
MAGYARORSZÁGI MIKLÓS 
CASSINÓI MISEKÖNYVE (1418) 

A NEMZETI MÚZEUMBAN 

A középkori magyar-olasz kapcsolatoknak, közelebbről a 
magyar bencés (pannonhalmi) és montecassinói kapcsolatoknak 
emléke az Országos Széchényi Könyvtár 361. sz. középkori latin 
kódexe.1 Az értékes kódexre érdemes kutató és régész rendtársam: 
RÉCSEY VIKTOR hívta föl a figyelmet 1899-ben: „Egy müncheni 
antiquarius minap azt a szíves ajánlatot tette e sorok írójának, 
hogy egy középkori, pannonhalmi benczés apát kéziratos kódexe 
van nála. . . Vétel előtt megtekintésre kértem az értékesnek ígér
kező kódexet . . . Pannonhalmi könyvtárunk (itt nem közölhető 
okokból) nem tartotta meg Miklós apát ezen kéziratát, de nagyon 
kívánatosnak tartom, hogy mint magyar származású egyházi író 
termékét valamelyik egyházi maecenásunk vagy hazai könyv
tárunk megszerezné."2 Hála Istennek, RÉCSEY óhajtása a leg-
ideálisabban vált valóra: 1900-ban a Nemzeti Múzeum szerezte 
meg,3 J. ROSENTHAL müncheni antikváriustól. Hozzá a híres 
angol könyvgyüjtőtől, SIR THOMAS PHiLipPS-től került. A XIX. 
századból való bekötési táblán ugyanis e bejegyzés olvasható: 
„Philipps. M. S. 12 297." Honnan szerezte az angol gyűjtő a 
könyvet, nem nyomozható ki. Eleinte gyanakodtam, kódexünk 
nem a MEERMAN-kódexek közül való-e: PHILIPPS ugyanis 1824-ben 
JOHANN MEERMAN halála után tartott árverésen 190 latin kódexet 
vett meg Hágában. A kódex azonban nem található a PHILIPPS-
hez jutott MEERMAN-kódexek között.4 

1 Papírkódex, iv6 X i j ' i cm nagy, 1418-ból való, 149 fol. L. E. BAR-
TONIEK, Codices latini medii aevi, Budapest, 1940, 317—319. p. 

2 NICOLAUS DE HUNGÁRIA bencés apát XV. századbeli kézirata Mün
chenben, Magyar Sión 1899, 141—144. 

3 Orsz. Széchényi Könyvtár Növedéknapló 1900, 17. sz. 
4 V. R O S E : Verzeichniss der lateinischen Handschriften (Die Hand

schriftenverzeichnisse der kgl. Bibliothek zu Berlin XII) , Berlin, 1893, p. 
XI I I—XVII I . 
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RÉCSEY észrevette a kódexen, hogy gyűjteményes jellegű: az 
elején egy kis missale található,5 Glossae hymnorum, Ps. Prosper 
Epigrammata és Ad uxorem, Dicta Catonis, közben a legkülön
bözőbb pótlékok. Háromszor olvassuk ugyanannak az írónak 
kolofonját, ezeket RÉCSEY már közölte: 

„Expliciunt glose ymnorum per manus fratris Nicolai de ungaria: ad 
onorem beaté marie uirginis gloriose et sancti gerardi episcopi et martiris. 
Anno domini M-o CCCC-o XVII I . XVII-o die martij etc."6 

„Explicit liber qui uocatur prosper et est exceptus de libris beati 
augustini etc. per manus fratris nicolai abbatis (e szót törölték) de ungaria. 
Anno domini M-o CCCC-o XVIII-o. Feria proxima ante festum beati 
georgij martiris etc."7 

„Explicit liber magistri catonis per manus fratris nicolai ordinis beati 
benedicti abbatis de ungaria XI I I . die septembris Anno domini M-o CCCC-o 
XVIII.-o."8 

RÉCSEY még azt is megállapította, hogy a missale nem magyar 
használatra készült; egyébként MiKLÓsról csak azt tudhatjuk, amit 
a kolofon elárul róla: hogy magyar származású és bencés szerzetes 
volt. Apáti volta rejtélyes valami: egy helyen írja és azt is ki
törölte valaki, tán ő maga. BARTONIEK EMMA gondos leírása után 
először foglalkozom e missaleval és úgy vélem, sikerül megállapí
tani róla: montéeassinói bencések használatára szerkesztett úti 
missale, írója pedig, akárcsak az előbb említett három művecskéé, 
szintén magyarországi MIKLÓS, aki tehát eszerint Montecassinón 
élt 1418-ban. 

A kis misekönyv úti missale jellegét tartalma árulja el: a 
kalendárium és a miserend után9 csak a legnagyobb ünnepek 
vannak benne, a de tempore-részből semmi más, a szentek közül 
csak néhány (Keresztelő Szent János, Mihály arkangyal, minden
szentek),10 ami világosan mutatja, hogy utazó pap részére írták, 
mint ezt az egyszer már említett analógiák is bizonyítják.11 

Csupán a három miseimádság olvasható a következő szentekről:1* 

5 Fol. 3—58. 
8 Fol. 108. 
7 Fol. 149. 
8 Fol. 153. 
9 Fol. 3—14. 
10 Fol. 14—37'. 
11 MKSzle 1942, 5—6. 
12 Fol. 45—48' . 
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„De s. ambrosio. — De s. gregorio papa. — Ad laudeni et hono-. 
rem sei benedicti abbatis. — De s. georgio m. — De s. petro ap. — 
De s. matheo ap. — De s. paulo ap. — De s. katherina v. et m. — 
De s. jacopo aplo." 

Hol, kinek írták a kis úti misekönyvet? „A kódex hazai 
jellege ellen szól, hogy kalendáriumában a magyar szentek ünnepei 
nem fordulnak elő; mellette szól ismét az író NICOLAUS DE 
HUNGÁRIA neve és hogy a himnuszok glosszaírói szóló részt 
Szent Gellért püspöknek és vértanúnak, tehát magyar szentnek 
tiszteletére dedikálták": mondja RÉCSEY.13 Nem vette azonban 
észre, hogy világos olasz származásra vall a misekönyv, sőt az 
egész kódex; BARTONIEK EMMA már valószínűnek tartotta.14 Lép
ten-nyomon olaszos helyesírással találkozunk a misekönyv latin 
szövegében: „Oííaua (I, 2. 3. 4.) — Aleíii („Alessio" VII. 17.) — 
Madalene Marie („Maddalena" VII. 22.) — Asunc'10 Marie 
(„Assunzione" VIII . 15.) — Placiti monad („monaco" a latin 
monachus helyett) — oítia „hostia" helyett fol. 6. és 7.). A mise
könyvön kívüli részekben is ugyanezt tapasztaljuk: sőt itt egye
nesen olasznyelvű glosszákat is találunk.15 

A misekönyv bencés jellegét 2CL elején található kalendárium 
mutatja. A következő bencés ünnepeket találjuk itten: „Mauri 
abbatis (I. 15.) — S. matris Scholasticae virginis sororis Be(ne-
dicti) (II. 10.) — Benedicti abbatis (III. 21.) — Maiolis abb. 
(V. 11.) — Placiti monaci (X 5.)." 

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk azonban, hogy pon
tosan meg tudjuk állapítani a missale montecassinói származását. 
Van benne ugyanis egy votív-mise16 „szent atyáinknak, Szent 
Benedek apátnak, Maurus apátnak, Piacidus vértanúnak és Scho-
lastica szűznek" tiszteletére. Benedek és Skolasztika sohasem sze
repel együtt bencés liturgikus szövegekben, közös misében, eddigi 
tudomásom szerint: ez már eleve Montecassinóra mutat, ahol úgy 
vélték, hogy Szent Benedek és Skolasztika közös sírban pihen. 

13 Id. cikk 143. 1. 
14 „Provenientia : Itália (?)": Codices latini 319 p. 
16 Fol. 82'. 109. 
16 Fol. 43—44': „Sequitur in Commemoracione sanetorum patrum 

nostrorum benedicti abbatis. mauri confessoris. placiti martiris. Et scolastice 
uirginis ad missam." 
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Minden kétséget eloszlat azonban ennek a votív-misének in-
troitusa: 

„Gaudeat ecclesia cassinensis proie beata cui benedictus adest. 
Scolastica uirgoque grata, ornant hanc maurus piacidus stirps 
nempe sacrata." 

Már csak az a megállapításunk van hátra, hogy a gyűjtemé
nyes kódexnek úti missale-részét is ugyanaz a NICOLAUS DE 
HUNGÁRIA, bencés apát vagy szerzetes írta, aki a három kolofon
ban szerepel. A tulajdonképeni Missalét szerintünk azonos kéz 
írta, mint a „liber qui uocatur prosper"-t,17 ezt pedig a 2. kolofon 
szerint MAGYARORSZÁGI MIKLÓS írta. A PROSPER-féle irat végén 
a másoló MIKLÓS ezt a fohászt írta le: 

„Ne scribam uanum 
Duc pia uirgo manum."18 

Ugyanezzel a lap tetejére írt fohásszal, ugyanaz a kéz a 
missalét kezdi.19 Az írás jellege és az azonosan egyszerű tollrajz-
initiálék mutatják a másoló azonosságát.20 

Ezzel bizonyítottnak vehetjük, hogy nemcsak a kódex túl
nyomó részét írta MAGYARORSZÁGI MIKLÓS, hanem a missalét is. 
Mivel ez kétségkívül a montecassinói bencések részére készült, 
a kódex többi részét is Szent Benedek szent hegyén írta, mégpedig 
1418-ban. Azonfelül, hogy magyar bencés, esetleg csakugyan apát 
volt MIKLÓS, többet nem tudunk: már RÉCSEY sem tudott e kér
désre választ adni.21 DOMBÓI IV. MIKLÓS pannonhalmi apát nem 
lehet, mert 1422-ben lett apáttá; Garamszentbenedeken volt ugyan 
MIKLÓS nevű apát ez időben, de ezt „NICOLAUS DE BoNONiA"-nak 
hívták. RADÓ POLIKÁRP. 

17 Fol. 8—59 a missale; fol. 114—149 Prosper Aquitanus kézirata. 
18 Fol. 149. 
19 Fol. 8. 
20 Pl. C: fol. 9. 42 —f. II6\ 124. — D: f. 12. 12'= f. 11/. 119*. — 

E: f. 33' = f. 118. — M: f. io\ 48 = f. 122'. 137'. — N: f. 11 = 11 j. — 
P: f. 11» = f. 117. — Q: f. i3=rf. 119'. — S: f. 10' = f. 118. — T: f. 
43 = f- 47-

21 Id. cikk 141. 1. 


