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3Knapp Éva:
A Czech-kódex

Pálosaink írásbelisége
a középkor végén
Középkorban a pálosoknál a 15. században elindult reformfolyama
tok természetes módon terebélyesedtek át a következő századba és
ígértek volna kiteljesedést, ha a török terjeszkedés nem szab végze
tesen más irányt az eseményeknek.' A déli határaink mentén lévő

pálos monostorok már a 14. század végétől folyamatosan megszen
vedték a török jelenlétet. Néhány olyan mozzanatra érdemes felhív
ni a figyelmet, amelyek döntően befolyásolták a Mohács előtti Ma
gyarország kedvelt szerzeteseinek életkörülményeit.

A pálos rend 15. századi története szélsőségektől mentes, vi
szonylag kiegyensúlyozott képet tár elénk. Pálosaink nem egy
esetben elárvult rendházakat tudtak a század második felében át
venni és benépesíteni (Csőt és Zsámbék, mindkettő volt premont
rei prépostság 1475-1477; Visegrád, volt bencés apátság, 1493; a
Várad melletti Szentjobb, szintén volt bencés apátság, 1498r E
négy átvétel mellett még 14 új alapítás bizonyítja erejüket és az
irántuk megnyilvánuló bizalmat, ezek között található az 1483
ban kelt alapítólevéllel megalapított vázsonyi monostor (Nagyvá
zsony), ahol a Festetics- és a Czech-kódex (1493 körül, 1513) 
mindkettő becses nyelvemlék - keletkezett.3 Ehhez járul - a
Dráván túl - a később olyan jelentőssé váló monostor alapítása,
mint Lepoglava, vagy éppen Rómában a Santo Stefano Rotondo
templomának átvétele és mellette monostor berendezése. Ugyan
akkor elnéptelenedett pálos monostorokról is van tudomásunk:
1416-ban alapította László, szebeni prépost Pókafalvát, amit utol
jára 1448-ban említ okirat, és 1494-re már ferencesek lakják; az el
néptelenedés oka ismeretlen." A középkorban nagyon gyakori ha
talmaskodás miatt vált lakatlanná többek között a buzgói monos
tor is 1424-ben Biharban.

Különösen a 15. század második felében, Mátyás király uralko
dása idején jutott a rend sok adományhoz és kiváltsághoz, ame
lyek a rendi élet kereteit biztosították, és kedvezően hatottak a tu
dományos és művészeti teljesítményre. Úgy tűnik, hogy egyes (és
nem csak pálos) monostorok elkerülhetetlen elnéptelenedése a szá
zad folyamán a rend egészének életére nem volt döntő hatással.

A pálosok tevékenységében bekövetkezett fontos hangsúlyelto
lódást 1401-ben IX. Bonifác pápa bullája foglalta össze tömören:
szerzeteseink ezután már bárhol prédikálhatnak. A rend ezzel fel
adta szigorúan kontemplatív jellegét. Részben az utazás könnyíté
sét jelentette, hogy saját rendi liturgikus könyveik helyett használ-
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Pálosrend története. I.
Budapest, 1938, 109.

Vitae fratrum

hatták az Itáliában lévő pálosok a római kúria könyveit, a bulla
megfogalmazásában: Megengedjük az Itália területén tartózkodó rend
tagjaitoknak, hogy a divinum officiumot a római kúria szokása szerint
mondják és celebrálják. Itáliában pedig magasabb tanulmányaik
végzése miatt járhattak. Tekintélyük erősödésének tudható be,
hogy csak Magyarországon lehetett megválasztani a rend általá
nos perjelét (prior generalis, másképpen rendfőnök). Ugyancsak e
század elején, 1418 nyarán utazott a karthauziak központjába. Gran
de Chartreuse-be egy pálos, hogy korábbi privilégium alapján egy
szerre - középkori szokás szerint - a karthauziaknak juttatott ad
digi összes kiváltság másolatát megkapja, és ezáltal a magyar pálos
rend a karthauziak összes joga és kiváltsága birtokába jusson: ez
volt a communicatio privilegiorum Carthusianorum. Másképpen a ki
váltságok sokasága miatt ezt a fajta kiváltságköteget volt szokás Ma
re magnumnak nevezni. Ez szövegszerűen a budapesti Egyetemi
Könyvtár 115. számú latin kódexében maradt ránk, amit kötéséről

Zöld könyvnek - Liber viridis - hívnak. A rendi szabályzatot
(constitutiones) II. Pál pápa Bemát bíborossal felülvizsgáltatta Petrus
(V.) Bonefili generalátusa (1468-1472) idején. Ennek célja a helyen
ként meglazult fegyelem intézményes és központi erősítése lehetett.
Privilégiumaikat VIII. Ince pápa Zalánkeményi Péter generalátusa
idején, 14B9-ben erősítette meg.

Ez a század adott a rendnek olyan általános perjeleket, akik hi
vataluk tekintélyével az uralkodók elismerését is kivívták és ké
pesek voltak a rendi fegyelmet is megtartani. A század derekán
Márton általános perjel (1441-1444) a szigorú szerzetesi életnek
volt példaképe, utóda Bereck (1444-1448), korábban váradi kano
nok, kánonjogban jártas tudós emberként vezette rendjét. Művei

nem maradtak ránk, címeit csak Gyöngyösitől tudjuk: írt az egy
szerűség megőrzéséről, a fecsegés kerüléséről, az alázatos magavi
seletről - idézetek belőlük találhatók a Vitae fratrumban, a devotio
moderna szelleme érzik rajtuk. Az 144B-ban megválasztott István
általános perjel aszketikus önsanyargatásához tartozott a könyv
másolás, mint hasznos kézi munka (labor manuum); társai javítása
érdekében gyakran idézett a Szentírásból. Aszketikus művek szer
zője volt az a Fekete Vince általános perjel (1456-1459), aki Mi
hálynak írt leveleket a messzi párizsi egyetemre. Budaszentlőrinc

(monasterium Sancti Laureniti martyris) ekkoriban lett igazán szel
lemi központ. és ez nemcsak kedvező fekvésének volt köszönhe
tő, hanem az általános perjelek hivatali hatalmának és tekintélyé
nek, ami a perjelek személyiségének is függvénye volt. Két ízben
látta el a rend legfőbb tisztségét az az I. Gergely (1472-1476 és
1480-1482), aki religionis instauratorként, vagyis a szerzet megújí
tójaként maradt meg a rendi köztudatban. Szombathelyi Tamás
- szintén két alkalommal (1476-1480 és 1484-1488) állott a rend
élén - személyiségének hatása elevenen él Gyöngyösi rendtörté-
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32, Ordensstudien XIV).

A másolóműhelyek,

könyvtárak

netének lapjain ma is. Írásai részben fennmaradtak: ezekből egy
olyan szerzetest ismerhetünk meg, aki teljesen rendtársaiért élt.

Gyöngyösi rendtörténetét, a Vitae fratrumot figyelemmel olvas
va élénk irodalmi életet kell magunk elé képzelnünk főleg a 15.
század második felében és a kezdődő 16. század során. Sajnos na
gyon sok mű és műfaj csak ebből az egyetlen említésből ismere
tes. Érdemes példaként a Budaszentlőrincen, Remete Szent Pál
sírjánál történt csodás gyógyulásokról vezetett miracula-feljegyzé
seket felidézni, amit könyv alakban 151l-ben Hadnagy Bálint 
később maga is általános perjel - tett közzé, így az eredetiek
megsemmisülése után legalább nyomtatásban olvashaljuk ezek te
kintélyes részét/' Hadnagy Bálint a Budaszentlőrincen őrzött és a
század húszas éveitől (1422) kezdve több-kevesebb rend
szerességgel vezetett feljegyzésekből állította össze művecskéjét,

amelyben maguk a hiteles csodák - miraculumok - tanúskod
nak Remete Szent Pál közbenjárásának hatásosságáról. A stiliszti
kailag gyenge fogalmazatú csodás gyógyulás-leírások a középkor
ban még az irodalom részét képezték. A középkori iroda
lomfelfogás sokkal több összetevőből állt, a hagyományosan iro
dalomnak tekintett műfajokon túl a prédikációkat is irodalmi mű
nek kell tekintenünk, hasonlóan Szombathelyi Tamás regula-ma
gyarázataihoz vagy a vizitációk során elmondott exhortatióihoz.

Az irodalom előállítása a másolóműhelyekben (scriptorium) zaj
lott, őrzése a könyvtárak feladata volt. Ezek az intézmények úgy
a pálosoknál, mint más rendek esetében is nagy szerepet játszot
tak. A 15. század második felében megsokasodnak a pálos króni
ka híradásai a könyvmásolással foglalkozó rendtagokról, ami
egyértelműen e tevékenység nélkülözhetetlen voltát húzza alá és
a scriptorok megbecsülését jelzi. Gyöngyösinél a Vitae fratrumban
erre számos példa található. A scriptoriumban dolgozó scriptorok
számbavételénél ügyelni kell arra, hogy tevékenységük rend
szerint nem korlátozódott egyetlen monostorra. Egyes könyvek
nél azt a tényt is rögzíteni kell, ha vásárlás útján került rendi tu
lajdonba, például 1470-ben világi személy vásárolt egy pálos
megbízásából számára könyvet, a kódex előzéklapján olvasható
bejegyzés szerint. Egyébként már a 14. századra visszanyúlóan
(1356) is csak a rendi definitorok engedélyével lehetett könyvet
venni és eladni, tanúnk erre a Vitae fratrum. Mindezek az adatok
a könyv értékének és szerepének a felismerését tükrözik. Valami
lyen módon a sociusnak, vagyis a generális perjel titkárának a fel
adatai közé tartozott, hogy a scriptorokat is szem előtt tartsa: ne
pazarolják a papírt, és csak olyanok lehessenek másolók, akik
meg tudják különböztetni a szótagot a betűtől. Ezt Gyöngyösi Di
rectoriumából (azaz a rend tisztségviselőinek feladatait tartalmazó
könyvecskéjéből) tudjuk, tehát régi hagyomány töretlen továbbé
lésével van dolgunk. Az írás kellékeivel felszerelt másolóp'űhely

biztosan több helyen volt, mint amennyiről a források tudósíra-
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Szekér György:

A budaszentlőrinci pálos
kololostor.
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A Pécs melletti
Jakab-hegyi

monostorban is élénk
építkezés figyelhető

meg a 15-16. század
fordulóján.

A rend hivatalos
írásbelisége

nak, ahol pedig nem volt, ott időről időre akadtak szerzetesek,
akik alkalmanként szerzőként állítottak össze könyveket, és le is
másolták azokat.

A mai Magyarország területén sajnos nem található olyan pá
los monostor, amelynek középkori könyvtára rekonstruálható len
ne - a feloszlatás előtti állapot sokkal eredményesebben mutat
ható be. Kivételnek kell tekinteni és szerenesés véletlennek tarta
ni, hogy sok magyar vonatkozás és magyar-osztrák pálos kapcso
lat emléke lelhető fel a felső-ausztriai Unterranna monostorának a
közeli göttweigi bencéseknél megőrzött könyveiben.

Az eltérő források elemzése nyomán jelenleg könnyebb általá
nosságokat megfogalmazni a középkori pálos könyvkultúráról,
semmint egy adott középkori monostor könyvállományát tétele
sen leírni. A tételesen leírható könyvek helyett nagy számban
tudjuk a már nem létező írásművek, műfajok középkori meglétét
rekonstruálni. A pálosok korai könyvkultúráját illetően késő kö
zépkori forrásokra hagyatkozhatunk: az értékelhető adatok zöme
a 15. századra és a 16. század első felére vonatkozik. A 13. és a
14. század vonatkozásában a késő középkori utalások ritkák, a
kezdetek könyvkultúrájára többnyire más adatokból kell következ
tetnünk. Nem feledkezhetünk meg egyrészt arról, hogy a törököktől

elszenvedett mohácsi vereség és későbbi következményei fájdalmas
veszteség volt az ország, nemkülönben a pálosok rendi központia.
Budaszentlőrinc és az ottani könyvtár, valamint levéltár számára.
Kulturális téren az újkor irányába mutató változások valamivel
később, csak Buda török általi elfoglalásával (1541) kezdtek észre
vehetően hatni. Másrészt az 1510-es években még képesek voltak
a pálosok Gyöngyösi Gergely műveit Rómában (a Santo Stefano
Rotondo építése mellett!), Hadnagy Báliritét pedig párhuzamosan
Velencében megjelentetni, új liturgikus könyveket szerkeszteni, és
a Santo Stefano Rotondo templom melletti római monostornak
volt anyagi ereje 1537-ben és 1540-ben ezeket kinyomtatni. Buda
szentlőrinc középkorvégi virágzása, a monostorokban országszerte
tapasztalható építkezések, amelyekről a régészeti emlékek bőségesen

vallanak, komoly szellemi igényt és színvonalat tételez fel, a nyil
vánvalóan meglévő anyagi tehetség mellett.6

A rend alkotó értelmisége mellett - Szombathelyi Tamás, Csa
nádi Adalbert, Hadnagy Bálint, Gyöngyösi Gergely - népes tá
bora volt azoknak, akik különféle beszédeket (sermo), exhortatiókat
állítottak össze és írtak le. Az általános írásbeliséget jelentő széles
talapzaton pedig egy nagy réteg névtelen munkája látja el a szer
zetesrend mindennapi életének írásos teendőit: leveleket írnak és
másolnak, hivatalos rendi könyveket vezetnek, amelyek közül sok
sajnos nem maradt ránk: a halálozásokról, kiadásokról, bevételek
ről, - és ami ránkmaradt pl. a Liber viridisnek nevezett kézirat a
budapesti Egyetemi Könyvtárban (Cod. Lat. 1l5.), és a számos in
ventarium és oklevél említése a Vitae fratrumban, a constitutiók
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7Erre a hatásra Mezey
lászló nyomán Mályusz

Elemér is helyesen
világft rá: Mályusz

Elemér. Egyházi
társadalom a középkori

Magyarországon.
Budapest, 1971. 309.

&rorök József:
A magyar pálosrend
liturgiájának forrásai,
kialakulása és főbb

sajátosságai
(1225-1600). Bp., 1977.;
Uó.: Remete Szent Pál

officiuma. In: Pálos
rendtórténeti

tanulmányok.
Szerlt Sarbak Gábor.

Csoma, 1994. 1-5.
(Varia Paulina, I).

magyarázatainak rengeteg hivátkozása. Ezt a rend hivatalos írás
beliségének lehet nevezni, és bizonyos, hogy ugyanezek a scripto
rok másolnak kódexeket saját maguk vagy a monostoruk számára
is. Mindnyájan egy nagy művelődési áramlat fontos szereplői,

akik a hivatalos írásbeliség a biztos alapjáról indulhatnak el önál
ló alkotó útjukra. A kódexekben olvasható egyszerű scriptorbe
jegyzések az átlagos rendi műveltségről tanúskodnak, aminek fel
ső szintjén Gyöngyösi Gergely tudós alapossággal megszerkesz
tett prológusai és Hadnagy Bálint kronológiai okfejtései találha
tók. Mindezek a szövegek olyan rendi miliőre utalnak, amelyben
megbecsülték a rendi tollforgatókat.

A tételesen leírható, katalógusokban megfogható forrásanyag
(kéziratok és könyvek) szűkössége figyelmünket a pálos írásbeli
ség olyan emlékeire irányítja, amelyek pálosaink műveltségére, is
kolázottságára vonatkoznak, és ami mögött szintén további köny
vek használatát, birtoklását kell feltételeznünk. Az alábbi áttekin
tésben azokra a forrásokra helyezzük a hangsúlyt/ amelyek a
könyvkultúra és a műveltség területén meghatározóak voltak.
Egyébként ezek a vizsgálódási szempontok más rendek esetében
is mutatis mutandis érvényesíthetők.

Egy szerzetesrend könyvkultúrájának alapját saját liturgikus
könyveik vetik meg. Szempontunkból az officium dívinumnak első

sorban nem a biblikus részei a fontosak, hanem az olvasmányok
(leetíones) rendje, és ezen belül különösen a kiemelt rendi ünne
pek (pl. január 10. és november 14.) jellemző officiumainak össze
állítására és olvasmányaira kell figyelni. Az officium olvasmányai
biztosították a szerzetesek első kitekintését a patres által közvetí
tett teológia világára, és az irodalom, elsősorban a legendairoda
lom óriási példa- és kincsestárára. A rend tagjainak gondolatvilá
gát elsősorban ezek a szövegek formálták/7 és ezeknek a szöve
geknek a változása tükrözte hűen a pálos gondolatvilág alakulá
sát is.8

Pálosaink elég sokat leveleztek, és ennek - sajnos az egyes
magánleveleknek maguknak alig - írásban is nyoma maradt. Ez
a tény az írásbeliségnek a renden belül általánosan elterjedt voltát
bizonyítja amellett, hogy a 14. és 15. századból egyre több hivata
los és magánlevél maradt ránk. A birtokokat és a peres ügyeket
tárgyaló oklevelek és regesztakötetek mellett sok, részben magán
jellegű levél is lehetett a budaszentlőrinci levéltárban. Utóbbiakat
nyilván nem is szánták tartós megőrzésre, ám a hivatali- és ma
gánírásbeliség emlékeinek idő előtti pusztulása egyik gyakori oka
a tűz volt/ ami például a beregi okleveleket is elemésztette a mo
nostor kirablásakor 1447-ben. A következő néhány példa ezen írá
sok tartalmi sokszínűségét igyekszik érzékeltetni: ha valaki a saját
rendi előmenetele érdekében írt levelet és ez napfényre került, ak
kor szigorúan meg kellett büntetni és a következő három évben
nem pályázhatott semmiféle tisztségre, amint ilyen visszaélésre
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9Rendszerek.
A kezdetektől a

romantikáig. írta és
összeállította Tarnai

Andor ésCsetri Lajos.
Budapest 1981, 32-35.

Déri T. Balázs fordítása.

A pálos könyvek

egyébként az 143D-as évekből volt példa. II. András generális perjel
1459-1460-ban nem éppen baráti üzeneteket mondott tollba scripta
rainak és küldött Párizsba a renitens Mihályhoz. Bátori László törté
netének stiluskritikai elemzése nyomán erősen gyanítható, hogy a
magyar nyelvű Bibliát másoló szerzetesről szóló beszámoló alS.
század derekán eredetileg szintén levél formájában íródhatott.

Gyöngyösi Gergely fentebb már idézett Directorium című mun
kájában egy hosszú ideje kialakult gyakorlattal kívánta fiatal
rendtársait megismertetni a levélírás terén. A címzett társadalmi
rangját nem feledhette a generális perjel titkára (socius), akinek a
leveleket olvasható és szép betűkkel kellett megírnia, mert csak a
megfelelő módon kiállított és lepecsételt levél illett a rend méltó
ságához. A generális perjelnek pedig kötelessége volt, hogy a le
vélben hozzá fordulóknak tényszerűen és kedvesen válaszoljon. A
provincialis prior is levelek útján igazgatja a felügyelete alá tartozó
monostorokat, feddi vagy buzdítja őket. Gyöngyösi - ő még ku
tathatott a budaszentlőrinci levéltárban - idéz pár sort Kelemen,
római gyóntató, Rómából kelt és Tamás generális perjelnek 1486
ban elküldött leveléből, amelyben kánonjogi utalás is van. Már
ton, a megvádolt római perjel pedig szintén Budaszentlőrincre

küldött levélben tisztázta magát az említett generális perjel előtt.

Csanádi Albert 1515-ben két latin himnuszt küld levélben a vica
riusnak kárpótlásul, mivel a vicarius valamilyen közelebbről nem
ismert rövid írását tartalmazó céduláját, amit Csanádinak küldött
javításra, elvesztette," Az adat ugyan a 16. század elejéről való, de az
író emberek szokása, hogy egymásnak elküldik írásaikat, miért ne
létezhetett volna már korábban is a pálosok körében?

További példákat az életnek szinte minden területe bőséggel

kínál: a 15. században a pálos konfraternitások tagjai is írással
tudták igazolni e testülethez tartozásukat; az utazók is útlevél bir
tokában igyekeztek biztonságban elérni céljukat. A különféle szer
ződések, a bevételek és kiadások lajstroma, mind a hivatalos írás
beliség korszerű színtiére utal. A teljességre nem törekvő felsorolás
végén említsük meg a monostorokat hivatalból látogató Hadnagy
Bálint generális perjel levelét, amit munkája befejeztével, 1535-ben
küldött egy monostomak. Ebben megköszöni nekik a jóltartást és
buzdítja őket a megkezdett jóban való kitartásra. Tekintettel arra,
hogy a szöveg egy formuláskönyvben maradt fenn (ezért nem is
tudjuk a címzett monostor nevét), feltételezésünk szerint az udvarias
köszönölevél műfaját Hadnagy is elődeitől vette át, tehát nem ő le
hetett az egyetlen ex officio udvarias pálos szerzetesi elöljáró.

A 13. században, a pálos remeteélet kezdeteinél, amikor a re
meték zöme nem volt még felszentelt pap, csak elszórtan lehet
bármiféle könyv használatát is feltételezni. A renddé szerveződés

folyamatával egyidejűleg kellett a könyvek használatának terjed
nie: a felszentelt papoknak szükségük volt a liturgikus könyvek
re. Komolyabb méretű scriptoriumot - melynek emlékeivel fön-
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tebb röviden megismerkedtünk -, a Buda melletti Szent Lőrinc

ről nevezett monostor felépítése és benépesítése után szabad csak
elképzelnünk a 14. század első negyedétől. Ismerve a pálos litur
gia szoros kötődését Esztergomhoz, nem tévedünk, ha első litur
gikus könyveik származási helyét az esztergomi egyházban keres
sük. Párhuzamosan a jellegzetes rendi liturgia kialakulásával fel
tételezhető, hogy kódexeiket immár saját maguk másolták, a kor
szokása szerint ügyelve a szöveg- és a kottaírás renden belüli
egységére, különösen pedig annak fontosságára, hogy a rend köz
pontja helyesen javított mintapéldányokkal rendelkezzen. A köny
vekben való hiányt visitatio alkalmával kellett megvizsgálni. Ez
volt a záloga a liturgikus gyakorlat nagyobb területeken megvaló
suló egységének a rendi szabályzat szellemében.

A rector chori feladata volt mind a kóruskönyvek, mind pedig
az asztali olvasmányok könyveinek szövegtísztaságára vigyázni.
Szigorú előírás volt még, hogy saját elhatározásból nem lehetett
javítani a szövegeken, ehhez feltétlenül az illetékes superior enge
délye kellett. Ellenben az újonnan elkészült liturgikus könyveket
súlyosabb bűn terhe alatt javítás nélkül nem volt szabad haszná
latba venni; érthető óvatosság az egységesség megőrzése érdeké
ben. A zenetörténeti kutatások szerint a középkorban saját pálos
hangjegyírás alakult ki, amelyik karakterísztíkusan eltért a Ma
gyarországon használatos többi hangjegyírástól.

Ebbe a csoportba sorolhatók még - a szokványos liturgikus
könyvek felsorolását most mellőzve-, a Szentírás példányai, mi
vel a kiválasztott, kijelölt szövegeket a liturgia keretein belül rész
ben ezekbőlolvastákés énekelték. Már a 14. század második fe
létől ezekzömének másolását a pálos monostorok saját scriptoriu
maiban kell elképzelnünk: elsősorban a tekintélyesebbek jönnek
itt számba, Budaszentlőrinc után a vikáríusí monostorok - bár
bízonyos, hogy nem mindegyik - rendelkeztek kellő mennyiségű

és képzett másoló-szerzetessel.
A liturgikus könyvhasználat technikai részéhez tartozik, az Úr

szavát hordozó könyv iránti tiszteletet kifejező vánkos, amit az
oltáron a könyv alá tettek: cussinos pro libris - írja Gyöngyösi a
Directoriumban, nyilván korábbi rendi és tágabb összefüggésben
szemlélve az általános liturgikus hagyomány talaján állva. A ma
gyar könyvtártörténetben ilyen vánkosok szerepelnek egyébként a
pannonhalmi összeírásban is, amelyben Szent László király össze
írta Szent Márton monostorának javait, 1ü93-1ü95-ben. Az offici
um divinum során ügyelni kellett a könyv, akár nyomtatott, akár
kéziratos, sérülésmentes és csendes kinyitására és becsukására. A
nehéz kóruskönyveket természetesen a fiatalabb énekes helyezte
el a pulpituson, míg az éneket az idősebb kezdte el. A hebdomada
riusnak - a hetesnek - nem volt szabad több olvasmányesetén
a pergamenlapok sarkainak behajtásával megjelölni a helyes sor
rendet. A Vitae fratrumból több példa található arra a dicséretes
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szokásra, hogy a rend legmagasabb tisztségviselői hivatali idejük
lejárta után is általában gondot viseltek annak a monostomak a
különféle liturgikus kellékeire, köztük a könyvekre, amelyiknek
az élén éppen álltak. Mivel a monostor életének lényegi része a
zsolozsma lelkiismeretes végzése, ennek naponként és ünnepkö
rök szerinti rendjéről a jól látható helyre kifüggesztett tabula tájé
koztatta a szerzeteseket: feliratainak pontossága volt egy-egy mo
nostorban a liturgia végzésének apró, ám elengedhetetlen feltétele.

A rendi hivatalos írásbeliséghez soroljuk mindenekelőtt a kü
lönféle és az elhasználódás által a mulandóságnak különösen ki
tett jegyzékeket, registrumokat, amelyekről a rendi szabályok is
beszélnek, és azt a pálos fiJrmulariumot, amelynek nagy része
Hadnagy Bálint nevéhez köthető. Ez, vagy egy ilyen jellegű for
muláskönyv értendő azon a modus scribendi ordinisen, amit az ál
talános perjel titkárának mindig magával kellett hordania. Ugyan
úgy ide kell még sorolni a Budaszentlőrincen a rendi tisztségviselők

ről vezetett jegyzéket, és az egyes monostorok különféle vagyonlel
tárait, vagy a szerződéseket tartalmazó köteteket. Továbbá nem fe
ledkezhetünk meg Szent Ágoston regulájáról és e regula magyaráza
tairól sem, a rendi konstitúciókról - ezekből minden monostomak
kellett példánnyal rendelkeznie. A vikáriusoknak és az egyes mo
nostorok perjeleinek kellett ismemiük a Constitutiones tartalmát.

Hivatalosnak tekinthetők a rendi privilegium-gyűjtemények

(bullariumok) is, és az egyes monostorok saját oklevélgyűjtemé

nyei, amelyeket a rendtörténetet művelő Dombrói Márk, Zalánke
ményi János és Gyöngyösi Gergely bőségesen kiaknáztak. Egyet
len fennmaradt emlékük a Liber viridis, ami a generális perjel
Gyöngyösi Gergely vizitációs útja során gyűjtött anyagot regesz
ta-formájában tartalmazza. A rendtörténet bevezetésében együtt
találjuk a forrásokat: régi könyveket, okleveleket és krónikákat.

A rendi szabályzat 17. rubricájához Gyöngyösi megjegyzést fű

zött, amelyből megtudjuk, hogy a rendi káptalanra összegyűlt

patres számára az egyes monostorokban vezetett sexterni füzetek
- minden bizonnyal papírból - tartalma jelentették a forrást,
amelyekből az évenkénti káptalani gyűlések jegyzőkönyvi anyaga
felől tájékozódhattak. Gyöngyösi a ferencesek és domonkosok ha
sonló szokását hozza fel példának. Ezekben a példákban egyéb
ként mindig a ferencesek és a domonkosok szerepelnek.

A vizsgált korszak sok és sokféle, ám távolról sem a teljesség
igényével bemutatott adatát átfutva az az érzésünk, hogy nem té
vedett Gyöngyösi Gergely, amikor a Mohács előtti évekből a 15.
századra visszapillantva megállapította, hogy az egészséges rendi
spiritualitás az anyagiakban is egyfajta jólétet eredményezett. A
szerzetesség történetében ez a minduntalan visszatérő toposz ko
moly igazságtartalommal rendelkezik: a történelem folyamán
mindig voltak, akik a kevéssel is megelégedve boldogan éltek és
dolgoztak az evangéliumok szellemében.
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