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NAGY LAJOS DALMÁCIAI URALMÁNAK 
EMLÉKE EGY SPALATÓI KÓDEXBEN. 

A Nemzeti Múzeumnak egy jelentéktelen külsővel rendel
kező, de több tekintetben nagy értékű kódexéről van szó: a C. 1. 
m. ae. 334. számú misekönyvről.1 Nálunk első érdemes ismer
tetője ennek a LUDWIG ROSENTHAL-ÍÓI 1893-ban vásárolt könyv
nek MELICH JÁNCS2 volt, aki részletesen leírta a könyvet, facsi
milében közölte a Nagy Lajos királyért való liturgikus imádsá
got (f. 191—191'), és közölte a misekönyvben levő nyelvemlé
keket, a horvátnyelvű glosszákat és vízszentelés szövegét: ezek a 
horvát nyelvnek első latin betűkkel írt nyelvemlékei. Megállapí
totta azt is, hogy a misekönyvet későbbi sorsa Zárába vetette, 
ahol használták; innen Curzola szigetére ferencrendiekhez került 
és még itt volt a múlt században is; nyilván ők* adhatták el 
antikváriusnak. BARTONIEK EMMA újabb mozzanattal járult 
hozzá a kutatáshoz: kimutatva a könyv dominikánus jellegét.3 

Hogy mégis hozzászólunk a kódex kérdéséhez, azért történik, 
hogy bebizonyítsuk származásának helyéül S palatót (1.), továbbá 
kimutassuk jellegét: világi papok részére készült úti missaley 

mely dominikánus birtokba került nem sokkal megiratasa után 
(2.) Végül Nagy Lajos dalmáciai uralmának visszaállítását is 
érdekesen szemlélteti a könyv: az eredeti úti missaleban semmi ma
gyar jelleget nem találunk, a dominikánus, aki Dalmáciában nap
tárt írt hozzá, már a magyar jelleget beleviszi, mert akkor 
Spalato már újra a magyar birodalomba tartozott (3.) 

1. A misekönyv származásának helye Spalato városa. Ezt 
elég könnyen meg lehet állapítani, ha eddig nem is tűnt még föl. 

1 Azelőtt fol. lat. 2298 volt a jelzete; 206 fol. egyoszlopos olasz 
típusú*gót minuszkula írás, kilenc kéznek munkája; 23-7 X 17*7 cm nagysága 
hártyakézirat; kötése deszkára vont barna bőr, egykorú egyszerű réz szö
gekkel. BARTONIEK EMMA: Codices latini medii aevi, Budapest, 1940, 293 s. p. 

a Misekönyv a XIV. századból, MKSzle 1903, 36—64. 
3 „Missale in usum monasterii cuiusdam O. Pr. in Dalmatia" i. h. 

Magyar Könyvszemle 1943. I. füzet. 



2 RADÓ POLIKÂRP 

A misekönyv törzsében, ahol csak a fő ünnepek vannak meg, 
hiszen úti missaléban csak ezek szoktak meglenni, ezt a misét 
olvashatjuk: 

„In festő sei dompnij ponti ficis et mar tir is"4 

Szent DoMNiusról van szó, aki Salona első püspöke volt 
és 299-ben halt vértanúhalált. Testét a salonai menekülők ma
gukkal vitték, amikor 614-ben az avarok és szlávok földúlták 
szép városukat és a közeli Diocletianus-palota elhagyott terüle
tén új, szűk középkori várost alapítottak maguknak: Spalatót. 
DoMNius azóta is Spalato védőszentje; három ünnepe is van: 
április 11-én 45 vértanutársának emléke, május 7-én a főünnep, 
a vértanuságnak napja, július 29-én a Spalatóba történt translatio 
emléknapja.5 Perdöntő az a tény, hogy Sz. DOMNIUS ünnepével 
egyébként nem lehet találkozni.6 A két másik mise: („Heiie 
prophète" (júl. 20) és „In sei Grisogoni martiris" (nov. 24)' már 
gyakran előfordul, úgyhogy nem lehet helymeghatározás szempont
jából fölhasználni őket. ILLÉS próféta már KNAUZ NÁNDOR kimu
tatása szerint 24 magyar liturgikus könyvben megtalálható, ezek 
közül hét8 Horvát-Szlavónországból való; a dalmáciai liturgikus 
könyvek még ismeretlenek liturgiatörténeti szempontból.9 CHRYSO-
GONUS ünnepe még kevésbbé lehet helymeghatározó: minden 
magyar liturgikus kódexben megvan „felváltva mint Chrysogo-

* F. 73. Mivel „Inventio crucis" (máj. 3) és „S. Michaelis" (máj. 8) 
között van a mise szövege, világos, hogy a máj. 7-1 ünnep ez. 

5 D. FARLATUS: Illyricum sacrum, tom. I. Venetiis 1751, p . 409: 
„ . . . primum eumdemque longe celeberrimum atque sanctissimum nonis maji, 
quem suo ipsémet sanguine consecravit . . ." — Acta sanctorum Ungariae 
I. Tyrnaviae 1743, 187—196. p. 

8 H . G R O T E F E N D : Zeitrechnung des deutschen Mittelalters II , 2. Han
nover, 1898, S. 89, csak Spalatot említi a máj. 7-i ünnepnél. Magam sem 
találkoztam még hazai kb. 60 általam átnézett liturgikus könyvben vele. 
KNAUZ: Kortan, Budapest, 1876, 178, „naptáraink nem említik". 

7 F. 83'—8j* és f. 102'—103. 
8 Kortan, Budapest, 1876, 180. Brev. sec. ritum Goricensem 1264 körül; 

Breviárium Zagrabiense a. 1326; missale Zagrabiense a. 1334—1390; brev. 
Zagrabiense a. 1430; missale Matthaei de Miletincz a. 1495; missale Zagra
biense s. XV; missale Zagrabiense a. 1511 (Venetiis in aedibus P E T R I 
LIECHTENSTEIN) . 

9 H . FoLNESics: Die illuminierten Handschriften in Dalmatien, Leip
zig, 1917 csak bibliográfiai és művészi ismertetés. 
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nus, vagy Grisogonus";10 ezt magam is kivétel nélkül tapasz
taltam. 

DoMNius ellenben Spalatóra mutat, ez kétségtelen. Megerő
síti ezt az a tény is, hogy a missaléban egy egyébként szokatlan 
áldás található: „Benedictio nauis" utána rögtön egy másik: 
„Alia oratio".11 Ez a hajó-áldás nyilván kikötőhelyre utal, ami 
hozzáülik Spalatóhoz. 

2. Azt akarjuk most kimutatni, hogy a misekönyv világi 
pap használatára készített úti missale, melyben magyar jelleg 
nincs. Ezért szükséges a kódex rövid áttekintése. 

F. 1—4': az első kéz munkája; Keresztelő Sz. János vigiliá-
jának evangéliuma (Lk 1, 5—17), a Gloria és Credo van rajta és 
Advent I. vasárnapja. 

F. 5—10': a kalendárium: ez a második kéz munkája; a 
könyvhöz később kötötték hozzá. 

F. 11—22*: harmadik kéz munkája; Advent II—IV. vasár
napja.12 

F. 23—168: ismét az első kéznek, a kódex tulajdonképeni 
scriptorának írása; ez az eredeti misekönyv. A szentek és az egy
házi év ünnepei nincsenek külön választva, hanem együtt van
nak, a szentek ünnepei közül csak az akkoriban nyilvános ünne
pek találhatók, mint az 1. pontban láttuk, hármat leszámítva^. 
A miserend (ordo missae) az egész gyűjtemény közepére kerül, 
azt két részre vágva.18 Mindössze ezek a misék vannak meg 
benne: Andreáé — Nicolai (dec. 6.) — karácsony és dec. 26—27-

10 Kortan, 154 1. 
11 F. 162—163. 
12 I t t eltérek BARTONIEK EMMA katalógusától (Codices latini p . 293),, 

amennyiben ő a harmadik kéz írásának veszi a misekönyv egész zömét 
(f. 11—192'); én ellenben tüzetes vizsgálat után úgy látom, hogy f. 23—168 
ismét az első kéz munkája: az az ember írta, aki f. 1—4'-«. Megtévesztő 
ugyanis, hogy az első és harmadik kéz ugyanazt a tükröt alkalmazta az 
írásban ( i j ' j X n ' 4 cm), viszont az első kéz mindig 17 sort ír, a harmadik 
pedig 19-et. Az írás ugyanaz f. 1—4' és 23—168 írójánál; míg a harmadik 
kéz (tehát szerintem f. 11—22') írása sűrűbb és valamivel kevésbbé kerek. 
Hozzájárul ehhez az is, hogy a harmadik kéz lapjain nincs meg a revers-
folión a régi lapszámozás; az elsőén ellenben végig megvan (tehát 1—4' és; 
23—168); ezt BARTONIEK EMMA már közli. 

13 F. 23—50: Sz. András és Annuntiatio közti ünnepek; közben a mise
rend f. 50'—6y; majd az ünnepek húsvétvasárnapjától Sz. Katalinig. 

1 * 
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ünnepei — epiphania — conversio s. Pauli (jan. 25.) — purifi-
catio (febr. 2.) — cathedra Petri (febr. 22.) — Mathie (febr. 
24.) — Gregorii pape (márc. 12.) — annuntiatio (márc. 25.). 
A miserend után ezek az ünnepek olvashatók: dominica resur-
rectionis domini — Georgii (ápr. 24.) — Marci (ápr. 25.) — 
Philippi et Jacobi (máj. 1.) — inventio s. crucis (máj. 3.) — „in 
festő sei dompnij pontificis et martiris" (máj. 7.) — S. Michaelis 
(máj. 8.) — in ascensione domini — „dominica secundum pen-
tecosten" (pünkösd) — Johannis Bapt. (jún. 24.) — Johannis et 
Pauli (jún. 26.) — Petri et Pauli (jún. 29.) — Pauli (jún. 30.) — 
„in s. helie prophète" (júl. 20.) — Magdalenae (júl. 22.) — 
Jacobi (júl. 25.) — „in transfiguracione domini" — Laurencii 
(aug. 10.) — Assumptio B. M. V. (aug. 10.) — Bartholomaei 
(aug. 24.) — Augustini (aug. 28.) — decollatio s. Joh. Bapt. 
(aug. 29.) — nativitás B. M. V. (szept. 8.) — exaltatio s. crucis 
(szept. 14.) — Mathei (szept. 21.) — Michaelis (szept. 29.) — 
Lucae (okt. 18.) — Simonis et Judae (okt. 28.) — omnium sanc-
torum (nov. i.) — Martini (nov. 11.) — Cecilie (nov. 22.) — 
„in sei Grisogoni mr." (nov. 24.) — Katherine (nov. 25.) 

Az eredeti misekönyv további részében a szentek közös miséi 
(commune sanctorum)14 következnek; majd a votiv-misék.15 Ezek 
után — még mindig az első kéz — jónak látta különböző pótlé
koknak írását: így pl. a virágvasárnapi misét a szenvedéstörté
nettel;16 valamint a nagy csütörtöki misét; különböző áldásokat, 
köztük, mint láttuk a hajó megáldását és még három misét.17 

Ezzel az eredeti misekönyv véget ér. A többi NAGY LAJOS 
korából s a XV. századból való pótlék.18 Figyelmet érdemel 

14 F . 1 0 3 ' — I 2 $ \ 
15 F. i2j—148. 
18 F. 148—156': „Dominica in Palmis", passió d. n. J. Ch. sec. Matth. 

glossae Croaticae! 
17 F. 156'—159': „in cena dni"; f. 160—165: „benediccio annuli. 

Incipit missa." — Bened. panis et vini. — Carnium in pascha. — Domus. — 
Nauis. Alia oratio. — „exorcismus salis et aquae." — F. 165—168: „In 
translatione cuiuslibet sancti. — Missa de corpore dni. n. ihu xpi. — In festő 
sce Elene." 

18 F. i68 ' : De S. Ladislao rege (4. manus). — F. 169—191: „passió 
sec. Marcum" (recte Joannem) — missa de passione — de spinea corona 
dni". (iterum tertta manus). — F. 191—191': „missa pro rege (Ludovico 
Magno) (f. manus). — F. 193—200': Benedictio aquae lingua croatica 
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ONUPHRIUS miséje, kiről nem tudhatjuk biztosan ki volt: ugyanis 
napja nincs jelezve a missaléban.10 Magyar liturgikus források
ban eddigi tudomásunk szerint e szent neve nem fordul elő.2* 
Aligha tévedünk, ha a szentet azonosítjuk azzal a salonai püspök
kel, ki állítólag MARCUS AURELIUS alatt vértanúhalált halt és 
Honorius, másként Honophrius nevet viselt.21 A másik szent: 
Symeon justus, az igaz Simeon, kinek karjaiban a kisded Jézus 
nyugodott; tetemét a középkor meggyőződése szerint Palesztiná
ból Zárába vitték, mindenesetre itt tisztelték ereklyéit, többek 
között NAGY LAJOS és felesége ERZSÉBET királyné, ki iyji-btn 
ezüstkoporsót készíttetett számára, mely most is megvan.22 

Az eddigiekből világosan láthatjuk, hogy nem rendes mise
könyv ez, hanem csak uti missale (pro itinerantibus): mert csak 
a szentek akkoriban nyilvános ünnepei és az Űr, valamint Mária 
fő ünnepei vannak benne; a vasárnapokat a középkor végének 
antiliturgikus szokása szerint a szentek ünnepeivel helyettesítet
ték. Viszont votiv-misék bőven vannak benn, hogy az esetleges 
mise-rendeléseknek eleget lehessen tenni. A könyv nagysága is 
megfelel erre a célra; az úti missalék persze néha jóval kisebbek. 
Ilyen úti missale található pl. hazai könyvtáraink között a 
Nemzeti Múzeumban három kódex: egy magyar használatra 
készült a XIV. században;23 egy másik a monte-cassinoi bencé
sek részére készült Monte-Cassinóban 1418 körül, mégpedig 
NICOLAUS a HUNGÁRIA által;24 egy harmadik Németországban 
készült ERASMUS VON WERTHEYM gróf részére.25 Szombathelyen 
van26 egy XIV. századi egészen picinyke kis úti missale; az eszter-

(6. manus). — F. 201—202': „Missa in honore beati Honofrij confessons 
(y. manus). — F. 203—204': „Missa s. Symeonis iusti" (8. manus). — 
F. 205—206': Kyrie, Gloria (9. manus). 

19 GROTEFEND 6. jegyzetben i. mű szerint ONÜPHRIUS remetét jón. 
11-én Baselben, Freisingben, "Wormsban; jún. 8. Halléban; jún. 10. Augs-
burgban és Hamburgban; jún. 13. Konstanzban és Mainzban ünnepelték. 

20 KNAUZ: Kortan, 232 1. 
21 D. FARLATUS az 5. jegyzetben i. m. I, 592 s. 
22 D. FARLATUS: tom. V, 81—83. 
2 3 C. 1. m. ae. 435, 122 foliós, BARTONIEK, 391. p. 
24 C. 1. m. ae. 361, fol. 1—112'; BARTONIEK, 318. s. p. — Ennek a 

két könyvnek ismertetésére adandó alkalommal visszatérek. 
25 C. 1. m. a. e. 211. 37 folióból áll; XV. századi BARTONIEK, 197. p , 

- M Ferencrendiek nr. 6267, 144. fol. 



6 RADÔ POLIKÁRP 

gomi főszékesegyházi könyvtárban egy RUTGERUS HEYTGEN, az 
ewichi német ágostonos kolostor procuratora által 1471-ben Íra
tott misekönyv.27 

A budapesti Egyetemi könyvtárban is van egy ilyen úti 
missale; ez a XV. században ferencrendiek részére készült,28 

Kódexünk így illeszkedik tehát bele a keresztény európai közös
ségbe. 

Világi papok részére készült: ez teljesen világos. Az egész 
könyvben nyoma sincsen szerzetesi jellegnek (kivéve a kalendá
riumot). Mivel a kalendárium dominikánus jellegű, elég, ha rá
mutatunk a miserendre, mely a könyv törzsrészéből való: nem 
a Confitemini zsoltárral kezdődik, mint a domonkosoknál, nincs 
meg benne a domonkos ritus, hogy a kehelybe mise előtt tölte
nek bort és vizet; a szentek közül pedig még szent DOMONKOS is 
hiányzik; viszont megvan a transfiguratio ünnepe, ezt a domon
kosok a középkorban nem ülték meg.29 

Az eredetileg világi pap részére készült könyv azután 
domonkos szerzetesekhez került. Ez ismét egészen biztos az ere
deti misekönyvhöz hozzákötött kalendáriumból.30 Első tekintetre 
látható a domonkos jelleg: az ünnepek rangjelzése ugyanis domi
nikánus (3 lectionum — simplex — 9 lectionum — duplex — 
totum duplex). A kalendárium azonban maga is elárulja ezt a 
jelleget, mert minden domonkos ünnep megtalálható benne. Az 
idetartozó anyag: II. 4-én: „Anniversarium patrum et matrum". 
— IV. 29: „Petri martiris de ordine predicatorum". — V. 24: 
„Translatio b. Domínici." — VII. 7: „Anniversarium omnium 
sepultorum in cimiteriis nostris." — VIII . 5: „Dominici conf. 
totum duplex." — X. 10: „Anniversarium omnium fratrum or-
dinis nostri." — Ezenkívül az ünnepek mind azzal a rangjelzés-

27 L. erről tanulmányomat: Esztergomi könyvtárak liturgikus kéziratai, 
A pannonhalmi főapátsági főiskola évkönyve 1940/41. Pannonhalma, 1941, 
81—83. 

28 C. i . 106; 122. foliós. — SZILÁGYI katalógusa 1883-ból tévesen 
„Rituálénak" nevezi. 

29 Fol. 50': „Paratus sacerdos intrat ad altare et dicat: Introibo ad 
altare d e i . . . " — Fol. 51'—52: Offertorium: „Deus qui humanae . . . Quando 
mittit aquam in ca l icem. . . " — V. ö. BÖLE K O R N É L : Adatok a Domonkos-
Rend liturgiájához, A Sz. Domonkos-Rend múltjából és jelenéből, Buda
pest, 1916, 28J—289. 

*° F. $—10', I I . manus. A II. kéz tehát kétségtelen domonkos volt. 
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sei találhatók meg a kalendáriumban — egy-két ünnep kivételé
vel —, ahogyan azt a domonkosok nagykáptalanjai előírták.31 

3. A könyv tehát elhagyva eredeti birtokosát, domonkosok
hoz került. Vájjon elhagyta-e eredetének helyét: Spalatót is 
ekkor, mint ahogyan később Zárába, majd Curzolába került? 
Valószínűnek tartjuk, hogy Spalatóban maradt és az ottani 
domonkosok birtokába került a könyv. Mint megállapítható, 
azonban olyan időben, mikor már Spalató újra a magyar biroda
lomhoz tartozott: közelebbről meghatározható időben: nem sok
kal 1357 után. 

Hogy spalatói domonkos készítette a kalendáriumot, mely-
lyel a könyvet egybekötötték, onnan láthatjuk valószínűnek azt, 
hogy a kalendáriumban is benne van Sz. Domniusnak ritka ün
nepe.32 Legegyszerűbb, ha föltételezzük, hogy azért van benn, 
mert továbbra is a város védőszentje maradt, ahová való pap 
használta a könyvet. A másik tény, ami valószínűvé teszi a 
dolgot, hogy a kalendáriumban ez a följegyzés olvasható: 

„Consecratio ecclesie sei Gregorii. simplex."3Z 

A bejegyzés kétség nélkül attól a kéztől való, mely a kalen
dáriumot írta; eleve valószínű tehát, hogy domonkos kolostor 
templomáról van szó. Dalmáciában, amennyire ki tudtam nyo
mozni FARLATusnál, nincs a középkorban Sz. Gergely-templom 
a domonkosok birtokában. Egy adat van csak: ez is Spalatóra 
mutat: tény, hogy a spalatói dominikánusok között az a hagyo
mány volt elterjedve, hogy kolostorukat beatus GREGORIUS ala
pította, aki Sz. DOMONKOS társa volt, kinek halálát a rendalapító 
előre megjósolta.34 Tudjuk, hogy ez aligha lehet történeti tény, 
minthogy GERGELY 1218-ban halt meg Rómában, a dalmát kolos
torok pedig kezdettől fogva köztudomásúlag a B. PÁL magister 
által alapított magyar rendtartományhoz tartoztak 1380-ig.35 

31 V. LEROQUAIS: Les bréviaires mss des bibliothèques publiques de 
France, Paris, 1934, tome L, p. C—CIL összeállította ezen ünnepek sorát. 

Sï Máj. 7. fol. 7. 
" Okt. 9. fol. 9'. 
34 MALVENDA jegyezte föl a régi hagyományt: D. FARLATUS 5. jegy

zetben i. m. III , 271. 
16 HARSÂNYI ANDRÁS: A domonkos rend Magyarországon a reformáció 

előtt. Debrecen, 1938. 20 1. és 80 1. 
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Más kérdés azonban, hogy ilyen helyi hagyomány valóbari meg
volt-e; mert ha megvolt, akkor lehet, hogy csakugyan GERGELY-

ről nevezhették a spalatói konventet és egyházát. 
A magyar szentek a kalendáriumban — ellentétben a mis-

sále törzsével — benne vannak, bár tagadhatatlanul olymódon, 
hogy az újság, a voltaképen mégis külföldön élő, vagy eddig 
ottan élt ember eljárása látszik meg rajta. Az idetartozó anyag 
a kalendáriumból: VI. 27.: „Ladizlai regis Vngarie duplex". — 
Vi l i . 20.: „Bernardi abb. Sei regis Stephani" .—XI. 5.: „Hen
riéi conf." — XI. 19.: „Elisabeth filie regis Andrée Vngarie". 
Látható ebből, hogy egyáltalán nem a középkorban szokásos 
egész magyar sanctorális anyagot vette föl a kalendárium írója,36 

hanem csak „a birodalom szent patrónusait", kiket ebben az 
együttesben liturgikus szövegek is tiszteltek. Hogy nem magyar 
eredetű37 kalendáriumot másolt, azt onnan is láthatjuk, hogy 
augusztus 20-án először leírja a világegyházban s a rendben 
egyaránt szokásos ünnepet: „Bernardi" s ahhoz fűzi, mintha 
akkor jutott volna eszébe: Sz. Istvánt. A „Ladizlai regis"-hez 
az „Vngarie" hozzátétel és a »filie regis Andrée Vngarie" is 
mintha azt mutatná, hogy még nem régóta élt a kalendárium 
írója a magyar birodalom keretében. 

Ebből önként adódik a kalendárium idejének meghatáro
zása: NAGY LAJOS királyunk 1356-ban indított hadat Velence 
ellen, mely a dalmát városokat 1326—7. óta bitorolta és 1357. 
júliusában Spalató és Trau önként tért vissza a magyar király 
hűségére. Egész Dalmácia követte őket ebben 1358. februárjában 
(velencei szerződés).38 

A kalendárium korát azonban megközelítő pontossággal más 
úton is meghatározhatjuk: az egyetemes káptalanok decretumai 
alapján, melyek az ünnepeket elrendelték. A kalendárium vizs
gálata megmutatja, hogy a legújabb ünnep abban VINCENTIUS 
vértanú diakónus ünnepe, január 22-én, „totum duplex" rang-

38 Lásd erre nézve K N I E W A L D — K Ü H A R : Magyar szentek ünnepei és 
miséi a Pray-kódexben. Pannonhalmi Szemle, 1939. 

17 J. D A N K Ó : Vetus hymnarium ecclesiasticum Hungáriáé, Budapestini, 
1893, 292. és 294. 
:•..' ffiHÓMAN—SZEKFŰ: Magyar történelem, II . Budapest, 1936, 66. és 
211—213 . 
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gal: ezt az 1348-ban tartott lyoni egyetemes káptalan rendelte 
el, addig semiduplex volt39 1348 után már egyetlen ünnep sem 
került a kalendáriumba. 1355-ig nem rendeltek változtatást. 
1355-ben Pampelónában volt a rend egyetemes káptalanja: itt 
egyszerre három liturgikus törvényt is hoztak: IV. KÁROLY 
római császár és öntudatos cseh király egyenes fölkérésére elren
delték ápr. 24-re Sz. ADALBERT ünnepét és július 4-re Sz. PRO-
COPIUS apát, cseh nemzeti szentnek ünnepét; harmadik törvény: 
az anniversarium fratrumhoz hozzá kell fűzni: „et sororum"-ot 
is (október 10.). Már pedig mind a három törvény végrehajtása 
hiányzik a kalendáriumban: nincsen benne sem ADALBERT, sem 
PROCOPIUS; meg a „sororum" is hiányzik belőle.40 Ebből az kö
vetkezik, hogy a kalendárium ezen egyetemes káptalan rendel
kezésének végrehajtása előtt keletkezett. Nyugodtan vehetjük 
Spalató meghódolásának idejét: 1357 júliusát ennek a terminus
nak; különösen tekintve azt, hogy már 1348 óta nem kellett 
ilyen rendeletet végrehajtani és a római császár kérése aligha 
hatott sietségre serkentően egy más országban élő emberre. Véle
ményünk szerint tehát a kódex kalendáriumát nem sokkal 1357 
után írták. Ebből önként következik, hogy a misekönyv törzs
részét korábban írták, aminek e rész Írásának általános XIV. 
századi jellege megfelel. 

Az immár a magyar birodalomban használt misekönyv pót
lékaiba belekerült tehát a „missa pro rege", mint láttuk, még
pedig Nagy Lajos nevének beleírásával és Sz. László király ora-
tiói, azért, mert tudjuk, hogy már Károly Róbert király ideje 

39 Kalendárium, jan. 22. (fol. $.): „Vincencij mr. totum duplex." — 
Rendi előírás: „Hec sunt acta capituli generalis apud Lugdunum celebrati 
anno domini M C C C X L V I I I - o . . . Item hanc. Quod de beato Vincencio mar-
tire fiat festum totum duplex et magister ordinis de sequencia providebit." 
B. M. R E I C H E R T : Acta capitulorum generalium (Monum. O. Praed. histo-
rica tom. III.), vol. I, Romae, 1898, 322. 

40 Fol. 6' és f. 8. és f. 9'. — R E I C H E R T i. m. vol. I I , Romae, 1800, 
364—36$. p. : „Item confirmamus hanc: Ad instanciam et preces prefati 
serenissimi principis domini domini imperatoris Romani semper Augusti, 
quod de b. Adalberto fiant trés lectiones per totum ordinem, sequenti die 
post festum b. Georgii et de b. Procopio confessore fiant trés lectiones modo 
consimili IV-a die mensis j u l i i . . . Confirmamus hanc: In capitulo de suffra-
giis, ubi dicitur: anniversarium fratrum, addatur: et sororum ordinis nostri 
et ponatur in kalendario." 
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óta a Sz. László-kultusz mennyire föllendült,41 és hogy éppen 
Lajosnak mennyire szív-ügye volt Sz. László tisztelete. Kódexünk 
így a zárai Sz. Simeon-koporsó mellett, mely Erzsébet ajándéka, 
második emléke Nagy Lajos király dalmáciai uralmának. Be
mutatása a nagy király trónraléptének 6oo-ik évfordulóján 
(1342—1942) kedves kötelességem volt. RADÓ POLIKÁRP. 

41 HÓMAN—SZEKFÜ, II , iyy — iyg . 




