényegében azok gondolatmenetét 

kiegészítve Pelbárt ismerteti és magyarázza a temetés szertartásának részeit, kimondottan 

                                                 
573 I.h.: „Aliud est, quod Valentinus Mediolanensis ecclesiae defensor lubricae vitae in ecclesia sepultus est, 
eadem nocte ad vocem tracti hominis et trahentium custodes occurrentes viderunt duos teterrimos spiritus per 
pedes Valentinum ligatum (ipso graviter clamante de proprio sepulchro) extra ecclesiam trahere, mane 
surgentes reppererunt Valentinum non intra ecclesiam, sed extra in sepulchro alieno proiectum.” 
574 I.h.: „Tertium est, quod Valerianus patricius Brixiensis in senio lubrice vixerat, et ab episcopo eiusdem 
civitatis sepultus est in ecclesia beati Faustini martyris, nocte eadem sequenti sanctus Faustinus apparens 
dixit: „Vade, dic episcopo, ut foetentes has carnes eiciat, alias die tertia morietur.” Cumque ille timeret prima 
die et sequenti visionem dicere episcopo, ecce die tertia episcopus incolumis lectum intrans exspiravit. Haec 
Gregorius.” 
575 Stephanus de Borbone, Tractatus de diversis materiis praedicabilibus, Brepols, Turnhout, 2002. (CCCM 
124) 125–126. 
576 PA 087 (G): „Haec de sepulturis sufficiant populo praedicari.” 
577 PA087 (H): „Item cum ista fiant ad quandam pompam et quasi vanam gloriam, videtur ergo, quod sint 
reprehensibilia, quoniam melius esset haec expendere in pauperes indigentes, ergo videtur, quod non prosunt. 
Sed ad haec respondetur secundum Richardum ubi supra, simulque secundum Thomam, quod pompa 
exsequiarum si fiat secundum consuetudinem patriae et non cum nimio excessu et pia intentatione, non est 
reprehensibilis, quia tunc talia sunt honesta. Unde Augustinus I. li. De civitate Dei dicit: Antiquorum 
iustorum funera officiosa pietate curata sunt et exsequiae celebratae et sepulchra provisa. Unde patet, quod 
talia prosunt tam vivis facientibus, quam etiam mortuis.” 
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az egyszer  emberek oktatásának érdekében. Bár a szövegben megemlíti a szertartás három 

f  állomását, a magyarázatában bizonyos elemeit, mozzanatait emeli ki és rendezi 

ábécésorrendbe oly módon, hogy valamennyihez értelmezést is f z.578 (61. táblázat) 

Pelbartus de Themeswar 
Accensio cerei sacri vel alterius, dum 
instat agonizatio, et tandem quousque 
fit exsequiarum celebratio. 

Sed quare hoc, nisi ut significetur, quod Christus, qui est lux 
vera, eripiat hanc animam de tenebris, et perducat ad lucem 
aeternae gloriae. Unde canitur: Lux aeterna luceat eis, Domine, 
cum sanctis tuis in aeternum. Requiem aeternam dona etc., et lux 
perpetua etc. 

Benedictae aquae aspersio super corpus 
et sepulchrum. 

hoc significat, quod sicut aqua exstinguit ignem, sic orandum est 
ut rore misericordiae caelestis mitigetur animae poena Purgatorii. 

Campanarum pulsatio. hoc ad provocandum fideles, ut orent pro anima, quatenus 
deducatur ad laudandum Deum in caelum. 

Devota decantatio missarum. ad significandum, quod per orationes et praecipue per missas ac 
alia subsidia ministrorum Ecclesiae possunt liberari animae. 

Elemosynarum et ciborum distributio. ad significandum, quod elemosynis sunt peccata redimenda, ut 
patet Dan. IV. 

Funeralis telae vel panni coniectio. ad significandum futuram stolam gloriae in resurrectione post 
stolam mortalitatis.  

Grati odoris thurificatio.  ad significandum devotae orationis gratitudinem apud Deum, qua 
petimus, ut Deus eripiat animam a foetore infernali, qua tenetur 
in Purgatorio. 

Observatio dierum in faciendo 
suffragio 

Nam Ecclesia consuevit triplicem numerum dierum pro hoc 
praecipue observare, scilicet septenarium, tricenarium et 
anniversarium, ut habetur extra de verbo sigi. „Cum inter”, et 
c. „Ex parte”.  
Nam septenarius observatur, ut defunctis omnia peccata 
remittantur, quae egerunt in vita currente per septem dies 
singularum hebdomadarum.  
Item tricenarius observatur, qui constat ex ternario in denarium 
ducto, ut purgetur in eis, quidquid in fide Trinitatis et decalogi 
transgressione deliquerunt.  
Item anniversarius, ut de anno calamitatis perveniant ad annos 
aeternitatis in sanctorum numerum, quorum etiam anniversarium 
diem celebramus ad eorum honorem et nostram utilitatem, ut ipsi 
sancti intercedant pro nobis. 

61. táblázat 

 

Els ként a temetés során már a haldokló mellett is elhelyezett szent gyertya jelképes 

értelmét magyarázza, mely azt fejezi ki, hogy Krisztus, az igazi fény, elragadja a lelket 

ebb l az árnyékvilágból, és az örök dics ség fényességébe vezeti. Ezért énekel az egyház a 

halotti mise introitusában és kommuniójában az örök világosságról. Itt említi meg a 

temetési szertartás hagyományos állomásait: a haldokló mellett végzett imát, a körmenetet, 

                                                 
578 PA 087 (I): „Pro his autem notandum ad simplicium hominum instructionem, quod circa defunctos fieri 
solent apud fideles in ecclesia plures caerimoniae ad Dei honorem et significationem mysterii in compatiendo 
illis et orando, ut iuventur per talia et alia quaeque suffragia, vide ABC.” 
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a misét és végül a sírbatételt.579 A test, valamint a sír szenteltvízzel való meghintése az 

isteni irgalmasság harmatának jelképe, mely a lélek purgatóriumbeli szenvedéseit enyhíti. 

Pelbárt tanításában arra figyelmezteti a híveket, hogy imádkozzanak a halott lelkéért, míg 

el nem jut az Isten színe elé. A halott lelkéért mondott misék különösen fontosak a léleknek 

a Purgatóriumból való szabadulása szempontjából, és a szegényeknek kiosztott alamizsna 

is a b nök megváltását szolgálja. A szemfed  vagy halottra adott ruha a feltámadás 

dics ségének eljövend  ruháját jelképezi. A holttest megtömjénezésének jó illatát a 

Purgatórium alvilági b zével állítja szembe szerz nk, melyb l az imádságok hatására 

ragadja ki az Isten az elhunytat. Szintén a lélek túlvilági boldogsága szempontjából jelent s 

a temetés utáni hetedik, harmincadik napon, valamint annak évfordulóján elmondott mise. 

Mindhárom alkalom jelképes jelentést hordoz. A hetedik napon mondott mise az elhunyt 

azon b neinek bocsánatért esdekel, melyeket az életében eltöltött hetek során követett el. A 

harmincadik nap, mivel ez a szám a három és a tíz szorzata, ezért a Szentháromság és a 

Tízparancsolat ellen elkövetett vétkek bocsánatáért való imára alkalmas. A temetés 

évfordulóján pedig azért imádkozik az Egyház, hogy az elhunyt lélek a szenvedés éve után 

azon szentek sorába kerülhessen, akikr l az Egyház is évente megemlékezik.  

Látható, hogy a prédikátor olyan szempontok szerint rendezi mondanivalóját, hogy 

annak központi gondolata a lélek b nökt l való megtisztulása, Purgatóriumból való 

szabadulásának hangsúlyozása legyen.  Pelbárt felsorolásából az is kit nik, hogy a halottak 

eltemetéséhez szorosan hozzátartoznak a lelkekért végzett ún. szuffrágiumok, könyörgések, 

misék, alamizsnaosztás. Jelent ségükre a halottak napjára írt beszédeiben többször 

visszatér, velük összefüggésben a halott végrendeletének végrehajtását és adósságainak 

elrendezését is hangsúlyozza. A szövegben szerepl  allegorikus értelmezésben az allegória 

anagogikus, morális és rememoratív típusait vegyesen jelennek meg.  

A temetésre vonatkozó elképzeléseket átekintve megállapíthatjuk, hogy a liturgikus 

eseményekhez f zött magyarázatok nem feltétlenül elvont gondolatsorokat jelentenek, 

esetenként a hétköznapokhoz nagyon is hozzátartozó jelenségeket érintenek, és formálják a 

hívek széles körének gondolkodásmódját.  

A sermo szövegét áttekintve felt n  egy auktoritás, Augustinus hangsúlyos jelenléte, ami 

nem véletlen, ugyanis az Egyház halállal kapcsolatos tanításának alapját és a halálról való 
                                                 
579 I.h.: „Nam morienti in agone constituto accensus cereus dari solet in manu, et tandem per totam 
celebritatem exsequiarum cereis ardentibus utuntur assistentes homines tam in processione, quam infra 
missam et sepulturae tempus.” 
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beszéd meghatározó típusát és témaköreit els sorban Augustinus szolgáltatta a középkori 

szerz k, köztük a prédikátorok számára is.580 De cura pro mortuis gerenda, valamint 

Enchiridion ad Laurentinum de fide et spe et caritate cím  m vei a halállal kapcsolatos 

megnyilatkozások leggyakrabban idézett auktoritásai, tanításukat Augustinus két 

prédikációja tömören összegzi, így ezek közvetít  hatása is feltételezhet . M veire az 

egyházjogi rendelkezések is hivatkoznak, ami jelent ségét tovább növeli.581 Természetes 

tehát, hogy Pelbárt szövegében is hangsúlyosan szerepel, ami azonban az ars compilandi 

szabályszer ségét figyelembe véve nem feltétlenül jelenti a szöveg közvetlen ismeretét és 

felhasználását. 

Pelbárt sermójának és a benne szerepl  liturgiamagyarázatnak a sajátosságait segít 

megérteni, ha nagyobb összefüggésbe helyezzük, els ként a liturgiakommentárok, majd a 

prédikációk szövegeivel vetjük össze.  

 

4.4.5. A temetés szertartásának és körülményeinek magyarázata a 

kommentárirodalomban 

 

A temetés helyére, valamint szertartására vonatkozó el írásokat és ezek jelképes értelmét a 

középkori liturgiakommentárok közül Iohannes Beleth, Sicardus Cremonensis, valamint 

Guillelmus Durantus m vei igen részletesen tárgyalják. A b séges anyagból azokat a 

momentumokat emelem ki, melyek Pelbárt magyarázata szempontjából lényegesek. 

Iohannes Beleth a temetés helyének megnevezésére több lehet séget is felsorol: 

coemeterium, poliandrum, andropolis, sepulcrum, mausoleum, dormitorium, tumulus, 

monumentum, ergastulum, sarcophagus, piramis, mindegyikhez etimológiát is közöl. 

Ugyanakkor megállapítja, hogy a halott szempontjából az eltemetés helyének nincs 

jelent sége, kivéve az olyan eseteket, amikor arra méltatlanokat temetnek el templomban, 

ezt ugyanis ártalmasnak tartja. Utalásszer en felidéz két exemplumot, amelyekben az 

ugyanezen téma kapcsán Pelbártnál is megjelen  szövegek variánsaira ismerhetünk.582 A 

                                                 
580 LAUWERS, Michel, La Mémoire des ancêres, le souci des morts – Mortes, rites et société au Moyen Âge, 
(Diocèse de Liège, XIe-XIIIe siècles), Beauchesne Éditeur, Paris, 1997. 69. 
581 Lauwers idézett m vében Isidorustól Aquinói Szent Tamásig tekinti át azon egyházatyák és egyháztanítók 
sorát, akik a halálról nyilatkozva az augustinusi hagyományt követik és hivatkozzák. LAUWERS, i.m. 69–72.  
582 Beleth, Summa de ecclesiasticis officiis, CCCM 41/A, 306.: „Obesse autem potest locus, ut si quis 
sepeliatur in ecclesia et non sit dignus. Quidam enim prophanus sepultus erat in ecclesia quadam, ut legitur, et 
vox audita est cuidam religioso, forte angelus fuit, et ait: Vade et dic illi episcopo, ut prophanum illum in 
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templomi temetkezést illet en igen szigorúan fogalmaz, azok esetében tartja 

megengedhet nek, akik a templom patronálói, védelmez i voltak, másoknak a templom 

körül van lehet ségük temetkezni.583 Beleth kitér azokra az esetekre is, amikor valaki a 

körülmények miatt nem részesülhet szokványos egyházi temetésben. A harcban elesettek 

temetésér l a körülményekhez képest kell gondoskodni, míg a tengeren elhunytakat csak 

abban az esetben lehet vízbe dobni, lehet leg akkor is koporsóban, ha nincs elérhet  

közelségben valamilyen szárazföld.584 Bárhová is legyen azonban egy hív  eltemetve, 

keresztet kell a fejéhez tenni, hogy jelezze, az illet  keresztény volt, ill. hogy ezzel az 

ördögöt elriassza.585 Beleth a halottról való gondoskodás részének tekinti a holttest 

megmosdatását, hajának megnyírását, megborotválását és felöltöztetését, klerikusok 

esetében az egyházi rend határozza meg a feladott ruhát, hogy így várhassák az utolsó 

ítéletet, erre utal a holttest fejjel nyugatnak, lábbal keletnek történ  elhelyezése is.586 

Beleth a temetés történetének kialakulásáról beszélve feltételezi, hogy a sírás kezdett l 

hozzátartozik a szertartáshoz, példaként Mózes halálát említi.587 Az egyházi temetés 

lehet ségét l megfosztottak listája a középkori társadalom sajátos légkörét idézi Beleth 

szövegében. Említi a halálos b nöket elkövet ket, rablókat, házasságtör ket, játékokban, 

valószín leg lovagi tornákon, elhunytakat. Engedményeket tesz azonban azoknak a 

paráznáknak, akikr l bizonyítható, hogy b nbánatot tartottak, k eltemethet k egyházi 

szertartással. Érdekes kikötéssel beszél a különféle szokásos játékok, pl. labdajáték közben 

                                                                                                                                                    
ecclesia sepultum eiciat extra ecclesiam. Ille haec retulit episcopo, sed non acquievit, quare tricesimo die 
mortuus est. Item legitur de alio, qui sepultus fuit in ecclesia, postea inventa sunt ossa sepulti extra ecclesiam 
mane, linteamina vero remanserunt in loco.” 
583 I.h.: „Et sciendum, quod nullum corpus debet in ecclesia sepeliri, nisi corpora sanctorum patrum, qui 
dicuntur patroni, id est defensores. Ipsi enim meritis suis totam patriam defendunt. Sed circa ecclesiam debent 
sepeliri.” 
584 I.m. 307.: „Si vero aliquis interficiatur in obsidione vel in aliquo tumultu nec possit habere coemeterium, 
sepeliant eum, ubi possunt. Si vero moriatur in aequore, et terra fuerit vicina, navigent illuc et sepeliant eum 
ibi. Si vero remoti fuerint et videant insulam in medio mari, vertant illuc vela et sepeliant in insula. Si vero 
terram non videant, fiat ei domuncula de lignis, si possint haberi, et proiciatur in mari.” 
585 I.h.: „Sed nota, quod quando sepelitur Christianus, quocumque loco sepeliatur, semper debet crux apponi 
capiti illius ad designandum illum fuisse Christianum, vel quia diabolus multum timet hoc signum et timet 
accedere ad locum cruce insignitum.” 
586 I.m. 309.:„Debent autem mortui sepeliri sudariis induti et caligas debent habere circa tibias et solutares in 
pedibus, ut sic paratos se indicent ad iudicium, et capite posito versus occidentem et pedibus ad orientem. 
Clerici vero, si sint ordinati, illis indumentis, cum quibus ordinati fuerant. Si vero non habent ordines, more 
laicorum sepeliantur et tondantur et radantur. Omnium corpora lavari debent ad significandum, quod si anima 
per confessionem a culpa sit mundata, utrumque ad diem iudicii, scilicet anima et corpus, aeternam 
glorificationem habebit.”  
587 I.m. 311.: „Sed nota, quod mortuo Iosue, qui eos introduxerat in terram promissionis, non legitur populus 
flevisse, creditur tamen flevisse. (…) De Moyse autem, licet melior credatur fuisse, quam Iosue et de aliis, qui 
mortui sunt in deserto, populus flevisse dicitur.” 
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hirtelen elhunytakról, akiket ugyan el lehet temetni az Egyház temet jében, de zsoltárok és 

szertartás nélkül.588 A szülésben meghalt anya holtteste nem vihet  be a templomba, de 

eltemethet  a temet ben egyházi szertartással, ugyanez gyermekére nem vonatkozik, így 

azt méhéb l el kell távolítani és a temet n kívül kell elhelyezni.589 Beleth ebbe a 

kategóriába sorolja az öngyilkosokat is.590  Az elhunyt lelkekért az életben maradtak négy 

dolgot tehetnek, imádkozhatnak, alamizsnát adhatnak, böjtölhetnek és misét mondathatnak. 

A Pelbártnál szerepl  tételes, táblázatban közölt szertartásmagyarázat szempontjai közül a 

következ ket találjuk meg Beleth szövegében. (62. táblázat) 

Iohannes Beleth 
campanae ut populus audiens oret pro eo 
aqua benedicta ne ad corpus daemones accedant, qui multum timent aquam benedictam 
thus propter foetorem corporis removendum 

ut ad sabbatum animarum citius valeant ervenire Per septem ergo dies  
mortuis nostris officia 
facimus 

Propter septenarium animae et corporis. Anima enim tres habet vires: 
rationabilitatem, concupiscibilitatem, irascibilitatem. Corpus vero ex 
quattuor elementis constat. Ut ergo peccata, quae homo commisit per haec 
septem, deleantur. 

Tricenarium Ter decem triginta faciunt. Per ter Trinitatem, per decem decalogum 
intelligimus. Tricenarium igitur mortuis ideo facimus, ut quod in 
observatione decem praeceptorum contra Trinitatem peccaverunt, eis Dei 
misericordia condonetur. 

62. táblázat 

 

Bár Beleth valamennyi Pelbárt által is említett momentumra utal, de nem mindegyikhez 

f z magyarázatot, ezért a szövege alapján összeállított táblázat szükségszer en kevesebb 

elemet tartalmaz, mint Pelbárté. Magyarázatai bizonyos esetben nem is hordoznak 

allegorikus jelentést, így például említi a halottakért mondott miséket, alamizsnáskodást és 

imákat, de ezekhez nem f z magyarázatot. A gyertyák mise keretén belül való használatára 

is csak utal,591 a tömjén alkalmazását pedig a bomló test b zének el zésével indokolja. A 

szenteltvíz itt, Pelbárttól eltér en, az ördögök el zését szolgálja. A haláleset évfordulóján 

                                                 
588 I.m. 308.: „Nullus enim in maleficio suo interfectus sepeliri debet in coemeterio, ut latro, si interficiatur in 
latrocinio – et intellige maleficium, si sit mortale peccatum – nec interfectus in adulterio, nec interfectus in 
ludis gentilium. Si vero subito moriatur in ludis consuetis ut in ludo pilae, potest sepeliri in coemeterio, et 
sine psalmis et sine obsequiis. Si aliquis rediens de lupanari vel de alio loco, ubi fornicatus sit, et in via 
occidatur, vel aliquo casu inconfitens moriatur, si legitimis testibus potest probari eum fuisse fornicatum nec 
postea confessum, in coemeterio non sepeliatur. Si non potest probari, sepeliatur.”  
589 I.m. 309.: „Mulier si moriatur in partu, non debet poni in ecclesia, sed extra ecclesiam dicatur ei 
obsequium et postea sepeliatur in coemeterio, sed puer extrahatur de ventre eius et sepeliatur extra 
coemeterium.” 
590 I.h.: „Qui mortem propria manu asciscunt, non debent in coemeterio habere sepulturam.” 
591 I.m. 318.: „in quibusdam ecclesiis datur unicuique condela in choro in una manu et oblata in alia, et lecto 
evangelio ea offerrunt sacerdoti pro mortuo, et tunc cantatur iste versus: Hostias et preces.” 
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mondott misér l nem beszél, ugyanakkor a negyvenedik, ill. ötvenedik napon való 

megemlékezésr l allegorikus értelmezést is közöl.592 Említi a halottakért végezhet  

kilencedet is, mely a léleknek a kilenc angyali kar közé érkezését szimbolizálja, de mivel 

ez a szokás olyan népekt l ered, akik a kilencedik napon helyezik sírba halottaikat, ezért 

ezt elutasítja.593 A hetedik napon mondott imát másként értelmezi, mint Pelbárt, mert a 

lélek három képességével és a testet alkotó négy elemmel hozza összefügésbe, és így a test 

és lélek által elkövetett b nök jelöl jévé válik. A harmincadik napon végzett 

megemlékezést ugyanabból a számmisztikai megközelítésb l magyarázza, mint Pelbárt. A 

harangozást illet en azt is fontosnak tartja, hogy a hívek ebb l megtudhatják, hogy kit 

temetnek, mivel a n knek kétszer, a férfiaknak háromszor harangoznak, míg a 

klerikusoknak annyiszor, ahány egyházi rendet viseltek.594 A két szövegmagyarázat közti 

különbség oka, hogy Beleth szövege, mivel más m fajt is képvisel, más logika szerint 

építkezik, mint Pelbárté,  a szertartás egészér l beszél, sokkal részletesebben, mint a 

prédikátor, így olyan momentumokhoz, esetenként liturgikus szövegekhez f z 

magyarázatot, amit viszont Pelbárt nem is szerepeltet. 

Sicardus Cremonensis Mitrale cím  m vében Belethez nagyon hasonló szempontok 

szerint, de kevésbé részletesen foglalkozik a temetésre vonatkozó szabályokkal, ill. a 

temetés szertartásával. A temetkezés helyének megnevezésére ugyanazokat a kifejezéseket 

és etimológiákat szerepelteti,595 majd ezzel kapcsolatban foglakozik az egyházi temetésb l, 

                                                 
592 I.m. 313.: „Sunt similiter quidam, qui quinquagenarium faciunt, alii quadragenarium, et utrique satis 
rationabiliter facere videtur. Qui quinquagenarium faciunt, ab Abraham videntur sumere occasionem, qui 
Domino volenti subvertere Sodomam quaesivit: Domine, si quinquaginta isti fuerint ibi, numquid destrues 
eos? Et respondit: Non. (…) Quinquagenarius numerus perfectus est et significat iubileum annum, id est 
octavam aetatem, in qua erit remissio et plena libertas. Ut ergo animae mortuorum plenariam libertatem et 
suorum peccatorum remissionem adipiscantur, quinquaginta diebus pro illis a quibusdam celebratur officium. 
Quadragenarium vero ideo quidam faciunt, ut quod illi, qui decesserunt, transgressi sunt in decem praeceptis 
legis et in doctrina quattuor evangeliorum, sibi condonetur.” 
593 I.m. 313.: „Novendial vero, id est officium novem dierum, quod quidam faciunt. Licet hac consideratione 
hoc faciant, ut per eorum officium animae mortuorum a poenis liberentur et novem ordinibus angelorum 
associentur, non tamen approbatur, sed interdicitur, quoniam a gentilibus sumptum esse videtur, qui nono die 
cineres suorum in bustis recondebant.” 
594 I.m. 317.: „pro muliere bis, quoniam ipsa invenit alteritatem. Ipsa enim primo fecit hominem a Deo 
alienari, quare secundus dies non habuit benedictionem. Pro viro ter pulsatur, quia primo inventa est trinitas 
in homine. Primo enim formatus est Adam de terra, deinde mulier ex Adam, postea homo procreatus est est 
ex utroque, et ita est ibi trinitas. Pro clerico tot vicibus, quot ordines habet.” N k és férfiak 
megkülönböztetésével kapcsolatban szinte közhelyszer en hangzik el a b nbeesés, az Istent l való elszakadás 
problémája, mely liturgikus rendelkezések esetén is hivatkozási ponttá vált a középkor folyamán. Err l: 
MCLAUGHLIN, Megan, Women and men = Christianity in Western Europe c. 1100 – c. 1500. ed., RUBIN, Miri 
– SIMONS, Walter, Cambridge University Press, Cambridge, 2009. 187–199. 
595 Sicardus, Mitrale, CCCM 228, 673.: Sicardus említi a sepulcrum, coemeterium, polyandrum, andropolis, 
mausoleum, dormitorium, tumulus, ergasterium, sarcophagus, pyramis kifejezéseket és etimológiájukat. 
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egyházi temet b l kirekesztettek felsorolásával. A zsidók és pogányok mellett említi a 

halálos b nben, b nbánat nélkül elhunytakat, rablót, házasságtör t, lovagi tornán vagy 

jogtalan háborúban elesett katonát, eretneket, kiközösítettet, öngyilkost, akiket úgy kell 

eltemetni, mint a szamarat.596 A liturgiakommentárok szívesen használják a Jeremiás 

könyvéb l származó kifejezést az egyházi temetésb l kirekesztettek elföldelésének 

jelölésére.597 Sicardus a labdajátékot játszók mellett a játékkerékkel játszókat, táncolókat és 

fürd z ket is eltemethet nek tartja hirtelen haláluk esetén, mivel – bár olyat tettek, amit 

nem lett volna szabad – de viselkedésükkel nem ártottak senkinek.598 Véleménye 

figyelemreméltónak mondható a szabadid  eltöltésére, különösen a táncra vonatkozóan, 

amir l a prédikátorok vagy gyóntatói segédkönyvek igen szigorúan, a halálos b nök között 

nyilatkoznak.599 Hozzáteszi azonban, hogy egyesek szerint a temetésnek zsoltárok és 

szertartás nélkül kell történnie, de ezzel kapcsolatban nem foglal állást. A Mitrale Belethez 

hasonló álláspontot képvisel a szülés közben elhunyt anyákkal és gyermekükkel 

kapcsolatban.600 

A temetés helyét illet en Sicardus is hangsúlyozza, hogy bizonyos esetekben nem lehet 

temet ben elhelyezni az elhunytakat. A tengeren történt haláleset kapcsán megjegyzi, hogy 

érdemes az elhunyt mellé pénzt is tenni, hogy ha esetleg valaki megtalálja a tetemet, legyen 

mib l földbe temettetnie.601 Belethtel azonos álláspontot képvisel abban is, hogy az elhunyt 

                                                 
596 I.m. 674.: „In coemeterio igitur Christianorum non nisi Christianum convenit sepeliri, non Iudaeum, non 
paganum, sed nec quemlibet Christianum: nullus enim interfectus in maleficio sepeliatur in coemeterio, ut 
latro in latrocinio, adulter in adulterio, miles in hastiludio, pedes in fustiludio, bellator in bello non iusto, 
haereticus, excommunicatus, et sui ipsius homicida. Omnes ii sepeliantur sepultura asini, nisi probatum fuerit 
eos cum poenitentia transivisse vel sacerdotem aut poenitentiam petivisse; similiter et quem de lupanari aut 
loco consimili exire constitit, si in ipso exitu moriatur, eadem sepultura, scilicet asini sepeliatur, nisi, ut supra 
probatum fuerit, eum poenitentiam habuisse vel petivisse.”  
597 Ier 22,19: „Sepultura asini sepelietur, putrefactus et projectus extra portas Ierusalem.” A kifejezés 
Belethnél is megjelenik, Beleth, Summa de ecclesiasticis officiis, CCCM 41/A, 309. 
598 Sicardus, Mitrale, CCCM 228, 674–675.: „At si quis in ludo pilae vel trochi, choreae vel balnei vel 
similium subito moriatur, poterit in coemeterio sepeliri, quia licet faceret, quod facere non deberet, tamen 
nemini nocere intendebat; sed quia mundialibus occupabatur, aiunt quidam, qoud sine psalmis et ceteris 
mortuorum exsequiis sepeliatur.” 
599 A táncról ld. a 4.2.2. fejezetet, továbbá: BÁRCZI, Ars compilandi, 413–439.; MEWS Constant J., Liturgist 
and Dance in the Twelfth Century – The Witness of John Beleth and Sicard of Cremona, Church History 78 
(2009) 512–548.  
600 Sicardus, Mitrale, CCCM 228, 675.: „At si cum puero in ventre decesserit, de ventre puer abstahatur et 
mortuus extra coemeterium sepeliatur.” 
601 I.h.: „Si quis autem in aequore moriatur, si terra vicina fuerit, illuc navigent ad eum sepeliendum, alioquin 
in capsella cum pecunia, si habet, includatur et in mare proiciatur, ut qui cum invenerit, sciat se pretium 
accipere, quo eum terrae debeat commendare.” 
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feje mellé keresztet tegyenek, és lábbal keleti irányba helyezzék el.602 A holttestr l való 

gondoskodáshoz Sicardusnál is hozzátartozik a test megmosdatása, a haj megnyírását és a 

borotválást azonban csak a klerikusok esetén hangsúlyozza.603 A Mitrale szövegében is 

megtalálhatók a temetés Pelbártnál magyarázott momentumai, de szintén Belethez 

hasonlóan nem épülnek a prédikátoréhoz hasonló rendszerré. (63. táblázat) 

Sicardus Cremonensis 
campanae ut populus audiens oret pro eo 
aqua benedicta propter illusiones daemonum 

propter foetorem vitandum  thus 
ad ostendendum, quod mortuis prosit auxilium orationum 
ut ad animarum perveniat sabbatismum 
ut eis dimittatur universitas delictorum, septenarius etenim universitatis est numerus, 
quia totum hominem comprehendit, anima enim tres habet vires, rationabilitatem, 
concupiscibiliatem, irascibilitatem, corpus autem quattuor elementa vel quattuor 
humores. 

septenarium 

Intercedimus pro peccatis, quae mente commisere et corpore. 
ut per decem praeceptorum observationem perveniant ad sanctae Trinitatis 
perfruitionem 

tricenarium 

ut per oratones emendetur, quod in fide Trinitatis et opere decalogi deliquere 
ut de annis calamitatis perveniatur ad annum aeternitatis anniversarium 
Sicut anniversarium sanctorum celebramus ad ipsorum honorem et nostram utilitatem, 
sic etiam defunctorum ad ipsorum utilitatem et nostram devotionem, sperantes eos 
aliquando ad sanctorum consortium transituros. 

63. táblázat 

 

A Sicardus magyarázatai lényegében megegyeznek Belethével, ám itt már megjelenik a 

tömjénezéssel kapcsolatban a szertartás allegorikus értelme, valamint a szerz  kitér az 

elhalálozás évfordulóján történ  megemlékezésre is, melyr l ugyanolyan értelemben 

beszél, mint Pelbárt. A halálesetet követ  kilencedet Belethez hasonló érvek mentén 

elutasítja,604 a negyvenedik és ötvenedik napon történ  megemlékezésr l t le némileg 

eltér  magyarázatot közöl.605 Mindezek mellett még a századik napon való megemlékezés 

                                                 
602 I.h.: „Illud autem notabile est, quod ubicunque Christianus extra coemeterium sepelitur, crux capiti 
apponatur,” (…) Esto autem quilibet sic sepeliendus, ut capite posito ad occidentem, pedes dirigat ad 
orientem.”  
603 I.m., 671.: „Sed attende, quod antequam ad ecclesiam deferatur, lavetur ad significandum, quod si anima 
per confessionem fuerit a culpa mandata, utrumque in die iudicii, corpus et anima glorificationem et 
munditiam consequetur aeternam. (…) Clerici vero tondeantur et radantur, et induti vestes sui ordinis 
sepeliantur.” 
604 I.m., 666–667.: „Quidam celebrant novenarium, ut a poenis liberati associentur novem ordinibus 
angelorum, non tamen approbatur, sed interdicitur, quoniam a gentilibus introductum esse videtur, qui 
mortuos suos novem diebus lugebant et in nona die cineres recondebant.” 
605 I.m., 667.: ”Quidam addunt quadragenarium et quinquagenarium, ut per afflictionem poenitentiae 
perveniant ad iubilationem. Quadragenarius namque numerus est poenitentiae propter quadragesimam populi 
afflictionem et quadragesimam Iesu Christi, et quia ex suis partibus aggregatis surgit in quinquagenarium, qui 
significat iubileum et annum remissionis, quia per contricionem et afflictionem pervenitur ad peccatorum 
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gyakorlatát is ismeri.606 A szenteltvíz alkalmazása nála is az ördögök távoltartására szolgál, 

ami eltér Pelbárt felfogásától. Beleth és Sicardus szövegeinek összehasonlítása alapján úgy 

t nik, Sicardus jobban ragaszkodik az esetenként többféle allegorikus magyarázat 

alkalmazásához, aminek köszönhet en Pelbárt szövegével is több kapcsolódást mutat. 

Durantus Rationaléjának mondanivalója a holttestet megillet  gondoskodásról 

összecseng mindazzal, amit az el z  két liturgiakommentárból is megtudhattunk,607 ám 

nem beszél az egyházi temetést l megfosztottakról, sem általában a temetés helyér l. A 

szöveg az elhunytakat megillet  liturgikus szertartások értelmezése mellett igen részletesen 

foglalkozik a szuffrágiumoknak a lelkek megmentésében betöltött szerepével. Durantus az 

elhunytakat négy csoportba sorolja, melyben felismerhetjük azt a Szent Ágostonnak 

tulajdonított négy kategóriát, amit Pelbárt az apostolok oszlásának ünnepén alkalmaz az 

emberi jóság és b nösség fokozatainak megkülönböztetésére.608 A szuffrágiumok, vagyis 

az imák, alamizsna, böjt és misék a négy kategória közül leginkább a közepesen jók 

számára hasznosak, a közepesen rosszak az egyháztanítók egy része szerint juthatnak csak 

a Purgatóriumba, mások a kárhozottak közé sorolják ket, így a kegyes cselekedetek 

legfeljebb enyhíthetik a büntetésüket.609 A rítus liturgikus szövegeinek elemzéséb l 

                                                                                                                                                    
remissionem, ad octavam aetatem, in qua erit remissio et plena libertas, vel ideo celebrant quadragenarium et 
quinquagenarium, ut condonetur eis per orationes viventium quidquid commisere in transgressione decem 
praeceptorum et quattuor evangeliorum et quinque sensuum.” 
606 I.h.: „Centesimum diem ea constat indagine celebrandum, ut mortui transeant a laeva in dexteram, a militia 
in triumphum, a terra in caelum, a miseria in gloriam, a morte in vitam.” 
607 Durantus is hangsúlyozza a holttest megmosdatását és felöltöztetését, a lábak keletre tájolását, azok 
esetében pedig, akiket nem temet ben hantoltak el, a fej mellett egy kereszt elhelyezését. Durantus, 
Rationale, CCCM 140/B, 98–100.: „Deinde corpus, nisi vivens noviter inunctus fuerit, debet lavari ad 
significandum, quid si anima per confessionem et contritionem a culpa mundata sit, utrumque, scilicet anima 
et corpus aeternam glorificationem et claritatem in die iudicii consequetur.” (...) „Debet autem quis sic 
sepeliri ut capite ad occidentem posito, pedes dirigat ad orientem, in quo quasi ipsa positione orat et innuit 
quod promptus est ut de occasu festinet ad ortum, de mundo ad saeculum. Et in quocumque loco extra 
coemeterium Christianus sepeliatur, semper crux capiti illius apponi debet.” (…) „Debent quoque fideles 
Christiani sepeliri induti sudariis (…) Nec debent induti vestibus communibus, prout in Italia fit; et ut quidam 
dicunt debent habere caligas circa tibias et subtelares in pedibus, ut per hoc ipsos esse paratos ad iudicium 
represententur.” 
608 Ld. a 4.3.2. fejezetben. A lelkek ilyen típusú kategorizálásához valóban mintául szolgálhatott Augustinus 
korábban említett Enchiridion cím  m vének következ  megállapítása: „Cum ergo sacrificia, sive altaris sive 
quarumcumque elemosynarum, pro baptizatis defunctis omnibus offeruntur, pro valde bonis gratiarum 
actiones sunt, pro non valde bonis propitiationes sunt, pro valde malis etiam si nulla sunt adiumenta 
mortuorum qualescumque vivorum consolationes sunt. Quibus autem prosunt, aut ad hoc prosunt ut sit plena 
remissio, aut certe ut tolerabilior fiat ipsa damnatio.” Augustinus, Enchiridion ad Laurentinum de fide et spe 
et caritate, Brepols, Turnhout, 1969. (CCSL 46) 108. 
609 Durantus, Rationale, CCCM 140/B, 91.: ”Et nota, quod suffragia, quae fiunt in Ecclesia pro defunctis 
valde bonis, actiones sunt gratiarum: ille enim animae, quae sunt perfecte bonae statim cum egredientur a 
corporibus evolant ad caelos, nec subsidiis nostris egent. Pro valde malis, fiunt qualescumque consolationes 
vivorum. Eis enim subsidia nostra non prosunt quoniam animae illorum statim descendunt in Infernum. Pro 
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bontakozik ki annak megállapítása, hogy a temetési szertartáshoz alapvet en a szomorúság 

illik.610 A Rationale szövege alapján elkészített táblázatból jól látható a szertartás egyes 

momentumainak, eszközeinek eddigiekkel lényegében megegyez  értelmezése azzal 

együtt, hogy Durantus lehet leg több értelmezési lehet séget közöl. (64. táblázat) 

Durantus 
campanae ut populus hoc audiens oret pro illo 
aqua 
benedicta 

ne daemones ad corpus accedant 

propter foetorem corporis removendum 
ut defunctus Creatori suo acceptabilem bonorum operum intelligatur obtulisse  

thus 

ad ostendendum, quod defunctis prosit auxilium orationis 
ut defunctus ad sabbatum aeternae quietis citius valeat pervenire 
ut ei remittantur omnia peccata, quae commisit in vita, quae per septem dies ducitur 
Propter septenarium animae et corporis; anima enim tres vires habet, videlicet 
rationabilitatem, concupiscibiliatem, irascibilitatem; corpus vero ex quattuor constat 
elementis; ut ergo peccata, quae homo per hoc septenarium commisit, deleantur. 

septenarium 

Sicut filii Iacob defuncti fleverunt per septem dies, ita et Ecclesia pro suis defunctis 
celebrat officium septem diebus. 
Filii Israel tot diebus fleverunt Moysen et Aaron. 
Ter decem faciunt triginta: per ter enim Trinitatem, per decem vero decalogum 
intelligimus. Tricenarium igitur mortuis facimus, ut quod in observatione decalogi seu 
praeceptorum Christi et contra Trinitatem peccaverunt, eis Dei misericordia 
condonetur. 

tricenarium 

Quia numerus lunae triginta diebus perficitur, ideo trigesima die vel triginta diebus fit 
mortuis officium, ut opera eorum coram Deo esse plena intelligantur. 
ut defuncti de annis calamitatis perveniant ad annos aeternitatis 
Sicut sanctorum anniversarium ad ipsorum honorem et nostram utilitatem celebramus, 
sic et anniversarium defunctorum ad ipsorum utilitatem et nostram devotionem. 

anniversarium 

Dies anniversarii pro defunctis ideo repetitur, quoniam, secundum Augustinum, qualiter 
sit eis in alia vita, nescimus, et melius est ut esi suersit beneficium nostrum, quam desit.  

64. táblázat 

 

A harangozás különféle módjairól m ve egy korábbi fejezetében beszél részletesen, ahol a 

Sicardusnál is megismert szempontokat ismétli a n kre, férfiakra és klerikusokra 

vonatkozóan. Azt is hozzáteszi, hogy a halál beálltakor, a menet templomba vonulásakor, 

valamint a sírhelyhez haladáskor kell szólni a harangoknak.611 A szenteltvíz a két korábbi 

                                                                                                                                                    
mediocriter bonis, qui scilicet sunt in Purgatorio, fiunt expiationes. Pro mediocriter malis, qui scilicet sunt in 
Inferno, fiunt propitiationes sive poenarum mitigationes, nam secundum Augustinum, quibus prosunt aut 
prosunt, ut sit plena remissio aut certe ut tolerabilior fiat damnatio. Quidam tamen pro eodem sumunt 
mediocriter bonos et mediocriter malos, quos vocant non valde bonos, qui videlicet intrant Purgatorium, qui 
viventes iniunctam poenitentiam non perfecerunt, quibus prosunt orationes, elemosynae, ieiunia et sacrificia, 
quae pro eis fiunt, nam ut dicunt eis, qui sunt in Inferno nihil prosunt.” 
610 I.m., 95.: „Mors etenim est vindicta peccati, unde ubi peccatum, ibi tenebrae, nec debet esse laetitia nec 
canticorum laetitiae decantatio, ubi est luctus et contristatio mentis, et exsequiae pro mortuis celebrantur cum 
luctu.” 
611 I.m., 56.: „Verum, aliquo moriente, campanae debent pulsari, ut populus hoc audiens oret pro illo. Pro 
muliere quidem bis, pro eo, quod ipsa invenit alteritatem, primo enim fecit hominem alienari a Deo, quare 
secunda dies non habet benedictionem. Pro viro vero ter pulsatur, quia primo inventa est in homine trinitas, 
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szerz höz hasonlóan az ördögök el zését szolgálja, míg a tömjén használatának harmadik 

értelmeként az elhunyt jócselekedeteit említi meg a Rationale. A heted magyarázatakor 

megjelenik a Pelbártnál is szerepl  értelmezés, a hetenként elkövetett b nök sora, és 

ószövetségi el képet is szerepeltet, ahogy a harmincad esetében is. Ez utóbbi a Pelbártnál 

és a két fenti szerz nél is alkalmazott számkombinációra épül. Új elem a Hold járására 

való utalás. Az évenkénti megemlékezés értelme összhangban van Sicardus és Pelbárt 

felfogásával, ami kiegészül egy ágostoni figyelmeztetéssel. Durantus is ismerteti a temetés 

negyvenedik és ötvenedik, valamint századik napján szokásos megemlékezéseket, ezeket 

Sicardussal azonos módon értelmezi,612 s t további lehet ségekkel egészíti ki.613  

A bemutatott liturgiakommentárok a temetési szertartás egészét értelmezik, így 

szövegeikb l többnyire kiemelhet k a Pelbártnál megtalálható momentumok és ezek 

értelmezési lehet ségei. Fontos megjegyezni azonban, hogy amir l Pelbárt beszél, az nem 

feltétlenül azonos hangsúllyal jelenik meg a liturgiakommentárokban, például a gyertyák 

alkalmazásra csak egyetlen utalást találhatunk a vizsgált szövegekben, míg Pelbártnál ez az 

els  helyen szerepel. A halottakért végzett szuffrágiumokról a kommentátorok mind szót 

ejtenek, de ezek nem válnak egy allegorikus értelmezés részéve, lényegében jelent ségüket 

hangsúlyozzák. A halott felöltöztetése is inkább a holttestet megillet  gondoskodás részét 

képezi, maga a ruha sem hordoz azon túl jelentést, hogy adott esetben kifejezi az elhunyt 

státuszát. Egészében véve megállapítható, hogy a liturgiakommentárok orientálják a 

temetkezésr l való gondolkodás alapvet  témáit, Pelbártnak a szertartásra vonatkozó 

allegorikus értelmezése követi a liturgiakommentárok látásmódját és módszerét, mégis 

azoktól eltér , sajátos rendszerré épül fel nála. Hogy mennyiben tekinthet  ez a 

                                                                                                                                                    
primo enim formatus est Adam de terra, deinde mulier ex Adam, postea homo creatus est ab utroque, et ita est 
ibi trinitas. Si autem clericus sit, tot vicibus impulsatur, quot ordines habuit ipse. Ad ultimum vero compulsari 
debet cum omnibus campanis, ut ita sciat populus pro quo sit orandum. Debet etiam compulsari quando funus 
ad ecclesiam et quando de ecclesia ad tumulum deportatur. 
612 I.m., 88–89.  
613 A temetést követ  három napon, ill. harmadik napon történ  megemlékezést a hármas számhoz 
kapcsolható közismert megfelelésekkel értelmezi. I.m. 87.: „Nota autem, quod quidam faciunt memoriam pro 
defunctis die tertia, seu per tres dies, repraesentantes triduanam Domini sepulturam, seu respectum habentes 
ad resurrectionem Christi, qui tertia die resurrexit, resurectionem cum Christo mortuis peroptantes, seu ad 
Trinitatem, vel ut quod viventes tripliciter peccaverunt, videlicet cogitatione, verbo et opere, remittatur 
eisdem.” A hatvanadik napon történ  megemlékezés értelmezéséhez az ún. hatvanad vasárnapra utal, ill. 
annak liturgiájára, amely az egyház fájdalmát fejezi ki jegyese távolléte miatt. I.m., 89.: „Alii sexagenarium, 
pro eo, quod sexagesima signifcat maerorem Ecclesiae propter abstinentiam sponsi, et ei in consolationem 
duae alae dantur, ut dictum est in sexta parte sub Dominica Sexagesimae. Sic et hii repraesentant maerorem 
propter abstinentiam defuncti sui, in quorum consolationem et animae defuncti expiationem sacrificium 
Domino offertur et pauperibus elemosinae largiuntur.” 
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szövegalkotási eljárás egyéni leleménynek, arra rávilágít a kortárs sermonariumok 

vizsgálata.  

 

4.4.6. Kortárs kiadású prédikációgy jtemények halottak napi beszédeinek 

temetésmagyarázatai 

 

A halottak napi prédikációk sorát végigolvasva megfigyelhetjük, hogy a téma igen nagy 

választási lehet séget biztosít a prédikátorok számára, és jellemz , hogy a szerz k 

leginkább a halál mibenlétével, a Purgatóriummal, az ott szenved  lelkek büntetésével és 

nekik nyújtható segítség lehet ségeivel foglalkoznak,614 és csak a prédikációk kisebb része 

érinti kimondottan a temetés szertartását, ám Pelbártnál jóval kisebb terjedelemben és 

hangsúllyal foglalkoznak a témával. Mivel a halottak emlékére szánt prédikációk igen nagy 

szövegkorpuszt képeznek, így az áttekinthet ség kedvéért a következ kben azokat a 

szövegrészeket emeltem ki, melyek az összehasonlítás szempontjából jelent séggel bírnak. 

Annak ellenére, hogy Iacobus de Voragine kilenc beszédet kínál a halottakról való 

emlékezés ünnepére, közülük csak az els ben jelenik meg némi liturgikus utalás. A sermo a 

halálról való folytonos gondolkodás hasznosságát taglalja, mely lehet vé teszi a hívek 

számára, hogy felkészüljenek saját halálukra. Az életb l való távozás gyötrelmes 

folyamatának érzékeltetésére a prédikátor az út metaforáját használja, ehhez a képhez 

illeszti a haldokló által végzett utolsó szentáldozás, az ún viaticum, szent útravaló 

fontosságának hangsúlyozását és magyarázatát. Az út négy tulajdonságának megfelel en a 

viaticum négy értelemben jelenik meg: a hosszú úton felfrissülés, a veszélyes úton a 

támadásokat elhárító öklöz , a homályos úton fényes lámpa, a bizonytalan úton pedig 

vezet .615 A beszéd folytatásában nem esik szó a halotti szertartás egyéb elemeir l, a 

szöveg a halálról való gondolkodás üdvös voltának kifejtésével folytatódik. 

                                                 
614 Egyes kutatók szívesen hangsúlyozzák a halottak napi prédikációk és az azokban szerepl  exemplumok 
félelemkelt  jellegét, de az összehasonlításból reményeim szerint látható lesz, hogy az összkép jóval 
árnyaltabb. Ld. ALEXANDRE-BIDON, Danielle, La Mort au Moyen Âge – XIIIe–XIVe siècles, Hachette 
Littérature, Paris, 1998. 38. 
615 Iacobus de Voragine, Sermo I. de commemoratio animarum 368.: „Secundo nos debemus memorari viam 
tam formidulosam. Ps.: In via hac, qua ambulabam absconderunt superbi laqueum mihi. Ideo talibus debet 
dari viaticum et corpus dominicum. Via enim illa est longa, ideo sibi datur ad reficiendum, II. Sm XXX.: 
Surge, comede grande enim tibi restat via. Via enim illa est periculosa, ideo sibi datur tanquam pugil ad 
defendendum, Iob XVII.: Pone me iuxta te et cuiusvis manus pugnet contra me. Est autem huiusmodi via 
tenebrosa, ideo datur sibi tanquam lucerna splendens ad illuminandum, Io VIII.: Ego sum lux mundi etc. Est 



 186 

Franciscus de Mayronis három halottak napi beszédének néhány részlete hozható 

összefüggésbe a Pelbártnál megjelen  témakörökkel. Az els  beszédben a szuffrágiumok 

hatékonysága kapcsán az elhunyt lelkek ugyanazon négy kategóriája jelenik meg 

Ágostonra hivatkozva, amit a Rationale szövegében is láthatunk, és ami Pelbártnál is 

szerepel, más összefüggésben, ám itt a közepesen rosszakat a szerz  egyértelm en a 

kárhozottak közé sorolja, így a szuffrágiumok kizárólag a közepesen jóknak segíthetnek.616 

A harmadik beszéd, melynek f  témája a halálról való gondolkodás üdvös volta, 

tizenkettedik artikulusában visszatér a szuffrágiumok tárgyalására, megnevezi fajtáit, 

melyeket az él k végezhetnek elhunyt szerettük lelkéért, de mindez nem a temetés 

szertartásához kapcsolva jelenik meg a beszédben, csupán a hívek lelki haszna 

szempontjából.617 A második sermo kilencedik pontja hangsúlyozza a haldokló számára 

nyújtható utolsó szentségek, a gyónás, szentáldozás, utolsó kenet és lélekajánlás 

jelent ségét, itt is anélkül, hogy ezek bármiféle összefügg  liturgiamagyarázat részét 

képeznék.618 A három beszédet követ  traktátusban azonban található egy utalás a temetési 

szertartás elemeire, ill. ezek lelki értelmezési lehet ségére. Az elmélkedés tizedik 

artikulusában a temetést kísér  küls ségeknek a halott lelkére gyakorolt hasznát vizsgálva 

a szerz  Dionüsziosz Areopagitészre hivatkozva említi, hogy a harangozás, a gyertyák, a 

szenteltvíz, tömjén és a kereszt mind valamiféle lelki tartalomra utalnak, ám ezek kifejtése 

elmarad. A szerz  azt taglalja a továbbiakban, hogy milyen esetekben nem ér semmit az 

ünnepélyes rítus.619 A traktátus szövegének utalása úgy fogalmaz, mintha a szertartás 

                                                                                                                                                    
etiam via huiusmodi dubia et ignota, ideo sibi datur illud viaticum tanquam ductor ad praecedentum, Exo 
XV.: Dux fuisti in misericordia tua populo, quem redemisti.” 
616 Franciscus de Mayronis, Sermo I de omnium defunctorum, 291.: „Octava consideratio est, quibus prosunt 
illa suffragia. Ad hoc dicit Augustinus in libro De cura pro mortuis agenda, quia nulli proficiunt, nisi illi, 
qui sibi meruit in hac vita, ut ei proficiant. Et ideo non prosunt valde bonis, quia non indigent, nec valde 
malis, quia eis prodesse non possunt, nec mediocriter malis, quia habent solum poenam damni, sed solum 
prosunt mediocriter bonis, quia sunt membra corporis mystici.” 
617 Franciscus de Mayronis, Sermo III de omnium defunctorum, 301.: „Duodecimus articulus est, qualiter 
possumus eis subvenire. Primo per sacrificiorum divinissimam eucharistiam (…) secundo per orationum 
assiduitatem (…) tertio per elemosynarum benignitatem (…) quarto per ieiuniorum asperitatem. Si autem eis 
sic succurrimus, ipsi pro nobis succurrent, quando erunt in patria.” 
618

 Franciscus de Mayronis, Sermo II de omnium defunctorum, 297.: „Nona consideratio est, quae sunt 
morientium sacramenta. Dicitur autem, quod quattuor sunt mysteria, quae circa morientes perficiuntur in 
ecclesiastica hierarchia, scilicet primum sacramentum est confessio poenitentialis, secundum mysterium est 
communicatio sacramentalis, tertium est unctionis finalis, quartum est recommendatio spiritualis, quibus 
anima recommendatur Christo et angelis eius.” 
619 I.m., 307.: „Decimus articulus est de caeremoniis, quae sunt ab Ecclesia rationabiliter institutae ad 
designandum spiritualia, ut patet per Dionisium De ecclesiastica hierarchia c. VII. Tales autem 
caeremoniae sunt, scilicet campanarum pulsatio, caereorum illuminatio, aquae benedictae aspersio, incensi 
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eszközei és gesztusai valamiféle közismert spirituális jelentéssel rendelkeznének. A 

liturgiamagyarázatnak a semók helyett a traktátusban való szerepeltetése arra utal, hogy a 

szerz  nem tekinti a halálról való beszéd szerves részének a téma felvetését. 

Petrus de Palude négy halottak napi beszédéb l a második a Purgatórium és a 

purgatóriumi szenvedés mibenlétét tárgyalja. A beszéd els  divíziója hangsúlyozza, hogy a 

Purgatórium a büntetés helye, méghozzá a kemény büntetésé. E megállapításból kiindulva, 

Durantusra hivatkozva rövid liturgiamagyarázatot közöl, ami azonban más jelleg , mint 

amit Pelbártnál látunk. Petrus de Palude a halottakért mondott mise néhány elemét, 

pontosabban bizonyos elemek hiányát magyarázza: els ként a Gloria elhagyására utal, 

mivel az elhunytak nincsenek a dics ség állapotában, majd a békecsók hiányát említi, 

aminek az oka, hogy a béke helyett már nyugalomra van szükségük, ezért szerepel a 

misében a Requiem aeternam kezdet  introitus. Az evangélium felolvasásakor nem égnek 

gyertyák és a pap nem csókolja meg a könyvet, mivel a holtak még nincsenek az Istennel 

való teljes barátság állapotában, sem a teljes világosságban, ezért hangzik fel az örök 

világosság kívánsága, szintén az említett introitusban.620 Ezekután folytatódik a prédikáció 

gondolatmenete a purgatóriumbeli t z jellegének bemutatásával. Látható, hogy a 

liturgiamagyarázat ebben az esetben a Purgatóriumról szóló tanítást támasztja alá, annak 

mintegy teológiai tartalmát hitelesíti a liturgikus gyakorlatra történ  hivatkozással. 

Elgondolkodtató, hogy, míg Pelbártnál a gyertyák jelenlétét, addig itt a gyertyák hiányát 

támasztja alá ugyanazon idézet, és lényegében azonos szertartásról beszélve egyik szerz  a 

hiányt, míg a másik a tárgy igen hangsúlyos alkalmazását emeli ki.  

Már az eddigi látott példák is azt mutatják, hogy a szertartásmagyarázat nem tartozik 

szorosan a halottak napi beszédek témájához, s a szerz k bár ismerik a rítusmagyarázatot, 

ez derül ki a rövid utalásokból, az nem válik a beszédek meghatározó elemévé. 

Más prédikátoroknál a Pelbártnál felvetett témák közül inkább a temetés gyakorlatának 

indoklása, valamint az egyházi temetésb l kizártak köre válik hangsúlyossá. 

                                                                                                                                                    
thurificatio, crucis signatio, quae omnia pertinent ad virtutem latriae et ideo prosunt ex fide operantium tali, 
quae ibi fiunt.” 
620 Petrus de Palude, Sermo II. de animabus defunctorum, 564.: „Idcirco propter gravitatem poenae dicit 
Guillelmus in Rationali: In missa defunctorum non canitur Gloria, quia non sunt in ea. Non datur pax, quia 
pace non fruuntur, ideo petimus: Requiem aeternam dona eis, Domine. Nec osculum datur post evangelium, 
quia plenam amicitiam nondum habent, nec candelae accenduntur ad evangelium, quia non sunt in luce, sed 
in tenebris, ideo petimus in missa: Lux perpetua luceat eis.” 
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Iohannes Meffret sermonariumában négy halottak napi beszédet találunk. A negyedik 

sermo a Purgatóriumban szenved  lelkeknek nyújtható segítség lehet ségeivel foglalkozik, 

ezek közé sorolja magának a temetkezésnek a gyakorlatát, valamint a halottakról való 

rendszeres megemlékezést. A gondolatmenetet egy Galenusnak tulajdonított gyógymód 

ismertetésével indítja, mely szerint a felforralt harmat alkalmas a lázas betegek 

gyógyítására. Iohannitius De regimine sanitatis cím  m véb l pedig a friss harmat lázra 

gyakorolt jótékony hatását említi.621 E két példa misztikus értelméb l bontakozik ki, hogy 

mit is jelentenek a Purgatórium tüzében szenved  lelkek számára az él k szeretetb l 

fakadó jócselekedetei.622 Ezek közül els ként a temetés gyakorlatának fontosságát 

hangsúlyozza a prédikátor, melyet a delfinek példájával igazol, akik a természettudósok 

szerint nem hagyják a vízben elhunyt társaikat, hanem a tenger mélyének homokjába 

temetik, nehogy más állatok a tetemet elpusztítsák.623 Meffret az emberi történelemben 

Ábrahámhoz vezeti vissza a temetés gyakorlatának kialakulását, aki meggyászolta és 

eltemette feleségét, Sárát. Az  példájára hivatkozik arra vonatkozóan is, hogy a sírás, ha 

nem a reménytelenség érzéséb l fakad, természetes velejárója a szertartásnak.624 A 

temetéssel járó fény zésr l megállapítja, hogy az inkább az él k vigasztalására szolgál, de 

bizonyos társadalmi státusz esetén elvárhatónak tartja. Véleménye szerint a királyokat 

nagyobb pompával kell eltemetni, mint a katonákat, de a katonáknak több jár, mint az 

egyszer  polgároknak. A síremlékeket is hasznosnak véli, hiszen ezek fenntartják az 

                                                 
621 A 2. században élt, kés bb krisztianizált Galenus és a 9. századi keresztény arab szerz , Iohannitius 
(Hunayn Ibn Ishaq vagy Isagoge) a középkori orvoslás legmeghatározóbb szerz i. BILLER, Peter, Religion 
and Medicine in the Middle Ages, Boydell Press, Woodbridge, 2001. 9. és 27. 
622 Iohannes Meffret, Sermo IV. de animabus, 285.: „In requiem mortui requiescere fac memoriam eius et 
consolare illum in exitu Spiritus Sancti. Ecci. XXXVIII., et dicunt medicique homo patiens febres debet 
interdum portare rorem decoctum, a quo extinguitur ipsa febris. Ideo Galenus in Libro medicinalium ait: 
Dent medici rorem decoctum ipsis languidis et citius tunc consumitur ipsa febris. Cui consonat Iohannitius 
in Ysogogis De regimine sanitatis: qui rorem mane biberit omnem in se aestum exterminat et calorem. 
Cuius ratio est, quia ros virtute refrigerationis nobilem in superioribus affortitur partem mediante, qua febrem 
mitigat, calorem, quod extinguit. Mystice animae in Purgatorio calorem magnum patiuntur, quia sunt in igne, 
qui secundum Augustinum in libro de Purgatorio est durior, quam quicquid potest in hoc mundo videri vel 
excogitari, et quia nos Christiani adhuc superstites sumus eorum medici. Ideo debemus eas potare rore 
bonorum operum, qui est coctus in caritatis igne, quia illum a nobis petunt dicentes cum Esa. C. XLV.: 
Rorate caeli desuper, quod dicit: O, vos caelestes et fideles homines, rorem bonae operationis nobis desuper 
stillate.” 
623 I.h.: „De primo est notandum, dicunt naturales, delphines habent dilectionem magnam ad seipsos. Nam si 
unus in mari moritur, non insepultur relinquitur, sed alii ipsum sumentes in profundo arenae maris sepeliunt, 
ne a beluis devoretur.”  
624 I.h.: „Hanc nobilem virtutem secuti sunt antiqui patres, qui magnam curam circa sepulturam suorum 
mortuorum habuerunt, quorum unus fuit Abraam, de quo legitur Gen. XXIII., quod mortua Sara uxore sua 
venit, ut plangeret super eam et officium funeris impenderet et ille planctus fuit ex naturali pietate, quod est 
contra illos, qui ex desperatione plangunt mortuos suos, quod non est faciendum.” 
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elhunytak emlékét.625 Meffret tehát egyáltalán nem elutasító a különféle küls ségekkel 

szemben, ami talán annak is köszönhet , hogy a prédikáció a középkornak abban a 

szakaszában születik, amikor a hívekben már komoly igény van arra, hogy az elhunytak 

helyét sírkövek, feliratok is meg rizzék.626 A prédikáció további részében a 

Purgatóriumban szenved  lelkeknek nyújtható szuffrágiumok, a szentmise, a könyörgések, 

az alamizsna és a böjt jelent ségét taglalja. Látható, hogy Meffret másként alkalmazza a 

harmat metaforát, mint Pelbárt, nála az egész beszéd kiindulópontjává válik, míg Pelbártnál 

a liturgiamagyarázat részeként, a szenteltvízzel kapcsolatban jelenik meg, de ugyanúgy a 

purgatóriumbeli t z enyhítésére szolgál. Fontos ugyanakkor, hogy Meffretnél már 

hangsúlyosan megjelenik a témával kapcsolatban a temetés küls ségeinek és az életben 

maradottak viselkedésének aspektusa, vagyis egy jóval gyakorlatiasabb, a mindennapi 

életre vonatkozó tanítás válik a halottak napi beszéd témájává, ehhez azonban nem 

kapcsolódik a szertartás részletes magyarázata. 

Iohannes Herolt halottak napi beszédében az elhunyt lelkek túlvilági sorsával, különösen 

a purgatóriumi lelkek állapotával foglalkozik. A tanítás lényeges pontja az ott 

szenved knek nyújtható vigasztalási lehet ségek (consolationes) kifejtése. Vigasztalás 

származhat az angyaloktól is, de Herolt sermójában az emberi tevékenységre, köztük a 

szuffrágiumokra összpontosít. Tizenöt, általa szuffrágiumnak nevezett tényez t sorol fel, 

melyek a purgatóriumi szenvedést enyhítik. E tizenöt elem részben párhuzamba állítható 

Pelbárt beszédének liturgiamagyarázatával, mivel Herolt a szuffrágiumok között sorolja fel 

a temetési szertartás bizonyos alkotóelemeit, melyekhez magyarázatot is f z. Az 

összehasonlíthatóság érdekében Herolt magyarázatát táblázatba rendezve mutatom be. (65. 

táblázat) 

Iohannes Herolt  
Homini morienti datur candela ad manum, ut ipse 
Christus, qui est vera lux, eas de tenebris eripiat et 
sua aeterna luce illuminet. 

candelae accensae 

Circa feretrum locantur quattuor candelae, ut Deus 
ignoscat huic homini defuncto quicquid peccavit 

                                                 
625 I.m., 286.: „Animae exsequiae pomposae non sunt auxiliativae mortuis, quia plus sunt solatia vivorum, 
quam subsidia mortuorum. (…) Idcirco bonum est mortuos sepelire secundum status dignitatem, decentius 
enim debent sepeliri reges, quam milites, et honestius miles, quam simplex civis. Sepultis igitur corporibus 
supra sepulcra eorum est aliquid memoriale relinquendum, ne eorum statim obliviscamur.” 
626 A koraközépkor névtelen temetkezése után a 12. századtól jelennek meg a sírkövek és feliratok, el ször 
jeles személyiségek temetkezésekor, majd a gyakorlat egyre általánosabbá válik olyannyira, hogy a 14. 
században Európa bizonyos területein a halotti maszkok készítése is divatba jön, hogy az elhunyt emlékét 
minél tovább meg rizhessék. ARIÉS, Gyermek, család, halál, 378–379.  
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cogitatione, locutione, opere et omissione. 
In hoc desiderandum est, ut Deus velit illam 
animam eripere a foetore Purgatorii.  

thus 

Sicut fumus ascendit de thure accenso, sic devotio 
nostra ascendere dicitur in caelum. 

aqua benedicta Sicut ardor ignis praesentis temperatur per 
aspersionem aqua, sic ardor ignis Purgatorii 
temperetur huic animae mediante rore caeli gratiae 
et misericrdiae. 

panis et vinum ut Deus velit cibare illam animam esurientem et 
potare illam animam sitientem 

orationes ut ad modum captivorum, qui per se non possunt se 
ipsos per praeces suas liberare, ut er aliorum praeces 
absolvantur 

oblationes ut a debitis, quibus apud Deum obligatae sunt 
absolvantur 

sancti interpellantes nuntii, amici regis omnipotentis 
Sicut unum membrum aliquando atteritur vel 
vulneratur ut alterum sanetur. 

ieiunia, afflictiones et genuum flectiones 

Sicut in uno membro fit minutio, ut in alio membro 
fiat aegritudinis alleviatio. 

debita post se relicta solvere ------------ 
opera misericordiae ------------ 
testamenta relicta persolvere ------------ 
poenitentiae implere Ut eo minus haberent in Purgatorio exsolvere. 
vota solvere ------------ 
pro iniuriis et offensis defunctorum orare ------------ 
Celebrationes missarum Hoc est maximum et principalissimum suffragium 

animarum. 
65. táblázat 

 

A táblázatból látható, hogy a szöveg csak részben tekinthet  magyarázatnak, a kilencedik 

ponttól lényegében csak egyszer  felsorolás. Mint liturgiamagyarázat sem minden esetben 

követi a megszokott allegorizáló módszert, a prédikátor helyenként szívesebben alkalmaz 

hasonlatokat, hogy azokkal világítsa meg egy-egy gesztus jelent ségét.  A temetési 

szertartás liturgiájából Herolt Pelbárttal megegyez  értelmezéssel emeli ki a gyertyák, a 

tömjén és a szenteltvíz jelent ségét. A gyertyák konkrét használatára is utal, a haldokló 

kezében és a halottviv  állványon különböz  jelentéssel rendelkeznek. A 

liturgiamagyarázatokban a holttest rossz szagának el zését szolgáló tömjén Heroltnál és 

Pelbártnál már egyaránt a purgatórium b zére vonatkoztatva jelenik meg, a szenteltvíz 

harmat-metaforája is azonos a két szerz  esetében. Míg Pelbárt összefoglalóan beszél a 

misék és az alamizsnálkodás jelent ségér l, addig Herolt külön kiemeli az imának, a 

szentek közbenjárásának, a böjtnek és általában a testi igénybevételnek, köztük a 

liturgiához tartozó térdhajtásnak a jelent ségét. A két szerz  szövege közti különbség abból 
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fakad, hogy míg Pelbárt kimondottan a temetési szertartás bemutatására koncentrál, addig 

Iohannes Herolt célja, hogy minél részletesebben mutassa be mindazokat a 

cselekményeket, melyek az elhunytak túlvilági jólétét el segíthetik. A felsorolásnak tehát 

olyan tevékenységek is részévé válnak, melyek Pelbártnál önálló témakörként jelennek 

meg, így az elhunyt végrendeletének végrehajtása, valamint az életében be nem fejezett 

tetteinek, penitenciáinak, fogadalmainak, adósságainak rendezése. A halál miatt elmaradt 

kötelezettségek elrendezésének a jelent ségére egy Pelbárt által is idézett exemplummal 

világít rá Iohannes Herolt. A történet szerint egy nemes férfi halála után megjelenik 

szolgájának, kezein és lábain tüzes patkókkal, azzal a kéréssel, hogy felesége adja meg 

adósságát a kovácsnak, mert az enyhítené purgatórumi szenvedéseit. A szolga értesítésére 

az asszony eleget tesz férje kérésének. A tettet újabb látomás követi, ekkor már a 

feleségének jelenik meg, egy tüzes kádban lekötözve, akit arra kér, hogy oldja el láncait, 

majd elmagyarázza, hogy ilyen szabadulást jelent számára adósságának rendezése, végül a 

mennybe távozik.627 Az exemplum rövidebben és nemes helyett egy katonát említve 

Pelbártnak a halottak napjára írt negyedik beszédében jelenik meg, melyet a szerz  teljes 

egészében a szuffrágiumok és végrendeletek tárgyalásának szentel.628 Látható, hogy az 

eddig vizsgált sermók gondolatvilágához képest Iohannes Herolt beszéde mutat leginkább 

hasonlóságot Pelbárt szövegével, mivel a litugikus eseményb l részben azonos 

mozzanatokat emel ki azonos értelmezéssel, még ha a liturgiamagyarázat más 

gondolatmenet, a szuffrágiumok tárgyalásának részeként és nem önálló egységként jelenik 

is meg a beszédben. 

Laskai Osvát Biga salutis cím  gy jteményében két halottak napi beszéd olvasható. A 

második sermo a halottak iránti kötelezettségekr l, a temetésr l, a szuffrágiumokról, 

valamint a végrendelektek végrehajtásáról beszél. A temetés természetesen egyházi 

                                                 
627 Iohannes Herolt, Sermo de animabus (CLX.) 480.: „Quidam vir nobilis apparuit post obitum famulo suo 
devoto habens babata ignita in manibus et pedibus et ait ad famulum, quod si uxor sua solveret fabro debita, 
valde prodesset sibi pro alleviatione poenae. Et uxor audiens hoc vocavit fabrum computans secum 
inquantum sibi maritus suus teneretur solvere pro suis laboribus. Et facta computatione solvit totum debitum. 
Et postmodum idem nobilis apparuit uxori suae sedens in balneo ignito usque ad collum ligatus catenis per 
totum corpus, cui dixit maritus: Solve me! Illa ab initio incipiens solvit eum et statim maritus gratias egit et 
dixit uxori: Sic ligatus fueram primo in poena quousque solvisti debitum, quod tenebar huic fabro, et sic 
solvendo solvisti me a vinculis Purgatorii et ad caelum iam vado. Et hoc dicto evanuit.” 
628 PA 089 (G). A miles kifejezést ugyanakkor Pelbárt is használhatja ’nemes’ értelemben. Talán nem 
merészség az exemplumban megjelen  témával összefüggésbe hozni Mikszáth Kálmán Bede Anna tartozása 
cím  novelláját, melynek f h se, Bede Erzsi hajlandó lenne testvére börtönbüntetését letölteni annak túlvilági 
boldogsága érdekében. A novellában ez az attit d egyfajta naiv gondolkodásmód megnyilvánulása. 
MIKSZÁTH Kálmán, Tót atyafiak / A jó palócok, Móra Ferenc Könyvkiadó, Bp., 1978. 112–115. 
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temetést jelent, mivel így biztosított az Egyház szolgáinak, a templom véd szentjeinek, 

valamint barátoknak és rokonoknak a közbenjáró imája.629 Ett l esnek el mindazok, akik 

nem temethet k el a megszentelt földben. Osvát kilenc esetet sorol fel, amikor valakit 

megfosztanak az egyházi temetés lehet ségét l. A hitetlenek, vagyis zsidók és eretnekek 

eltemetése a hely violációját jelenti, ezért a holttesteket el kell távolítani, ha templomban 

történt a temetés, akkor még a falat is le kell tisztítani, a helyet újra kell szentelni.630 A 

lovagi tornán elesettek, az öngyilkosok és akik bizonyítottan elhanyagolták az évi egy 

gyónást és szentáldozást, szintén meg vannak fosztva az egyházi temetés lehet ségét l.631 

A szerzetesekre vonatkozó rendelkezések alapján a szemétdombon kell eltemetni azt a 

szerzetest, aki halálakor vagyonnal rendelkezik.632 Talán nem véletlen, hogy Osvát épp ezt 

a szerzetesekre vonatkozó szabályozást emeli ki, ami valójában nem tilalom, hanem 

egyenes következménye annak, ha egy szerzetes a szerzetesi élet egyik alapfeltételét nem 

gyakorolja a saját vagyon megtartásával.633 A sort az istenkáromlók, notórius b nösök, 

kiközösítettek és interdictum alá es k634 folytatják.635 Osvát utolsóként az uzsorásokat 

említi, a rájuk vonatkozó tilalmat egy exemplummal is alátámasztja, és hangsúlyozza, hogy 

nincs annyi pénz, amiért megvehet  lenne az egyházi temetés lehet sége.636 Árulkodó, 

                                                 
629 Osvaldus de Lasko, Sermo de animabus in Purgatorio, 678.: „Primo propter ministrorum ecclesiae 
orationem, nam illi, qui ecclesiae deserviunt, frequentius tenentur ceteris paribus pro ipsis orare. Secundo 
prodest propter sanctorum devotionem. Credendum namque est, quod sancti, ad quorum honorem fabricata 
est ecclesia orant pro eis, qui sepeliuntur in ecclesia vel coemeterio eorum honori dedicato. (…) Tertio 
prodest ecclesiastica sepultura propter memoriam inspicientium maxime amicorum vel consanguineorum, qui 
videntes recordabuntur de eis et orationes faciunt pro ipsis.” 
630 I.h.: „Primo nullus infidelis nec Iudaeus, nec haereticus debent in loco sacro sepeliri, de consecratione, 
dist. I. „Ecclesia” et capitulo sequenti. Etsi sepulti fuerint debent exhumari et foris proici ac parietes 
ecclesiae debent radi et sic postea consecrari.” 
631 I.h.: „Secundo qui moriuntur in torneamentis non debent in loco sacro sepeliri quamvis poeniteant, et eis 
eucharistia non negetur, carebunt tamen ecclesiastica sepultura extra de torneamentis c. I. Tertio qui seipsos 
occidunt, XIII. q. II. c. „Quibus”. Et intelligendum est secundum Guillelmum si se interfecerunt ex 
desperatione vel iracundia. Quarto de quo manifestum est non esse confessum nec communicasse in anno 
semel, extra de poenitentiis et remissionibus c. „Omnis”.” 
632 I.m., 678.: „Quinto monachus, qui reperitus proprietarius in fine vitae, qui debet sepeliri in sterquilinio, 
extra de statu monachorum c. „Super quodam”.  
633 A szerzetesekre önjogúságuk hiánya miatt vonakoznak külön szabályok. SZUROMI, A temetésre vonatkozó 
egyházfegyelem, 108. 
634 Az interdictum olyan egyházi büntetést jelent, mely a megkeresztelteket eltiltja a szentségek vételét l, míg 
az excummunicatio, kiközösítés a hívek közösségéb l való kirekesztést jelenti. i.m. 121., 136. 
635 Osvaldus de Lasko, Sermo de animabus in Purgatorio, 678.: „Sexto si blasphemus Dei moritur absque 
poenitentia postquam blasphemaverit extra de maledicis in fine. Septimo quilibet notorius peccator, si 
moritur in peccato mortali manifesto, XIII. q. II. „Non aestimemus” (…) Octavo qui sunt excommunicati, 
interdicti, tales qui sepelit, excommunicationem incurrit, extra de sepulturis c. „Eos in clemen.” 
636 I.h.: „Nono manifesti usurari non sunt ecclesiastica sepultura sepeliendi, extra de usuries c. „Quia”. 
Unde narrat Vincentius in Speculo morali li. III., quod quidam monachi quendam usurarium sepelierunt in 
sua ecclesia, qui singulis noctibus videbatur surgere de sepulcro et cum candelabris verberabat monachos 
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hogy míg Pelbártnál az erkölcstelen élet ek kerülnek pellengérre, addig Osvát inkább a 

pénzzel való visszaélés b nét ostorozza, ami más prédikációiban is nagy hangsúllyal 

szerepel.637 Mindezek után a sermo a szuffrágiumokat és azok hasznosságát tárgyalja az 

ágostoni kategorizálást figyelembe véve, ám a közepesen rosszak csoportját Osvát az 

eddigi szerz knél enyhébben ítéli meg.638 

Bár a temetés és halottakat megillet  kegyelet alapvet en a halottak napi beszédek 

témavilágába illeszkedik, ebben az esetben is találhatunk kivételt, olyan szerz t, aki a 

liturgikus év más id pontján foglalkozik a kérdéssel. Robertus Caracciolus a nagyböjt 

negyedik, ún. „Laetare” vasárnapjára három beszédet szán, a második beszédében a napi 

evangéliumból kiindulva a kenyérszaporítás jézusi cselekedetét állítja példaként a hívek 

elé.639 A prédikátor szerint a keresztényeknek is gondoskodniuk kell a szükséget 

szenved kr l, köztük az elhunytakról.640 Kissé ellentmondásosnak t nik, hogy épp 

nagyböjt azon vasárnapján veszi el  Caracciolus a témát, amikor az Egyház a szigorú böjt 

idején némi örömöt enged meg magának,641 ám az elhunytakkal szemben tapasztalható 

kegyetlen viselkedés miatt fontosnak tartja, hogy az embertársak iránti kegyes cselekedetek 

(pietates) közül épp ennek szenteljen egy beszédet.642 A sermo három divíziója három 

témát jár körül, a temetés, a végrendeletek és a szuffrágiumok gyakorlatát, vagyis épp 

azokat a témaköröket, amelyek a halottak napi beszédek szokásos témái közé tartoznak.643 

                                                                                                                                                    
dicens: Isti Dei inimici salutem, quam mihi promittebant conferre, non possunt et pecuniam meam habuerunt. 
Cumque hoc saepe fieret, adiuraverunt eum, ut quiesceret. Qui respondit: Quiescere nolo, quamdiu inter 
sacra sum, sicque effossum est corpus et extra proiectum.” 
637 Osvát a világi hatalmaskodók mellett többször kemény szavakkal ítéli el kora papságánal anyagias 
viselkedését. BÁRCZI, Ars compilandi, 49–54.  
638 Osvaldus de Lasko, Sermo de animabus in Purgatorio, 679.: „Tertio quidam sunt mediocriter boni vel 
mediocriter mali, et similiter sunt in quadruplici differentia, qui vadunt in Purgatorium.” 
639 Ioh 6,1–14.  
640 Robertus Caracciolus, Sermo XLVII. De quietate, quam vivi exhibere debent mortuis ac defunctis, 332.: 
„Qui de caelo descedit in uterum virginis sola caritate motus, ipse verbo peritus et exemplo docuit nos super 
omnia erga nostros proximos benevolentiam pietatemque servare. Ecce in promptu est sacra lectio evangelica, 
in qua narratur, quam benigne et clementer famelicam turban Christus pavit in deserto. Nos vero si regni eius 
ac beatitudinis voluerimus, participes esse debemus, quantum possumus proximorum nostrorum indigentiam 
miseriamque relevare. 
641 A Laetare vasárnap a mise introitusának kezd  szaváról, Laetare Ierusalem, kapta nevét. Az öröm jelei a 
liturgikus küls ségek, így a ruhák, valamint az orgona használatában is megnyilvánultak. RADÓ, Enchiridion 
liturgicum, 1164. 
642 Robertus Caracciolus, Sermo XLVII. De quietate, quam vivi exhibere debent mortuis ac defunctis, 332.: 
„Quoniam autem circa defunctos multi sunt inhumani atque crudeles cum in superioribus dixerimus de 
misericordia vivis exhibenda. Idcirco in praesenti sermone de pietate, quae mortuis atque defunctis debetur, 
erimus locuti.” 
643 I.h.: „Prima dicitur sepulturae exhibitio; secunda testamentorum exsecutio; tertia suffragiorum 
communicatio.” 
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Bár a sermóban nem szerepel liturgiamagyarázat, Robertus Caracciolus kérdésfelvetései 

több ponton párhuzamba állíthatók Pelbárt beszédének témaköreivel. A temetéssel 

kapcsolatban az itáliai szerz  három kérdésre keresi a választ. Els ként arra, hogy 

szükséges-e a halottakat eltemetni, másodszor, hogy használ-e az elhunytaknak az egyházi 

temetés, harmadszor, hogy a halálos b nben elhunytakat tilos-e eltemetni.644 Az els  kérdés 

Pelbárnál is hasonlóan merül fel és a rá adott válaszok, vagyis a feltámadásba vetett hit, a 

holttest félelmetes látványa, valamint a temettet k érdemszerzésének lehet sége is 

azonosságot mutatnak,645 mindezek Pelbártnál az életben maradottak szempontjából 

indokolják a szokás létjogosultságát. Robertus Caracciolus igen sok antik és ószövetségi 

példával igazolja a temetés szokásának jelent ségét, és többek között azt a Simonides 

poétáról szóló exemplumot is szerepelteti, amit Pelbárt is idéz.646 A továbbiakban is 

azonosságokat figyelhetünk meg, amikor Robertus Caracciolus a halottak szempontjából 

beszél a temetés hasznosságáról, azt állítva, hogy a szertartás biztosítja a jelenlév k, 

laikusok és klerikusok imáit, az egyházi temet  pedig a szentek közbenjárását.647 Ezekután 

tér rá, ahogy Pelbárt is, azokra az esetekre, amikor ártalmas az egyházi temetés, vagyis az 

abból kirekesztettek felsorolására, melynek sorrendje és az abban szerepl  b nösök egy 

kivételt l eltekintve egyezést mutatnak a Pelbárt beszédében szerepl kkel.648 E kivétel az 

Osvát szövegében már említett, vagyonnal rendelkez  szerzetes. A prédikátor a felsorolás 

végén jelzi is, hogy még lehetne említeni különféle eseteket, de úgy véli, hogy a népnek 

                                                 
644 I.h.: „Primum utrum defunctorum corpora sint sepelienda? Secundum utrum prosit morientibus 
ecclesiastica sepultura? Tertium utrum obsit in peccato mortali decedentibus?” 
645 I.h.: „Respondendum est ergo ad dubium propositum secundum Ric. I. IV. dist. XLV., quod defunctorum 
corpora sunt sepelienda propter tria. Primo propter astruendam resurrectionem futuram, propter quam Paulus 
mortuos vocat dormientes, ut ergo sublevetur spes ad resurrectionem vere fiendam corpora sepulturae 
traduntur. Secundo corpora sepeliuntur propter amovendum horrorem. (…) Tertio corpora defunctorum sunt 
sepelienda propter meritationem, ut illa sepelientes propter misericordiam mereantur.” 
646 Ld. az 565. lábjegyzetet. 
647 I.h.: „Prima est propter inspicientium excitationem inquantum scilicet inspicientes sepulturam memoriam 
retinent defunctorum et pro eis orant. (…) Secunda ratio est propter ministrorum Ecclesiae orationem, qua illi, 
qui Ecclesiae deserviunt, tenentur ceteris paribus pro illis frequentius et specialius orare. Tertia ratio est 
propter sanctorum devotionem credendum, namque est, quod sancti illi, ad quorum honorem fabricata est 
ecclesia, orant pro eo, qui sepelitur in illa vel eius coemeterio propter reverentiam et devotionem ipsius 
eligentis sepulturam ibidem.” 
648 I.m., 335.: „Primo nullus infidelis, nec Iudaeus, nec paganus, nec haereticus (…) Secundo interdicitur 
sepultura ecclesiastica morienti in torneamento. (…) Tertio prohibetur sepultura his, qui se ipsos occidunt. 
(…) Quarto negatur sepultura ei, de quo certum est et manifestum non fuisse confessum vel non 
communicasse semel in anno. (…) Quinto expellitur a sepultura Ecclesiae monachus, qui reperitur 
proprietarius in fine vitae, qui debet in sterquilinio sepeliri. (…) Sexto blasphemus Dei, si moriatur absque 
poenitentia. (…) Septimo generaliter quilibet notorius peccator, si moriatur absque poenitentia. (…) Item 
interdicitur sepulture tempore interdicti illis de illo loco, ubi est positum interdictum dum durat. Item 
excommunicatis excommunicatione maiori in illam morientibus et etiam minori.” 
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ennyi elég, a klerikusokat és tanult híveket pedig a megfelel  egyházjogi rendelkezések 

tanulmányozására biztatja.649 E témakörhöz kapcsolja röviden a szertartást kísér  pompa 

kérdését, melyre a szintén Pelbártnál is szerepl  magyarázatot adja.650 Látható, hogy 

amikor Caracciolus sermóját vizsgáljuk, akkor a pelbárti sermo egyik forrásánál járunk. A 

két szövegrész gondolatmenetének egyezései alapján megállapítható, hogy Caracciolus 

nagyböjt negyedik vasárnapjára írt prédikációjának els  divíziója meghatározó Pelbárt 

halottak napi beszéde szempontjából. A Caracciolus-sermo másik két divíziója, a 

végrendeletek és a szuffrágiumok tárgyalása Pelbártnál külön prédikáció témájává válik. 

Az itáliai szerz  ugyanezen vasárnapra írt harmadik beszédében folytatja a halottakkal 

kapcsolatos téma tárgyalását, ott a Purgatóriummal foglalkozik, ill. ezzel összefüggésben a 

b nbánattal, ami talán már közelebb áll a nagyböjt szellemiségéhez. 

 

4.4.7. Részösszegzés 

 

A prédikációk összehasonlítása alapján megállapítható, hogy a temetés szertartásának és 

körülményeinek bemutatása nem nevezhet  a halottak napi prédikációk legjellegzetesebb 

témájának, jóval jellemz bb a halál mibenlétének, a Purgatórium világának bemutatása. Ha 

azonban a prédikátorok szóba hozzák a szertartást, akkor is inkább az elhunytaknak 

nyújtható szuffrágiumok között szerepeltetik. A prédikációkban megjelen  

liturgiamagyarázatok nem is azonos típusúak: van, ahol a halottakért mondott mise, máshol 

a szent útravaló magyarázata jelenik meg, mint Iacobus de Voragine és Petrus de Palude 

esetében. Bár találunk néhány beszédet, ahol legalább az említett eszközök és elemek 

részben egyezést mutatnak Pelbárt szövegével, a magyarázat vagy hiányzik, így Franciscus 

de Mayronisnál, vagy a szerz , Iohannes Herolt, Pelbárttól eltér  koncepciót követ és nem 

kimondottan a rítus értelmezésére törekszik. Vagyis a temetésmagyarázatnak nem rögzül a 

prédikációirodalomban egy egységes típusa, amely a halottak napi beszédek jellemz  

elemévé válhatna, s t esetenként szóba sem kerül, hisz most csak azokról a sermókról esett 

szó, amelyek legalább ilyen mértékben foglalkoznak a temetés témájával. Mindezek 

                                                 
649 I.m., 336.: „Sunt et alia multa circa hanc materiam, quae ideo dimittimus, quia non est necessarium, ut 
populis praedicentur. Sacerdotes autem et curati, quia talium debent habere scientiam, videant titulum de 
sepulturis li. III. et VI. Decretalium. 
650 I.h.: „Pompa exsequiarum si fiat secundum consuetudinem patriae et non cum nimio excessu, non est 
reprehensibilis. Quinimmo facit ad consolationem vivorum et sublevationem spei ad resurrectionem 
futuram.” 
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alapján megállapítható, hogy Pelbárt jórészt egyéni koncepciót követ, amikor külön 

beszédet szentel halottak napi beszédei között a temetés szokásának és a rítus 

magyarázatának, melyhez a vizsgált szerz k közül felismerhet en Iohannes Herolt és 

Robertus Caracciolus beszédei szolgálhattak példaként, valamint feltételezhetjük 

liturgiakommentárok használatát is, mivel a halál után a hetedik, harmincadik napon és a 

haláleset évfordulóján való megemlékezés magyarázatát a prédikátorok nem, míg a 

liturgiakommentárok rendszeresen hangsúlyozzák és értelmezik. Bár Pelbárt e vizsgált 

beszédében hivatkozik Sicardus Cremonensis Mitraléjára, látható, hogy a szertartás 

értelmezésének egésze nem származhat a tekintélyként megjelölt szerz t l.  

A megemlékezési lehet ségek közül a harmincad említésére magyarázatul szolgál a 

középkori végrendeletek tanúsága, melyek alapján megállapítható, hogy Magyarországon a 

harmincadik napon tartott gyászmise igen elterjedt volt, elmondatásának biztosításáért a 

végrendelkez k különféle adományokat ajándékoztak a papságnak.651 Pelbárt egyéni 

leleményének t nik, hogy egyéb liturgiamagyarázatok mintájára a temetés szertartásáról 

egy áttekinthet  magyarázatot épít fel, mely áttekinthet séget a pelbárti sajátosságnak 

tekinthet  ábécésorrend alkalmazása is szolgál.652 

A vizsgált prédikációk témavilágát összevetve megfigyelhet  a tendencia, hogy Pelbárt 

kortársai szívesebben foglalkoznak a halál körülményeivel és annak gyakorlatibb 

aspektusával, a temetkezésre vonatkozó szabályozások taglalásával, mint a korábbi 

szerz k. Ebbe a folyamatba beilleszthet  Pelbárt koncepciója, a temetés szertartásához 

f zött, kimondottan az egyszer  híveknek szánt oktató magyarázata. A körüljárt téma 

egyben azt is igazolja, hogy a liturgiamagyarázat a középkori ember számára nem az élet 

egy elszigetelt területének vizsgálata, hanem a mindennapi életet szabályozó és 

meghatározó jelenségek megvilágítása. 

 

 

 

 

                                                 
651 KUBINYI András, Halál és végtisztesség a kés  középkori Magyarországon, Rubikon 117. (2002) 22. 
652 Az ábécésorrend alkalmazásának mnemotechnikai jelent ségér l ld. KISS Farkas Gábor, Ars memoriae a 
XV-XVI. századi Magyarországon = Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban, szerk.. BALÁZS 

Mihály–GÁBOR Csilla, Egyetemi M hely Kiadó, Kolozsvár, 2008. 37– 38. 
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4.5. Összefoglalás 

 

Ahogyan dolgozatom bevezet jében megfogalmaztam, vizsgálódásom során Temesvári 

Pelbárt Pomerium de sanctis cím  modellsermo-gy jteményének kiválasztott szövegei 

segítségével prédikáció és liturgia összefüggésének két aspektusát vizsgáltam. Egyrészt a 

sermókban megjelen , a szerz  által megnevezett liturgikus idézetek felhasználásának 

lehet ségét, másrészt liturgiamagyarázatokat. Dolgozatom egyes fejezetei nyomán 

prédikáció és liturgia összefüggésével kapcsolatban a következ  megállapítások 

fogalmazhatók meg. 

A téma kutatásához a prédikációelmélet segédkönyvei igen kevés fogódzót és 

iránymutatást nyújtanak, az ars praedicandik a liturgiával való kapcsolatát illet en 

lényegében csak a liturgiamagyarázatot tartják számon, s csak utalásszer en vesznek 

tudomást egyéb liturgikus szövegek jelenlétér l, melyeket a prédikáló papok esetenként a 

beszéd ékítésének céljából alkalmaznak.  

A liturgikus szövegek idézésének sajátos gyakorlatára mutathatunk rá azokban az 

esetekben, amikor a prédikátor a liturgikus szöveget más auktoritásokhoz hasonlóan idézi 

mondanivalója alátámasztására. Ezt a gyakorlatot a Pomerium de sanctis nyári részének 

74., Szent Ferenc ünnepére írt beszédének segítségével igazoltam. Temesvári Pelbárt egy 

valószín síthet en eredetileg Bartholomaeus de Pisis Liber Conformitatum cím  m véb l 

eredeztethet , Pelbárthoz valószín leg Robertus Caracciolus közvetítésével eljutó eljárást 

és hivatkozási kánont követ, amikor Szent Ferenc stigmatizációjának bizonyítékaként 

liturgikus szövegek tekintélyére is hivatkozik. Bár a Pelbárt által alkalmazott eljárás 

párhuzamokat is mutat, a szerz  önálló alkotói módszerére is ráismerhettünk abban, 

ahogyan a szóba jöhet  liturgikus szövegek közül szabadon választja ki a tanítást kifejez  

citátumokat.  

Pelbárt Pomerium de sanctis cím  m vében megjelen  liturgiamagyarázatok közül a 

legrészletesebb a templomszentelés ünnepére írt négy beszédben jelenik meg, melyek 

alapján igyekeztem körvonalazni mindazt a tudást, amit a liturgikus térre és id re 

vonatkozóan Pelbárt megfogalmaz. A templomszentelési beszédek magyarázatai közül 

részletesebben foglalkoztam a templomszentelési rítus allegorikus értelmezésével, a 

templomallegóriával, valamint a liturgikus id  tagolásának magyarázatával, melyek a 

kortárs prédikációirodalomban is a templomszentelés ünnepének jellegzetes témáit jelentik.  
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Pelbárt és prédikátortársai magyarázatainak jellemzéséhez figyelembe vettem a 11–12. 

századi liturgiakommentárok értelmezéseit, melyek, ahogyan erre bizonyos szerz ket 

megnevezve Pelbárt is utal, a prédikátorok számára is az allegorikus értelmezések 

mintájául szolgáltak még akkor is, ha utóbbiak rendszerint jóval egyszer bb allegorikus 

magyarázatokat nyújtanak. Pelbárt templomszentelési beszédeit a prédikációirodalom 

szövegeivel összevetve megállapítható, hogy az allegorizáló eljárást alkalmazó szerz k 

lényegben nem ismétlik egymást, az allegorikus liturgiamagyarázatok nem a hagyományos 

kompilátori eljárást követve, változtatás nélkül kerülnek egyik szerz t l a másikhoz, 

hanem az egyes szerz k az értelmezés alaptípusait követve egyfajta allegorikus meditáció 

eredményeként hozzák létre saját magyarázataikat az adott témakörben rendelkezésükre 

álló értelmezési lehet ségek elemeib l. Így nem meglep , hogy hasonlóságnál többet, teljes 

egyezést a szövegek összehasonlítása során e magyarázatok esetén nem találtunk, 

ugyanakkor épp ez tette lehet vé a Pelbárt magyarázataiban megfigyelhet  egyéni vonások 

bemutatását, így a logikus gondolatmenet felépítésének az igényét. Erre utal az 

ábécésorrend gyakori alkalmazása, valamint a ferences gondolkodásmód egy-egy 

megnyilvánulása. 

Az apostolok szétoszlásának ünnepére írt beszéd és a benne megjelen  Credo-

magyarázat, vagyis a szöveg tekintélyét megalapozó apostolkatalógus vizsgálatának 

segítségével megállapítottam, hogy Pelbárt szövege nagy valószín séggel köthet  Petrus de 

Palude Divisio apostolorum ünnepére írt beszédéhez, valamint Franciscus de Mayronis 

hitágazatokat magyarázó traktátusához, továbbá feltártam Pelbárt írói stílusának bizonyos 

jellegzetességeit is, melyek alapján a sermo kapcsolatba hozható az ünnepre szánt beszédek 

egy típusával. 

A Pomerium de sanctis liturgiamagyarázatai közül a temetésre vonatkozó allegorikus 

magyarázatot a kommentárirodalom, valamint sermonariumok halottak napi beszédeivel 

összevetve megállapítottam, hogy bár a kompiláció során Pelbárt feltételezhet en szem 

el tt tarthatta Robertus Caracciolus, valamint Iohannes Herolt szövegeit, a kimondottan az 

egyszer  híveknek szóló, logikusan felépített magyarázat ebben a formában a szerz  önálló 

invenciójának tekinthet . Mindez bizonyítja, hogy a prédikátor az allegorizálás módszerét 

ebben az esetben igen szabadon, a saját mondandójához igazítva használta fel. 

Dolgozatom fejezeteinek arányai tükrözik azokat a hangsúlyokat, amelyeket maga 

Pelbárt jelölt ki szövegeinek témaválasztásával, ugyanakkor bizonyos mértékig személyes 
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érdekl désem is befolyásolta, hogy a rendelkezésemre álló anyagból valójában milyen 

problémákat állítottam dolgozatom fókuszába. Munkám egyfajta kísérletnek is tekinthet  

prédikáció és liturgia összefüggéseinek tanulmányozásához, melynek során igyekeztem 

rámutatni arra, hogy a liturgikus szövegeket és liturgiamagyarázatokat egyfajta sajátos 

szövegcsoportként fel kell helyeznünk arra a virtuális könyvkerékre,653 mely meghatározta 

a középkori prédikációszerkesztés gyakorlatát. Reményeim szerint dolgozatom melléklete 

nemcsak a szövegkiadást gazdagítja majd, hanem további lehet ségeket is nyújt e két 

terület, prédikáció és liturgia kapcsolatának kutatásához. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
653 Vö.: BÁRCZI, Ars compilandi, 652. 
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I.Melléklet 
Pomerium de sanctis, pars hiemalis 

Idézet Idézet helye a 
beszédben 

Liturgikus helye A hivatkozás módja 

1. Maiestatem tuam, Domine, 
suppliciter exoramus, ut sicut Ecclesiae 
tuae beatus Andreas apostolus tuus 
exstitit praedicator et rector, ita apud 
te sit pro nobis perpetuus intercessor. 

PH004 (A)  
De s. Andrea 

(Missa)  
Andreae ap., Or. 
  

(In quibus verbis tria praecipua 
magnalia notantur, de quibus Sancta 
Ecclesia ipsum beatum Andream in 
officio divino praecipue 
commendat.) 
Primo (…) in collecta dicit: 

2. Andreas Christi famulus, 
dignus Deo apostolus, 
germanus Petri et in passione socius. 

PH004 (A) 
De s. Andrea 

(Officium) 
Andreae ap., Laud., Ant. 3. 

Secundo Ecclesia canit eius 
dignitatem apostolicam, et 
commendat dicens: 

3. Dilexit Andream Dominus in odorem 
suavitatis. 

PH004 (A) 
De s. Andrea 

(Officium) 
Andreae, Noct. 2., Ant. 2.;  
(Missa) 
V. All. 

Tertio eius divinalem dilectionem 
praecipue commendat, cum dicit: 

4. Andreas Christi famulus, 
dignus Dei apostolus, 
germanus Petri, in passione socius. 

PH004 (G) 
De s. Andrea 

Ld. PH/2. Primo ex auctoritate scilicet Sanctae 
Ecclesiae, quae sic canit et testatur in 
officio de ipso dicens: 

5. Dilexit Andream Dominus in odorem 
suavitatis. 

PA004 (K) 
De s. Andrea 

Ld. PH/3. Testatur Ecclesia in officio. 

6. Amicus Dei appellatus est. PA004 (L) 
De s. Andrea 

Ld. PH/3. 
 

Canit Ecclesia: 

7. Deus, qui beatum Nicolaum, 
confessorem tuum innumeris decorasti 
miraculis, tribue, quaesumus, ut eius 
meritis et precibus a gehennae 
incendiis liberemur. 

PH006 (A)  
De s. Nicolao 
 

(Missa)  
Nicolai ep., Or. 
 

Canit Ecclesia in collecta eius, 
dicens sic: 

8. Sanctum fecit illum et elegit eum ex 
omni carne. Ecci. XLV. 
 

PH007 (A) 
De s. Nicolao 
 

(Missa)  
Unius conf. pontif., Lect. (Sir 45,4) 

Et ad laudem huius festivitatis. (A) 
Verba praemissa scripta sunt ad 
litteram de Moyse, sed Ecclesia 
transsumptive canit de confessoribus 
et conveniunt dici de sancto Nicolao. 

9. Non est inventus similis illi, qui 
conservaret legem excelsi.  

PH009 (A) 
De s. Nicolao  
 

(Missa)  
Unius conf. pontif., Lect. (Sir 44,20) 
 

Haec verba sumuntur Ecci. XLIV. et 
cantantur ab Ecclesia de sanctis 
confessoribus pontificibus, et sic 
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inter eos etiam de sancto Nicolao. 
10. Non est inventus similis illi etc. PH009 (C) 

De s. Nicolao  
 

Ld. PH/9. 
 

Canit Ecclesia: 

11. Iustus cor suum tradidit ad 
vigilandum diluculo ad Deum, qui fecit 
illum, et in conspectu Altissimi 
deprecabitur. 

PH009 (E) 
De s. Nicolao  
 

(Missa)  
Unius mart. pontif., Lect. (Sir 39,6) 
 

De ipso merito canitur illud Ecci. 
XXIX.: 

12. Nam articulus fidei est, quod qui 
bona egerunt, ibunt in vitam aeternam, 
qui vero mala egerunt, in ignem 
aeternum. 

PH009 (K) 
De s. Nicolao  
 

Az Athanasiusnak tulajdonított ún. Quicumque-hitvallás a vasárnapi és ünnepnapi zsolozsma 
része volt, a primában énekelték. (BATIFFOL, 321.) 

Ut dicit Athanasius in Symbolo. 

13. Genitus est a Patre, Deus verus de 
Deo vero, lumen de lumine, 
consubstantialis eidem. 

PH010 (C) 
De s. Lucia  

A Nicea-konstantinápolyi hitvallás a misében az evangélium felolvasása vagy a prédikáció 
után következik. (JUNGMANN, 69.) 

Ut canimus in Symbolo Nicaeno. 

14. Nolite timere, 
quinta enim die 
veniet ad nos 
Christus Deus noster etc. 

PH011 (H) 
De s. Thoma 
ap. 

(Officium)  
Thomae ap., Laud., Ant. 2. 

Sancta Mater Ecclesia hodie 
exhortans omnes fideles ad tanti 
hospitis debitam susceptionem 
cantat dicens: 

15. Nolite timere, quia Christus venit in 
hunc mundum. 

PH011 (H) 
De s. Thoma 
ap. 

Ld. PH/14. Audite, carissimi, Ecclesiam 
dicentem ergo: 

16. Vexilla regis prodeunt,  
fulget crucis mysterium,  
quo carne carnis conditor  
suspensus est patibulo.  
Et sequitur:  
Quo vulneratus insuper  
mucrone dirae lanceae,  
ut nos lavaret crimine,  
manavit unde sanguine.  

PH012 (D) 
De s. Thoma 
ap.  
 

(Officium) 
Dominica de Passione, Vesp., H. A hagyomány szerint Venantius Fortunatus által írt Vexilla 
regis prodeunt kezdet  himnusz els  és harmadik versszaka. (AH 50,74) 

Sancta Ecclesia canit diram fore 
lanceam, qua Christus est vulneratus, 
quamvis per clavos maiores sit 
Christus laesiones passus, eo quod 
clavi vulneraverunt ipsum vivum, 
lancea autem vulneravit iam 
mortuum, et per consequens doloris 
imperceptibilem, nihilominus tamen 
canit Ecclesia dicens:  

17. Sacrum convivium,  
in quo Christus sumitur,  
recolitur memoria  
passionis eius.  
Mens impletur gratia,  
et futurae gloriae  

PH013 (K) 
De s. Thoma 
ap. 
 

(Officium)  
Corporis Christi, Vesp. 2., Ant. ad Magnificat. 

Canit Ecclesia: 
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nobis pignus datur.  
18. Nolite timere, 
quinta enim die 
veniet ad nos 
Christus, Deus noster. 

PH014 (A) 
De s. Thoma 
ap. 
 

Ld. PH/14. In matutinali officio hodierno canit 
Ecclesia: 

 
19. Da nobis, quaesumus, Domine, 
beati apostoli tui Thomae 
sollemnitatibus gloriari, ut eius semper 
et patrociniis sublevemur, et fidem 
congrua devotione sectemur. 

PH014 (F) 
De s. Thoma 
ap. 
 

(Missa)  
Thomae ap., Or. 
 

Ecclesia sancta orat in collecta eius 
fidem imitari dicens: 

20. Sanctificamini hodie, et estote 
parati, quia die crastina videbitis 
maiestatem Dei in vobis. 

PH015 (A) 
De Vigil. 
Nativitatis 
Domini  

(Officium)  
Vigil. Nativitatis Domini, Noct. 1., Resp. 1. (Brev. Strigon.)  

Haec verba canit Ecclesia in officio 
hodierno, scilicet in matutinali 
responsorio, et accipitur ex pluribus 
passibus Scripturae, scilicet Iosuae 
III. et VII. capitulis et aliis locis. 

21. Iudaea et Hierusalem, nolite timere, 
cras egrediemini, et Dominus erit 
vobiscum. 

PH015 (A) 
De Vigil. 
Nativitatis 
Domini 

(Officium)  
Nativitatis Domini, Laud. Ant. 1. (Brev. Strigon.) 

Illud II. Paral. XX. canitur in 
laudibus. 

22. Quem caeli capere non possunt, in 
unius virginis utero et in uno homine 
Christo capiatur. 

PH015 (G) 
De Vigil. 
Nativitatis 
Domini 

Utalás:  
(Officium) 
Nativitatis Domini, Noct. 2., Resp. 3.  
(Sancta et immaculata…) Quia quem caeli capere non poterant, tuo gremio contulisti. 

Sicut et canit Ecclesia: 

23. Apparuit benignitas etc. PH016 (A) 
De Nativitate 
Domini 
 

(Missa secunda) 
Nativitatis Domini, Ep. (Tit 3,4.) 
 

Reddit Apostolus et Ecclesia per 
praemissa verba in epistola 
hodierna, scilicet Missae secundae 
dicens: 

24. Hodie per totum mundum melliflui 
facti sunt caeli. 

PH016 (F) 
De Nativitate 
Domini 

(Officium) 
Nativitatis Domini, Noct. 1., Resp. 2.  
(Hodie nobis de caelo) 

Canit Ecclesia: 

25. Virgo Maria peperit filium etc. PH017 (A) 
De Nativitate 
Domini  

(Missa prima in gallicantu) 
In Nocte Nativitatis Domini, Ev. (Lc 2,7) 
 

Canit Ecclesia in evangelio 
hodierno verba praemissa. 

26. Ipsum regem angelorum sola Virgo 
lactabat ubere de caelo pleno. 

PH017 (D) 
De Nativitate 
Domini 

(Officium) 
In Octava Nativitatis Domini, Noct. 3., Resp. 2. (In Circumcisione, Noct. 3., R. 2. Brev. 
Strig.)  
(Nesciens mater virgo virum peperit …) 

Canit Ecclesia: 



 218 

27. Et Beata Virgo Maria puerum 
propriis uberibus nutriebat. 

PH017 (G) 
De Nativitate 
Domini 

Utalás: Ld. PH/26. 
 

Canit Ecclesia: 

28. Puer natus est nobis et filius datus 
est etc. 

PH018 (A) 
De Nativitate 
Domini 

(Missa maior) 
Nativitatis Domini, Intr. 

Sancta Mater Ecclesia in hodierna 
maiori missa pro sollemnitate 
celeberrima sic intonat per introitus 
verba: 

29. Puer natus est nobis etc. PH018 (A) 
De Nativitate 
Domini 

Ld. PH/28. Sancta Mater Ecclesia in itroitu 
missae maioris hortari videtur, cum 
sic canit: 

30. Genetricem circumstabant angeli 
obstetricum vice etc. 

PH018 (M) 
De Nativitate 
Domini 

(Missa secunda) 
Nativitatis Domini, Prosa. Eya recolamus kezdet  szekvencia részlete.  
Gaude, Dei genetrix, quam circumstant obstetricum vice continentes angeli gloriam Deo. 

Ut canitur in ecclesiis plerisque. 

31. Sic ubere de caelo pleno ipsum 
regem angelorum sola Virgo lactabat. 

PH018 (O) 
De Nativitate 
Domini 

Ld. PH/26. Canit Ecclesia: 

32. Cum angelis canamus: Gloria in 
excelsis. 

PH019 (L) 
De Nativitate 
Domini 

(Missa prima in gallicantu) 
Nativitatis Domini, Prosa. A Grates nunc omnes kezdet  szekvencia részlete.  
Huic oportet ut canamus cum angelis semper gloria in excelsis. 

Ut hortatur Ecclesia in prosa. 

33. Quem genuit, mox adoravit, ut 
Deum verum. 

PH020 (B) 
De Nativitate 
Domini  

Utalás:  
(Officium) 
Purificationis Beatae Mariae Virginis, Vesp. 1., Ant. ad Magnificat.  
Senex puerum portabat, puer autem senem regebat. Quem virgo peperit, et post partum virgo 
permansit ipsum, quem genuit, adoravit. 

Prout canit Ecclesia. 

34. Tecum principium in die virtutis 
tuae, in splendoribus sanctorum ex 
utero ante luciferum genui te.  

PH020 (D) 
De Nativitate 
Domini 

(Missa prima in gallicantu)  
Nativitatis Domini, Grad. 
 

Ecclesia hodie sollemniter canit et 
consequentibus diebus illud Ps.: 

35. Lumen de lumine, Deus verus de 
Deo vero.  

PH020 (D) 
De Nativitate 
Domini 

Ld. PH/13. Ut in Symbolo 

36. Hodie per totum mundum melliflui 
facti sunt caeli etc. 

PH020 (M) 
De Nativitate 
Domini 

Ld. PH/24. Ecclesia ineffabilem huius nativitatis 
dulcorem nobis commendet, canit in 
officio sic: 

37. Christus natus est nobis, venite, 
adoremus. 

PH020 (M) 
De Nativitate 
Domini 

(Officium) 
Nativitatis Domini, Matutinum, Inv. 
 
 

Ecclesia in officio dicendo: 
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38. Verbum caro factum est et habitavit 
in nobis Ioh. I. 

PH 022 (A) 
De Nativitate 
Domini  

(Missa maior) 
Nativitatis Domini, Ev. (Ioh 1,13)  
 

Nam et Sancta Mater Ecclesia 
ordinavit Romana, ut, cum leguntur 
vel canuntur ea verba in missa, 
omnium genua curventur pro 
gratiarumactione reverentiali. 

39. Ex Patre natum, ut lumen de 
lumine, Deum verum de Deo vero.  

PH022 (B) 
De Nativitate 
Domini 

Ld. PH/13. Sicut canit Ecclesia in Symbolo. 

40. Heri Christus natus est in terris, ut 
hodie Stephanus nasceretur in caelis. 

PH023 (A) 
De s. Stephano 
protomart. 

(Officium) 
Stephani protomart., Noct. 1., Resp. 1.  
Hesterna die Dominus natus est in terris, ut Stephanus nasceretur in caelis. (Breviarium 
Strigoniense)  

Canit Ecclesia: 

41. Sedere ad dextram Dei Patris. PH024 (E) 
De s. Stephano 
protomart. 

Ld. PH/13. Ecclesia in Symbolo dicat (ipsum) 

42. Sedere Iesum ad dextram Patris. PH024 (E) 
De s. Stephano 
protomart. 

Ld. PH/13. In Symbolo dicimus: 

43. Lapides torrentes illi dulces 
fuerunt. 

PH026 (E) 
De s. Stephano 
protomart. 

(Officium) 
Stephani protomart., Laud., Ant. 1. 
 

Canit Ecclesia dicens: 

44. Da nobis, quaesumus, Domine, 
imitari, quod colimus, ut discamus 
inimicos diligere etc. 

PH026 (F) 
De s. Stephano 
protomart. 

(Missa) 
 Stephani protomart., Or. 
 

Ecclesia etiam hodie orat dicens: 

45. Dextera Dei conterantur. PH026 (F) 
De s. Stephano 
protomart. 

Vö.:  
(Missa contra Paganos) 
Or. 
Respice in auxilium Christianorum: ut gentes paganorum, quae in sua feritate confidunt, 
dexterae tuae potentia conterantur. (Missale Strigoniense, 1484.) 

Orat Ecclesia: 

46. Hic est discipulus ille, quem 
diligebat Iesus. 
 

PH027 (A)  
De s. Iohanne 
evang. 
 

(Officium) 
Iohannis evang., Noct. 1., V. 3. 
Vö.: Missa S. Iohanni evang., Ev. (Ioh 21,7) 
 

Verba sunt Ecclesiae accepta ex Ioh. 
ca. ul. et evangelio hodierno 
praeposterae. (A) 
Nimirum haec verba ad beati 
Iohannis laudem et gloriam sic canit 
Ecclesia 

47. Dimitte nobis debita nostra, sicut et 
nos dimittimus etc 

PH027 (C) 
De s. Iohanne 

A Pater noster a latin rítusban a 4. századtól az eukarisztia ünnepléséhez kapcsolódik, a 
misében a helye a communio el tt van. A pap egyedül végezte, a nép az utolsó kéréssel és az 

Unde et sic orandum mandavit: 
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evang. Amen-nel csatlakozott (JUNGMANN, 463.) 
A liturgikus hórák közül hagyományosan a két f  hórában, a laudesben és a vesperásban 
recitálták. (DOBSZAY, 2004. 87.) 

48. Virgo est electus a Domino et virgo 
in aeternum permansit. 

PH027 (D) 
De s. Iohanne 
evang. 

(Officium) 
Iohannis evang., Noct. 2, Resp. 2.  
Diligebat autem eum Iesus, quoniam specialis praerogativa castitatis ampliori dilectione 
fecerat dignu. Quia virgo electus ab ipso virgo in aeternum permansit. 

Canit Ecclesia: 

49. Hic est Iohannes, qui privilegio 
amoris praecipui ceteris altius a 
Domino meruit honorari. 

PH028 (A)  
De s. Iohanne 
evang.  

(Officium) 
Iohannis evang., Noct. 1., Resp. 3.   
Hic est beatissimus evangelista et apostolus Iohannes qui privilegio amoris praecipui 
ceteris altius a Domino meruit honorari. 

Gregorius in officio: 

50. Specialis praerogativa castitatis 
ampliori dilectione fecerat eum esse 
dignum. 

PH028 (C) 
De s. Iohanne 
evang. 

Ld. PH/48. 
Diligebat autem eum Iesus, quoniam specialis praerogativa castitatis ampliori dilectione 
fecerat dignu. Quia virgo electus ab ipso virgo in aeternum permansit. 

Canit Ecclesia: 

51. Iohannes privilegio amoris 
praecipue ceteris altius a Domino 
meruit honorari. 

PH028 (D) 
De s. Iohanne 
evang. 

Ld. PH/49.  
Hic est beatissimus evangelista et apostolus Iohannes qui privilegio amoris praecipui 
ceteris altius a Domino meruit honorari. 

Canit Ecclesia: 

52. Valde honorandus est beatus 
Iohannes, qui supra pectus Domini in 
coena recubuit. 

PH028 (I) 
De s. Iohanne 
evang. 

(Officium) 
Iohannis evang., Noct. 1., Resp. 1. 
 

Canit Ecclesia: 

53. Mater Virgo virgini 
commendaretur.  

PH029 (D) 
De s. Iohanne 
evang. 

Ld. PH/52. 
Cui Christus in cruce matrem virginem virgini commendavit. 

Sicut canit Ecclesia. 

54. Et in Iesum Christum, filium eius 
unigenitum etc. 

PH030 (E)  
De s. Iohanne 
evang. 

Ld. PH/13. Et in Symbolo Ecclesiae primum 
articulum Petrus tamquam caput 
ponens mox secundum posuit 
Iohannem scilicet. 

55. Virgo electus a Domino, virgo in 
aeternum permansit. 

PH030 (G) 
De s. Iohanne 
evang. 

Ld. PH/48. 
 

Canit Ecclesia de ipso: 

56. Sine macula sunt ante thronum Dei. PH031 (B) 
De 
Innocentibus 
mart. 

(Missa) 
S. Innocentium, Lect. (Apc 14,5)  
[ (Officium) 
Resp. 8 (Cantus Database)] 

Ut canitur de eis. 

57. Hi empti sunt ex omnibus primitiae 
Deo et Agno. 

PH032 (E)  
De 
Innocentibus 

(Officium) 
S. Innocentium, Noct. 3. V. 1. 
(Missa) 

De eis canitur illud Apoc. XIV.: 
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mart. Lect. (Apc 14,4) 
[ (Officium) 
Resp. 8 (Cantus Database)] 

58. Hi sunt, qui cum mulieribus non 
sunt coinquinati, virgines enim sunt et 
sequuntur agnum, quocumque ierit. 

PH032 (I) 
De 
Innocentibus 
mart.  

Ld. PH/57. 
(Officium) 
S. Innocentium, Laud., Ant. ad Benedictus. 
  

De eis canit Ecclesia: 

59. In ore ipsorum non est inventum 
mendacium, sine macula enim sunt ante 
thronum Dei.  

PH032 (I) 
De 
Innocentibus 
mart.  

Ld. PH/56. 
 

Et infra. 

60. Sed contra hos est auctoritas 
Ecclesiae universalis, quae hos colit 
pro sanctis martyribus. 

PH032 (K) 
De 
Innocentibus 
mart.  

Vö.: 
(Officium) 
S. Innocentium, Noct. 1., Lect. 1. 

Ut patet in officio divino de 
martyribus applicato et ex sermone 
Augustini in ipso officio. 

61. "Te Deum laudamus", "Gloria in 
excelsis" et "Alleluia" et "Ite missa est" 

PH033 (B) 
De 
Innocentibus 
mart.  

A Te Deum az ún. doxologia maxima, az officiumban a vasárnapi matutinum befejezéseként 
énekelték, elnevezése a breviáriumokban Canticum S. Ambrosii et S. Augustini, ill. hymnus 
Ambrosianus. (RADÓ, 66.) (BATIFFOL, 83.) Kialakulásának legendája Pelbártnál is 
megjelenik. Ld. PA/76. 
A Gloria az ún. doxologia maior. El bb a karácsonyi, majd ünnepi, végül (adventet és a 
nagyböjtöt leszámítva) a vasárnapi misék kezdetének részévé vált.  (RADÓ, 65–66.) 
(JUNGMANN, 231–233.)  
Az Alleluia hagyományosan az örömöt és ujjongást kifejez  acclamatio, a misében az 
evangélium el tt hangzik el. (Radó, 63.) (SZUNYOGH, 84.) 
Ite missa est: A mise befejezésének egyik formája, a pap ezekkel a szavakkal bocsátja el a 
híveket. (JUNGMANN, 536–538.)  

Hodie utitur Ecclesia nigris 
paramentis et subticet laetitiae 
cantica, puta: 

62. Vidi supra montem Syon agnum 
stantem et cum eo centum quadraginta 
quattuor milia habentes nomen eius et 
nomen patris eius scriptum in frontibus 
suis. 

PH034 (B) 
De 
Innocentibus 
mart.  

(Missa) 
S. Innocentium, Lect. (Apc 14,1)  
[ (Officium) 
S. Innocentium, Mat. Resp. (Cantus Database)] 
 

Ecclesia solet hoc de eis cantare 
vicem: 

63. Ex ore infantium et lactentium 
perfecisti laudem. 

PH034 (C) 
De 
Innocentibus 
mart.  

(Missa) 
S. Innocentium, Intr. 
 

Impleatur illud Ps., quod canit 
Ecclesia in missa de istis: 

64. Hi empti sunt ex omnibus primitiae 
Deo et agno, et in ore ipsorum non est 

PH034 (I) 
De 

Ld. PH/57. Canitur in fine epistolae, scilicet: 
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inventum mendacium, sine macula 
enim sunt ante thronum Dei. 

Innocentibus 
mart. 

65. Quem loquendo confiteri non 
potuerunt, confessi sunt moriendo.  

PH034 (I) 
De 
Innocentibus 
mart. 

(Missa) 
S. Innocentium, Or.  
Deus, cuius hodierna die preconium innocentes martyres non loquendo, sed moriendo 
confessi sunt. 

Ut canit Ecclesia. 

66. Gaudeamus omnes in Domino etc. PH035 (K) 
De s. Thoma 
mart. 

(Missa) 
Thomae ep. et mart., Intr. 
 

Ecclesia Romana canit pro introitu: 

67. Gaude, flore virginali etc. PH035 (L) 
De s. Thoma 
martyre 

(AH 31, 198.)   
 

Et his dictis disparuit. Et Thomas de 
his gaudiis prosam edidisse fertur, 
quae incipit: 

68.  Elegit eum Dominus habere 
laudem in nomine ipsius et offerre 
incensum dignum in odorem suavitatis. 

PH036 (A) 
De s. Silvestro 
papa 

Vö.:  
(Officium) 
Unius conf. pontif., Cap. Ad Nonam. Fungi sacerdotio, et habere laudem in nomine ipsius, 
et offerre illi incensum dignum in odorem suavitatis.  

De ipso canitur. 

69. Quem virgo peperit, 
et post partum virgo permansit, 
ipsum, quem genuit, adoravit. 

 

PH036 (C) 
De s. Silvestro 
papa 

Ld. PH/33. Canit Ecclesia: 

70. Vocatum esse nomen Iesu a salute. PH038 (I) 
De 
circumcisio-ne 
Domini 

(Missa) 
In Octava Nativitatis Domini, Ev. (Lc 2,21) 
 

Sancta Ecclesia quasi novi anni 
nunciat gaudia de salute nostra 
aeterna, cum dicit scilicet hodie: 

71. Christus licet sit deus et homo, non 
duo tamen, sed unus est Christus, unus 
omnino non confusione substantiae, sed 
unitate personae. 

PH039 (B)  
De 
circumcisio-ne 
Domini  

Ld. PH/12. Athanasius in Symbolo: 

72. Per Dominum nostrum Iesum 
Christum etc., ut magis exaudiatur. 

PH039 (H) 
De 
circumcisio-ne 
Domini 

A könyörgések bejez  része a kezdetekt l fogva "a mi Urunk Jézus Krisztus által" formula 
volt, csak kés bb egészítették ki a befejezést a "Szentlélekkel egységben" (in unitate Spiritus 
Sancti) résszel, és csak az V. századra alakult ki az a megfogalmazás, hogy Jézus Krisztus 
által a Szentlélekben fordulunk az Atyához. (DOLHAI, 1999.) 

Ecclesia in fine orationum in officio 
semper solet adiicere: 

73. Per Dominum nostrum Iesum 
Christum, ut exaudiatur. 

PH040 (B) 
De 
circumcisio-ne 
Domini 
 

Ld. PH/72. Ecclesia in fine orationum solet hoc 
nomen Iesus applicare dicens: 



 223 

74. Per Dominum nostrum Iesum etc. PH041 (N) 
De 
circumcisio-ne 
Domini 

Ld. PH/72. 
 

Ecclesia in fine orationum applicat 
dicens: 

75. Hodie stella magos duxit ad 
praesepium, hodie vinum ex aqua 
factum est ad nuptias, hodie a Iohanne 
Christus baptizari voluit, ut salvaret 
nos, alleluia! 

PH042 (A) 
De Epiphania 

(Officium) 
Epiphaniae Domini, Vesp. 2., Ant. ad Magnificat,. 
 

Quia nempe ut canit Ecclesia, tribus 
miraculis ornatum hunc diem 
sanctum colimus: 

76. Quia haec est fides catholica, quam 
nisi quis fideliter firmiterque crediderit, 
salus esse non potuit.  

PH044 (A) 
De Epiphania 
 

Ld. PH/12. 
 

Ut dicitur in Symbolo: 

77. Secundum signum oblationis, quia 
apertis thesauris suis obtulerunt ei 
munera: aurum, sicut regi magno, thus, 
quod immolatur ut Deo, mirram 
quoque, tamquam pro salute homini 
morituro. 

PH044 (I) 
De Epiphania 

Utalás:  
(Missa) 
Epiphaniae Domini, Ev. (Mt 2,11) 
 

Canit Ecclesia: 

78. Sed et Virgo illa Beatissima, quae 
humanissima erat et inter omnes mitis.  

PH044 (K) 
De Epiphania 

Utalás:  
(Officium) 
Assumptionis Beatae Mariae Virginis, et in omnibus aliis festivitatibus et 
commemorationibus eiusdem, Vesp. 1., H. Az Ave maris stella kezdet  himnusz ötödik 
versszakának részlete. (AH 2, 39) 

Ut canit Ecclesia. 

79. Christus apparuit nobis, venite 
adoremus. 

PH045 (K) 
De Epiphania 

(Officium) 
Infra Octavam Epiphaniae Domini, Inv.. 
 

Canit Ecclesia: 

80. Non murmur resonat, non 
querimonia, sed corde impavido mens 
bene conscia etc. 

PH047 (K) 
De s. 
Sebastiano 
mart. 

(Officium) 
Plurimorum mart., Vesp. 1–2., H. 
A Sanctorum meritis kezdet  himnusz negyedik versszaka. (AH 50, 204) 
 

Canit Ecclesia: 

81. Christus sponsus virginum. PH048 (E) 
De s. Agnete 
 

Utalás: 
(Officium) 
Virginum, Vesp. 1., H. A Iesu, corona virginum kezdet  himnusz soraira. Qui pascis inter 
lilia, / saeptus choreis virginum, / sponsus decorus gloria / sponsisque reddens praemia. (AH 
50, 20) 
 
 

Canitur in Ecclesia. 
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82. Inter doctores doctor gentium. PH053 (H)  
In conversione 
Pauli 

(Officium) 
Conversionis S. Pauli, Noct. 3., Resp. 1. 
Sancte Paule apostole, praedicator veritatis et doctor gentium. 
 

Ut canit Ecclesia. 

83. Carnis resurrectionem et vitam 
aeternam. 

PH059 (H)  
De s. Matthia 
ap. 

Az Apostoli hitvallás a középkor folyamán a zsolozsma liturgiájához kapcsolódik, ahol a 
prima és a completorium idején csendben imádkozzák. (SZUNYOGH, 89.) (RADÓ, 69.) 

A Matthia apostolo in Symbolo 
positum articulum ultimum fidei 
praedicandum, scilicet: 

84. Tollite iugum meum super vos, 
iugum enim meum suave, et onus meum 
leve. 

PH059 (K) 
De s. Matthia 
ap. 

(Missa) 
Matthiae ap., Ev. (Mt 11,29)  
 

De eo canit Ecclesia in evangelio 
illud Mat. XI.: 

85. Implevit eum Dominus spiritu 
sapientiae et intellectus, stolam gloriae 
induit eum. 

PH060 (A) 
De s. Gregorio 
papa 

(Missa) 
Iohannis ev., Intr. 
 

Canit Ecclesia: 

86. Regina caeli, laetare, alleluia, 
quia quem meruisti portare, alleluia, 
resurrexit, sicut dixit, alleluia. 
Statimque beatus Gregorius, quod 
sequitur, adiunxit: 
Ora pro nobis Deum, alleluia. 

PH060 (G) 
De s. Gregorio 
papa 

Ab Octava Parascevae usque ad Ascensionem Domini Ant. ad Benedictus; Magnificat; Nunc 
dimittis.  
 

Tunc in aere iuxta imaginem auditae 
sunt voces angelorum canentium: 

 

87. O, sacrum convivium, in quo 
Christus sumitur, recolitur memoria 
passionis eius. Mens impletur gratia et 
futurae gloriae nobis pignus datur. 

PH062 (G) 
In cena 
Domini  
 

Ld. PH/17. In eodem officio Ecclesia canit: 

88. Mors est malis vita bonis, vide, 
paris sumptionis, quam sit dispar 
exitus. 

PH063 (H) 
In cena 
Domini  

(Missa) 
Corporis Christi, Prosa. A Lauda, Sion, salvatorem kezdet  szekvencia kilencedik versszaka.  

Canit Ecclesia: 

89. Diviserunt sibi vestimenta mea et 
super vestem meam miserunt sortem. 

PH063 (L) 
In cena 
Domini 

(Missa) 
In Cena Domini.  
Post refectionem sacerdos cum acolytho denudat altaria legendo antiphonam: Diviserunt sibi 
vestimenta mea et super vestem meam miserunt sortem. (Ps. 21,19) 

Nam hodie altaria denudantur et 
abluuntur, quare hoc utique ad 
significandum denudationem Christi 
Iesu. Propterea tunc canitur illud Ps.: 

90. Crux, ave,  
spes unica  
hoc passionis tempore,  
auge piis  
iustitiam  
reisque dona veniam.  
 

PH066 (A) 
In Parasceve 
 

Ld. PH/16. A Vexilla regis prodeunt kezdet  himnusz kilencedik versszaka. Ez és a 
következ  versszak valószín leg egy kés bbi szerz  hozzátoldása. (AH 50,74) 

Verba Ecclesiae:  

 



 225 

91. Pater noster PH066 (A) 
In Parasceve 

Ld. PH/47. Ad quod oremus: 

92. Flecte ramos,  
arbor alta,  
tensa laxa viscera. 
 

PH066 (T) 
In Parasceve 
 

(Missa sicca) 
In Parasceve, H. 
Pange lingua gloriosi kezdet  himnusz kilencedik versszaka. (AH 50, 71) 

Virginis, scilicet Matris 
querulationes: 

93. Ave Maria PH067 (A) 
In Parasceve 
 

(Officium) 
Beatae Mariae Virginis, Matutinum, Inv.; Laud., Ant. 2. 
Az Ave Mariával a római liturgiában el ször Nagy Szt. Gergely pápa Sacramentariumában 
találkozhatunk, ahol Advent negyedik vasárnapján mint offertorium szerepel. Ott csak az 
angyal szavai szerepelnek. Ezt recitálják a zsolozsmában és az olvasóban. Szent Domonkos 
az olvasó népszer sítésével valóságos propagandát csinál neki. Eredeti alakja: Ave Maria, 
gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. Kés bb IV. Orbán hozzátette: Et 
benedictus fructus ventris tui, Iesus Christus. Amen. Ma is ismert formája a 16. században 
alakul ki. (RADÓ, 62–63.) 

Ut si dicamus eidem: 
 

94. O crux ave, spes unica etc.  PH067 (A)  
In Parasceve 

Ld. PH/16. A Vexilla regis kezdet  himnusz hetedik versszaka. Ipsam humiliter adoremus, ipsam 
salutemus dicentes: 

95. Pater noster PH067 (A) 
In Parasceve 

Ld. PH/47.  

96. O vos omnes, qui transitis etc. PH067 (A) 
In Parasceve 

(Officium) 
In Sabbato Sancto, Laud., Ant. 5.  

 

97. Ite missa est, nec Benedicamus 
Domino. 

PH067 (D) 
In Parasceve 

Ld. PH/61. 
Benedicamus Domino is a mise befejezésének egyik formája. (JUNGMANN, 536–538.) 

Primo quidem in Ecclesiae 
caerimonia. Solet enim hodie 
Ecclesia facere, quae per totum 
annum non facit, ut nos provocet ad 
lamentum. Primo in missa, quae 
dissimilis est ab aliis, quia non habet 
introitum vel principium, nec habet 
medium, quia non offertur 
sacrificium, eo quod hodie hostia non 
consecratur, nec habet finem, quia 
non dicitur: 

98. Popule meus, quid feci tibi, aut quid 
molestus fui, responde mihi; quia eduxi 
te de Aegypto, et quia pavi te per 
desertum XL annis, et quia introduxi te 
et plantavi in terram lacte et melle 

PH067 (D) 
In Parasceve 

(Missa sicca) 
 In Parasceve, Improperia. 
Az improperia a nagypénteki szertartásban a kereszt behozatalának Popule meus ('Én 
nemzetem') kezdet , refrénes éneke a 10. század óta. A keresztet hozó vagy a mögötte haladó 
el énekes Krisztus panaszát, szemrehányását intézi h tlen népéhez és a hívekhez, emlékeztet 

Cantantur in persona Christi 
conquestiones contra Iudaeos de 
Christi beneficiis et illorum 
ingratitudine, dicendo: 
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manantem; parasti crucem Salvatori 
tuo, aceto et felle potasti me etc. 

a sok jótéteményre, melyért az ember hálátlansággal fizetett. Ha a keresztet csöndben hozták 
be, az improperiát a kereszt imádása közben éneklik. Versei prófétai szövegek, refrénje a 
bizánci tropárionból való Triszágion. (RADÓ, 1205–1206.) 

99. Agios o Theos, id est sanctus Deus, 
Agios ischyros, id est sanctus fortis, 
Agios athanatos, eleison imas, quod est 
dicere: 'sanctus et immortalis, miserere 
nobis', acsi dicant: "Vere, Domine, non 
debebant te Iudaei occidere, sed 
adorare, quia tu es sanctus Deus, 
sanctus fortis et immortalis secundum 
deitatem, nos autem petimus, ut 
miserearis nobis. 

PH067 (D) 
In Parasceve 

Ld. PH/98.  Sed ad istas conquestiones et 
improperationes lingua Hebraeica 
non respondet, sed tacet, eo quod 
Christum non credit, nec confitetur, 
sed lingua Graeca et Latina (quia 
istae Christum confitentur et 
adorant), respondent dicendo: 

100. Flectamus genua etc. Hoc tamen 
excepto, quod quando orat Ecclesia pro 
Iudaeis, non flectit genua. 

PH067 (D) 
In Parasceve 

(Missa sicca) 
In Parasceve, Or. 
 

Ideo Ecclesia hodie valde liberalis et 
pia est in oratione pro omnibus, 
etiam inimicis genua flectendo et 
orando, quod debent hodie facere non 
solum sacerdotes, sed omnes Christi 
fideles, cum dicitur: 

101. Pater noster PH068 (K) 
In Parasceve 

Ld. PH/47. Multum valet et efficax oratio est, ut 
singulis diebus dicantur quindecim 

102. O crux, ave spes unica etc.  PH069 (A) 
In Parasceve 

Ld. PH/16.; PH/90. Cedite ad crucem ipsamque adorate 
dicens: 

103. Pater noster etc. PH069 (A) 
In Parasceve 

Ld. PH/47.  

104. Estote fortes in bello et pugnate 
cum antiquo serpente et accipietis 
regnum aeternum. 

PH071 (A) 
De s. Georgio 
milite  

(Officium) 
Apostolorum, Vesp. 2, Ant. ad Magnificat. 
 

Canit Ecclesia dicens omnibus 
Christicolis: 

105. Maria, mater gratiae, mater 
misericordiae, tu nos ab hoste protege 
in hora mortis suscipe. 

PH075 (F) 
De s. Marco 
ev. 

(Officium) 
Beatae Mariae Virginis, Laud., H. A Venantius Fortunatus által írt Quem terra, pontus, 
aethera kezdet  himnusz hatodik verszaka, mely a hagyomány szerint Páduai Szt. Antal 
kedvelt Mária-himnusza volt. Ott: O gloriosa femina kezdettel. (AH 50, 86) 

Ecclesia canit: 

106. „Salve regina” in Quadragesima et 
huiusmodi, quotiens haec dicuntur vel 
canuntur, semper illis gaudium crescit. 

PH076 (E) 
De s. Philippo 
et Iacobo ap. 

Salve regina kezdet  antiphonát a kompletóriumban énekeltek Szentháromság vasárnapjától 
Mária születésének ünnepéig. (AH 50,318) 

Qui enim ordinant perpetuas missas 
in civitate vel villa, vel cantando in 
(?) missam de Beata Virgine vel de 
corpore Christi in hebdomada vel pro 
defunctis etc. 
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107. ’Pater noster’ vel ’Ave Maria’ vel 
’Symbolum’ aut Dei praecepta etc., 
quotiens ille puer vel homo orat, totiens 
illis gaudium accidentale crescit. 

PH076 (E) 
De s. Philippo 
et Iacobo ap. 

Ld. PH/47. 
PH/93. 
PH/13.; 83. 
 

Qui enim docent pueros vel alios 

108. Haec est fides catholica, quam nisi 
quisque fideliter firmiterque crediderit, 
salvus esse non potest. 

PH078 (E) 
De s. Philippo 
et Iacobo ap. 

Ld. PH/12. 
 

Item Athanasius in Symbolo: 

109. Hoc signum crucis erit in caelo, 
cum Dominus ad iudicandum venerit. 

PH081 (F) 
De inventione 
sanctae crucis 

(Officium) 
Inventionis Sanctae Crucis, Vesp. 1, Ver. 
 

Canit Ecclesia: 

110. Per signum crucis de inimicis 
nostris libera nos Domine. 

PH081 (K) 
De inventione 
sanctae crucis 

(Missa) 
Inventionis Sanctae Crucis, Comm. 
 

Docet Ecclesia dicens sic: 

111. Dulce lignum – inquit – dulces 
clavos dulcia ferens pondera, quae sola 
fuisti digna portare talentum mundi. 

PH082 (K) 
De inventione 
sanctae crucis  

(Officium) 
Inventionis Sanctae Crucis, Vesp. 1., Ant. ad Magnificat. 
A sorrend fordított: 
O Crux splendidior cunctis astris, mundo celebris, hominibus multum amabilis, 
sanctior universis: quae sola fuisti digna portare talentum mundi: dulce lignum,  
dulces clavos, dulcia ferens pondera: salva praesentem catervam in tuis hodie  
laudibus congregatam. (Alleluia, alleluia.) 

Canit Ecclesia: 

112. Nos autem gloriari oportet in 
cruce Domini nostri Iesu Christi, quo 
est salus, vita et resurrectio nostra. 

PH082 (L) 
De inventione 
sanctae crucis 

(Missa) 
Inventionis Sanctae Crucis, Intr. 
 

Hinc et Ecclesia Sancta omnes 
fideles hortatur canendo dicens: 

113. De parentis prothoplasti 
fraude factor condolens, 
quando pomi noxialis 
morte morsu corruit: 
ipse lignum tunc notavit 
damna ligni ut solveret. 
Hoc opus nostrae salutis 
ordo depoposcerat, multiformis 
proditoris 
ars, ut artem falleret 
et medelam ferret inde, 
hostis unde laeserat. 

PH083 (G) 
De inventione 
sanctae crucis  
 

Ld. PH/92. 
Pange lingua gloriosi proelium certaminis kezdet  himnusz második és harmadik versszaka. 
 
 

Canit Ecclesia: 
 

114. Qui salutem humani generis 
in ligno crucis constituisti, 

PH083 (G) 
De inventione 

(Missa) 
Exaltationis Sanctae Crucis, Praef. 

Et iterum: 
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ut unde mors oriebatur, 
inde vita resurgeret, 
et qui in ligno vincebat, 
in ligno quoque vinceretur per 
Christum etc. 

sanctae crucis  
 

 

115. Pater, manifestavi nomen tuum 
hominibus, nunc autem ad te venio, et 
tunc spiritum Deo commendans, mox 
exspiravit, et ad caelestia regna intravit. 

PH084 (L) 
De s. 
Bernardino 
OM 

(Officium) 
Ascensionis Domini, Vesp. 1., Ant. ad Magnificat. 
Pater, manifestavi nomen tuum hominibus, quos dedisti mihi: nunc autem pro eis rogo, non 
pro mundo, quia ad te venio, Alleluia. 

Dum in ecclesia cantaretur ad 
vesperas illa antiphona: 

116. O martyr desiderio Francisce, 
quanto studio compatiens hunc 
sequeris, scilicet Christum, ergo etc. 

PH085 (G) 
De translatione 
beatissimi 
Francisci 
patris nostri 

(Officium) 
Francisci, Laud., Ant. ad Benedictus.  

Canit de eo Ecclesia: 

117. Franciscus evangelicum nec 
apicem vel unicum transgreditur nec 
iota, nil iugo Christi suavius huic oneri 
nil levius in huius vitae rota. 

PH085 (G) 
De translatione 
beatissimi 
Francisci 
patris nostri 

(Officium) 
Francisci, Vesp. 1., Ant. 4.  
Ld. PA/100.  
 

De eo canit Ecclesia: 

118. Sanctus Franciscus praeviis 
orationum studiis, quid faciat, 
instructus non sibi soli vivere, sed aliis 
proficere vult Dei [ ] ductus. 

PH085 (G) 
De translatione 
beatissimi 
Francisci 
patris nostri 

(Officium) 
Francisci, Laud., Ant. 1. 
 

Canit Ecclesia: 

119. Apostolorum pacis cara 
relinquens oscula etc. 

PH086 (I)De 
ascensione 
Domini 

(Missa) 
Ascensionis Domini, Prosa. Rex omnipotens die hodierna kezdet  szekvencia hatodik 
versszaka. (AH 53, 111.) 

Ambrosius in prosa dicit:  

120. Advocata nostra PH090 (C) 
De sanctis 
inter Pascha et 
Pentecosten 

Ld. PH/106. Ecclesia canit, quod Beata Virgo est 

121. Sancti et iusti, in Domino gaudete, 
vos elegit Deus in hereditatem sibi. (A) 
 
 

PH092 (A) 
De sanctis 
inter Pascha et 
Pentecosten  

(Officium) 
Sanctorum a Pascha usque ad Penthecostes, Vesp. 2., Ant. ad Magnificat.  
 

Haec verba canit Ecclesia Sancta 
hoc tempore de sanctis. 

122. Sancti et iusti etc. PH092 (A) 
De sanctis 

Ld. PH/121. Ideoque Sancta Mater Ecclesia hoc 
tempore sacro Paschae in officio de 
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inter Pascha et 
Pentecosten 

sanctis hortatur homines iustos et 
sanctos in Domino gaudere, quia per 
Christi resurrectionem gloriosam 
patet, quod elegit nos Deus in 
hereditatem sibi, cum Christi 
resurrectio spes et exemplar sit 
nostrae resurrectionis. Dicit ergo: 

123. Quicumque bona egerint, ibunt in 
vitam aeternam, qui vero mala, in 
ignem aeternum. 

PH092 (E) 
De sanctis 
inter Pascha et 
Pentecosten 

Ld. PH/12. 
 

Fidei Symbolum est secundum 
Athanasium: 

124. In caelestibus regnis sanctorum 
habitatio est, et in aeternum requies 
eorum. 
 
 

PH093 (A) 
De sanctis 
inter Pascha et 
Pentecosten  

(Officium)  
Sanctorum a Pascha usque ad Penthecosten, Laud., Ant. 2. 
 

Haec verba canit Sancta Ecclesia 
hoc tempore de sanctis. 

125. Veni, sponsa Christi, accipe 
coronam, quam tibi Dominus 
praeparavit in aeternum. 

PH094 (C) 
Item de 
quacumque 
virgine 
Communis 
sermo 

(Officium) 
Virginum, Vesp. 1., Ant. ad Magnificat.  
 

Canit Ecclesia de castis: 

126. Exaudi propitius, Domine, et 
concede, ut quisquis hoc templum 
beneficia petiturus ingreditur, cuncta 
se impetrasse laetetur. 

PH095 (B) 
De dedicatione 
ecclesiae 

(Missa) 
Dedicationis Ecclesiae, Or. 
(Officium) 
Dedicationis Ecclesiae, Vesp. 1–2., Or. 

Hodie in officiis et missis oratur sic: 

127. Terribilis est locus iste etc. PH096 (A) 
De dedicatione 
ecclesiae 

(Missa) 
Dedicationis Ecclesiae, Intr. 
 

De ea canuntur haec verba in missa 
hodierna: 

128. Templum Dei sanctum est, Dei 
structura est, Dei aedificatio est. 

PH096 (D) 
De dedicatione 
ecclesiae 

(Officium) 
Dedicationis Ecclesiae, Noct. 3., Ant. 1.  

Canit Ecclesia in officio, dicit: 

129. Qui caelum verbo clauditis,  
serasque eius solvitis,  
nos a peccatis omnibus  
solvite iussu, quaesumus.  
 

PH097 (E) 
In celebritate 
Primitiarum, et 
de novo 
sacerdote  

(Officium) 
Apostolorum, Vesp. 1, H. Az Exultet caelum laudibus kezdet  himnusz harmadik versszaka. 
(AH 51,125) 
  
 

Canit Ecclesia:  
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130. O crux, ave, spes unica etc., ut per 
talem ostensionem commoveantur 
corda. 

PH097 (H) 
In celebritate 
Primitiarum, et 
de novo 
sacerdote 

Ld. PH/90. 
 

Ante omnia potes ostendere crucis 
lignum quasi cruentatum, cum 
orationem dicis ad crucem loquendo, 
scilicet: 

 
 

 
 

II. Melléklet 
Pomerium de sanctis, pars aestivalis 

Idézet Idézet helye Liturgikus helye A hivatkozás módja 
1. Sanctus, sanctus, sanctus Dominus 
Deus. 

PA001 (A) 
De Sancta 
Trinitate  

A Sanctus az eukarisztikus ima prefációt követ  része.  (JUNGMANN, 379.) Sancta Ecclesia consuevit hunc 
hymnum angelicum cantare circa 
tempus consecrationis corporis 
Christi et sanguinis eius, ut pro tanto 
beneficio, scilicet Eucharistiae 
accendamur in amore Sanctae 
Trinitatis, quo sanctificati 
admittamur et digni reddamur cum 
angelis videre et laudare Deum in 
caelis, quem in Eucharistia videmus 
sacramentaliter. 

2. Gloria Patri et Filio. 
 

PA001 (B) 
De Sancta 
Trinitate 

Az ún. kis doxológia, az officiumban a psalmusok végén imádkozzák. (RADÓ, 65.) Ad id Honorius Solitarius super Ps. 
refert, quod quidam clericus ignarus 
non sciens bene implere horas 
canonicas, ut tenebatur, solebat 
maxima reverentia in fine psalmorum 
dicere in laudem Trinitatis: „Gloria 
Patri et Filio etc.” Cumque mortuus 
esset, cuidam sibi noto apparuit, qui 
eum quaesivit, quomodo se haberet 
propter defectus in horis. Respondit, 
quod dimissum est per reverentiam 
„Gloria Patri et etc.” honorando 
Trinitatem. 
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3. Deus Pater, Deus Filius, Deus 
Spiritus Sanctus, et tamen non tres dii, 
sed unus est Deus. Dominus Pater, 
Dominus Filius, Dominus Spiritus 
Sanctus, et tamen non tres domini, sed 
unus est Dominus. Quia sicut 
unamquamque personam Deum ac 
Dominum confiteri Christiana veritate 
compellimur, ita tres deos ac dominos 
dicere catholica religione prohibemur. 

PA001 (D)  
De Sancta 
Trinitate 

Ld. PH/12. Athanasius in Symbolo Ecclesiae 
dicit: 

 4. Pater a nullo est factus, nec creatus, 
nec genitus. Filius a Patre solo [est,] 
non factus, nec creatus, sed genitus. 
Spiritus Sanctus a Patre et Filio non 
factus, nec creatus, nec genitus, sed 
procedens. 

PA001 (F) 
De Sancta 
Trinitate 

Ld. PH/12. Ex Symbolo Athanasii: 

5. Lumen de lumine, Deum verum de 
Deo vero. 

PA001 (F) 
De Sancta 
Trinitate 

Ld. PH/13. Canit Ecclesia in Symbolo: 

6. Qui cum Patre et Filio simul 
adoratur. 

PA001 (F) 
De Sancta 
Trinitate 

Ld. PH/13. In Symbolo: 

7. Alia est persona Patris, alia Filii, 
alia Spiritus Sancti. Sed una est 
divinitas, aequalis gloria, coaeterna 
maiestas. Qualis Pater, scilicet in 
bonitate et virtute, talis Filius, talis 
Spiritus Sanctus. Increatus Pater, 
increatus Filius, increatus Spiritus 
Sanctus. Immensus Pater, Filius et 
Spiritus Sanctus. Aeternus Pater etc. 
Omnipotens Pater etc. Deus Pater etc. 

PA001 (G) 
De Sancta 
Trinitate 

Ld. PH/12 Athanasius in Symbolo: 

8. Benedicat nos Deus etc. PA 002 (A)  
De Sancta 
Trinitate  

(Officium) 
Sanctissimae Trinitatis, Noct. 1., Resp. 1. (Cantus Database) 

Qui – inquam – sic vult benedici, 
confiteatur fide firma Sanctam 
Trinitatem, et ipsum Deum metuat 
filiali timore cavendo a peccatis, et 
sic orando dicat cum Ecclesia. 
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9. Benedicamus Patrem et Filium cum 
Sancto Spiritu. 

PA004 (A) 
De Sancta 
Trinitate  

(Officium) 
Sanctissimae Trinitatis, Vesp., Vers. 

 

10. Qui cum Patre et Filio simul 
adoratur et conglorificatur. 

PA004 (D) 
De Sancta 
Trinitate 

Ld. PH/13. Canitur in Symbolo. 

11. Pater noster, qui es in caelis. PA004 (D) 
De Sancta 
Trinitate 

Ld. PH/47. Item aliud documentum, quod cum 
quis dicit orans: 

12. Pater de caelis Deus, miserere 
nobis. Fili, Redemptor mundi Deus, 
miserere nobis. Spiritus Sancte Deus, 
miserere nobis. Sancta Trinitas Deus, 
miserere nobis. 

PA004 (D) 
De Sancta 
Trinitate 

Litaniae Sanctorum (RADÓ, 67–68.)  Quascumque orationes diriguntur 
ab Ecclesia ad personas vel 
personam sive Patris, sive Filii, sive 
Spiritus Sancti, sicut dicendo: 

13. Gloria Patri et Filio etc. PA004 (K) 
De Sancta 
Trinitate 

Ld. PA/2. Ordinavit Ecclesia in Synodo 
Nicaena, ut in fine cuiuslibet psalmi 
diceretur. 

14. Libera nos, quaesumus, Domine, ab 
omnibus malis praeteritis, praesentibus 
et futuris etc. 

PA005 (I) 
In festo 
corporis 
Christi  

Az ún. embolizmus (hozzátoldás) a Pater noster utolsó könyörgését ismétl  si eredet  papi 
imádság. (JUNGMANN, 466.) 

Ecclesia circa consecrationem huius 
sacramenti in canone orat sic. 

15. Se nascens dedit socium,  
convescens in edulium,  
se moriens in pretium,  
se regnans dat in praemium. 

PA006 (A) 
De corpore 
Christi  
 

(Officium) 
Corporis Christi, Laud. 1, H. 1. 
Verbum supernum prodiens kezdet  himnusz 4. versszaka, melyet Aquinói Szt. Tamás 1264-
ben IV Orbán pápa külön kérésére fogalmazott meg a festum de corpore Christi bevezetése 
alkalmából. (AH 50, 588) 

Ecclesia canit:  
 

16. O sacrum convivium, in quo 
Christus sumitur, recolitur memoria 
passionis eius, mens impletur gratia, et 
futurae gloriae nobis pignus datur. 

PA006 (H) 
De corpore 
Christi 

(Officium) 
Corporis Christi, Vesp. 2. Ant. ad Magnificat. 
  
 

Canit Ecclesia: 

17.  Panis angelicus fit panis hominum, 
dat panis caelicus figuris terminum. O 
res mirabilis, manducat Dominum 
pauper, servus et humilis. 

PA007 (A) 
De corpore 
Christi  
 

(Officium) 
Corporis Christi, Matutinum, H.  
Aquinói Szt. Tamás által Orbán pápa kérésére írt Sacris solemniis 
iuncta sint gaudia kezdet  himnusz hatodik versszaka. (AH 50, 587) 

Canit Ecclesia: 

18. Deus, qui nobis sub sacramento 
mirabili passionis tuae memoriam 
reliquisti etc. 

PA007 (D) 
De corpore 
Christi 

(Missa) 
Corporis Christi, Or. 1. 

Ecclesia hoc sacramentum dicit 
mirabile. 
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19. Fracto demum sacramento  
ne vacilles, sed memento  
tantum esse sub fragmento,  
quantum toto tegitur. 

PA007 (E) 
De corpore 
Christi 

(Missa) 
Corporis Christi, Prosa. Lauda, Sion, salvatorem kezdet  szekvencia 19. versszaka.  

Canit Ecclesia: 

20. Sumit unus, sumunt mille,  
quantum isti, tantum ille,  
nec sumptas consumitur. 

PA007 (G) 
De corpore 
Christi 

(Missa) 
Corporis Christi; Prosa. Lauda, Sion, salvatorem kezdet  szekvencia 16. versszaka.  

Ecclesia canit: 

21. Mors est malis, vita bonis,  
vide paris sumptionis  
quam sit dispar exitus. 

PA007 (H) 
De corpore 
Christi 

(Missa) 
Corporis Christi; Prosa. Lauda, Sion, salvatorem kezdet  szekvencia 18. versszaka. 
  

Canit Ecclesia: 

22. O sacrum convivium, in quo 
Christus sumitur, recolitur memoria 
passionis eius, mens impletur gratia, et 
futurae gloriae nobis pignus datur. 

PA008 (D) 
De corpore 
Christi  
 

Ld. PA/16. 
 

Canit Ecclesia: 

23. In medio ecclesiae aperuit os eius 
et implevit eum Dominus spiritu 
sapientiae et intellectus, stolam gloriae 
induit eum. 

PA009 (A)  
De s. 
Antonio OM 

(Missa) 
Anthonii, Intr. 
  

Haec verba canit Ecclesia in introitu 
missae de hoc sancto, scilicet patre 
Antonio. 

24. O Gloriosa Domina,  
excelsa super sidera etc. 

PA009 (I) 
De s. 
Antonio OM 

Ld. PH/105. Tandem anno Dominicae 
incarnationis MCCXXXI. die XIII. 
Iunii, cum esset destitutus viribus 
crescente infirmitate, facta 
confessione hymnum. 

25. Si quaeris miracula,  
mors, error, calamitas,  
daemon, lepra fugiunt,  
aegri surgunt sani,  
cedunt mare, vincula,  
membra resque perditas  
petunt et accipiunt  
iuvenes et cani,  
pereunt pericula,  
cessat et necessitas,  
narrent hi, qui sentiunt,  
dicant Paduani. 

PA009 (I) 
De s. 
Antonio OM 

(Officium) 
Anthonii, Noct. 3., Resp. 2.  A szöveg valószín leg Iulianus de Spirától származik, szerz ségét 
Bonaventurának is tulajdonították.  
  

Unde canitur de eo: 

26.  Antra deserti teneris sub annis  
civium turmas fugiens petisti,  

PA010 (C) 
De s. 

(Officium) 
Iohannis Baptistae, Matutinum, H. 

Unde de eo canit Ecclesia: 
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ne levi saltem maculare vitam  
famine posses. 

Iohanne 
Baptista  

27. Nativitas tua, Dei genetrix Virgo, 
gaudium annunciat universo mundo, ex 
te enim natus est sol iustitiae, Christus, 
Deus noster. 

PA010 (D) 
De s. 
Iohanne 
Baptista 

(Officium) 
Nativitatis Sanctae Mariae, Vesp. 2., Ant. ad Magnificat.  

Canit Ecclesia: 

28. Acceleratur ratio in puero nondum 
nato instinctu Sacri Pneumatis sibi 
dato, novit praesentem Dominum in 
Virgine clam latentem, adoravit cum 
iubilo. 

PA010 (G) 
De s. 
Iohanne 
Baptista 

(Officium) 
Visitationis Mariae, Vesp., Ant. ad Magnificat. 
 

Canitur in officio. 

29. O nimis felix meritique celsi  
nesciens labem nivei pudoris  
praepotens martyr eremique cultor,  
maxime vatum.  
Serta ter denis [alios coronant]  
aucta crementis duplicata quosdam  
trina centeno cumulata fructu  
te, sacer, ornant. 

PA010 (K) 
De s. 
Iohanne 
Baptista 

(Officium) 
Iohannis Baptistae, Laud., H. A Paulus Diaconus által írt Ut queant laxis kezdet  himnusz 9–
10. versszaka. (AH 50, 120) 
 

Ecclesia canit dicens:  
 

30. Ceteri tantum cecinere vatum  
corde praesago iubar affuturum,  
tu quidem mundi scelus [auferentem]  
indice prodis. 

PA011 (F)  
De s. 
Iohanne 
Baptista  

Ld. PA/29. A Paulus Diaconus által írt Ut queant laxis kezdet  himnusz 7. versszaka.  
 

Unde canit Ecclesia: 

31. Exaltata est super omnes choros 
angelorum. 

PA011 (I) 
De s. 
Iohanne 
Baptista 

Vö.:  
(Officium) 
Assumptionis Mariae, Noct. 1., Ant. 1. 
Exaltata est Sancta Dei Genetrix super choros angelorum ad caelestia regna. 

Ecclesia canit: 

32. Antra deserti teneris sub annis  
civium turmas fugiens petisti,  
ne levi saltem maculare vitam  
famine posses. 

PA013 (H) 
De s. 
Iohanne 
Baptista  

Ld. PA/26. Unde de ea canit Ecclesia:  
 

33. Iustum deduxit etc. PA014 (A) 
De s. 
Ladislao  

(Officium) 
Ladislai, Noct. 2., Vers. (Breviarium Strigniense) 

Merito ergo de ipso inter sanctos 
confessores haec verba canuntur, 
scilicet: 

34. Mater misericordiae PA018 (B) 
De s. Petro 
et Paulo 

Ld. PH/105.; 106. 
  

Ut canit Ecclesia. 
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apostolis  
35. Solve iubente Deo terrarum, Petre, 
catenas, qui facis, ut pateant caelestia 
regna beatis. 

PA019 (H) 
De s. Petro 
et Paulo 
apostolis 

(Officium) 
Petri ad vincula, Vesp. 2., Ant. ad Magnificat. 
 

Unde Ecclesia orat dicens: 
 

36. Haec est fides catholica, quam nisi 
quisque integram inviolatamque 
servaverit, absque dubio in aeternum 
peribit. 

PA020 (D) 
De s. Petro 
et Paulo 
apostolis 

Ld. PH/12.  Athanasius in Symbolo. 

37. Gloriosi principes terrae quomodo 
in vita sua dilexerunt se, ita et in morte 
non sunt separati. 

PA021 (I) 
De s. Petro 
et Paulo 
apostolis 

(Officium) 
Petri et Pauli, Vesp. 2. Ant. 2. 
 

Unde canit Ecclesia: 

38. Veni, sponsa Christi, accipe 
coronam, quam tibi Dominus 
praeparavit in aeternum. 

PA025 (C) 
De s. 
Margaretha 
virgine  

Ld. PH/125.  
 

Unde Ecclesia ex tali canit: 

39. Inventa una pretiosa margarita 
dedit omnia sua, et comparavit eam. 

PA026 (A) 
De s. 
Margaretha  

(Missa) 
Virginum, Ev. (Mt 13,46) 
(Officium) 
Virginum, Laud., Ant. ad Benedictus. 

Canit Ecclesia de sanctis virginibus 
vel mulieribus castis in evangelio ad 
missam et aliis passibus officii 
earundem. 

40. Inventa autem una pretiosa 
margarita, dedit omnia sua, et 
comparavit eam.  

PA026 (C) 
De s. 
Margaretha 

Ld. PA/39. Haec autem Ecclesia appropriate 
canit de castitate. 

41. Nimis honorati sunt amici tui, 
Deus. 

PA027 (I) 
De divisione 
apostolorum  

(Missa) 
Apostolorum, Intr. 
 

Ut canit Ecclesia. 

42. Vos, saecli iusti iudices,  
et vera mundi lumina,  
votis precamur cordium,  
audite preces sup[plicum].  
Ut cum iudex advenerit  
Christus in fine saeculi,  
nos sempiterni gaudii  
faciat esse compotes. 

PA027 (I) 
De divisione 
apostolorum 

Ld. PH/129. Az Exultet caelum laudibus kezdet  himnusz második és ötödik versszaka. 
  

Canit Ecclesia exorando apostolos: 

43. Credo in Deum, Patrem 
omnipotentem. 

PA027 (C) 
De divisione 

Ld. PH/83. 
 

Symbolum apostolorum 
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apostolorum 
44.  Et in Iesum Christum, Filium eius 
unicum, Dominum nostrum. 

PA027 (C) 
De divisione 
apostolorum 

Ld. PH/83. 
 

 

45.  Qui conceptus est de Spiritu 
Sancto, natus ex Maria Virgine.  

PA027 (C) 
De divisione 
apostolorum 

Ld. PH/83. 
 

 

46. Passus sub Pontio Pilato, 
crucifixus, mortuus et sepultus est. 

PA027 (C) 
De divisione 
apostolorum 

Ld. PH/83. 
 

 

47. Descendit ad inferna. PA027 (C) 
De divisione 
apostolorum 

Ld. PH/83. 
 

 

48. Tertia die resurrexit a mortuis. PA027 (C) 
De divisione 
apostolorum 

Ld. PH/83. 
 

 

49. Ascendit ad caelos, sedet etc. PA027 (C) 
De divisione 
apostolorum 

Ld. PH/83. 
 
 

 

50.  Inde venturus est iudicare vivos 
etc. 

PA027 (C)  
De divisione 
apostolorum 

Ld. PH/83. 
 

 

51. Credo in Spiritum Sanctum. PA027 (C) 
De divisione 
apostolorum 

Ld. PH/83. 
 

 

52. Sanctam Ecclesiam catholicam, 
sanctorum communionem. 

PA027 (C) 
De divisione 
apostolorum 

Ld. PH/83. 
 

 

53. Remissionem peccatorum. PA027 (C) 
De divisione 
apostolorum 

Ld. PH/83. 
 

 

54. Carnis resurrectionem et vitam 
aeternam. 

PA027 (C) 
De divisione 
apostolorum 

Ld. PH/83. 
 

 

55. Per eam salus mundi credentibus 
apparuit. 

PA037 (I) 
De s. Anna  

(Officium) 
Nativitatis Beatae Mariae Virginis, Noct. 1., Resp. 1.  Hodie nata est Beata Virgo Maria ex 
progenie David. Per quam salus mundi credentibus apparuit.   

Ut canit Ecclesia. 
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56. Per quam salus mundi credentibus 
apparuit 

PA038 (A) 
De s. Anna  

Ld. PA/55.   Ut canit Ecclesia. 

57. Per intercessionem matris et eius 
filiae propitiationem divinam facilius 
consequemur. 

PA038 (A) 
De s. Anna 

Vö.:  
(Missa) 
Annae, Or. „da nobis per intercessionem matris et filiae, tuae propitiationis abundantiam.” 
(Missale Strigoniense) 
 

Ut dicitur in collecta consueta in 
Ecclesia. 

58. Quae quidem stirpe regia David 
nata fuit. 

PA038 (F) 
De s. Anna 

(Officium) 
Annae, Laud., Ant. 1. Virgo semper haec Maria stirpe nata regia, David regis veneranda 
processit prosapia. (Breviarium Strigoniense) 

Ut canitur in officio. 

59. Quod Anna iuvencula fuit in templo 
sancto enutrita, et per angelum de 
conceptu Mariae praemonstrata. 

PA038 (H) 
De s. Anna 

(Officium) 
Annae, Laud., Ant. 2.  A Nazareth oriunda versatur Hierosolima, et in templo illic sancto 
nutritur iuvencula. 
Utalás:  
(Officium) 
Annae, Noct. 2., Lect. 2. (Breviarium Strigoniense) 

Dicitur etiam in officio eius novo. 

60. Quia ipsa cum Ioachim marito 
erant ambo iusti, Deum timentes et in 
omnibus Dei mandatis 
irreprehensibiliter incedentes, coram 
Deo et hominibus. 

PA038 (H) 
De s. Anna 

Utalás:  
(Officium) 
Annae, Noct. 1., Lect. 2. (Breviarium Strigoniense) 

Ut dicit Hieronymus ubi supra et in 
officio. 

61. Deus, qui beatum Petrum a vinculis 
absolutum illaesum abire fecisti, 
nostrorum, quaesumus, absolve vincula 
peccatorum, et omnia mala a nobis 
propitiatus exclude. 

PA041 (A) 
De s. Petro 
ad vincula  
 

(Missa) 
Petri ad vincula, Or. 

Quod patet in collecta, qua sic hodie 
orat Ecclesia: 

62. Salvatorem – inquit – exspectamus, 
Dominum nostrum Iesum Christum, qui 
reformabit corpus humilitatis nostrae 
configuratum corpori claritatis suae. 

PA042 (A) 
De 
transfigurati
one Domini  

(Officium) 
Transfigurationis Domini Nostri Iesu Christi, Vesp., Cap. 
 

Canit Ecclesia: 

63. In transfiguratione praefiguravit 
Deus adoptionem filiorum perfectam in 
voce delapsa, scilicet: Hic est Filius 
meus dilectus etc. 

PA044 (G) 
De 
transfigurati
one Domini  
 

(Missa) 
Transfigurationis Domini Nostri Iesu Christi, Or. 
Deus, qui fidei sacramenta in Unigeniti tui gloriosa Transfiguratione, patrum testimonio 
roborasti, et adoptionem filiorum perfectam, voce delapsa de nube lucida, mirabiliter 
praesignasti: concede propitius; ut ipsius Regis gloriae nos coheredes efficias, et eiusdem 
gloriae tribuas esse consortes. 

Ecclesia canit in collecta: 



 238 

64. Salvatorem exspectamus Dominum 
nostrum Iesum Christum, qui 
reformabit corpus humilitatis nostrae 
configuratum corpori claritatis suae 
etc. 

PA045 (B) 
De 
transfigurati
one Domini  

Ld. PA/62. Ideo in hoc officio recitat Ecclesia 
illud dictum Apostoli ad Phil. III. 
dicentis: 

65. Ipsius regis gloriae, scilicet Christi 
nos coheredes efficiat Deus, et eiusdem 
gloriae tribuat esse consortes. 

PA045 (B) 
De 
transfigurati
one Domini 

(Missa) 
Transfigurationis Domini Nostri Iesu Christi, Or. 
Deus, qui fidei sacramenta in Unigeniti tui gloriosa Transfiguratione, patrum testimonio 
roborasti, et adoptionem filiorum perfectam, voce delapsa de nube lucida, mirabiliter 
praesignasti: concede propitius; ut ipsius Regis gloriae nos coheredes efficias, et eiusdem 
gloriae tribuas esse consortes. 
Ld. PA/63. 

In collecta orat: 

66. O quam gloriosum est regnum, in 
quo cum Christo regnant omnes sancti 
amicti stolis albis. 

PA045 (G) 
De 
transfigurati
one Domini 

(Officium) 
Omnium Sanctorum, Vesp. 2. Ant. ad Magnificat.  

Canit Ecclesia: 

67. Da nobis, quaesumus, omnipotens 
Deus, vitiorum flammas exstinguere, 
qui beato Laurentio tribuisti 
tormentorum incendia superare etc. 

PA046 (B) 
De s. 
Laurentio  
 

(Missa) 
Laurentii mart., Or. 
  

Sancta Ecclesia orat hodie sic 
dicens: 

68. Levita Laurentius bonum opus 
operatus est, qui per signum crucis 
caecos illuminavit. 

PA047 (G) 
De s. 
Laurentio  

(Officium) 
Laurentii mart., Vesp. 1., Ant. ad Magnificat. 
  

Canit Ecclesia de ipso dicens: 

69. Et ne nos inducas in temptationem. PA048 (E) 
De s. 
Laurentio  

Ld. PH/47. In Oratione Dominica petimus 
Deum dicentes: 

70. Laurentius bonum opus operatus 
est, qui per signum crucis caecos 
illuminavit. 

PA049 (A) 
De s. 
Laurentio  

(Officium) 
Laurentii mart., Laud., Ant. 2.  

Haec sunt verba Ecclesiae in officio 
ad laudem huius festivitatis. 

71. Confitebor tibi, Domine rex. PA049 (B) 
De s. 
Laurentio 

(Missa) 
Vigiliae S. Laurentii mart., Ep. (Sir 51,1)  

In missa vigiliae epistola de 
virginibus. 

72. Ave beate rex Stephane, inclyta 
spes gentis tuae, ave doctor et apostole 
credulitatis nostrae, ave speculum 
sanctitatis et iustitiae, per te Christo 
credidimus, per te in Christo salvemur, 

PA052 (A) 
De s. 
Stephano 
rege  
 

(Officium) 
Stephani Regis, Vesp. 1., Ant. ad Magnificat. (Breviarium Strigoniense) 

In eius officio canitur sic: 
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ora pro populo, interveni pro clero, ut 
nullus de tuis praeda fiat hostis. 
73. Pietas super omnia assimilat Deo et 
Christi Dei Filio, cuius proprium est 
misereri semper et parcere 

PA054 (G) 
De s. 
Stephano 
rege  
 
 

? Ut canit Ecclesia. 

74. In Deo, qui omnipotentiam suam 
parcendo maxime et miserando 
manifestat. 

PA054 (H) 
De s. 
Stephano 
rege 

? Ut canit Ecclesia in collecta. 

75. Hoc est praeceptum meum, ut 
diligatis invicem etc.  

PA 057 (A) 
De s. 
Bartholo-
maeo 

(Missa) 
Apostolorum, Ev. (Ioh 15,12) 
 

Et quia haec verba dixit apostolus, et 
de illis canit Ecclesia. 

76. Te Deum laudamus, Te Dominum 
confitemur. 

PA057 (A)  
De s. 
Bartholo- 
maeo 

Ld. PH/61. Et sic ipsi duo (Ambrosius et 
Augustinus) hunc hymnum 
alternatim composuerunt, et usque 
finem decantaverunt, sicut testatur 
Honorius libro, qui dicitur 
Speculum Ecclesiae 

77. O crux, ave, spes unica, hoc 
passionis tempore auge piis iustitiam 
reisque dona veniam  

PA059 (D) 
De 
exaltatione 
Sanctae 
Crucis  

Ld. PH/90. 
 

Ecclesia videtur festum faciendo eam 
sic adorare, et quia dicit: 

78. O crux, ave, spes unica etc. PA059 (D) 
De 
exaltatione 
Sanctae 
Crucis 

Ld. PH/90. Et ideo Ecclesia crucem alloquitur et 
deprecatur, quasi ipsum Christum 
Deum, dicens: 

79. Adoramus te, Christe, et 
benedicimus tibi, quia per crucem tuam 
redemisti mundum. 

PA061 (A) 
De 
exaltatione 
Sanctae 
Crucis  

(Officium) 
Exaltationis Sanctae Crucis, Noct. 3., Ant. 1.  

Unde pro ipsa Sancta Cruce benedicit 
Christum Ecclesia toto mundo 
diffusa dicens: 
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80. Nos autem gloriari oportet in cruce 
Domini nostri Iesu Christi, in quo est 
salus, vita et resurrectio nostra etc. 

PA061 (C) 
De 
exaltatione 
Sanctae 
Crucis 

(Missa) 
Exaltationis Sanctae Crucis, Intr.  

Canit Ecclesia: 

81. Nos autem gloriari oportet in cruce 
Domini nostri Iesu Christi, in quo est 
salus, vita et resurrectio nostra, per 
quem salvi et liberati sumus. 

PA062 (B) 
De 
exaltatione 
crucis  
Sermo IV. 

Ld. PA/80. Canit Ecclesia in introitu missae 
hodiernae dicens: 

82. Michael praepositus Paradisi, 
scilicet Ecclesiae, quem honori[ficant]. 

PA067 (I) 
De s. 
Michaele 

(Officium) 
Dedicationis S. Michaelis, Noct. 2., Ant. 2.  

Canit Ecclesia: 

83. Magna magnalia de Michaele 
archangelo, scilicet dicuntur laudando, 
qui fortis in proelio fecit victoriam. 

PA068 (B) 
De s. 
Michaele 

(Officium) 
Dedicationis S. Michaelis, Noct. 3., Ant. 3.  

Pro conclusione accipiamus verba 
sanctae Ecclesiae in officio dicentis 
sic: 

84. Deus, qui miro ordine angelorum 
ministeria hominumque dispensas, 
concede propitius etc. 

PA068 (B) 
De s. 
Michaele 

(Missa) 
Dedicationis S. Michaelis, Or.  

Canit Ecclesia orando: 

85. Hic est Michael archangelus, 
princeps militiae angelorum, cuius 
honor praestat beneficia populorum, et 
oratio perducit ad regna caelorum. 

PA068 (G) 
De s. 
Michaele 

(Officium) 
Dedicationis S. Michaelis, Noct. 2., Resp. 2.  

Canit Ecclesia dicens: 

86. Collaudemus venerantes omnes 
caeli milites. 

PA068 (H) 
De s. 
Michaele 

(Officium) 
Dedicationis S. Michaelis, Vesp. 1., H. A Rabanus Maurusnak tulajdonított, Tibi, Christe, 
splendor patris kezdet  himnusz második versszaka. (AH 50,207) 

Canit Ecclesia: 

87. Quo custode, id est Michaele procul 
pelle, rex Christe piissime, omne nefas 
inimici. 

PA068 (H) 
De s. 
Michaele 

Ld. PA/86. A Tibi, Christe, splendor patris kezdet  himnusz harmadik versszaka.  
 

Canit Ecclesia: 

88. Michael praepositus Paradisi, 
quem honorifi[cant] an[gelorum] 
ci[ves] etc. 

PA068 (I) 
De s. 
Michaele 

Ld. PA/82. Ecclesia canit: 

89. Michael archangelus venit in 
adiutorium populo Dei, stetit in 
auxilium pro animabus iustis. 

PA068 (I) 
De s. 
Michaele 

(Officium) 
Dedicationis S. Michaelis, Noct. 3., Resp. 3.   

Canit Ecclesia: 

90. Archangele Michael, constitui te 
super omnes animas suscipiendas. 

PA068 (I) 
De s. 

(Officium) 
Dedicationis S. Michaelis, Laud., Ant. 3. 

Canit Ecclesia dicens: 
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Michaele   
91. Ne cadant in Infernum, sed signifer 
sanctus Michael repraesentet eas in 
lucem sanctam. 

PA068 (I) 
De s. 
Michaele 

(Missa) 
Defunctorum, Off. 
Ne cadant in obscura, sed signifer sanctus Michael repraesentet eas in lucem sanctam. 

Ecclesia dicit: 

92. Maria, mater gratiae, mater 
misericordiae, tu nos ab hoste protege, 
in hora mortis suscipe. 

PA068 (I) 
De s. 
Michaele 
 

Ld. PH/105. 
 

De Virgine canit Ecclesia: 

93. Benedicite Dominum, omnes angeli 
eius, potentes virtute, facientes verbum 
illius.  

PA069 (A) 
De s. 
Michaele 

(Missa) 
Dedicationis S. Michaelis, Intr. Benedicite dominum omnes angeli eius, potentes virtute, qui 
facitis verbum eius. 

Haec verba canit Ecclesia in introitu 
missae hodiernae. 

94. Quicumque hanc regulam secuti 
fuerint, scilicet devotione, pax super 
illos et misericordia. 

PA070 (D) 
De s. 
Francisco  

(Missa) 
Beatissimi S. Francisci, Ep. (Gal 6,16) 
 

Canit Ecclesia: 

95. Gratia Domini nostri Iesu Christi 
cum spiritu vestro, fratres, amen.  

PA071 (A) 
De s. 
Francisco 

(Missa) 
Beatissimi S. Francisci, Ep. (Gal 6,18) 
 

Haec omnia de sancto Francisco 
Ecclesia accipit et canit in epistola. 

96. Quicumque hanc regulam secuti 
fuerint, scilicet devotione debita, pax 
super illos et misericordia.  

PA071 (G) 
De s. 
Francisco 

Ld. PA/94. Clarescit ex ipsa epistola hodierna, 
ubi canitur sic: 

97. Gratia Domini nostri Iesu Christi 
cum spiritu vestro, fratres, amen. 

PA071 (G) 
De s. 
Francisco 

Ld. PA/95. Et infra: 

98. Deus, qui mira crucis mysteria in 
beato Francisco multiformiter 
demonstrasti, da nobis, quaesumus, 
devotionis suae semper exempla sectari 
et eiusdem Sanctae Crucis assidua 
meditatione muniri. 

PA072 (B) 
De s. 
Francisco 

(Officium) 
Stigmatum S. Francisci, Vesp. 1., Or.  

Canit Ecclesia in collatione orans sic 
dicendo: 

99. Hunc sequantur,  
hinc iungantur,  
qui ex Aegypto exeunt,  
in quo duce  
clara luce  
vexilla regis prodeunt. 

PA073 (B) 
De s. 
Francisco 

(Officium) 
Stigmatum S. Francisci, Vesp. 2., H. A Decus morum, dux Minorum kezdet  himnusz ötödik 
versszaka. (AH 52,182) 
  

Canit Ecclesia: 
 

100. Franciscus evangelicum  
nec apicem vel unicum  

PA073 (B) 
De s. 

Ld. PH/117. Canit Ecclesia: 
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transgreditur, nec iota  
nil iugo etc. 

Francisco 

101. O patriarcha pauperum, 
Francisce, tuis precibus auge tuorum 
numerum in caritate Christi etc. 

PA073 (D) 
De s. 
Francisco 

(Missa) 
Francisci, V. ad Grad. 
 

Canit Ecclesia: 

102. Hic creaturis imperat,  
qui nutui subiecerat  
se totum creatoris. 

PA073 (D) 
De s. 
Francisco 

(Officium) 
Francisci, Vesp. 1., Ant. 5. 
 

Canitur de eo: 
 

103. In te signis radians, in te ventura 
nuncians requievit spiritus duplex 
prophetarum. 

PA073 (F) 
De s. 
Francisco 

(Officium) 
Francisci, Vesp. 1., Ant. ad Magnificat.  

Canit de eo Ecclesia: 

104. Franciscus, vir catholicus et totus 
apostolicus etc. 

PA073 (F) 
De s. 
Francisco 

(Officium) 
Francisci, Vesp. 1., Ant. 1. 
 

Canit Ecclesia: 

105. O martyr desiderio Francisce, 
quanto studio compatiens hunc, id est 
Christum sequaris. 

PA073 (G) 
De s. 
Francisco 

Ld. PH/116. Ecclesia canit de eo: 

106. Crucis apparens hostia tensis in 
cruce brachiis, sex alis recta variis etc. 

PA074 (F) 
De s. 
Francisco  
 

(Officium) 
Stigmatum S. Francisci, Vesp. 2. Ant. ad Magnificat. Crucis apparet hostia tensis in cruce 
brachiis, sex alis tecta variis. 
 

Ibi fuit ipsemet Christus in propria 
persona stigmatizans beatum 
Franciscum. Et hoc satis claret in 
officio per Ecclesiam approbato in 
multis passibus. Primo in antiphona, 
ubi sic canitur: 

107. Suaque sacra stigmata in eius 
carne protrahit. 

PA074 (F) 
De s. 
Francisco 

Ld. PA/106. Sequitur: 

108. Ad quem venit rex e caelo  
amictu Seraphico  
sex alarum tectus velo,  
aspectu pacifico,  
affixusque crucis telo  
portentu mirifico.  
Cernit servus redemptorem  
passum impassibilem,  
saeculorum imperatorem etc. 

PA074 (F) 
De s. 
Francisco 

(Officium) 
S. Stigmatum S. Francisci, Vesp. 1., H. Crucis Christi mons Alvernae kezdet  himnusz 
negyedik és ötödik versszaka. (AH 4, 140) 
  

In hymno: 
 

109. Signasti, Domine, servum tuum, 
Franciscum signis redemptionis 

PA074 (F) 
De s. 

(Officium) 
Stigmatum S. Francisci, Vesp. 1., Vers.  

In versu: 
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nostrae. Francisco  
 

110. Tunc alatus vir hierarcha venit, 
ecce rex monarcha etc. 

PA074 (F) 
De s. 
Francisco 

A Sanctitatis nova signa kezdet  szekvencia 11. versszaka, Tunc ab alto vir hierarcha;  
(AF 10. 402.) 
A himnuszt Tommaso da Celano, 13. századi ferences szerzetes írta. (AH 55, 153) 

In prosa: 

111. Franciscus, vir catholicus  
et totus apostolicus  
Ecclesiae teneri  
fidem Romanae docuit  
presbyterosque monuit  
prae cunctis revereri. 

PA075 (F) 
De s. 
Francisco 

Ld. PA/104. Canitur: 
 

112. Interveniat pro nobis, quaesumus, 
Domine, sanctus tuus Lucas 
evangelista, qui crucis mortificationem 
iugiter in suo corpore pro tui nominis 
honore portavit. 

PA077 (G) 
De s. Luca 
ev.  
 

(Missa) 
Lucae ev., Or. 
 

Ecclesia dicit orando: 

113. Crucis mortificationem iugiter in 
suo corpore pro honore nominis Christi 
portavit. 

PA078 (H) 
De b. Luca 
ev.  

(Missa) 
Lucae ev., Or. 
Ld. PA/112. 

Canit Ecclesia: 

114. Haec est fides catholica, quam nisi 
quisque fideliter firmiterque crediderit, 
salvus esse non poterit. 

PA079 (A) 
De s. 
Simone et 
Iuda ap.  

Ld. PH/12 Athanasii in Symbolo dicentis: 

115. Sanctam Ecclesiam catholicam. PA081 (G) 
De s. 
Simone et 
Iuda  

Ld. PH/83. Simon composuit in Symbolo 
decimum articulum fidei, scilicet: 

116. Sanctorum communionem, 
remissionem peccatorum. 

PA081 (H) 
De s. 
Simone et 
Iuda  
 

Ld. PH/83. Thaddeus composuit in Symbolo 
undecimum articulum, scilicet 
secundum Henricum de Frimaria, 
licet alii dicant, quod sanctorum 
communionem simul cum praedicto 
articulo posuit Simon. 

117. Miserere nobis’. Vel: ’Da nobis, 
quaesumus, Domine’ et huiusmodi. 

PA082 (G) 
In festo 
omnium 
sanctorum  

A Miserere nobis kifejezés szerepel az ordinarium utolsó részében, az Agnus Deiben,, melynek 
szavai a liturgia közkincsévé váltak, a litániában, a mise Gloria tételében és a szentáldozásra 
való el készületben is megjelennek. (KOVÁCS, 2003.) 
Da nobis, quaesumus – a postcommuniók jellegzetes formulája. (JUNGMANN, 528.)  

Ecclesia orando Deum vel Christum 
dicit: 
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118. Sed signifer Sanctus Michael 
repraesentet eas in lucem sanctam, 
quam olim Abrahae promisisti, et 
semini eius. 

PA083 (C) 
De omnibus 
sanctis  
 

Ld. PA/91. Canit Ecclesia: 

119. O quam gloriosum est regnum, in 
quo cum Christo gaudent omnes sancti 
amicti stolis albis sequuntur Agnum, id 
est Christum, quocumque iverit. 

PA083 (H) 
De omnibus 
sanctis 

Ld. PA/66. Canitur hodie: 

120. Gaudeamus omnes in Domino 
diem festum celebrantes sub honore 
etc. 

PA084 (A) 
De omnibus 
sanctis  

(Missa) 
Omnium Sanctorum, Intr. 
 

In introitu missae dicens: 

121 Salus Deo nostro, qui sedet super 
throno, et Agno. 

PA084 (A) 
De omnibus 
sanctis 

(Missa)  
Omnium Sanctorum, Lect. (Apc 7,10) 
 

In epistola, ubi canit, quomodo 
omnes sancti Deum iubilose in caelo 
laudant dicentes: 

122. Omnipotens sempiterne Deus, qui 
nos omnium sanctorum merita sub una 
tribuisti celebritate venerari, 
quaesumus, ut desideratam nobis tuae 
propitiationis abundantiam 
multiplicatis intercessoribus largiaris. 

PA084 (C) 
De omnibus 
sanctis 

(Missa) 
Omnium Sanctorum, Or.  

In collecta hodierna canitur sic: 

123. Qui bona egerunt, ibunt in vitam 
aeternam, et qui mala egerunt, ibunt in 
ignem aeternam. 

PA084 (E) 
De omnibus 
sanctis 

Ld. PH/12. Athanasius in Symbolo 

124. Veni, sponsa Christi, accipe 
coronam etc. 

PA084 (E) 
De omnibus 
sanctis 

Ld. PH/125. Canitur de eis: 

125. Maria, mater gratiae etc., in hora 
mortis suscipe. 

PA085 (G) 
De omnibus 
sanctis  

Ld. PH/105. Canit Ecclesia: 

126. Qui pius, prudens, humilis, 
pudicus,  
sobrius, castus fuit et quietus,  
vita dum praesens vegetavit eius  
corporis artus. 

PA085 (H) 
De omnibus 
sanctis 

(Officium) 
Confessorum, Vesp. 1., H. 
Iste confessor domini sacratus kezdet  himnusz második versszaka. (AH 51, 134)  
  

Canitur de eorum unoquoque sic:  
 

127. Deus, cui non pereunt moriendo 
corpora nostra, sed mutantur in melius 
resuscitanda in novissimo die, ergo etc. 

PA087 (C) 
In 
commemo-

A halotti szertartásnak a misét követ , a holttest tömjénezése utáni oratiója.  Ecclesia canit dicens: 
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ratione 
defunctorum  

128. Lux aeterna luceat eis, Domine, 
cum sanctis tuis in aeternum. Requiem 
aeternam dona etc., et lux perpetua etc. 

PA087 (I) 
In 
commemo-
ratione 
defunctorum 

(Missa) 
Defunctorum, Comm. vagy Intr. 
 

Canitur: 

129. Gloria in excelsis. PA088 (G) 
In 
commemo-
ratione 
defunctorum 

Ld. PH/61.  Secundum Wilhelmum in Rationali 
non canitur in missa, quia nondum 
sunt in ea, nec pax datur, quia pacem 
a poenis non habent. 

130. Requiem aeternam dona eis, 
Domine etc. 

PA088 (G) 
In 
commemo-
ratione 
defunctorum 

Ld. PA/128. Sed petimus:  

131. Iustus germinabit sicut lilium, et 
florebit in aeternum ante Dominum. 
 

PA091 (A) 
De s. 
Emerico  

(Missa)  
Unius conf., V. All.  

Haec verba canit Ecclesia 
transsumendo praecipue ex Oseae 
XIV. 

132. Veni, sponsa Christi, accipe 
coronam, quam tibi Dominus 
praeparavit in aeternum, ergo etc. 

PA091 (G) 
De s. 
Emerico 

Ld. PH/125. Canit Ecclesia de virginibus: 

133. Gemma sacerdotum PA093 (E)  
De s. 
Martino 

(Officium) 
Martini ep., Noct. 3., V. 2.  
Martinus episcopus migravit a saeculo, vivit in Christo gemma sacerdotum. 
 

Canitur ab Ecclesia: 

134. Corpore quidem virgineo blandum 
habebat eloquium, gravis, id est 
maturus erat in moribus, intenta mente 
caelo suspensus est, ut rosa fulget. 

PA093 (E) 
De s. 
Martino 

(Officium) 
Martini, Vesp. 1., V. (Breviarium Strigoniense) 

Canitur de eo: 

135. Hic est Martinus, electus Dei 
pontifex, cui Dominus post apostolos 
tantam gratiam contulit, ut in virtute 
Trinitatis deificae mereretur fieri trium 
mortuorum suscitator magnificus. 
 

PA093 (H) 
De s. 
Martino 

(Officium) 
Martini, Noct. 1., Resp. 1. 
 

Canit Ecclesia: 
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136. Martinus est electus Dei pontifex. PA093 (H) 
De s. 
Martino 

Ld. PA/135. Ecclesia canit: 

137. Benedictionem omnium gentium 
dedit illi Dominus, et testamentum 
suum confirmavit super caput eius.  

PA094 (A) 
De s. 
Martino  

(Missa) 
Unius conf., Lect. (Sir 44,25) 

Transsumit Ecclesia et canit de 
sanctis confessoribus pontificibus, et 
inter eos convenienter accipiuntur de 
sancto Martino episcopo. 

138. O sanctissima anima, quam et si 
gladius persecutoris non abstulit, 
palmam tamen martyrii non amisit. 

PA094 (G) 
De s. 
Martino 

(Officium) 
Martini, Vesp. 1., Ant. ad Magnificat.  

Canitur: 

139. O beatum virum, cuius anima 
Paradisum possidet, unde exsultant 
angeli, laetantur archangeli, chorus 
sanctorum proclamat, turba virginum 
invitat, mane nobiscum in aeternum. 

PA094 (H) 
De s. 
Martino 

(Officium) 
Martini, Vesp. 1,, Ant. ad Magnificat.  

Canit Ecclesia dicens sic: 

140. Martinus episcopus vivit in 
Christo gemma sacerdotum. 

PA095 (A) 
De s. 
Martino  

Ld. PA/133. 
 

Canitur 

141. Ecce sacerdos magnus. PA095 (A) 
De s. 
Martino 

(Missa) 
Unius conf., Grad.  

De eo canitur: 

142. Totis visceribus diligebat 
Christum Iesum. 

PA095 (E) 
De s. 
Martino 

Martini, Vesp. 2., Ant. ad Magnificat. 
 

Canitur de eo: 

143. Martinus Abrahae sinu laetus 
excipitur, Martinus hic pauper et 
modicus caelum dives ingreditur, 
hymnis caelestibus honoratur etc. 

PA095 (I) 
De s. 
Martino 

(Officium) 
Martini, Noct. 3., Resp. 2.  
 

Canit Ecclesia dicens: 

144. O beatum virum, in cuius transitu 
sanctorum canit numerus, angelorum 
exsultat chorus, omniumque caelestium 
virtutum occurrit psallentium exercitus. 

PA095 (I) 
De s. 
Martino 

(Officium) 
S. Martini, Noct. 3., Resp. 1.  
 

Ecclesia canit de eo: 

145. Et insuper aureolas coronas, 
scilicet virginitatis et praedicationis, ac 
etiam palmam martyrii pro desiderio et 
voluntate moriendi pro Christo. 

PA095 (I) 
De s. 
Martino 

Utalás: 
(Officium) 
Martini, Vesp. 2., Ant. ad Magnificat. Palmam tamen martyrii non amisit. 
 
 

Sicut de eo testatur Ecclesia in 
officio. 
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146. Regnum mundi et omnem ornatum 
saeculi contempsi propter amorem 
Domini mei Iesu Christi, quem vidi, 
quem amavi, in quem credidi, quem 
dilexi etc. 

PA097 (I) 
De s. 
Elisabeth  
 

(Officium) 
Alicuius sanctae, nec virginis, nec mart., Noct. 3., Resp. 2.  

Canit Ecclesia dicens: 

147. Non sacrificiorum magnitudinem, 
sed offerentium merita causasque Deus 
diiudicat, propterea vidua ista prae 
omnibus a Salvatore praefertur, quae 
in corbonam duo tantum minuta 
miserat.  

PA098 (A)  
De s. 
Elisabeth  
 

? Sed haec verba, ut etiam canitur in 
officio proprio de beata Elisabeth, 
optime dicuntur. 

148. Te Deum laudamus. PA098 (G) 
De s. 
Elisabeth 

Ld. PH/61. Cantarent pro sua tribulatione. 

149. Veni sponsa Christi, accipe 
coronam, quam tibi Dominus etc. 

PA099 (C) 
De s. 
Catherina  

Ld. PH/125. Canit Ecclesia: 

150. Elegit eam Deus, et praeelegit 
eam. 

PA099 (F) 
De s. 
Catherina 

(Officium) 
Virginum, Noct. 3., V. 1.  
 

Ideo Ecclesia canit illud ex Ps. 
CXXXI. 

151. Veni, sponsa Christi, accipe 
coronam, quam tibi Dominus 
praeparavit in aeternum. 

PA100 (A) 
De s. 
Catherina 

Ld. PH/125. Canit Ecclesia de unaquaque: 

152. Elegit eam Deus, et praeelegit etc.  PA100 (E) 
De s. 
Catherina 

Ld. PA/150. 
 

De ea canitur: 

153. Est mater misericordiae et gratiae 
ac omnium advocata a Deo constituta.  

PA100 (F) 
De s. 
Catherina 

PH/106. 
 

Ut canit Ecclesia. 

154. Pulchra facie, sed pulchrior es 
fide, beata Catherina, respuens 
mundum, laetaberis cum angelis, 
intercede pro nobis. 

PA101 (B) 
De s. 
Catherina  
 

(Officium) 
Virginum, Laud., Ant. 2. (Breviarium Strigoniense) 

Canit Ecclesia de virginibus et castis 
sic: 

155. Specie tua et pulchritudine tua 
intende prospere.  

PA101 (C) 
De s. 
Catherina 

(Officium) 
Virginum, Vesp. 1, Vers. 
 
 

(Ecclesia) cantat illud Ps.: 
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156. Deus, qui dedisti legem Moysi etc.  PA101 (I) 
De s. 
Catherina 

(Missa) 
Catherinae Virginis et Martyris, Or.  

Tunc magister composuit illam 
collectam, (…) quae canitur de 
sancta Catherina. 

157. Urbs beata Ierusalem,  
dicta pacis visio,  
quae construitur in caelis  
vivis ex lapidibus  
et ange[lis] coro[nata]  
ut spo[nsata] co[mite] etc. 

PA104 (H) 
In 
dedicatione 
ecclesiae  
 

(Officium) 
Dedicationis Ecclesiae, Vesp. 1–2., H. (AH 51, 110) 
  

Canit Ecclesia dicens:  
 

158. O doctor optime Ecclesiae 
sanctae, lumen beate N. 

PA104 (H) 
In 
dedicatione 
ecclesiae  

(Officium) 
Unius conf., Vesp. 1–2., Ant. ad Magnificat.   

Fenestrae sunt doctores illuminantes 
Ecclesiam doctrina. Unde canitur: 

159. Constitues eos principes super 
omnem terram.  

PA106 (G) 
De apostolis  

(Missa) 
Apostolorum, Off.  

Canitur illud Ps.: 

160. Hic est vere martyr, qui pro 
Christi nomine sanguinem suum fudit. 
 
 

PA111 (A) 
De uno 
mart. vel 
pluribus  

(Officium) 
Unius mart., Noct. 3., Resp. 3.  

Haec verba canit Ecclesia in officio 
divino, et merito accipiuntur pro 
themate sermonis, quia ut Bernardus 
dicit: Ecclesia Sancta est Christi 
sponsa, ideo eius verba sunt valde 
authentica.  

161. Martyres Domini, Dominum 
benedicite in aeternum.  
 

PA111 (A) 
De uno 
mart. vel 
pluribus 

(Officium) 
Plurimorum mart., Laud., Ant. 4.  

 

162. Hic est vere martyr, qui pro 
Christi nomine sanguinem suum fudit.  

PA111 (F) 
De uno 
mart. vel 
pluribus 

Ld. PA/160. De quibus canitur praedictum 
thema. 

163. Martyres Domini, Dominum 
benedicite in aeternum. 

PA111 (F) 
De uno 
mart. vel 
pluribus 

Ld. PA/161. 
 

Et illud: 

164. Lapides torrentis illi dulces 
fuerunt etc. 

PA111 (F) 
De uno 
mart. vel 
pluribus 

(Officium) 
Stephani protomart., Laud., Ant. 2. 
 

De sancto Stephano, de quo canitur: 
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165. Hoc est victorum genus optimum. PA112 (F) 
De uno vel 
pluribus 
mart.  

(Officium) 
Plurimorum mart., Vesp. 1., H. A Sanctorum meritis inclyta kezdet  himnusz els  versszakának 
utolsó sora.  
Sanctorum meritis inclyta gaudia 
Pangamus socii, gestaque fortia: 
Gliscens fert animus promere cantibus 
Victorum genus optimum. (AH 50, 204) 

Canit Ecclesia de martyribus: 

166. Sancti per fidem vicerunt regna. PA112 (G) 
De uno vel 
pluribus 
mart. 

(Officium) 
Plurimorum mart., Vesp., Ant. 2.  
 

De eis canitur: 

167. O sacrum convivium, in quo 
Christus sumitur, recolitur memoria 
passionis eius, mens impletur gratia, et 
futurae gloriae nobis pignus datur. 

PA112 (I) 
De uno vel 
pluribus 
mart. 

Ld. PH/17. 
 

Canit Ecclesia: 

168. Qui pius, prudens, humilis, 
pudicus,  
sobrius, castus fuit et quietus,  
vita dum praesens vegetavit eius  
corporis artus etc. 

PA113 (G) 
De conf. 
pontif. 

Ld. PA/126. Canitur de eo: 
 

169. Os iusti meditabitur sapientiam et 
lingua eius loquetur iudicium, lex Dei 
in corde ipsius, et non supplantabuntur 
gressus eius.  

PA115 (C) 
De 
doctoribus s. 

(Missa) 
Unius conf., Grad.  

Canit de confessoribus Ecclesia illud 
Ps. XXXVI. in introitu missae 
dicens: 

170. Sponsus virginum Christus est et 
omnium etiam sanctarum animarum, et 
ipsa anima casta sponsa Christi est. 

PA120 (A) 
 De s. 
virginibus 
vel 
mulieribus  

Ld. PH/81.  
 

Ecclesia canit: 

171. Veni, sponsa Christi, accipe 
coronam, quam tibi Dominus 
praeparavit in aeternum. 

PA120 (A) 
De s. 
virginibus 
vel 
mulieribus 

Ld. PH/125. Canitur in officio: 

172. Pulchra facie, sed pulchrior fide 
es, beata N., respuens mundum, id est 
mundi vitia, laetaberis cum angelis, 

PA120 (D) 
De s. 
virginibus 

Ld. PA/154. Canit Ecclesia de sancta Christi 
sponsa dicens: 
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intercede pro omnibus nobis. vel 
mulieribus 

173. Specie tua et pulchritudine tua 
intende prospere, procede et regna, 
quia sine ista pulchritudine fidei et 
puritatis non potest homo regnare in 
caelo. 

PA120 (D) 
De s. 
virginibus 
vel 
mulieribus 

(Missa) 
Virginum, Grad. 
  

Et iterum: 

174. Nigra sum, scilicet per 
humilitatem, sed formosa etc.  

PA120 (F) 
De s. 
virginibus 
vel 
mulieribus 

(Officium) 
Beatae Mariae Virginis, Vesp. 1., Ant. 3. 
  

Canitur: 

175. Christus est sponsus decorus 
virginum sponsique reddens praemia.  

PA121 (D) 
De s. 
virginibus 
vel 
mulieribus 

Ld. PH/81. Canit Ecclesia: 

176. Regnum mundi et omnem ornatum 
saeculi contempsi propter amorem 
Domini mei Iesu Christi, quem vidi, 
quem amavi, in quem credidi, quem 
dilexi. 

PA123 (C) 
De s. viduis 
mulieribus 

(Officium) 
Alicuius sanctae, nec virginis, nec mart., Noct. 3. Resp. 2.  

Canitur in officio in persona eius: 

177. Veni sponsa Christi etc. PA123 (H) 
De s. viduis 
mulieribus 

Ld. PH/125. Canit Ecclesia dicens: 

178. Ora pro populo, interveni pro 
clero, intercede pro devoto femineo 
sexu. 

PA124 (H) 
De 
quacumque 
s. muliere, 
sive vidua, 
sive 
coniugata  

(Officium) 
Beatae Mariae Virginis, Laud., Ant. ad Benedictus.  
Beata Dei genetrix, Maria Virgo perpetua, templum Domini, sacrarium Spiritus Sancti, sola 
sine exemplo placuisti Domino nostro Iesu Christo. Ora pro populo, interveni pro clero, 
intercede pro devoto femineo sexu. 
 
 

Patet in officio, cum canitur ad 
Beatam Virginem: 

179. Conservavit illi, scilicet Deus 
misericordiam suam, et invenit gratiam 
coram oculis Domini.  

PA124a (A) 
De s. 
Iohanne 
Elemosyna-
rio 

(Missa) 
Unius conf. pontif., Lect. (Sir 44,27) 
 

Canit Ecclesia in epistola de ipsis 
confessoribus, et originaliter scribitur 
Eccli. LIV., videlicet: 
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III. Melléklet 

 

 

 

A keresztény m vészet lexikona, 18. 


