
AZ INKVIZÍTOR ÉS A VIZIGÓTOK 

Földváry Miklós István  

I. Alapfogalmak  

1. Kik a mozarabok?  

A Hispánia arab fennhatóság alatt álló részein élő, a muszlim népességgel tartósan együtt élő keresztények, akik 
megőrizték a félsziget jellegzetes keresztény kultúrájának és rítusának VII. századi változatát. Ezt a szokásrendet 
Sevillai Izidorra vezették vissza, és a késő ókorban Hispániában letelepedett vizigótok hagyományával tekintették 
azonosnak.  

2. Ki volt Ximenez de Cisneros és mit csinált?  

A spanyol reneszánsz egyházi életének legbefolyásosabb alakja, egyszerre aszketikus egyházi ember, humanista értel-
miségi és nagyhatalmú politikus. Bizottságot alapított a mozarab liturgia felújítására, 1500–1502-ben nyomtatott 
kiadásban jelentette meg a szertartáskönyveket, kápolnát és állandó testületet létesített Toledóban a rítus fönnma-
radásának biztosítására.  

II. A kérdés kontextusa  

1. A mozarabok és a spanyol nemzeti identitás  

Spanyolország idegen hódítók kiűzése után, soknemzetiségű és -kultúrájú közegben igyekszik újkori értelemben vett 
nemzetállammá válni, és ehhez meg kell teremtenie identitásának jelképeit. A mozarabokban megvan a lehetőség, 
hogy összekössenek a muszlim hódítás előtti tekintélyes múlttal, megerősítsék a keresztény jelleget, és megkülön-
böztessenek a nem ibér kereszténységtől.  

2. A spanyol aranykor jellege  

A kor Spanyolországa mai szemmel „reakciósnak” hat, de saját korában a felvilágosultság, szervezettség és precizitás 
éllovasa volt Európában. Ez kedvezett egy újító, de tudományosan megalapozott, jól szervezett és gondosan kivite-
lezett projektnek.  

III. A hitelesség problémája  

1. Következik-e a motiváltságból a hamisítás?  

Cisnerosnak és a szerkesztőknek szükségük volt a rítusra, és arra, hogy koruk ízlését kielégítse a végeredmény. Kérdés, 
hogy ilyen körülmények között a helyreállítás lehetett-e hiteles.  

2. Milyen források voltak akkoriban megközelíthetők?  

Vitatott, hogy mennyire volt ebben a korban még élő a mozarab hagyomány, lehettek-e autentikus adatközlők. 
Szintén kérdéses, hogy milyen mennyiségben, milyen minőségben és milyen hagyományhoz tartozó írott források-
hoz fértek hozzá. Az ezzel kapcsolatos nézetek szélsőségesen eltérnek, a mozarab gyakorlat megszűnése a XI. századtól 
folyamatos, de mindvégig vannak restaurációs kísérletek.  

IV. A modern kritika fölvetései  

1. A könyvek szerkezete  

A Cisneros-féle nyomtatványok műfaji rendszere, tartalmi beosztása és anyagválogatása nem felel meg a vizigót kó-
dexekének.  

2. Szövegjavítások  

Számos szövegnek nem ismerjük kéziratos előzményét, és amelyeknek igen, azok is nyelvtani, stilisztikai átalakítá-
sokon estek át (föltéve, hogy a ma ismert kéziratos források tartalmilag megegyeznek a XVI. században használtak-
kal).  

3. Dallamok  

A dallamok hitelessége nem ellenőrizhető, mert a régibb anyag nem vonalrendszeres kottával íródott. A legutóbbi 
vélemények szerint az új dallamok egy része gregorián hatás alatt áll.  



V. Ellenérvek  

1. A restauráció természetrajza  

Nem könyvek, hanem gyakorlat felújítása volt a cél: a hiányok pótlása, a vélt vagy valós hibák javítása, a kor meg-
szokásához mérten „user friendly” könyvek összeállítása ennek nem mond ellent. A jelenség a műemléki rekonstruk-
cióhoz hasonlít: tudományos pontossággal konzerválni, vagy hatásosan érzékeltetni szeretnénk?  

2. Saját tapasztalatok  

Saját magam a középkori esztergomi rítus tudományos rekonstruálásakor ugyanazokat a műveleteket végeztem el, 
amelyeket vélhetően Cisneros stábja is elvégzett. Az eredmény ettől nem lett kevésbé hiteles. Jóllehet nem felel meg 
pontosan egyik középkori forrásnak sem, összességében jobban érzékelteti a középkori gyakorlatot, mint bármely 
fönnmaradt forrás.  

3. Gallikán párhuzamok  

A vizigót-mozarab rítus legközelebbi párhuzamai a VII–VIII. századi Gallia liturgikus kódexei. Ezek biztosan rokon 
hagyományokhoz kötődnek és biztosan a Meroving korból valók, de egymástól még jobban különböznek, mint a 
vizigót kéziratok a Cisneros-féle nyomtatványoktól. A XVI. század más típusú és mértékű normativitást és egységes-
séget várt el egy szertartáskönyvtől, mint a VII–VIII. A változás nem elsősorban a könyvek tartalmában, hanem a 
tartalom jellegének és jelentőségének megítélésében áll.  


