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A magyarországi misekönyvek 

• az első budai nyomda (1473) megszűnése → budai 

könyvkereskedők szerepe 

• I. Mátyás király (1458–1490) 1477-es rendelete a magyar 

egyházmegyék misekönyv- és breviárium-kiadásáról 

• német, osztrák, francia és itáliai nyomdákból rendelték meg 

ezeket a szükséges műveket 

• 1628-ig nincs szabályozás: magyarországi egyházmegyék 

egyedi sajátosságokkal – más-más szentek hangsúlyosabb 

tiszteletével – kiegészítve, saját misekönyveikből mutatták 

be a szentmisét. 

• Szabályozás (Pázmány Péter javaslata) 

– egységes római miseliturgiát, a Missale Romanum-ot (Róma, 1570) Magyarországon 

a Trentói Zsinat előírása szerint az 1628-as pozsonyi, az 1629-es és az 1630-as 

nagyszombati, majd az 1632–1633-as esztergomi zsinaton fogadták el 



A fennmaradt példányok 

Mindkét kiadás Ernuszt Zsigmond pécsi püspök 

(1473–1505) megrendelésére készült el. 

• [Missale Quinqueecclesiense. Basileae, Michael 

Wenssler, ca. 1487.]  
• RMK III. 7310 

• Missale secundum morem Alme Ecclesie 
Quinqueecclesiensis. Venetiis, Johannes Emericus 

de Spira, 24. April 1499.  

• RMK III. 52. 

• Bővített kiadás 

• Közvetítő: Joannes Paep budai könyvkereskedő 

• Budai könyvfestőműhely – Attavante degli Attavanti 

stílusa 

 

 



Az 1487-es, bázeli kiadás egyetlen 

fennmaradt példánya 
Azonosítás 

– sem az incipitben, sem az explicitben nem tüntették fel az 

egyházmegye nevét 

– betűtípus alapján azonosított nyomdász  

• Michael Wenssler (1445 k. – 1512?) 

 

• Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel  

 Jelzet: S 456.2° Helmst. 

Digitalizált példány: 
http://diglib.hab.de/wdb.php?dir=drucke/s-456-2f-

helmst&distype=thumbs  

Michael Wenssler nyomdászjelvénye 

http://diglib.hab.de/wdb.php?dir=drucke/s-456-2f-helmst&distype=thumbs
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Az első kiadás fennmaradt példányának 

kötéstáblája és egy lapja 

(S 456.2° Helmst.) 



Az 1487-es, bázeli kiadás kötése 

• Nem eredeti disznóbőrkötés, reneszánsz vaknyomásos 

díszítéssel 

• Mindkét tábla közepén a braunschweigi hercegek 

címere: V[on] G[ottes] G[naden] I[ulius] H[erzog] 

Z[u] B[raunschweig] V[nd] L[üneburg]. Címer alatti 

évszám: 1583(?) 

• Eredetileg két csat zárta a táblákat (az alsó ma 

hiányzik) 

• A kötet Helmstedt előtti tulajdonosairól nincs semmi 

emlék. 



Az 1487-es bázeli kiadás kánonképe 

és pár lapja 





Az 1499-es, velencei kiadás fennmaradt 

példányai 
PERGAMEN-PÉLDÁNYOK 

• Pécsi Egyházmegye – hajdani nyilvános Pécsi Püspöki 

Könyvtár  

Jelzet: V.V.8 

• Országos Széchényi Könyvtár (korábban Esztergomi 

Főszékesegyházi Könyvtár) 

Jelzet: Inc. 989 

• Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár  

Jelzet: 122. H. 27. 

PAPÍR-PÉLDÁNY 

•  Országos Széchényi Könyvtár  

Jelzet: Inc. 990 

 



Kolofón 



A Pécsi Püspöki Könyvtár pergamen-

példánya (V.V.8) 



A Pécsi Egyházmegye (Pécsi Püspöki 

Könyvtár) pergamen-példánya (V.V.8) 







A pécsi pergamen-példány 

• 1768. szeptember 15 – Klimo György pécsi püspök levele 

Berecz Mihály egri kanonok – kassai plébánoshoz 

• 1769 tavasza –  gr. Eszterházy Károly egri püspök 

visszaadja a Kassán fellelhető misekönyvet Klimónak 

• 1949/50 óta – a Pécsi Egyházmegyénél őrzik 

Jellemzők: 

• díszített egészbőrkötés 

• réz sarok- és köldökveretek 

• két csat 

• díszített példány 

• a kánonkép és egyes levelek hiányoznak 

• a szennylap bejegyzés: „Missale Civitatis Cassoviensis” 

 

 

 







Iniciálék 



A pécsi pergamen-példány 

feltételezett „sorsa” 

• a kassai származású Szatmári György pécsi 

püspökként primiciáját a kassai Szent Erzsébet 

templomban mutatta be 

– Az adományozó habitusából kiindulva elképzelhetőnek 

tartjuk, hogy egy pécsi misekönyvet is ajándékozott a 

plébániának. 

• 1526-ban a pécsi kanonokok kincseikkel, értékeikkel 

felpakolva elmenekültek Pécs városából.  

– A Mecsekben találkoztak Bátori István nádorral, akinek 

átadták megőrzésre kincseiket. Ezeknek töredékét tudta 

csak az egyházmegye visszaszerezni. 



Az OSZK papír-példánya 

(Inc. 990) 



Az OSZK papírpéldányának 

feltételezett „sorsa” 

• a pécsi püspök ajándékozása, esetleg eladása révén 

került a pozsonyi káptalan bibliotékájába 

• 1812: Horvát István nyelvész, történetíró, 1811-ben 

kinevezett könyvtárőre Ürményi József országbíró 

Pozsonyban magyar vonatkozású ősnyomtatványok, 

kéziratok és oklevelek összeírását végezte Melczer 

András kanonok segítségével  

– egy kölcsönös megegyezés keretében a káptalan 

gyűjteményéből 1812. november 29-én a nemzeti 

könyvtár számára átengedett, majd 1813 januárjában át 

is adott számos magyar vonatkozású dokumentumot. Az 

ősnyomtatványok között szerepelt a pécsi missale is. 





Jellemzők 

• a 12b. számozatlan levélen Klimo György püspök 

beragasztott exlibrise található 

• díszített egészbőrkötés 

• díszítetlen példány 

– hiányzó kezdőbetűk 

• a kánonkép és egyes levelek hiányoznak 

 

 

 

 





Az OSZK pergamen-példánya 

(Inc. 989) 



Az OSZK pergamen-példánya  

Korábban  az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár tulajdona 

volt → Ld. kalendárium-bejegyzések 

– Pray György: Dissertatio historico-critica  (Vindobonae, 1771) 

– Kemény János: Magyar és erdélyi nyomdászok külföldön 1472–

94, s a budai könyvárusok 1484–1525 =  Új Magyar Muzeum, 
1857. 

– Knauz Nándor: A Magyar Egyház régi szokásai = Magyar Sion, 

1869 

– Dankó József: Magyar szertartási régiségek. (Esztergom, 1871) 

OSZK megvásárlás: Magyar Könyvszemle 1878-as év július–

októberi szám – Vegyes közlemények: 

– a Nemzeti Múzeum Könyvtára szert tett egy hártyára nyomott 

1499-ben, Velencében kiadott pécsi misekönyv példányára, 

amelyért 40 aranyat fizettek 



Kalendáriumi bejegyzések 

1) október 23.  

„Mortuus est card[inalis] Strigon[iensis] 
anno 1615” 

 

2) december 23. 

 „Sepultus est Franciscus Forgach 
card[inalis] Stri[goniensis] anno 

1615.” 



Jellemzők  

• egészbőrkötés 

• sarokveretek (hiányos) 

• két csat (egyik ma hiányzik) 

• gazdagon díszített példány 

• egyes levelek hiányoznak 

• a Kánonkép megtalálható 

 





A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár 

pergamen-példánya 

(122. H. 27) 





A pannonhalmi pergamen-példámny 

• 1878-as Magyar Könyvszemle: „Ezen mise-könyvnek még két 
hártyára nyomatott példányát ismerjük: a pannonhalmi 
főapátság és a pécsi püspökség könyvtárában.” 

• Régi Magyar Könyvtár lajstromában  (1896)  

• Récsey Viktor: Ősnyomtatványok és régi magyar könyvek a 

pannonhalmi könyvtárban (Budapest, 1904) 

Jellemzők: 

– 19. századi díszített lila bársonykötés 

– ezüst neogótikus sarokveretek 

– két ezüst neogótikus csat 

– a kiadói jelvényt tartalmazó „címlap” hiánya – csere (helye megrajzolva) 

– gazdagon díszített példány 

– egyes levelek hiányoznak 

– a Kánonkép megtalálható 

 





A pannonhalmi pergamen-

példányának feltételezett „sorsa” 
Azonosítás 

• Tolnai Máté főapát (1500–1535), korábbi pécsi klerikus, királyi 

kancelláriai jegyző idején Pannonhalmán volt 

– Tolnai Inventáriuma: 10 misekönyv, 4 biblia, 11 énekeskönyv 

• Himmelreich György kormányzóapát (1607–1637) 

kötetkatalógusában már pontos címmel szerepelt (ck. 1629) 

• Benedek-rendi Inventariumban ismételten szerepel (1658) 

Pannonhalmára kerülése 

• Tolnai 1500-ban már Pannonhalmán működött, így esetleg 

pécsi eltávozásakor magával vihetett egy misekönyvet 

• 1526 után a köztük a pécsi ősnyomtatványt – szekszárdi bencés 

apátságból való menekülésekor Tolnai magával vitte a 

levéltárat és a becses kincseket a bécsi kincstárba 







A második Pécsi Missale kánonképe 



A kánonkép 

• Az ős-kánonkép: egy Philippus Pincius velencei 

nyomdász által készített misszále 

– ezt vette át Spira, majd több helyen is felhasználta 

• Minta-fametszet: az 1495. október 31-én kiadott, 

esztergomi misekönyv fametszete 

– Az esztergomi misekönyv szintén Joannes 

Emericus de Spira velencei nyomdájából került ki  



A két kiadás (1487, 1499) különbözőségei 

• A baseli kiadás első levele üres lehetett 

• a kalendárium utáni 15 levél: kiegészítő 

szertartási szövegek következnek az 1499-es 

kiadásban (accessus altaris stb.) 

• incipit, kolofon és registrum szerepel a 

második kiadásban 



A Pécsi Missale fakszimile-kiadása 

(2009) 
• A Pécsi Egyházmegye millenniuma (2009) 

• Egyetlen hiánytalan példány 

• Készítő: Schöck Kft. (Szekszárd) – Schöck Gyula 

• Kiadó: Pécsi Egyházmegye – Mayer Mihály megyéspüspök 

(1989–2011) 

  



A fakszimile kiadás  

• az egyetlen hiánytalan, velencei nyomtatású, 1499-es pécsi 

misekönyv 

• Zöld velúr béléses, exkluzív fadobozban 

• kézi bőrkötéssel 

• az eredeti pécsi példány vereteinek másolatával díszítve 

•  modern technikai eszközökkel nyomtatott és aranyozott  

• Zöld vászonkötéses kísérő tanulmánykötet: 

– Fedeles Tamás: Ernuszt Zsigmond pécsi püspök (1473–1505 

– Török József: A Pécsi Misekönyv 

– Pohánka Éva: A Pécsi Misekönyv fennmaradt példányainak 

története 





Pécsi vonatkozások a rubrumokban 

Pünkösd ünnepének nyolcada helyett a Szentháromságot 

ünnepelték. 

„… secundum consuetudinem huius ecclesie Quinqueecclesiensis…” 
 

Bázel CLIaâ (= r3) és Velence CXLIIIaâ (= s8). 

A Pécsi Missale Szentháromságot 

ábrázoló iniciáléja 

A Pécsi Missale vonatkozó rubruma 



Szent Livinus püspök és vértanú középkori pécsi tisztelete= 

„Anno Domini MCCCLI sunt portate huc ad Quinqueecclesias reliquie 

beati Livini episcopi et martiris per venerabilem dominum Nicolaum 
episcopum Quinqueecclesiensis…” 
 

Bázel CCXXXIIIbâ (= G6) és Velence CCXXaâ (= E4). 

     

Peter Paul Rubens: 

Szent Livinusz vértanúsága (1633) 

A genti Szent Bavo katedrális A Pécsi Missale vonatkozó 

rubruma 



Balogh nembeli Széchy Pál püspök (1287/1293–1306) idején 

elrendelt körmenet „menetrendje  
„Tempore venerabilis in Christo patris et domini domini Pauli dei gratia 
episcopi Quinqueecclesiensis…”  
 

Bázel CCLXXXVIIbâ (= O3) és Velence CCLXVIIIa (= L4). 

A Pécsi Missale vonatkozó rubruma 

Keresztjáró nap – Mátyás Graduale (15. század) 



Köszönöm a figyelmet! 


