
N A P K E L E T 

KÖZÉPKORI I R O D A L M U N K T Ö R T É N E T É B Ő L . 
Részletek egy megjelenendő könyvből.1 

I . 
Utóhang az Árpádkori deákság fejezetéhez. 

KÉZAI húntörténete, mint láttuk, a szépirodalmias gesták módjára, 
spekulative megszerkesztett elbeszélés. Mai fogalmaink szerint nem 
történet, nem is monda, hanem a középkori gesta-irodalomban 

korántsem példátlan módszerű «tudós» alkotás. Az Attila-genealogia követ-
kezményei benne érvényesülnek mindent áthatólag a magyar gesta-irodalom 
során, alig 10—15 évvel a geniális és nagymultú uralkodó család kihalása 
előtt. Nem szabadulhatni a gondolattól, hogy az Attila-genealogia : a hún 
előzmények ily nagymérvű túlnövesztését a nemzeti történet rovására a 
dinasztia nemrég még erős keresztyén-szellemének Kun Lászlóban jelentkező 
dekadenciája tette korszerűvé. IV. Bélának még nagy önmegtagadásába került 
beleegyeznie, hogy fia, V. István kun nőt vegyen feleségül, s a pápához írt 
levelében Attilát és húnjait a tatárokkal tette párhuzamba. A kun anyától 
származott IV. László és kun atyafisága már máskép gondolkoztak s ha sej-
telmünk nem alaptalan, akkor talán némely kun-hagyományok is odatartoz-
hattak Kézai forrásai közé, sőt a hún-kun («chun») rokonság gyanítása is egyik 
ösztönzője lehetett egy «primus introitus» (első bejövetel) megszerkesztésének. 

Meg kell azonban vallani, hogy Kézai húntörténete, noha sem történeti, 
sem mondai hitele nem igazolható, kombinációnak logikus, elbeszélő szerkezet-
nek jeles teljesítmény. Elől a nép eredete, azután a hat kapitány honfoglaló 
harcai, azok befejeztével a két testvér, Buda és Attila előtérbe lépése, Buda 
megölése, Attila egyedülmaradása, diadalmas hadjáratai, végül pedig a világ 
meghódítását célba vevő nagy terveire rögtöni halála, fiai viszálya, birodalma 
összeomlása : ez tagadhatatlanul érdekes, célja felé izgatva haladó koncepció, 
az elképzelés figyelemreméltó műve s tragikus költői sugalmak rejtekeznek 
benne. Hogy ily értelemben lett is következménye, azt Arany hún-éposza 
magában is eléggé bizonyítja. 

Nem mondát írt át történetté, de történetet akarván írni, monda-
alakításhoz adott ösztönzést s anyaga részben mondává, egész koncepciója 
közhitté vált. «Scripturának» ily mérvű átáramlása az iratlan műveltség 
birodalmába : párját ritkító irodalmi tünemény s osztályrésznek nem kevésbbé 
rendkívüli, mint Anonymusé. 

* * * 

Összefoglaló nemzet-történeteken kívül néhány, a tatárjárás borzalmait 
megörökítő műből áll Árpádkori történetirodalmunk reánk maradt része. Ezek 

1 A jegyzetek elhagyásával. 
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közül is kettő nem-magyar szerzőtől származik. Egyik : a délolasz Rogerius 
Epistolája (közkeletű címen Siralmas éneke), kit, mint a pápa által kinevezett 
főesperest, épen Nagyváradon talált a tatár betörés ; a másik : Tamás, spalatói 
főesperesnek a dalmata főpapokról írt történeti műve, mely az ismert kapcso-
latoknál fogva magyar érdekű adatokat is tartalmaz s részletesen szól a 
tatárpusztításról. 

Valamely, a tatárok elől külföldre menekült szerzetes írt, valószínűleg 
még 1241—42 telén egy Planctus c., hosszabb latin lírai költeményt, mely 
kifogyhatatlan siralommal festi a pusztulást és nyomort, összehasonlítja a 
régi dicső Magyarországot a mostani inségessel s végül Krisztushoz, a Szűz. 
Anyához és Istenhez esedezik oltalomért, bűnbocsánatért és békességért : 

Tu qui deus es cunctorum 
iustus iudex meritorum, 
bonis reddens bona multa, 
mala nulla fers inulta 
equa lance iustitiae, 

Peccaverunt nostri patres 
tibi nos et nostri fratres, 
mala nostra succreverunt, 
quae nos nimis invenerunt 
in diebus angustiae. 

A tatárveszedelem közeledéséről, mint tudjuk, Julián magyar szerzetes 
hozott hírt először. A fentebb említett vértanu, Boldog Magyar Pál buzgalma 
következtében a ferences mellett a másik kolduló szerzet, szent Domonkos 
rendje is korán gyökeret vert nálunk s IV. Béla udvarában azzal együtt nagy 
tekintélyre tett szert. E prédikátornak is nevezett rend fontos hivatásának 
tekintette a térítést s magyar tagjai nemcsak a kunok megtérítésével törődtek, 
hanem a magyarok gestájában azt olvasván, hogy az őshazában, Magna 
Ungariában visszamaradt magyarok máig pogányok : bámulatba ejtő idealiz-
mussal útnak indítottak négy társukat ama távoli testvérek megtérítésére, s 
ez első misszió nem sikerülvén, másik négy barátot bocsátottak el Isten 
nevében. Az egy Julián jutott el odáig, beszélt is szegény pogány testvéreivel 
az Etel partján, öt napi járóföldre a tatárok országától. Félesztendei vándor-
lással 1236 karácsony harmadnapjára ért haza. 1237 nyarán újból útnak 
indult, de útközben értesült róla, hogy a tatárok már elpusztították Magna 
Ungariát s hasonlóra készülnek IV. Béla Magyarországa ellen. Első útjáról 
egy rendtársa írt jelentést a pápának, a másodikról ő maga a perugiai püspök-
nek, mint pápai legátusnak. 

A keresztyén eszményiség e megható magyar példájának a világánál 
mérhetni meg igazán a hanyatlást, mit az árpádházi előzményekhez képest 
az egy ízben egyházi átokkal is megfenyített Kun László uralkodása jelent a 
magyar műveltség szempontjából. Amott : még az őshazában sejtett test-
véreket is e magasabb műveltségbe fölemelni óhajtó, igazi szentistváni akarat-
erő ; emitt : a már több évszázados magyar keresztyénséget is rozsdaként 
kikezdő s elhomályosító pogány kunvilág. Amott : ugyanaz a szellem, mely 
a magyar litteratura kezdetén egy Szent Lászlót vallott a nemzeti történet 
ideáljának s még annak pogány őseit is keresztyéni színbe öltöztette ; emitt : 
hún gesta, az Európát dúló pogány Attilával. 

Ismert végletek ezek a magyar műveltség válságaiban s nem csuda, ha 
az eszmélkedés legösszefoglalóbb nemzeti szervében, a történetirodalomban is 
már ily korán kimutathatók. A végletek egymástól ily élesen elkülönülő iro-
dalmi termékei azonban időjártával szimbolikus értékekké válnak s késő 
korok tudatában egymást színezve keresik és el is érik az összebékülést. 

Az Árpádok keresztyén Magyarországa átélte a válságos évtizedeket s 
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a magyar irodalom további lendülete ép azon kolostorokból volt kiindulandó, 
melyekben IV. Béla ferences és domonkosrendi szerzetesei vetették meg 
lábukat, s melyek egyikében a sokat szenvedett király leánya gyötörte halandó 
testét, misztikus magasságokba emelkedett hittel, a lélek javára. 

Bélát ifjabb fiával és feleségével a ferencesek esztergomi templomában 
temették el Szűz Mária oltára elé. Az érsek a székesegyház számára követelte 
a király tetemét ; a ferencesek megtagadták tőle, mire az érsek erőszakkal 
vitette el az ellenszegülőktől s csak Róma parancsára adta vissza nekik. Az 
ismét együtt nyugvók sírját — s ez legyen utolsó adatunk az Árpádkori latin 
irodalomból — a következő, nem tudni kitől szerzett szép sírversekkel éke-
sítették fel : 

Aspice rem caram, tres cingunt virginis aram, 
Rex, Dux, Regina, quibus assint gaudia trina. 

Dum licuit, tua dum viguit, Rex Bela, potestas, 
Fraus latuit, pax firma fuit, regnavit honestas. 

II. 
A kolostori irodalom fellendülése. 

Az 1500-as évek tájékán meglepő jelenséget tapasztalunk : itt, a könyv-
nyomtatás kezdő korában, mintegy megszervezetten toppan elénk kézzel írt 
magyar kódexek tömege ; humanizmus és reformáció határmesgyéjén s a 
latin nyelvű irodalmiság tetőpontján kivirul a középkori szellemű és magyar 
nyelvű kolostori irodalom ; az országos hanyatlás Mátyás utáni évtizedeiben, 
melyek szinte zuhanvást vezetnek Mohácshoz, fellendül, korszakos művelt-
ségi tény gyanánt bukkan fel a nemzeti nyelvű vallásos irodalom. Néhány 
évtized tüneménye az egész ; törökvilág és reformáció még java virágjában 
letöri s roncsaival, az összeomlott magyar középkor ereklyéivel — menekülő 
apácák futnak Nagyszombat felé, az ő katholikus magyarságuk majdani 
feltámadása helyére. 

A föntebb ismertetett XV. századiakkal együtt mintegy ötvenre rúg a 
pusztulásból megmentett kódexek száma. Csaknem kizárólag apácák számára 
írt magyar könyvek voltak azok, a vallásos áhítat olvasmányai : breviarium-
félék, imádságok, legendák, tanítások, példák, himnuszok, énekek, szerzetesi 
szabályok és rendtartások — többnyire vegyest egyazon kódexben. A külső, 
világi eseményektől távol, szinte a világ folyásától függetlenül írták, olvasták 
e kegyes műveket, s e viszonylagos elszigeteltség teszi érthetővé, hogy épen 
egy különben hanyatló korszak történetlapjait ékesítik. «Békesség vagyon az 
cellában. Az cellának kívüle nincsen egyéb, hanem csak hadakozás . . . Az 
cellában imádkozzál, írj, tanólj . . ., olvass szent írást, avagy gondolkodjál 
az úristenről» : ezt mondja a «szerzés», a regula, melyet Ráskai Lea írt le 
1510-ben a Nyúlakszigetén. Sziget : a békesség szigete volt maga ez egész 
irodalom s csak azoké, kik a széles folyón, mely a békételen, a profán nagy 
világtól elválasztotta őket, visszafelé soha át nem keltek. Megfogadták a 
tanítást, a legszebbek egyikét, melyet magyarul is olvashattak : «Ezenképpen 
mi es ne öröljünk én édes nénéim, ez világi tisztességnek ; se örömnek, se 
tudománynak, se méltóságnak, se szépségnek, se atyánknak, se anyánknak, 
se atyánkfiainak, se barátinknak; de csak az legyen örömünk, hogy felirat-
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tátott menyországban az mi nevünk. Bizonyával kegyig felirattatott, mert 
elhagytuk ez világot minden pompaságával. Mi es vigadhatnánk ez világon, 
miként ez világnak szeretői, ha akartuk volna ! De meggondolván ez világnak 
elmúlandó voltát, megutálok őtet ; elhagyók atyánkat, anyánkat, megtagadók 
atyánkfiait. Lássuk, hogy hátra ne nézzünk ! Mert valaki hátranéz, nem méltó 
mennyeknek országára». Valóban : «valamit bírának és bírhattanak volna, 
urunk Jézusnak szerelmiért mind elhagyák». 

* * * 

Okai sem kereshetők máshol a kolostori irodalom felvirágzásának, mint 
magán e «szigeten» : a szerzetesség birodalmán belül. Némely fejlődéstörténeti 
okok, melyekre már többször volt alkalmam rámutatni, csak a keretet készí-
tették elő s az eszközöket halmozták fel számára ; eljövetelének azonban 
saját és időszerű okának kellett lenni. Mielőtt ezt megkísérelném felmutatni, 
tartsunk szemlét feltételszerű előzményein. 

Hogy oly irodalom, mely mindenestől a latin függvénye, föllendülhes-
sen, ahhoz magának a latin irodalmiságnak felvirágzása volt szükséges : oly 
mérvű megerősödése, hogy képes legyen táplálni, eltartani a belőle kisarjadó 
nemzeti ágat. Ez, láttuk, megtörtént Mátyás korában s közvetlen utána, az 
igazi középkori : egyházi latinság területén. Ugyanakkor egy új, humanista 
latinság kultuszát kezdeményezte a királyi udvar. Ez új áramlat egyelőre 
negative hatott, reakcióként váltva ki magával szemben a vallásosság elmélyí-
tését célzó törekvéseket ; utóbb hovatovább érvényesült nyelvkultúrára ösz-
tönző jellemvonása is s humanista nyomok, mint látni fogjuk, kódex-irodal-
munkban sem példátlanok. 

A humanizmussal együtt a reformáció saját előzményei is hatottak, 
egyrészt küzdelemre s védekezésre kényszerítve, másrészt talán példaadólag 
is a nemzeti nyelv szerephez-juttatásával. A husszitizmus elleni küzdelmeket 
jól ismerjük s három, korai kódexünknek lehetséges husszita eredetéről már 
fentebb szólottunk. 

A nyomtatás feltalálása is részes e kéziratos irodalom fellendítésében. 
A középkor legnépszerűbb munkáit számtalan példányban tette hozzáférhetővé 
s kódex-irodalmunk jelentékeny része már nyomtatásban is megjelent latin 
műveknek a fordítása. 

E külső feltételeken kívül magában a magyar nyelvű írásbeliségben 
eljutott már a fejlődés egy nagyobb arányú fordítás-irodalom előkészítéséig. 
A nyelv irodalmi felemelkedése erősen folyamatban volt, az írás-olvasás 
ismerete világi körökben is terjedt, miről a XV. századvégi polgári jellegű 
nyelvemlékek tanuskodnak. 

Nincs hát voltakép más feladatunk, mint azon időszerű tényezők fel-
derítése, melyek az előzmények által már előkészített utolsó lépés megtételére 
vezettek. 

E tényezők, mint mondtuk, a szerzetesség kerítésén belül keresendők. 
S ott, már az eddig tapasztaltak alapján is, méltán irányul figyelmünk a két 
kolduló rendre. Kódexeink legnagyobb része ő tőlük származik : az ő hazai 
történetükben kell a kérdés nyitját megtalálnunk. 

Már a latin nyelvű irodalom kapcsán többször, majd a Jókai-kódex ere-
detének vizsgálásakor újból volt alkalmunk hangoztatni, hogy a ferences- és 
domonkosrend általános rendi különlegessége — mintegy elvegyülése a városi 
polgársággal, demokratább jellege, a vulgáris nyelv iránti előszeretete — nem 
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elegendő a szóbanforgó irodalmi lendület megmagyarázására, mert az a len-
dület csak jó kétszázötven esztendővel az ő magyarországi megtelepedésük 
után következett be. Rámutat tam a ferencrenden belül az observans 
(szigorúbb) ág jelentőségére s megkíséreltem ennek hazai történetében oly 
mozzanatok kijelölését, melyek legrégibb kódexünk keletkezésére világot 
vethetnének. Ily időszerű mozzanatok kikeresése talán még szükségesebb a 
domonkosrend történetében, hisz ez volt a tulajdonképeni tudós szerzet, 
s noha kétszázötven éves ittléte alatt csakugyan résztvett a litteratura műve-
lésében, mégis csak a «kódex-irodalom korá»-ban, ittlétének hatodik félszáza-
dában látott hozzá magyar nyelvű könyvek írásához. Miért csak akkor? 

A városi polgárságra lévén utalva, mindkét kolduló rend annak a nyelvé-
vel élt, tehát a magyar nyelv művelésében jelentékenyebb részt mindaddig 
nem vehetett, míg a többnyire német ajkú városi polgárság megmagyarosodása 
meg nem indult vagy be nem következett. Elég emlékeztetnünk a budai 
begina-ház megmagyarosodásának fentebb vázolt történetére. Hogy a 
domonkosrend tagjai közt mily sok volt a dalmata és olasz, már említettük. 
Az observans ferencesek többsége az első évtizedekben délszlávokból került 
ki ; egyre szaporodott azonban közöttük a magyar származású testvérek 
száma s ez lett egyik oka annak, hogy a Boszniában működő társaktól elválva, 
1448-ban külön magyarországi vikária létesíttetett számukra. A marianus 
(a korábbi) ferences familia tagjai leginkább németek lehettek — mint városi 
polgárságunk maga is ; 1339-ből való az az érdekes adat, mely szerint XII . Bene-
dek pápa megdorgálja a magyarországi provinciálist, amiért csak a német 
testvéreknek kedvez, a magyar és szlavon testvéreket azonban nem küldi 
felsőbb iskolákba. 

A két rendnek magyar ajkúakkal eltelítődése azonban, bár szintén egyik 
feltétele, szükséges előzménye volt a kódex-irodalom létesülésének, még nem 
az a történeti tény, amely kielégítő magyarázattal szolgálna. Amint korábban 
német kódexeket nem írtak, úgy magyart sem írtak volna, ha valami újabb 
ok nem készteti őket. 

Magyarországi történetüknek a kódex-irodalom fellendülését megelőző 
időszaka meg fogja adni a választ kérdésünkre. 

* * * 

Anjouk és Zsigmond korában a mariánus ferencesek oly viszonylagos 
jólétbe és kényelembe jutottak, világi barátaikkal és pártfogóikkal oly sűrű 
érintkezésben éltek, hogy ennek folytán meglazult köztük az eredeti szigorú-
ság és fegyelem. Cesarini Julián pápai követ, ki 1442—43-ban it t tartózkodott, 
ep ezért vette el tőlük több kolostorukat s adta át az observansoknak. Világos 
volt, hogy ha változás nem történik, a mariánusok sorra el fogják veszíteni 
kolostoraikat. Egy erélyes férfiú, Igali Fábián, kit 1452-ben választottak meg 
provinciálisukká, s ki e tisztséget 22 teljes éven át viselte, útjába állt a vesze-
delemnek s 1454-ben megállapított szabályzatával újjászervezte provinciáját, 
E szabályzat szigorú intézkedéseket tartalmaz a szerzetesi élet minden vonat-
kozására, mind anyagi, mind erkölcsi tekintetben. Minket azon pontjai érde-
kelnek, melyek — nyilván az observansok példájára — a nevelés és oktatás 
színvonalának emelését célozzák. Elrendeli, hogy a kolostorokban minden 
pénteken es szombaton fel kell olvasni az étkezés előtt Szent Ferenc szabályait 
s az azokat magyarázó pápai meg káptalani határozatok egyes fejezeteit. 
Amely kolostornak nincs külön lektora, abban a testvérek felváltva végzik 
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a felolvasást. Minden gvardián vegyen fel évenként egy noviciust a jelent-
kezők közül, ezeket külön mester tanítsa, s minthogy egyetem itthon akkor 
nem volt, legalább négy nagyobb kolostor rendezzen be megfelelő iskolákat ; 
az itt tanuló ifjak közül évenként legalább kettőt ki kell küldeni külföldi 
egyetemre. De a régi szerzetesek is kötelesek gyakorolni magukat a latin nyelv-
ben és írásban, a fiatalabbak pedig hetenként háromszor bemutatni az általuk 
teleírt lapokat. — E szabályzatot mindjárt ott, Egerben, hol előzetes tanács-
kozás után kiadta, leíratta valamennyi őrrel s meghagyta nekik, hogy minden 
egyes kolostoruk számára lemásoltassák. Ennek köszönhető, hogy a szabályzat 
példányai közül legalább egy (a pozsonyi kolostoré) máig megmaradhatott. 

Igali, aki oly hosszú ideig állt a mariánus testvérek élén, bizonyára 
szigorúan őrködött szabályzata megtartásán, jól tudva, hogy kolostoraikat 
máskülönben meg nem menthetik. Ép a kellő időben tette meg a döntő lépést. 
1455-ben u. i. már itt volt Capistrano János, és ha ekkorára meg nem törté-
nik a provincia újjászervezése, akkor a nagy observans bizonyára nem habo-
zott volna Cesarini Julián szellemében befejezni a mariánus kolostorok 
observans-kézre juttatását. Mindamellett Igalinak továbbra is voltak nehéz-
ségei, kivált azért, mert Mátyás király a két versengő ág között mindig az 
observansoknak kedvezett. 

Igali halálával a kevésbbé erélyes Esztergomi Benedek lett a provinciális. 
1480-ban megengedte az óbudai klarisszáknak, hogy kolostorukban jámbor 
férfiak és nők látogatását fogadhatják ; az observansok kétségbe vonták, 
hogy ily engedély kiadásához joga volna, erősen támadták emiatt, szószékről 
hirdetve, hogy mindazok, kik engedélye alapján a kolostorba beléptek, ki-
közösítendők. A pápa követei nehezen tudták eloltani a fellángolt ellentéteket. 
Ezzel egyidőben bizonyos törekvések indultak meg a két familia egyesítésére ; 
Mátyás ez ellen Rómában tiltakozott. Majd pedig 1489-ben arra kényszerí-
tette a pápai követet, hogy a szentszékkel vétesse el a mariánusoktól s az 
observansokra bízassa az óbudai klarisszák gondozását. Mire azonban az ezt 
csakugyan elrendelő pápai levél megérkezett, Mátyás király meghalt s a 
rendelet végrehajtása elmaradt. 

A mariánusok ekkor, Mátyás nyomása alól felszabadulva, a pápai törvény-
szék előtt megindították az eljárást elvett kolostoraik visszaperlésére. Végül 
is 1492-ben, majd újból 1495-ben és 1498-ban (ekkor Laskai Ozsvát volt az 
observansok vikáriusa !) kiegyezkedtek. Ennek ellenére sem versengésük, 
sem a két familia egyesítését célzó törekvések nem szüneteltek. 1490-től 
1497-ig Segösdi Lukács volt a mariánusok provinciálisa, méltó utódaként 
Igalinak. 1507-ben újból megválasztatván, legott szigorú intézkedésekkel 
újította fel és egészítette ki Igali szabályait, oly feddhetetlen életmódra szo-
rítva szerzeteseit és apácáit, hogy a gyanúnak még árnyéka se férhessen 
hozzájuk. 

A következő tíz évről jóformán mitsem tudunk. X. Leó pápa 1517-ben 
döntő lépésre határozta el magát : a két ág egyesítésének megvalósítása végett 
összehívta Rómába mindenhonnan a ferencrendiek követeit s azok az Ara 
Coeli kolostorban tartott nagygyűlésen összes társaik nevében kijelentették, 
hogy elfogadják szent Ferenc szabályainak szigorúbb értelmezését. Ezzel 
megszünt a különbség a két ág között, teljes lett az observansok győzelme 
s célhoz értek azok az erőfeszítések is, melyek Igali és Segösdi nevéhez fűződ-
nek. Ez utóbbi másodízben körülbelül 1510-ig lehetett provinciális, de azontúl 
még tizenegy évig élt. A két rendtartomány 1523.-i egyetemes közgyűlése 
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formulázta meg azon megállapodásokat, melyeket a római nagygyűlés hatá-
rozata tett szükségessé s ugyanekkor vette fel a két ág az addigi «conventualis» 
és «observans» megjelölés helyett a Marianus és Salvatorianus (hivatalosan 
«Provincia S. Mariae-» és «Provincia S. Salvatoris in Hungaria Ordinis Mino-
rum») nevet. 

Az observansokról külön megemlékeznünk itt szükségtelen ; a most 
előadottakba az ő történetük is belefonódik, s Temesvári Pelbárt, meg Laskai 
Ozsvát ismertetésekor ez ág irodalom-művelő hivatottságát is megfelelően 
jellemeztük. Ezúttal csak annyit említsünk még meg, hogy a Dózsa-féle láza-
dás után (melynek még mint a török ellen tervezett keresztes hadjáratnak 
meghirdetésében Bakócz Tamás felszólítására tevékeny részt vettek, mely 
miatt azonban utóbb maguk is sokat szenvedtek), 1515-ben tartott budai 
közgyűlésükön újból kiegészítették szabályaikat s növendékeik kiképzésére 
újabb intézkedéseket tettek ; elrendelték, hogy a jobb tehetségűeket minden 
rendházuk a budai és esztergomi iskolákba küldje s ezek mindegyikében 
3—3 lektor oktassa őket. 

* * * 

A tudományos foglalkozást hivatásszerűleg űző domonkosrend magyar 
tartománya a ferencrenddel egyidőben szintén átment egy hivatása teljesí-
tését még jobban elősegítő fegyelmi reformon. E rend még a XIII . században, 
Boldog Nagy Albert és Aquinói Szent Tamás részvételével állapította meg 
tanulmányi szervezetét. E szerint minden zárdában van egy helyi jellegű 
iskola, melyben a kolostor doctora magyarázza a szentírást s az azzal kap-
csolatos hittudományi kérdéseket ; nagyobb zárdák két doctorral s néhány 
baccalaureussal tartatnak rendszeres előadásokat (studium solemne) s két-
hetenként vitatkozásokat ; néhány főiskolát (studium generale) is tart fenn 
a rend (Párizs, Oxford, Köln, Montpellier stb.). Ez utóbbiak többször az egye-
tem kiegészítő (theológiai) fakultásául ismertettek el s az egyháztól elismert 
akadémiai fokozatokat adhattak, úgymint : a mai doktorátussal körülbelül 
egyértékű lektorátust ; annak megszerzése, hét évi tanítás és újabb vizsga 
letétele után baccalaureus, további hat évi tanári működés után, legnagyobb 
kitüntetésként magister címet. Az említett két kimagasló rendtagnak, a 
skolasztika voltaképeni megalapítóinak befolyása alatt az addig kizárólag 
theológiai jellegű főiskolákba bevonultak a «filozófia» néven összefoglalt világi 
tudományok (studium artium és naturalium). Ezek alapja Aristoteles, a 
theológiai tudományoké hovatovább Szent Tamás Summa theologicá-ja lett. 

A rendalapító Szent Domonkos halála évében, 1221-ben tartott rendi 
nagygyűlés külön provinciává jelölte ki Magyarországot s Boldog Magyar Pál 
és társai csakhamar nagy eredményeket értek el a rend meghonosítása körül. 
A XIII . század végére már 30 férfi- s 2 apáca-zárdája volt a rendnek hazánk-
ban s ezek száma még a következő másfél században, a szerzetesség hanyat-
lása korában is emelkedett. A Hunyadiak kora e rend számára is meghozta 
az újabb felemelkedés és megszilárdulás feltételeit. Egyházi és világi előkelők, 
de főkép Hunyadi János kívánságára indult meg 1452-ben a magyar provincia 
reformja, mi épúgy, mint a ferencrendnél, a szabályokhoz s a fegyelemhez 
való szigorú visszatérést célozta s adatokkal igazolható sikereket ért el, bár — 
mint a testvérszerzetnél — itt sem az egész területen. E fegyelmi megújítást 
a rend részéről Brixenthali (Huntpichler) Lénárt bécsi egyetemi tanár vezette, 
a bázeli Riech Jakab s helyettese, Humbert, kassai domonkosrendi tanár 
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folytatta. A reformált, szigorított zárdák közül különösen a legelső, a szent 
Miklósról nevezett budai vált ki, melyet Mátyás király is kitüntetett bizal-
mával. Mikor Budára valamely nagyobbszerű tanintézet felállítását tervezte, 
a nagyhírű Niger Péter domonkos szerzetesre bízta annak előkészítését, ideig-
lenesen a rend budai zárdáját jelölve ki az egyetem befogadására s több 
domonkosrendit tanszékeire. Budán különben, mint nagyobb zárdában, 
«studium solemne» állt fenn s azt 1507-ben alakították át főiskolává : «studium 
generale»-vá. Ennek jó hírét igazolja az is, hogy 1526-ban, mikor a rendi 
növendékeknek külföldön taníttatása nehézségekbe ütközött, a domonkos-
rend általános főnöke arra utasította a magyar tartomány főnökét, hogy az 
ily növendékeket Budán gyüjtse össze. 

* * * 

E vázlatos áttekintés nyilvánvalóvá teszi, hogy kódex-irodalmunk fel-
lendülésének közvetlen okát e két szerzetesrendnek a Hunyadiak korában 
végbement s részben megismételt fegyelmi reformjában kell látnunk. Az ab ovo 
szigorúbb felfogású observans ferencesek példájára az elvilágiasodás vissza-
szorítása, szegénység, szoros rendtartás, testi-lelki disciplina által a szerzetes-
és apáca-kolostoroknak eredeti hivatásukra utalása, sőt kényszerítése : rövid 
egy-két évtized alatt megérlelték gyümölcseiket s köztük a mi ú. n. kódex-
irodalmunkat. 

Mert mi hát e kézirat-tömeg voltakép? Az igaz szerzetesség nevelő-
eszköze ; eszköz azon vezetők kezében és akaratából, kik a szerzetesi hivatást 
teljes szigorral fogva fel, szent kötelességüknek tartották hatáskörük egész 
területén megvalósítani eszményüket. Succrescentia nevelésével, latinul nem 
tudó apácáknak magyar olvasmányok útján való tanításával és fegyelmezésé-
vel bizonyára nem az elvilágiasodott, hanyatló szerzetesség törődött, — nem 
azok a kényelmesebbek, kik a szigorúbb felfogást átvevő kolostorok fegyelme 
elől a még meg nem reformáltak lanyhább légkörébe szöktek át, hanem az 
eltökéltek, az idealisták : akik ottmaradtak. Kolostorok fegyelmi reformja, 
meg kolostori irodalom : történetileg egymásba kapcsolt láncszemek. 

* * * 

Egyéni akarat és kezdemény nélkül ily nagy dolgok — bármint véle-
kedjünk a «korszellem» mivoltáról és hatóerejéről — nem létesülhetnek. A szer-
zetesség szigorítása specifikus egyházi jelenség ugyan, de nálunk magyar 
történeti aktualitások — husszita eretnekség, török veszedelem — tették 
égetően szükségessé. S hogy orthodoxiának és hitnek fanatikusai mit tehetnek, 
s hogy a szerzetességben mily erő-tartalék rejlett, azt megmutatta az observans 
Marchiai Jakab a husszitákkal, az observans Capistrano János a törökkel 
szemben. (Ez utóbbinak boldoggá avatását már Mátyás szorgalmazta.) — 
A Hunyadi-ház nem hiába volt oly nagy barátja az observans ferenceseknek ; 
Hunyadi János nem ok nélkül sürgette 1452-ben a domonkosrend szigorítását, 
mit aztán csakhamar követnie kellett a ferencrend régibb, mariánus ágá-
nak is, ha a magyar földről végkép kiszoríttatni nem kívánt. Az állam, az 
udvar, mely századok folyamán annyi szeretettel támogatta a szerzetes-
rendeket, most, a veszély idején számítani akart rájuk s követelte regenerá-
lásukat. 

Ami a kérdés irodalmi vonatkozását illeti, itt nem tudunk egyetlen sze-
mélyre, mint energia-forrásra rámutatni, mégis megállapíthatunk egyet-mást, 
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aminthogy Pelbárt és Laskai személyével kapcsolatban bizonyos sejtelmeknek 
már kifejezést adtunk. 

A korai elszigeteltségben álló s így külön magyarázatot kívánó kódexeket 
(a Jókait, meg a Bécsi-, Müncheni- és Apor-t) immár nem számítva s az 
1493/94-beli Festetics-kódexet, mint nem kolostori használatra készült könyvet 
figyelmen kívül hagyva : a XV. századból a szigorítás után csak egy kódex-
emlék, a szerzetesi regulát tartalmazó Birk-kódex néhány lapja maradt reánk, 
melyet Váczi Pál fordított a margitszigeti domonkosrendi apácák számára 
1574-ben. Valamennyi többi kódexünk, mind a ferenc-, mind a domonkos-
rendiek, már 1500 utáni másolatok. Mindkét rend kódex-emlékei az 1510-es, 
majd még inkább az 1520-as években tüntetnek fel nagyobb szaporulatot. 
Minthogy a legkorábbiak (a XVI. századelejiek) is másolati példányok, kétség-
kívül jogosan tesszük fel, hogy a kódexirodalom terén a XV. század utolsó 
évtizedében indulhatott meg élénkebb tevékenység. Sokkal korábbi időpont 
feltevése indokolatlan lenne. A «kódexirodalom korá»-t ezek alapján az 1490 és 
1530 közé eső négy évtizedben jelölhetjük ki, a lendítő erőket, a kezdeményező 
egyéniségeket pedig az 1480-as és 90-es évek szerzetvezérei sorában kereshetjük. 

Igali Fábián reformjának ennélfogva csak előkészítő jelleget tulajdonít-
hatunk, legalább is nem tudunk közvetlen irodalmi következményéről. Halála 
(1474) után, mint láttuk, a mariánus provinciában ismét némi visszaesés mutat-
kozott, mely miatt óbudai klarissza-kolostorát csaknem elvesztette gondozása 
alól. Nem csuda, ha e kolostor számára írt kódexről Mátyás korából nincsen 
tudomásunk. 

A domonkosrend szigorúbb átszervezését, mint láttuk, idegenből ide-
rendelt férfiak vezették s nem bizonyos, hogy ezek épen magyar anyanyelvűeket 
állítottak volna a reformált zárdák élére. A budai konvent perjele pl. 1468-ban 
egy Regensperger Lénárd nevű tudós férfiú volt s német volt a híres tudós 
Niger (Schwartz) Péter is, kit Mátyás a tervezett intézet élére meghívott. 
Nem habozunk azonban azt állítani, hogy Váczi Pál frater a rend azon magyar 
kiválóságai közé tartozott, kik a reformot irodalmi kezdeménnyel gyümölcsöz-
tették. Ő fordította le 1474-ben szent Ágoston reguláit, meg «szent Domonkos 
sororinak szerzésit» (szabályait) a margitszigeti apácák számára s e fordít-
mányában, az ú. n. Birk-kódexben, láthatjuk az 1454-ben megindult szigorúbb 
áramlatnak első irodalmi következményét ; hiszen azt közli, aminek megvaló-
sítását a szigorítás célozta : a szabályt. A tudós Váczi Pál, «magister in artibus 
et theologiae» (tudjuk már, mit jelent e rendben a magister cím !), kiváló 
miniator is volt : az esztergomi főegyházi könyvtár máig őrzi a Szent Tamás-
féle Summa Theologica I. részének egy korai nyomtatott kiadását, melyet 
1480-ban ő illuminált. Meddig élt, nem tudjuk ; a margitszigeti kódex-család 
alapvetőjét azonban bízvást benne tisztelhetjük. 

Az 1480-as és 90-es években aztán s részben a következő század elején 
a ferencrend két családjában kiváló kortársak éltek s munkálkodtak rendjük 
fölemelésén : Segösdi Lukács a mariánusok, Temesvári Pelbárt és Laskai 
Ozsvát az observansok részén. Lehet, hogy ugyanezek Váczi Pált is ismerték. 
Segösdi 1490—97-ig, Laskai 1497—1501-ig állott, amaz mint provinciális, 
emez mint vikárius a maga magyar tartománya élén, majd másodízben mind-
ketten egyidejűleg, 1507—1509-ig (1510-ig ?). A ferencrend két ága között 
az 1490-es években ismételten békülési kísérletek folytak, melyek újabb és 
újabb megegyezésre vezettek. Ezek közül a két elsőt (1492, 1495) a mariánusok 
részéről Segösdi, a harmadikat (1498) az observansok részéről Laskai főnök-
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sége alatt kötötték. Laskai 1511-ben, Segösdi 1521-ben halt meg. Tehát mintegy 
két évtizeden át (1490—1510) egymás közelében éltek ; Segösdi Óbudán, 
Laskai Budán, illetőleg Pesten (mint az itteni rendház gvardiánja). Együtt-
működésük ép azon évtizedekre esik, melyek egyszersmind a kódexirodalom 
fellendülésének kezdeteit jelentik. Ha a kolostorok fegyelmi reformjában a 
kolostori irodalom közvetlen feltételét láttuk, akkor a létesítését intéző, el-
rendelő és szorgalmazó személyes akaratot és energiát sem igen kereshetjük 
másban, mint az említett két férfiúban s oly kiváló társaikban, minő Pelbárt 
volt Laskai oldalán, s minő a domonkosrendre nézve Váczi Pál lehetett. 

* * * 

Rendi reform és kódex-irodalom szoros összefüggését konkrét példával 
erősíti meg és illusztrálja a prémontreiek egy kódexe. Fegyverneki Ferenc, 
1506-tól 1534-ig sági (ipolysági) prépost, több prémontrei kolostor atya-apátja, 
már prépostsága kezdetén reformot kezdeményezett a prémontrei rendben, a 
néhány évvel azelőtt Franciaországban elfogadott új szabályok alapján. 
A szegedi és somlóvásárhelyi prémontrei apáca-kolostorban meg is valósította 
reformját. Ez utóbbi helyen addig bencés apácák lakoztak, de fegyelmük 
lazultával II. Ulászló és Bakócz Tamás esztergomi érsek a prémontreieknek 
adták át kolostorukat. Fegyverneki Ferenc Szegedről telepített ide prémontrei 
apácákat az 1510-es években s ezek számára készült 1518—19-ben az ú. n. 
Lányi-kódex, mely már az új szabályok szerinti rendtartást (ordinariumot) 
tartalmaz. 

Fegyverneki Ferenc nevét méltán sorozhatjuk az imént említettek mellé. 
* * * 

Ugyane rendtörténeti és személyi okok határozták meg s jelölték ki 
részben a kolostori irodalom első gócpontjait. Budán (Pelbártnak is tanító-
helyén) és Pesten volt kolostoruk az observansoknak ; ők gondozták a budai 
beginaházat. Óbudán volt kolostoruk a mariánus ferenceseknek s az 1470-től 
1500-ig terjedő időre nézve tudjuk, hogy ott lakott provinciálisuk (tehát 
Segösdi Lukács) is ; ugyanott, Óbudán volt az ő gondozásuk alatt álló kla-
risszák apáca-kolostora. Budán volt a domonkosrendnek szent Miklósról 
nevezett kolostora, a maga jeles iskolájával ; ebben laktak rendszerint a tar-
tományi főnökök, itt lakott Mátyás káplánja és Beatrix gyóntatója (Antal), 
i t t Niger Péter, itt VI. Sándor pápa legátusa (Ligur Pál). Volt e rendnek 
még egy férfi-kolostora 1259 óta a Margitszigeten, mely nem tudjuk, meddig, 
de a XV. század közepén még fennállt, s még egy Pesten, mely még a tatár-
járás előtt alapíttatott ; ugyancsak a Margitszigeten volt a domonkosrend 
nagyhírű apáca-kolostora, melynek lelki gondozását a férfiszerzet (bár ilyes-
mire különben nem szívesen vállalkozott) IV. Béla alapítványa értelmében 
köteles volt megtartani. 

E budai, óbudai, margitszigeti és pesti kolostorok nemcsak saját magyar 
rendfőnökeiknek, hanem a fényes királyi udvarnak is közvetlen közelében, 
gondja, pártfogása, de ellenőrzése alatt : szeme előtt is voltak. Maga Szilágyi 
Erzsébet, míg csak élt († 1483), állandóan érdeklődött az óbudai és a szigeti 
apácazárda iránt ; pápai legátusi brevék (1472, 1480) mindkettőbe szabad 
bejáratot biztosítottak neki. A rendi reformok ezekben hajtattak végre először 
s gyümölcseik is, ezekben érlelődtek meg leghamarább. Az ő példájukat követ-
ték aztán más, utóbb megreformált kolostorok is, magyar nyelvű nevelő 
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olvasmányok íratásában. Ma már nehéz ugyan meghatározni egyenként a 
fentmaradt kódexek eredőhelyét, a ferencrend körén belül pedig mariánus 
és observans fordítókat, klarisszák és beginák könyveit megkülönböztetni, 
annyi azonban bizonyos, hogy az óbudai klarissza- s a margitszigeti domonkos-
apácakolostor, meg talán a budai begina-ház a magyar kódex-irodalom első 
s legtermékenyebb tűzhelyei voltak. 

Azok a margitszigeti «vén sororok»: «Legéndy Kató asszony s mind a 
többi», kik — mint Ráskai Lea az általa másolt Szent Domonkos-legenda 
kódexében feljegyezte — 1517-ben elhaltak: nem csupán elöregedett apácák 
voltak, hanem utolsó maradványai egy korábbi, még a reform előtt beöltözött 
apáca-típusnak. Minden jel szerint ezeket az ó-szabály szerinti apácákat 
nevezték a szigeti kolostorban «vén soror»-oknak, megkülönböztetésül azoktól, 
kik már az új rend, új fegyelem időszakában vétettek fel: a Ráskai Leák, 
a Sövényházi Márták írástudó, könyvolvasó nemzedékétől, melynek irodal-
munk annyi hálával tartozik. 

Az ekként s ily sokszerű okból virágzásnak indult kolostori irodalomra 
még szép jövő várt volna. A domonkosrend budai iskolájának fejlődése, az 
observans ferenceseknek 1515-i megújított szabályai, az 1517-i római nagy-
gyűlés, mely a ferencrend testvérágait végre az obszervancia jegyében egye-
síthette, s a két magyar rendtartomány 1523-i egyetemes közgyűlése, mely 
a római határozatot élő valósággá avatta : mind megannyi újabb ösztönzést 
jelentett a szerzetesi élet elmélyítésére, s ami abból táplálkozott, a kolostori 
irodalom gyarapítására. De már közeledett a végzet: az óbudai klarisszák 
már 1526-ban, a margitszigeti domonkos-rendi apácák először 1529-ben, majd 
végkép 1541-ben elmenekültek bizonytalanná vált otthonukból. 

HL 
Egy író-egyéniség : a Karthauzi Névtelen, 

Nemcsak tárgyalásunk rendje szerint, hanem fejlődéstörténeti jelentő-
ségénél fogva is méltán kerül ez áttekintés tetőpontjára az Érdy-kódex. Ter-
jedelem szerint legnagyobb kódexünk (nyomtatásban több mint ezer lapot 
tesz ki); nem egy valamely szerzet vagy kolostor megrendelésére és haszná-
latára íratott, hanem egy kiváló tudós-egyéniség szabad elhatározásának, 
mondhatnók irodalmi ihletének a szülötte, aki az egész magyar szerzetesség 
írója óhajt lenni, aki «nem enyészti el», hanem «megjelenti és megírja», amit 
«Urunk Jézus neki látnia és ismernie engedött». Sokszor sejdítjük kódexeink, 
kivált a domonkosrendiek olvasása közben egy-egy erőteljes egyéniség 
szava-zendülését a fordításon át az irodalmi önállósulás megannyi érlükteté-
seként, de soha oly határozottsággal és személyes hangütéssel, mint a 
«Karthauzi Névtelen» hatalmas művében. Semmi kétség: fordulóponton állunk, 
melyen túl már nem kolostori központok és magányos megrendelők, hanem 
hovatovább írói személyes kezdemény és hatni akarás intézik az irodalom 
sorsát. A «penitenciatartó néma remete» már útban van ez új korszak felé s 
névtelensége kámzsája alatt a felszabaduló írói egyéniség tüzei lobognak. 

Igaz, hogy időben is előre jutottunk. A «néma szerzet»-beli barát 
1527 nov. 23-án végezte be munkáját. Ez évben már megjelentek Krakkóban 
az első magyar nyelvű nyomtatványok, a humanista Sylvester János munkái. 
Pogány török és «pestífera luteriana heresis» fenyegetik «Bódogasszony orszá- • 
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gát» ; az udvarban erasmista vonzalmak, sőt eretnek hajlamok. «Netalántán 
régen elvesztünk volna mi gonosz bíneinkért, ha az édes asszonyunk szűz 
Máriával az szent királyok ő kegyes esedezésöknek miatta nem táplálnának.» 

De talán írónkat is megérintette már az új idők szele. Mindenesetre az 
ő latin nyelvű előbeszéde az első tanuságtétel irodalmunkban a vulgaris, a 
nemzeti nyelvnek — nem jogai, hanem hasznos és szükséges volta mellett. 
Utal rá, hogy már majdnem minden nemzet (német, cseh, francia) lefordí-
totta a maga nyelvére a bibliát. Azt hiszi, a mi nemzetünk ezt nem annyira 
tudatlanságból, mint inkább hanyagságból mulasztotta el. E gondolatok 
fonalán — melyek úgy értelmezhetők, hogy teljes bibliafordításunk ez időben 
még nem volt, őmaga azonban, úgylátszik, hozzáfogott e nagy feladathoz — 
jut el azon szándékának közlésére, hogy vasárnapi és szentek ünnepére való 
epistolák és evangéliumok magyarázatát fordítja le az együgyűbb s a latin-
ban kevésbbé jártas fraterek és sororok számára. 

Rajong a tudós Szent Jeromosért ; nemcsak előbeszéde utalásaiból látni 
ezt, hanem e szent ünnepére írt beszédéből ; ennek u. i. azon bevezető szaka-
szait, melyek nem a Legenda Aureából valók — mindaddig, míg fordított 
voltuk ki nem derül — az ő sajátjainak tekinthetjük. Eszerint Szent Jeromos-
hoz hasonlatos embert ő-mivóta szerént alig szült ez világ ; nem is tudja, 
minémű dicséretes beszéddel szólhasson róla, ki az egész ó- és új-törvényt 
diáki nyelvnek értelmére fordította, az isteni szolgálatot és papi regulát meg-
igazgatta és regisztrálta, az apostoli regulásság módját a szerzetességnek is 
kiadta, az egyházi zsolozsmát helyére állította, minden nyelveken értett, 
minden írásban, minden tudományban bölcs volt, úgyhogy «azon malasztban 
ez világon fele és mássa nem volt». E «nagy bölcs és malasztos embert» nem 
is tudja máskép, csak Dániel próféta mondásával méltán magasztalni : «Valakik 
ez világon bölcsek lőnek, olyan fényesek lesznek, mint az csillagus égnek ékös-
sége ; és hakik egyebeket igazságra tanojtnak, olyanok lesznek, mint az szik-
rázó csillagok mind örökkői örökké». E nagy tudományú szent ember, ki 
(a Legenda Aurea szerint) könyvek szerzésében munkálkodván, olvasás és 
írás miatt annyira elepedött, hogy «mint egy görbe ember soha fel nem hajt-
hatja vala magát, hanem kötelet fogván igazulhatott fel ülőhelyéből» : Stridon 
nevű városból származott, «Tót- és Magyarországnak határa között az tenger 
felől» : vagyis azon a tájon, melyet a kódex előszava is szomszédságbelinek 
(«prope nos») mond. Ismeretes, hogy az Érdy-kódex nyelve a szlavóniai magyar 
nyelvjárás sajátságaira vall: nem lehetetlen, hogy névtelenünk rajongása a 
tudós mellett az ő nagy «földijé»-nek is szól. 

Nem egyszer kezdi előadását — mai szóval bátran így mondhatjuk — 
ihletért való esedezéssel. Szent Bernátról készülvén emlékezni, az «örök világos-
ságnak kútfejétől, Krisztustól» legalább egy parányi részt kér «írásnak és szólás-
nak erejire» ; a «nagy szent carthusiai szerzetnek», saját szerzetének eredetét 
s alapító szentje (Szent Brunó) életét kezdvén írni : «akarná, ha bévebb érte-
lemnek, szólásnak, mondásnak és írásnak malasztjával bévölködhetnék», hogy 
nyilvábban kijelenthetné e szerzet méltóságát. Könyve legvégén pedig, épen 
a tudományok, egyetemek védőszentjének, Alexandriai Szent Katalinnak 
életét írván meg, neki ajánlja jó végre juttatott nagy művét : «kinek én is — 
úgymond — ajánlom lelkömet, testömet és ez világi életömet, és kérem, hogy 
ő szent dicsőséges méltósága vegye jó nevön ez mostani írásomat, munkámat 
és fáradságomat». 

Az ő «szegény bínes feje» korántsem keres földi dicsőséget, csak egész 
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odaadással, a tanítni akarónak személyes részvételével szól olvasóihoz. «Egy 
igen régi írásban találtam» ; «ez világ krónikájában megtaláltam» ; «miért 
szemem elébe akadott volna . . . szent Zakariás . . . neve, meg akarám az ő 
szent életét es írnia» : mint író beszél így saját mesterségéről és szándékairól. 
Egész viselkedése inkább az íróé, mint az előadóé ; jelen nem levő olvasókat 
tart szem előtt ; utasítja őket, mit hol tanulhatnak meg bővebben, hol olvas-
hatják meg az mai szent evangéliumot, melyet fölöslegesnek lát itt újra leírni ; 
megvallja, hogy nem tudja megállapítani, mikor született szent Ágoston, 
mert többféle írást olvasott ugyan róla, de az mind máskép mondja : «de 
annak mi oka legyen, az nem az én gondom» ; Mária szeplőtelen fogantatásá-
ról szólva jelzi, mennyi «visszavonyás, veteködés, arguálás és véleködés» van 
e tan körül : kik hiszik, kik nem hiszik mind a mai napiglan, holott már 
50 esztendeje elvégezte ezt a római szentszék (ezt tehát 1526-ban írta !). 
Mindez az olvasó megbecsülése s mintegy szabad, szellemi társalgás vele. 
Általában nem oktrojál kész véleményeket (olykor fölöttébb is szabadelvű), 
inkább megértetni, magyarázni óhajt. Magyarázatai közt egyébként nyelvé-
szeti érdekűek is vannak : így a tulajdonnév és ma ú. n. méltóságnév közötti 
különbségtevés a szent Mihály arkangyalról szóló beszédben. Afféle stílus-
méltatásra bukkanunk szent Bernátról szóló beszédében, kinek is mily «édes-
séges» beszéde lett légyen s mily méltán nevezték ezért mézzel folyónak : 
«haki írását olvassa, megtudja». Jelzi a szép olvasmánynak reá gyakorolt 
hatását is, így a valóban igen szép Exemplum mirabile egyik szakaszáét : 
«kiben is találunk ollyakat, kikből megmelegöszik mi szíünk, lelkönk». 

Nyelve is figyelmet érdemel. Nem öntudatos stiliszta ugyan ő sem, de 
a legönállóbb és bátrabb fordítók közé tartozik. Nem ragaszkodik a latin 
szöveg betűjéhez ; s bár középkori irodalmi nyelvünk átlaglatinizmusai neki 
is vérébe mentek át, szövegezése a latin eredetiekétől meglehetősen független, 
a «szerzés» szabadabb formái közt mozgó. Míg kivált a korábbi fordítók el-
szigetelten az egyes szavak értelmezésére (mintegy glosszázására) fordították 
figyelmüket, neki már van érzéke a nagyobb szövegegységek ritmusa iránt. 
Stílusában már érvényesül az élő beszéd hanghatása s ennélfogva felolvasásra 
is alkalmasabb, mint az átlagszövegek akadékos, nyelvbotlató szerkesztményei. 
Gazdag szókincs, tősgyökeres szólások és kifejezések bősége áll rendelkezésére. 
Kendőzetlen, magvas, izmos, férfiasan hevülékeny stílusa egy középkori 
Pázmány Péter arcvonalait tükrözgeti elénk. 

Ez elődeinél már jellegzetesebb író személyéről jóformán mitsem tudunk. 
Maga mondja, hogy a karthauzi szerzet tagja s van egy apáca húga ; való-
színű, hogy drávamenti születés ; mindszenti beszédének ez a kitétele : «haki 
Rómában volt, láthatta» (t. i. Kerek Bódogasszony-templomát), úgy hang-
zik, mintha ő is járt volna ottan. Könyve saját kézírása ; készültek-e róla 
másolatok : nem tudjuk. Alighanem a lövöldi (városlődi) kolostorban élt. 

* * * 

Könyve beszédgyüjtemény, mely az előszó szerint az egész egyházi évre 
szólna. Ezt az ígéretet azonban csak második része, a szentekről szóló váltja 
be, Szent Andrástól (nov. 30) Szent Katalinig (nov. 25) haladván. Az első, 
mely főkép vasárnapi beszédeket tartalmaz, advent első vasárnapjától csak 
farsang vasárnapig halad, megjegyezvén, hogy a nagybőjti beszédek követ-
keznének «de quibus alio loco». Megírta-e «más helyt» ezeket is, nem tudjuk. 

A vasárnapi beszédek szakasza kettős sorozatú : epistolák magyarázata-
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ként huszonegy, teljesen kidolgozott —, evangéliumok magyarázataként húsz, 
többnyire vázlatos beszédet tartalmaz (epistolák s evangéliumok szövegével 
együtt) ; leginkább Pelbárt De tempore kötetére támaszkodik, de csak ritka 
esetben ragaszkodik hozzá szorosabban s fejtegetések helyett inkább a histó-
riás, rejtelmes és bizarr iránt tanusít vonzalmat. A szentekről szóló, az előbbi-
nél négyszerte terjedelmesebb részben nem kevesebb, mint 104 beszédet (néha 
csak legendát) közöl, rendszerint az illető szent ünnepére való epistolával és 
evangéliummal együtt. E beszédek és legendák főforrásai Pelbárt (De Sanctis) 
és a Legenda Aurea ; néhány darab e kettőnek a szövegéből van kontaminálva, 
néhány pedig a Catalogus Sanctorumból merít. 

Mind beszédeit, mind legendáit számos példával fűszerezi, bár ebben is 
mértéket tart. Nevezetesebbek : a rágalmazó, kinek büntetésül hosszúra nőtt 
a nyelve ; kegyetlen úr bűnhödése a pokolban ; együgyű fráter ; az Ave 
Mariát imádkozó ember sírján megfogant asszú estáp-fa ; két szűzleány gonosz 
híre ; a tisztaságot tartó özvegy ; az exemplum mirabile (e kódex egyik leg-
becsesebb darabja) ; az érettük imádkozót megvédő halottak ; a világi zöngés 
hallgatásáért bűnhödő apáca ; a diósgyőri porkoláb ; Jámbor László soklyosi 
porkoláb. 

Vasárnapi beszédeinek kivált első sorozata érdemel figyelmet, abban is 
az adventi beszédek, melyek a világ közelgő végéről, az Antikrisztus eljövetelé-
ről s Krisztusnak ítéletre jöveteléről, az utolsó ítélet «szertartásáról és mivol-
táról» adnak elő figyelmet lenyűgöző tudnivalókat. Doctoroknak mondások 
szerint mi már a világ utolsó időszakaszában, a «hatod idő»-ben élünk ; elvénült 
ez világ és közel vagyon fogyatkozásának végezeti ; azonképen vagyon dol-
gunk, mint a vén embernek : nyögésre fordult az elmult öröm és vigasság : 
«ha leíl es jaj, ha felkel es jaj». Nyilvánvaló jegyeink vannak róla, hogy köze-
ledik az Antikrisztus országlása ; minden országok töretnek, szent egyházak 
pusztulnak, gonoszságok bővülnek ; itt van már az eretnekség, itt az «átkozott 
Luther, ki nagy sok országokat megdögletött átkozott hitetésével» ; mely sokan 
vannak az ő «regulája alatt, kik mind erdegnek adták ennenmagokat és Krisztus-
nak irgalmasságátul elszakadtanak». Mennyien vannak mostan Törökország-
ban, kik «avagy haláltul való féltekben, avagy ezvilági gyenyerűségnek miatta 
elhajlottanak az pogányságra.» (Máshelyt a «husztokat» is említi : a husszitá-
kat. Mindszenti beszédében ismét az «átkozott Luthernek sectáját» s az «átko-
zott, erdöggel tölt kalomár Makchumet»-et.) Az Antikrisztus Corozayn város-
ban lesz születendő ; neveltetik Betsaydában. Tisztának születik s eleinte hisz-
nek neki az emberek ; utóbb azonban erőt vesz rajta a sátán (ki felódoztatik 
azon kötélből, mellyel szent Mihály arkangyal megkötözte volt) s innenfogva 
gonoszsággal lesz teljes ; jövendőket mond, melyek betelnek ; elrejtett kin-
cseket meglel s hatalmas lesz velök ; aki nem enged neki, megöli, isten néven 
imádtatja magát s nagy vérontást teszen. Ekkor azonban feltámasztja Isten 
Illést és Énókot, azok mindenek szeme láttára mennybe mennek, mire sokan 
megtérnek. Isten pedig pokolra sujtja az ellenséget. 

Az utolsó ítéletet csodák előzik meg : tenger megárad, elapad, csillagok 
megállnak, tüzes szélvész támad napnyugatról, földindulás lészen, minden 
teremtett állatok meghalnak, hegyek leolvadnak s a föld színe «eligyenesül». 
Az ítélet Jeruzsálem táján, Jozefát völgyében lesz, az Olajfák hegye alatt, 
melyről Krisztus mennybe szállt s hol Szűz Mária koporsója vagyon. Angyalok 
világszerte egybegyüjtik a halottak hamvait ; megzendül Krisztus szava : 
menny, föld, tenger, pokol feneke megrendül, felhangzik az őrangyalok rette-
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netes kiáltása : «Keljetök fel halottak és jőjetök az ítéletre !» A jók Krisztus 
jogja felől sereglenek a hegyre, fel az égig ; a gonoszak az ördögökkel együtt 
lent a völgyben és körösleg, tűzben, lángban, mert míg az ítélet tart, égni fog 
akkor mind e széles világ. Megkezdődnek a «vádolások» ; vádolja a bűnösöket 
a Szentírás, Krisztus vére hullása, tulajdon bűneik s a pokolbeli ördög ; bizony-
ságot tesz gonoszságukról Isten, az őriző angyalok és tulajdon lelkiismeretük. 
Erre Krisztus kimondja a szentenciát : megáldja Máriát, az apostolokat, márti-
rokat, konfesszorokat, szent szűzeket és a jó híveket ; s megátkozza a kár-
hozottakat ; ezek alatt megnyílik a föld s elnyeli őket mind a nagy tűzzel és 
világnak dohával egyetemben. 

Az ítélet után megtisztultatik a világ négyképen való tűz által : a felső 
éltető állat, a pokol, a purgatórium tüze s ezvilágon való tűz által. A világ 
mostani képe, színe, személye elmúlik ; mind «semmivé tudatik», ami volt ; 
új egeket s új földet teremt az Úr. Hogy menny, föld mily állapotban öröködik 
meg akkor, arról «sok bába hír, beszéd vagyon» ; de a szentírásmagyarázó docto-
rok tanításában kell megállanunk. E szerint a föld megállapik a többi égi test 
közt, azon a helyen, hol Isten letette ; szép, tiszta lesz, mint a kristály, «igyenes, 
mint az megsikárlott tábla», víz lesz köröskörüle, mind fenekéig általlátható. 
Nem lesz többé setét, homály, szél, hó, eső, nehézség, éhség, szomjúság, fárad-
ság, csak tiszta világosság. Egek, csillagok megállnak forgásoktul ; vettetvén 
leszen a nap napkelet felől, a hold napnyugatra, szépen világosítván, mint a 
teremtéskor. Hét, hónap, esztendő nem számláltatik többé : megáll az idő. 

* * * 

Szentekről szóló beszédei és legendái, mint említettük, nincsenek egy 
valamely szerzetesrendhez kötve, helyesebben : valamennyinek az igényeit 
szemmel tartják. A rendalapító szentekről : Domonkosról, Ferencről és Klárá-
ról, Bernátról, valamint a pálosok «őséről», Remete Szent Pálról s vele kapcsolat-
ban Antalról bőven emlékezik, mindig oly fogalmazásban, mintha ő maga az 
illető szerzet tagja volna. Legterjedelmesebben saját szerzete eredetéről és 
alapítójáról (Szent Brúnóról) ír, Franciscus de Puteo (Du Puits) karthauzi szer-
zetes Vitája alapján, szabadon toldva, rövidítve rajta. A Grande Chartreuse 
vidékének leírása ebben a legendában, mint a vadregényes tájkép egyik primitív 
példája érdemel figyelmet. A magyar pálosrenddel való vonatkozása miatt 
kiemelendő Remete Szent Pálról szóló két rendbeli közleménye : e szent «élete» 
(a Szent Jeromostól származó legenda nyomán) és «kihozása». Amabból isme-
retes a szentnek hollótól való tápláltatása a pusztában : hatvan esztendőn 
at naponként egy félcipót hozott neki valamely holló, mikor azonban a puszta 
szélén remetéskedő Szent Antal meglátogatta, egész cipót hozott nekik, mely 
önként «hasonketté válék». A kihozásáról szóló beszéd adatai : testét 380-ban 
vitette a pusztából Bizáncba Emánuel császár ; 550-ben egy «veneccei dús 
palogár», Lanczló Jakab elkérte s viteté Velencébe szent Juliánus mártir egy-
hazába ; 1381-ben Nagy Lajos a velencei urak engedelmével Magyarországba 
hozatta, adá a budaszentlőrinci pálosok egyházának, hogy ott «az ő fiai mint 
atyjokat . . . és szerelmes mestereket tisztelnék». (Megemlékezik erről a Peer-
kódex Szent Pál-legendája is : «ezen országban vagyon ő szent teste Budának 
felől egy küs mélyföldön, szent Lőrinc kalastromába, egy ékesen alkotott 
kápolnába, kinek testét foglalták aranyban és ezüstben, kit tisztelnek és gya-
korta látogatnak püspökök és jobbágyok, papok, diákok és közönséges népek».) 
Az Érdy-kódex írója ezt az alkalmat arra is felhasználja, hogy összeállítsa a 



928 

magyar pálos kolostorok lajstromát, alapítóikat is sorra megnevezvén. Az 
imént említett Remete Szent Antal «kihozásáról» szóló legenda (a Catalogus 
Sanctorum alapján) a legfantasztikusabb olvasmányok egyike ; kalandos uta-
zás Konstantinápolyból Egyiptomba ; ott félelmes fenevadak a pusztában ; 
a szent remetéskedése helyén szerzett kolostor igézetes némasága, melynek 
oltárai kristályból vannak s lámpásait a csőrében hozott lánggal egy estendet 
berepülő fehér madárka gyujtja fel ; a sír feltalálása csillag kalauzolásával ; 
a szent testtel való visszautazás Konstantinápolyba feltámasztásokkal, pokol-
szelletek kiűzésével : ezek s más csodás, meglepő és borzalmas részletek e tör-
ténetet méltó párjává avatják Szent Makár legendájának. 

A mi szemünkben azonban a magyar szentek legendái a néma barát 
legendariumának legbecsesebb darabjai. Nemcsak azért, mert hőseik magyarok, 
Árpádvérből valók, nemcsak mert e legendákat máshol egész kolostori irodal-
munkban nem olvashatjuk, hanem mert Szent László és István legendájában, 
valamely krónikát véve alapul, voltakép magyar történetet ír, s így e legendái-
ban történetírásunk legelső magyar nyelvű termékeit kell üdvözölnünk, nyelvük-
ben pedig a magyar történeti stílus első zsengéjét. 

A bevezető beszéd s a befejező példák leszámításával u. i. Szent László 
legendája címén a XI. század magyar történetét kapjuk meg Névtelenünktől, 
Szent László haláláig terjedőleg. Némely adatai, s egész szövege egy ma már 
ismeretlen krónikára utalnak, melyet kódexünk «az országnak régi krónikája» 
néven emleget s melyet magyar szentekről szóló beszédeihez Laskai Ozsvát is 
forrásul használt. Szent Istvánnak csak utolsó éveiről szól, jellemzi a halála 
utáni zavarokat, majd részletesebben adja elő a Béla-ág történetét, Salamon 
s a hercegek viszályát. Vazul megvakíttatását Gizellának tulajdonítja. Érinti 
Béla párbaját a pomeránival, a kérlési (cserhalmi) ütközetet, de a leányrablás 
mellőzésével ; László váci látomását (a Géza feje felett arany koronát tartó 
angyallal) ; a váci monostor építését (de a vezérszarvas motivuma nélkül), 
Salamon és László párbaját Pozsony alatt. Szent Lászlóról ezeket tudja : Ko-
rontál- és Horvátország meghódítása ; Salamon fogsága, szövetkezése a kunok-
kal, veresége, halála Pólában ; László hadai kun, orosz, lengyel és cseh ellen ; 
a váradi monostor építése ; keresztesek vezérsége ; halála ; a testét vivő sze-
kér magától való elindulása Várad felé. 

Névtelenünk történeti érdeklődésének már abban is élénk jelét láthattuk, 
hogy a magyar pálosrend kolostorainak s kolostoralapítóinak lajstromát jónak 
látta közölni az említett helyen. Még határozottabb bizonyítéka annak e mostani 
eljárása : nem éri be azzal, hogy Pelbárt Szent László-beszédeiből összeállítja 
a maga bevezető beszédét s függelékül a példák csoportját ; hanem valamely 
legenda lefordítása helyett a XI. század történetét írja meg s annak keretében 
Szent Lászlónak, mint magyar királynak életét. Világi történet ez, a nemzet-
történet egy részlete, melyhez aztán függelékül járulnak a legendás elemek : 
példák és csodatételek (levegőbe emelkedése ; imádságára szarvasok, bivalyok 
jönnek az éhező had elé ; vakság gyógyítása ; az ispán s az ezüst tál ; a tatárok 
által szórt pénz kaviccsá változik ; szenttéavatásakor az égen fényes csillag ; 
kezetlen, lábatlan gyermeknek keze, lába nő). 

Ne hagyjuk említetlen, hogy legendaszövege egy sokat vitatott kérdést 
is eldönt, azt t. i., hogy egy máig ismert gyermekjátékunk «Lengyel László-
ján» melyik László királyunk értendő. Nos, maga Szent László, aki — kódexünk 
szerint — «méltán hivattatik anyjáról lengyel Lászlónak». 

Szent István legendájában is alig merít valamit Pelbártból. Krónikás 
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alapon — az «országnak krónikájára» hivatkozva — jórészt abban is világi 
történetet nyujt. Főbb tárgyai : István hadai Koppány, az erdélyi Gyula, 
Havasalfölde ellen ; a zacskópénz története (mikor a szegények közt alamizs-
nálkodván, azok megtépik szakállát) ; koronakérés Rómából ; Imre halála ; 
Vazul ; István halála, canonisatiója. — Imre legendáját már Pelbártból meríti, 
de abban is utal bizonyos «Nagy Krónikára», amely szerint Imre — érdekes, 
történetírásunktól csak újabban értékesített adat ! — az 1000-ik év betelésekor 
született. Egyébként az ismert legendás elemeket tartalmazza (a hét csók ; 
a fogadalom ; tiszta házas élete ; Eusebius caesariai püspök látomása ; Korláth 
vezeklése). 

Gellért és Erzsébet legendáját Pelbártból meríti, az utóbbihoz az Aurea 
legendát is felhasználván. Gellért legendájából hiányzik a «symphonia hunga-
rorum» anekdotája s Ajtony története. Erzsébet — «nemes asszonyunk és nem-
zetünk Magyarországból» — legendájának ismert szép részletei : a rózsacsoda 
s a poklos példája. 

Névtelenünk egyénítő tulajdonai közé magyar történeti műveltségét is 
odaszámíthatjuk : érdeklődését «ez áldott keresztyén ország» — «ez szegény 
Magyarország» dicső multja iránt. A multtal való minden összehasonlítás a 
jelent vádolta már ekkor. S írónk nemcsak afféle szokványos elégedetlenségnek 
ad hangot, minőt a középkor prédikációiban rendszeresen találhatni — mint 
pl. torkig ülünk a fertelmességekben ; Szent Elek istenfélelemre tanítá jegyesét 
«nem a mai időnek módja szerént» ; Szent Imre alázatosságának hol találjuk 
mostan mását? — az ő vádjai elevenbe vágnak és rideg valóságokra sütik 
rá az elfajultság bélyegét. Szent István, hadai nyereségéből szentegyházakat 
és klastromokat rakatott, «kiket az mostani jobbágyurak és nemesek feléget-
nek, elpusztojtnak és magoknak foglalnak, — kiknek bosszúállója az teremtő 
úristen !» Szent István az egyházi népeket és fejedelmeket vizitálta, examinálta, 
vajjon hozzálátnak-e anyaszentegyházhoz, vigyáznak-e az szegény népön, szeré-
vel viselik-e pásztorságukat, s a restet, tunyát megfeddette, a szent életűt lelke 
szerént szerette ; így választá az apátúrszerzetből Sebestyént esztergomi 
érsekké, frater Asztrikot kalocsai érsekké, s pécsi püspökké frater Maurost, — 
ilyen szentatyákat, «kik nem pusztojtottak, mint az mastaniak ; kik gonosz-
ságra nem költötték az szentegyház jószágát, mint az mastaniak ; kik el nem 
rekkentötték Krisztusnak részét-jószágát, mint az mastaniak ; kik sem há-
zsártra, sem torkosságra, sem drága ruházatokra nem vesztögették az szent 
alamizsnát, mint az mastaniak ! Annak okáért minemő jámborságban és szent 
életben éltenek az régiek, nyilván vallja anyaszentegyház. Viszonellen az 
mastani országló és egyházbíró fejedelmekkel pokol-, nem mennyország 
telik bel!» 

Ütött a magyar középkor utolsó órája : «ez világ elvénült és közel vagyon 
fogyatkozásának végezeti». Szent István épületének falai meginogtak. Az 
omladozó bástyán könyvvel kezében áll és vádol egy erős férfiú, kiből a kolosto-
rokban még tisztán megőrzött középkor lelke szól ; ott áll vele együtt az ereje 
teljességét még csak most kifejteni kezdő kolostori magyar irodalom, hogy a 
következő pillanatban mindnyájukat maguk alá temessék a romok. «Magyar-
ország nagyobb részre elvesze, mind Laos királlyal és az urakkal.» 

Napkelet 63 
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IV. 
A stilus fejezetéből. Halmozás és «divina dulcedo». 

Az a latinos szövegképlet, melyet nagy egészében s némely részleteibeír 
megismertünk, egyúttal legáltalánosabb stílusjegyét is megadja e kezdetleges 
irodalmi nyelvnek : azt az általános színezetet, mely megkülönböztette az 
életbeli nyelvtől s föléje emelte annak, vallási eszme- és érzelemvilág hangu-
latát, a deákság misztikumába beavatottság sejtelmét árasztva magából. 

Ez alapszínből s vele összhangban kisebb-nagyobb jelentőségű stilisz-
tikai képletek és sablonok kerekednek külön. Túlnyomó részük ugyancsak a 
latin előképnek köszöni eredetét. 

Kolostori fordítóink természetesen nem öntudatos stiliszták ; esztétikai 
szándékok távolállnak tőlük. Ami szépség, stilisztikai érték fordításaikban 
található, az teljességgel naív tulajdonuk : vagy a latinság formai ajándéka, 
vagy a magyar nyelv saját szépsége, vagy alkalmi felmelegedés önkénytelen 
sugallata. Stilisztikai közönyük legfelötlőbb bizonyítéka a rag- és szóismétlésbe 
való könnyű belenyugvásuk. Nem bántja fülüket, ha pl. a «szörnyű», «szörnyű-
ség», «szörnyűséges» szó kilenc sorban nyolcszor is előlábatlankodik ; hogy 
lapokon keresztül ott hemzseg az «és», elbeszélésben a vala és volt ; hogy mon-
datok egész sora a miatta névutóval zeng ki. Nem jut eszükbe a sok -nak rag 
közül legalább vagy egyet «elfaragni» egy ilyen mondatban : «első használatja 
Urunk Krisztusnak kénjának, halálának gondolatjának ez» ; a «valóak egyikét 
ebben : «esztendő által való szentöknek életökről való tanuság». Nyugodtan 
leírnak ily henye ismétléseket : «nem nézhetted volna az anyát fián meg-
keserödvén, és az fiát az anyján esmég azon szerrel megkeserödvén» — «szent 
Annának képét megírá ; bal ölébe írá urunkat és jobb ölébe asszonyunkat» 
és az képnek fölötte imezt írá» — «Azért tudjad bátoron, hogy semmiképpen 
nem lehet vala egyébképpen, hanem csak úgy, hogy az isteni bölcseség testöt 
veszön vala fel, úgyhogy a meghamissólhatatlan bizonyság megjelöntetnék» 
ígyhogy . . .» stb. (Két sorral alább még egy «úgyhogy».) Mindez maga a nyuga-
lom, a teljes kényelem, a beszéd csinosításával az értelem mellett époly nem-
törődés, mint a testi szépséggel a léleké mellett. A Székelyudvarhelyi-kódex 
egyik elmélkedése (valamely székely frater fordíthatta !), mint a maga helyén 
már céloztam reá, az «egem» szót szórja így a legbámulatosabb nyugalommal, 
valahányszor beszéltet valakit. Ez az «egem» annyit jelenthetett, mint a mai 
«aszondja». Lássunk ebből is ízelítőt : «kinek monda a remete : tudnia jól 
meghalni, ez — egem : tudniamint ( = tudniillik) a bűnöket eltávoztatni — 
egem, és jó művelködetöket tennie — egem, miképen mondja a próféta : tér j 
el — egem a gonosztul és tégy jót — egem. Monda az kalmár : mit eszöl — 
egem, hogy illyetén vén vagy? . . .» stb. 

* * * 

Mindez azonban (akárcsak a végtelen körmondatosság) nem puszta 
negativum : nem egyszerű formátlanság, hanem hajlam és diszpozíció a hal-
mozás iránt. Forma a halmozás is — még pedig legegyetemesebb stilisztikai 
formája e primitív irodalmi nyelvnek. Együgyűbb, naivabb változatai mellett 
szabályozottak is vannak s kódexeinknek nemcsak legjellegzetesebb, hanem 
szebb helyei is rendszerint a halmozás valamely válfaját képviselik. 

Az «együgyűbbek» közé számíthatjuk azt a semmiképen meg nem szabá-
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lyozott szó-halmozást, melyet csak a mennél teljesebb kifejezés lírai ösztöne 
szűl és igazgat, s mely különösen a «divina dulcedo» : a mennyei édesség — 
«az isteni kóstolás avagy édesség» — kifejezni törekvésében végzi a maga 
telhetetlen erőfeszítéseit. Ily helyeken dúskálnak fordítóink a -ságos, -séges 
képzésű jelzőkben vagy ismételnek váltig egyet, a legszebbet : az «édességös»-t, 
avagy «édeslő»-t. A Nagyszombati-kódexből már idéztem a maga helyén egy 
szép halmazatot («Ó szűzlő szép szemek» stb.), azt is azonban efféle ömlengő 
nekiindulás vezeti be : «Ó örök istennek kazdagságos bőségének, magasságos 
bölcseségének mélységes tudománya !» Egy másik kódexben a tisztaságtartó 
emberről azt olvassuk, hogy az ítélet napja után «az édes Isten oly igön nagy 
édes gyönyörűségös illattal ajándékozza meg, hogy az ő testének édességébe 
egy szempillantásiglan nagyobb gyönyörűségöt vall» hogysem Ádámtól fogva 
mind e teljes világ a testi életben. «Az mézlő édes szavú ájétatos szent Bernald 
doctor» — Szent Domonkos «jószágos míelkedeteknek, igen kedves verágok-
nak verágával verágozék» — Krisztus megváltott «az ő rózsaszínő szép piros 
drágalátos szent vérével» — «szeplőtelen, virágló, szép szent tisztaságot» — 
«kiboltó illatnak illatja» — «kiboltó édes illatnak szaga» — «édes illatú pára, 
füst és illat» — «minemő ájtatossággal, minemő siralmakkal és mennyé nagy 
szepögésekkel, csoklásokkal mondák meg . . . az recommendációt» — «gyakorl-
ván siralmaknak bőséges siramit, áradásit» : efféle halmozásokat (kivált 
jelzőkét) száma nélkül írhatni ki kódexeinkből — a másolók ömlengő betoldásai 
is idetartoznak —, nem is szólva Mária szebbnél-szebb, rajongó epithetonjai-
ról : «angyali fényességnek tükere — megszenteltetett sanctuarium — szentség-
nek edénye — aranyas láda — szent háromságnak tisztaságos lakodalma és 
drágalátos szállása — smaragdosból szerzött nemes edény — szép, töisk nékől 
való rózsa». 

A divina dulcedo-nak egyik jellegzetes típusa s egyszersmind legfőbb 
foka a mennyei jegyessel való egyesülés misztikus gyönyörűsége, melynek 
viszont ószövetségi s földibb előképe — a maga csodálatos exotikus couleur 
locale-jával : a Canticum canticorum. Szép fordítását őrzi ennek a Döbrentei-
kódex : «Virágokkal ékeséhhetek engemet, malozsfákkal szoróhhatok meg 
engem, mert szeretet miá ellankadék. Ű balja én fejem alatt és ű jogja engem 
megölel . . . Ime, én szeretőm szól én nekem : kelj fel én barátom, én galam-
bam, én jó termetem, siess és jöjj, mert immár tél elmult, hideg eltávozott 
és elment, mi főidőnkbe virágok jelentek, irtásnak ideje bejött, mi fődönkbe 
gerliceszó hallatott, figefák bombóztak, virágos szőlők illatjokat adták, — 
kelj fel én barátom, én szépem, és galambam és jöjj el . . . Kelj fel, felszél és 
jöjj, alszél ! fúdd meg én kertemet és folynak ű drága illati». Alapvető stíl-
különbség a kétféle édesség közt — s ezért is sikerültebb ez utóbbi fordít-
mány — az, hogy az Énekek éneke nem az érzelem elvont megnevezéseit, 
hanem érzékletes, ízes asszociációit halmozza. Mindamellett a kétféle gyönyör-
extázis bensőleg rokon, s hogy az Énekek éneke egész szerelem-stilisztikájával 
mily felismerhetőleg elárasztotta a keresztyén «mennyei lakodalom» koncepció-
ját, arra szép példát idézhetünk az oly sok tekintetben kiváló Könyvecsé-ből : 
«Minemő leszen az nap, mikoron urunk Jézusnak édesanyja Mária elődbe 
Jövend, mondván : kelj fel, siess én szép szeretőm, jöjj el, koronáztassál meg, 
mert immár az tél elmult, az hóharmat elment és eltávozott ! Akkor repőlsz 
az vőlegénynek, az édes Jézusnak karjára, hajtván fejedet az ő szent mellyére. 
Látván az angyalok, csodálkoznak, mondván : kicsoda ez, ki jődögél ez pusztá-
ból, gyönyörködvén vigasságban, hajtván magát az ő szeretőjére? . . . Akkoron 
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nagy bátorsággal megöleled az vőlegényt, mondván : Megtaláltam azkit 
szeret az én lelkem, megtartom őtet és soha el nem bocsátom. Akkoron nagy 
édesen énekled : bal keze fém alatt, és jobb karjával megölelt engemet . . . 
Eszem s iszom és örvendek, mert magasztaték ma az én lelkem életemnek 
minden napi felett. Ó bizonyával hallatlan magasztatás ! Ó bódog és vigas-
ságos nagyság, minemő soha ez világon nem hallottatott !» 

Mindez a «halmozás» akár megnevezésekben, akár hangulatárasztó tár-
gyakban dúskál, s még ha elemei rendje szabályozatlan is, korántsem szó-
szaporítás, hanem egy tőről sarjadt kifejezési próbák spontaneitása : a rajon-
gás naív stílképlete. Lehet rendszer ebben is, még pedig legtöbbször a csodál-
kozó vagy gyönyörködő aposztrofok — megannyi szökővizek — párhuzamos-
ságában, ami, mint minden parallel szerkezet, bizonyos ritmust is hoz magá-
val. Az apostolok nagy méltóságát megértvén, imént idézett kódexünk ily 
telhetetlen boldogsággal halmozza a megszólító felkiáltásokat : «Ó csodáknak 
csodája, ó paradicsombeli nagy édesség, ó anyaszentegyháznak fundamentomi, 
ó keresztyéneknek atyjok és szeretői, ó ez sötét világnak világossági, ó Krisztus 
keresztfájának viselői : ki gondolhatta volna, hogy ennyére felmagasztatna 
tütöket (t. i. az apostolokat) a mennyei Isten !» Mondanom sem kell, mily jól 
illenek e megáradt hangfolyamba a régi magyar nyelv nagy ívű szóhullámai. 
Néha egész imádságok metaforás aposztrofokból állanak s Vásárheli András 
szép éneke is ilyenekkel teljes. 

V. 
Kipillantás. 

Még sokáig megmaradt a vallás az irodalmi műveltség főtáplálójának, 
termő talajának ; de reformáció és ellenreformáció által megoszolván, azt a 
kizárólagosságot és szellemi egyneműséget, mely a középkorban volt sajátja, 
többé nem nyerhette vissza ; kolostori irodalmának pedig még emléke is ki-
veszett az új érdekek aktualitásában. A megoszlás s az abból eredett ellentétek 
és küzdelmek azonban nem váltak kárára az irodalmi műveltség ügyének : 
üdvös változatokat hoztak létre s oly élénk surlódást, mely végül is ízlés, 
irodalmi nyelv és formák korszakos összebékéltetésére, a folyvást virágzó 
latin mellett egy mind jelentékenyebb, nemzeti nyelvű irodalmi hagyomány 
felhalmozására vezetett. 

E vallási alapú irodalmi hagyomány — deákság — ellen a XVIII. század 
vége indította meg a felvilágosodás profán szellemű reakcióját. Nemzeti nyelv 
és világiság lett az új idők jelszava. Nem telt bele egy emberöltő s az új iroda-
lom megkezdte kézfogását a megtagadott, de már a népköltészetbe is alá-
szivárgott régi hagyománnyal, s újabb emberöltő elteltével e kézfogás nyomán 
kivirágzott a magyar irodalmi műveltség nemzetileg klasszikus korszaka. 

E nemzeti irodalom kezdettől fogva érdeklődött a nyelv legrégibb emlékei 
iránt s 1770-től fogva egymásután napvilágra hozta a kolostori irodalomnak 
századok romjai alatt lappangó ereklyéit. Több mint százötven éve tart e 
feltáró munka s nyomában nyelv- és irodalomtudomány vizsgálódásai. Mind-
amellett a szaktudomány körén kívül máig kevesen ismerik és méltányolják 
érdeme szerint irodalmi műveltségünk ez alaprétegét, a Mohácsnál elha-
nyatlott félezeréves keresztyén magyarság hagyatékát. Az is bizonyos, hogy 
a XIX. század költészete, mely egyébként formában és tárgyban oly szívesen 
kereste a kapcsolatot irodalmi régiségeinkkel s köztük a latin nyelvű közép-
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koriakkal : ebből a hagyatékból — nem is ismerhetvén még eléggé — keveseb-
bet szívott fel magába. Sohasem késő azonban visszahajolni a legtávolibb 
multak hagyományaihoz s nemcsak irodalmi nyelvünk, stíl- és formaművé-
szetünk, nemcsak az alkotó képzelet meríthetne teremtő sugalmakat ama friss 
és bőven patakzó forrásból. 

A nemzeti klasszicizmus leáldozása óta ismét a legkülönfélébb, egyoldalú 
európai hatásoknak volt és van kitéve irodalmunk : nem válnék kárára érint-
kezésbe lépnie európaiságunk legelső, még a középkori magyarság által 
honosított, egyetemesebb formáival sem, addig is, míg újból meg nem találja 
hagyományos és modern elemek megbékélt összhangját. 

Az irodalmak továbbá, világilag-nemzetivé válván, kiszakadtak a vallás 
talajából, de nem szakadhatnak ki a végső felbomlás veszedelme nélkül az 
erkölcsi komolyság és felelősség kötelékeiből. Rég kísérti őket a «szörny», 
melynek pikkelyein Arany János még rettenve olvasá e hat be tű t : «FRIVOL». 
A kísértő «hívságos leckéivel» szemben kétségkívül szívós ellenálló erő rejlik 
magában világi irodalmunk klasszikus hagyományaiban ; de ez ellenállás 
mindenkor alkalmas támogatóra találhat régi és legrégibb — : középkori irodal-
munkban is, melynek eszménye hit, lelki tisztaság és fegyelem, s mely, mint 
a maga korában a vallásos, úgy ma a világi műveltség javára is képes volna 
gerjeszteni és táplálni «a szívnek áhítatját». 

Horváth János. 

KUTAK. «Mély volt a szíved és sötét . . .» 
Áprily. 

Mitőlünk messze elmaradt 
A tarka élet könnyű kacagása. 
Szívünk kútját a nagy Kútkészítő 
Nagyon sötétre, nagyon mélyre ásta. 

Láthatlan hajszálcsöveken 
Magunkba gyüjtünk minden emberkönnyet, 
S fájdalmunk sötét, sziklás talaján 
Átszűrjük tiszta, halk örömnek. 

Nem kínáljuk élővizünk 
Forrás gyanánt, csacskán csevegve, 
De bennünk olykor színig megmerül 
Szomjazó lelkek arany vedre. 

Igy kell töprengő, társtalan 
Kietlenségben rejtve lennünk, 
De ki csendben fölénk hajol, 
Az önnön arcát látja bennünk. 

Én szenvedő költőtestvéreim, 
Úgy-e mégis csak jó minékünk? 
Ki tudja, hány szívet meggazdagít 
Nagy szegénységünk! 

Dömötör Ilona. 
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