
KODEXIRODALMUNK ÉS A MISZTIKA
IRTA: FÁBIÁN ISTVÁN

Thienemann Tivadar a «Minerva» 1923-as évfolyamában megjelent Városi élet
a magyar középkorban című tanulmányában ezt írja: «Irodalmi emlékeink el
pusztulásának hite szervesen beleilleszkedik abba a nemzeti nagy lét nagy
temetőjén borongó romantikus történetszemléletbe, mely a pogány magyar
Olimposznak, a honfoglalás hősmondáinak, a magyar naiv eposznak nyom
talan eltűnését siratta ... Ez a fölfogás - talán öntudatlanul - tovább
hatott a középkori magyar irodalom új abb, pozitivista jellegű magyará
zataiban is.»!

Az eddigi felfogás szerint azért maradt korunkra ilyen kevés kódex a
gazdagnak elképzelt középkori irodalomból, mert a török és elemi csapások
elpusztították őket, Thienemann szerint pedig azért, mert nem is volt több,
vagy legalább is sokkal több. Nézetét Jakubovich és Eckhart Ferenc kuta
tásaival támogatja. Az előbbi kimutatta, hogya kódex a középkorban értékes
dolog volt, amit a török elől menekűlők magukkal visznek, az utóbbi pedig
arra mutatott rá, hogy a X-XII. századból sem nálunk, sem Ausztriában
nem maradt fenn oklevél, noha Ausztriában nem volt tatárjárás, viszont a
XIII. század elejéről, «amikor a hiteles helyek fejlődőben voltak», több oklevél
maradt fenn nálunk is, noha a tatárjárás pusztításai még csak azután jöttek.
Folytathatjuk ezt a gondolatmenetet azzal, hogy a törökvész előtti időből

igen sok oklevelünk maradt fenn, sőt a XV. és XVI. század eleji kódexeink is
a török pusztítás előtti időből származnak és egy cseppet sem valószínű, hogy
a törökök csak a XI-XIV. századból eredő magyarnyelvű könyveket pusztí
tották volna el, míg a XV. század végi és XVI. század elejéről származók
iránt nagyobb szimpátiát éreztek volna. Ha fel is tételezzük a kódexek nagy
arányú pusztulását - fel is kell tételeznünk -, valószínűleg mégis inkább
maradt fenn nyelvemlék abból a korból, amikor sokat, szinte rendszeresen
írtak, mint azokból az időkből, amikor egy-két kéziratot készítettek a szer
zetesek.

Az ilyenfajta elmefuttatások arra jók, hogy ama ismeretes nyelvemlékeket
a középkori irodalom hű tükrének - tehát nem magának a valóságnak, csak
hű visszatükröződésének - tarthassuk, hogya tényleg meglévőből indulhas
sunk ki a kódexirodalom tárgyalásánál és ne kelljen ábrándokkal meg a kép
zeletből táplálkozó elméletekkel szélmalomharcot vívni mindenkinek, aki
meg akarja ismerni a kor irodalmát. Mi tehát Thienemann nyomán tényként

l L m. 58-60. 1.
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fogadjuk el, hogy a XV. század előtt magyarnyelvűkódexirodalom nem léte
zett és arra a kérdésre keresünk feleletet, hogy miért nem létezett előbb, miért
csak a XV. és XVI. század fordulója körül alakult ki.

r. Erre a kérdésre két feleletet adtak eddig. Az egyik a romantikus
pozitivista történetírásé, a másik Thinemann Tivadaré. Az első válasz szerint
azért fordították magyarra a középkori szerzetesek a latin szövegeket, mert
nemzeti érzés vezette őket. Eltekintve attól, hogy a nacionalizmus a romantika
egyik hajtása, hogy tehát ez elmélet szerint XVIII., XIX. és XX. századi
szellemi ára;nlat irányította volna az embereket a középkorban, semmivel sem
lehet bizonyítani, hogy a nemzeti szellem mai formájában akkor létezett volna
és magyarul írásra késztethette volna a papokat.

Érdekes, hogy nemcsak politikusok, hanem képzett és eszes tudósok is
bizonyítékokat igyekeztek gyüjteni e felfogás mellett. Szilády Aron Temes
vári Pelbártról írott munkájában ezt a latin szöveget idézi a «De tempore» c.
beszédgyüjternényből: «Errant ergo plures qui difficultatem faciunt in com
muni expositione vulgari, dicentes quodper omnia secundum literalern sensum
debeat pronunciari». Igy fordítja magyarra: «sokan tévednek tehát, akik
fönnakadnak az anyanyelven történő kifejezéseken s azt vitatják, hogy min
dent betű szerint való értelemben (azaz latinul) kell kifejezni». A fordítás jó,
csak a legfontosabb helyeken téves. Ezt afkifejezést «in communi expositione
vulgari» «anyanyelven történő kifejezésekkel» fordítja, noha azt jelenti, hogy
«közönséges népies előadás», a «literalern sensums-ot jól fordítja, de odateszi
zárójelbe: azaz latinul. Szilády tévedése nyilvánvaló: a nemzeti és latin
nyelvű beszéd ellentétét értette ki abból a szövegből, amelyben Temesvári
Pelbárt csak a népies és szakszerű előadásról beszél. A félreértés oka kiderül
az idézett helyhez függesztett jegyzetből : «Tétovázás nélkül felismerhető

e nyilatkozatban a nemzeti szellem azon követelése, mely a francia egyházi
szószékekbőlkiírtotta a macaroni-Iatinságot ; mely már a XIV. század közepén
azt mondatta a németek irigyelhető Tauler-ével, hogy «beszédébe nem fog
többé latin mondatokat vegyíteni, vagy ha igen, csak olyankor, midőn ehhez
értő tudósok előtt beszél».! Tauler sem azért nem beszél latinul - mint az
idézetből kivehető -, hogy saját nemzete nyelvét pártolja, tehát nem a
nacionalizmus vezeti, csak praktikus szempont: hogy megértsék.

Thienemann Tivadar, a másik elmélet szerzője szerint a városi polgárság
megmagyarosodása az oka annak, hogy az egyházi irodalom magyarul is meg
szólal. A ránk maradt kódexek nagyrésze Budán keletkezett és Buda a magyar
nyelvű kódexirodalom kialakulása korában, a XV. század második felében,
magyarosodott meg. Több ezzel összefüggő jelenséget is felhoz (a ferencesek
elterjedése Magyarországon), de a főoknak a városi polgárság megmagyaroso
dását tartja. Kétségtelenül feltűnő e két dolog: a kódexirodalom és a városi

1 Sztlády Áron: Temesváry Pelbárt élete és munkái. Bpest, 1880. M. Tud.
Akadémia kiadása. 30. 1.
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polgárság egyidejű megmagyarosodása, az is bizonyos, hogy külföldön, külö
nösen Németországban a városi polgárság megerősödésének. ha nem is leg
nagyobb, de nagy része volt abban, hogy a vallásos irodalom is kezdett nem
zeti nyelvre áttérni, de a magyar kódexirodalomban semmi nyomát sem talál
juk a városi polgárság hatásának. Ezt az irodalmat Beöthy Zsolt kolostori
irodalomnak nevezte és teljes joggal. Kódexeink tekintélyes része, körülbelül
háromnegyede, kimutathatólag apácák számára készült, tehát egyházi embe
rek készítették egyháziaknak. Vannak kódexeink között imádságos könyvek,
breviárium és prédikáció-fordítások, amelyek már tartalmuknál fogva kizárják,
hogy világiak részére készülhettek volna. Van három imakönyv is köztük,
amelyek közül kettő (Festetich- és Chech-kódex) egy világi asszony, Kinizsiné
Magyary Benigna számára készült, de Kinizsiné sem polgári, hanem nemesi
osztályba tartozik. A harmadik imádságos könyv, a Peer-kódex egy Simon
nevű világi embernek készült; legfeljebb ez az egy tartozhatott polgári osz
tályba, noha semmi okunk sincs arra, hogy ezt feltételezzük.

Kódexeinkben tehát semmi nyoma annak, hogy a megmagyarosodó
városi polgárságnak valamilyen hatása lett volna egyházi irodalmunk magyar
nyelvre való áttérésében. Középkori irodalmunk a kolostorokban élt. Szerze
tesek írták apácáknak, rendtársaiknak, esetleg maguknak. A kolostorok falai
közül nem is került ki a kódex. Ott született, ott használták és amikor a
kolostorból kikerült, meg is halt, csak a késői gyüjtők buzgalma adott új
életet nekik. Ha tehát középkori irodalmunkat meg akarjuk érteni, valamilyen
változás okát meg akarjuk keresni, a kolostoron belül, az egyházi élet keretei
ben kell maradnunk.

2. Az eddigi magyarázatokat nem találtuk kielégítöknek : sem a nem
zeti szellem nem késztethette a szerzeteseket arra, hogy magyarul írjanak,
sem a városi polgárság kialakulása. A középkori egyházi irodalom nyelve a
latin mindvégig. Azonban nemcsak nálunk, hanem külföldön is kialakult egy
időben ennek az általános latin nyelvű egyházi irodalomnak egy-egy nemzeti
nyelvű ága is. Vizsgáljuk meg, mi volt az oka külföldön az egyházi irodalom
nemzeti nyelvre való áttérésének.

A vallásos irodalom a XII. és XIII. században kezd áttérni nemzeti
nyelvre. Az olasz irodalomban az umbriai «laudáks-k, a németben a «Trud
perter Hohelied», a franciáknál szintén az Énekek Énekének egy parafrázisa
a vallásos költészet első nemzeti nyelvű terméke. Prózában clairvaux-i Szent
Bernát prédikációs könyve az első francia nyelvű egyházi beszédgyüjtemény
kortársának, M aurice de Sully párisi püspöknek beszédgyüjteményével együtt.
Az első német filozófiai műveket Meister Eckhart írta, az első német önéletrajz
Seusé-é, az első német levelezés két misztikustól, Heinrich von Nördlingen-től

és Margarethe Ehner-től maradt fenn.!

3 Martin Grabmann: Kulturwerte der deutschen Mystik des Mittelalters. Augs
burg, 192 3. P. 49.
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Az a kérdés, hogy ezek a körülbelül ugyanazon időben, de egymástól
távol keletkező írásművek nemzeti nyelvűsége csak véletlen-e, vagy van
valamilyen közös tulajdonságuk, ami megmagyarázza egyszerre való fel
tűnésüket. Az olasz laudákról egy olasz irodalomttörténeti kézikönyv ezt
írja: «A legtisztább és legmelegebb XII. századi költészet nemzeti nyelven
a vallásos líra, amely az akkor - különösen a népnél - elevenebb vallásos
érzésből születik», «Ugyanez a líraiság mutatja meg .friss erejét Assisi Szent
Ferencben», a középkori misztika egyik legnagyobb alakjában.! Tehát az
olasz irodalom első nemzeti nyelvű alkotásait ugyanaz a szellem hozta létre
a XII. század végén, amely Assisi Szent Ferenc életének hátteréül szolgált
a XIII. század elején: a misztika. A német «Trudperter Hoheliedi jelentő

ségét Gustav Ehrismann így méltatja: «A «Trudperter Hehelieds-ben a XII.
századi misztika nagy kedélynevelő mozgalma jellemző kifejezéseit találta
meg: ahogy az érzelmi élet a legkülsőre irányul, ahogya természetes és érzék
fölötti az istenivel való egyesülés egyedüli vágyába olvad bele, ahogy ez a
vágy az égi jegyes átkarolásában testi élménnyé válik, akinek csókjában a
boldogult világ Üdvözítőjével megbékül. ott az örök világosság vidám napja
ragyog a nyomorúságban tévelygő lélek homályos kamrájába. Ez a német
misztika első könyve és amit ez a nászdal hirdet, az a későbbi német misztika
szelleme is».2 Az «Énekek Éneke» francia parafrázisa szintén «a Krisztus utáni
vágyakozást fejezi ki érzelgős-misztikus nyelven»," mint Grőber írja és Szent
Bernát is a francia misztika első képviselői közé tartozik. Meister Eckhart és
Seuse neve elválaszthatatlan a német misztikátóI. Tehát úgy találtuk, hogy
a vallásos irodalom első nemzeti nyelvű megnyilatkozásai az akkor ébredő misztiká
val vannak összefüggésben. Nem véletlen-e ez, a misztika szellemének ered
ménye-e ez, vagy csak a történelmi adatok önkényes csoportosításából levon
ható játékos következtetés? Hogy erre a kérdésre megfelelhessünk, tisztába
kell jönnünk azzal, hogy mi az irodalmi misztika?

3. A misztika legjobban elterjedt értelmezése szerint az az életmód,
amely hosszas erénygyakorlatok után az Istennel való egyesüléshez, az «unio
mystica»-hoz vezet. A misztika a skolasztika rendszerei után csak életbölcsele
tet nyujtott. Nem akarta tisztázni a fogalmakat, megérteni a világot, csak
életszabályokról beszélt, összegyüjtötte és rendszerezte azokat az erénygyakor
latokat, amelyek az Istenhez vezetnek. Imádság, böjtök, elmélkedések jellem
zik ezeket a gyakorlatokat. Valóban ez a vallásos életfelfogás volt a középkori
misztika magja, de mivel a vallás a középkori élet centruma, ez az új felfogás
az élet minden területén megnyilvánult.

A XII-XIII. századig terjedő skolasztikus vagy bencés középkorban,-

1 Galotti-Alterocca: La letteratura italiana. Bologna, 1924. p. 43.
2 Gustav Ehrismann: Geschichte der deutschen Literatur bis zum Ausgang

des Mittelalters, 3 B. München, 1918. 1922. 1923. II. B. 3!.
2 Gröber: Grundriss der romanischen Philologie. II. B. p. 477.
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ahogy nevezni szokták - a vallásos élet lényege Isten imádása volt. Isten a
Királyok Királya, akit csak hódolat és imádás illet meg, más érzésekkel nem
lehet közeledni hozzá. Ha a hívő valamit akar, akkor sem közvetlenül tőle,

hanem a papság és szentek közbenjárásával kéri, ahogya földi királyokkal is
csak hűbérurainkeresztül érintkezik. A vallásos élet középpontja a mise, amely
nek ragyogó szertartásai ebben a korban alakulnak ki véglegesen, amelyben
a papság mutatja be a hívek hódolatát. A szentmise fényének emelése a kor
egyik vezet ö gondolata. Ezért szorgalmazzák a cluny-i reform után az ének
tanítását, ez egyik oka a kanonoki testületek kialakulásának is. A fényes
szertartásokhoz méltó a templom is. Pompás bazilikákat vagy román stílusú
templomokat építenek, amelyekben a főoltár az épület leghangsúlyozottabb
része, sokszor magasabban is van, mint a hívők részére fenntartott hely, a
templom hajója. A szentmise a hívőktől távol, a szentélyben folyik le.!

Az új korszak, a misztika építészeti stílusa a gótika. Itt már a főoltár

egy szinten van a hajóval és körülötte az apsis falába illesztett fülkékben is
sokszor oltárok várják a hívőket. A gótikus templom megosztottabb. Elmél
kedésre csábító homályos fülkékbe vonulhatnak az ájtatoskodók, nem von
maga felé minden tekintet a főoltár. Nem az ünnepélyes énekes nagymise,
a Királyok Királyának bemutatott hódolat lesz a fontos, hanem az Istennel
való közvetlen érintkezés: az imádkozás, az elmélkedés.2

A Királyok Királyából Krisztus-Vőlegénylesz. Nem kell közvetítés, hogy
Istenhez emelkedhessék a hívő lélek. A legegyszerűbb ember is hozzáfordulhat.
A misztikával a skolasztika intellektualizmusa által tisztelt Isten közelebb
kerül az emberekhez a szeretet kapcsán. Ennek a közelebbkerülésnek egyik
következménye a latin nyelv, a «lingua sacra» háttérbe szorulása. A Királyok
Királyához, aki a bazilikák aranytól terhes mozaikjain merev fenséggel kife
jezéstelenül trónolt, az előkelő és hideg latin nyelv illett, a misztika kedélyélete
azonban közelebb hozta magához az istenséget azzal is, hogy emberibb módon,
reálisabban merte ábrázolni az égieket : emberi kifejezést mert adni a szent
képeknek az olasz trecentóban és a gótika realizmusában." Az ember színvo
nalára leszálló égiekhez a hívő már a saját nyelvén is szólhatott. Igy függ össze
a nemzeti nyelv használata a misztikával, ezért nem kell véletlennek tartanunk,
hogya vallásos irodalom első nemzeti nyelvű termékeit a misztika ihlette meg.

A nemzeti nyelv használatának a másik oka az, hogy a skolasztikus
középkorban nem volt fontos, hogy a hívő megértse azt, amit imádkozik vagy
énekel. A templomban jelenlevő hívek helyett a papság fejezte ki a hódolatot,
a laikusok csak a hátteret adták, mint a küldöttség szónokának. Az egyén

1 Hogy ne kelljen itt és a továbbiakban részletekben is megismételnem maga.
mat, kénytelen vagyok aNakpelet 1933. évf.-ban megjelent cikkemre utalni. (A közép
kor felfedezése.)

2 A g6tikának ez az értelmezése inkább illik a német, mint a francia alkotásokra.
3 Az irodalom és a művészeti stílusok összefüggésére Thienemann is rámutat

idézett értekezésében. (63-64. 1.)
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érzései és gondolatai nem voltak fontosak, elvesztek a kollektivitásban, csak
az összesség számított. A skolasztikus középkorban a vallásos élet is arisztokra
tikus: a hívek rendekbe osztva éltek és helyettük vezetőjük a papság adott
kifejezést hódolatuknak. A misztika a kedélyéletet vette a vallásos élet alap
jának. Mivel azonban a kedélyélet az emberi egyéniségben virágzik csak,
törődni kezdtek minden lélekkel külön-külön. Isten fenségét és hatalmát érez
hette a hívő úgy is, hogy nem értette a szertartás latin szavait és az énekkar
himnuszait, - sőt talán még jobban, mintha értette volna -, de Isten sze
retetét és az égiekkel való kapcsolatait csak úgy ébreszthette fel magában,
ha értette imáit és elméledéseit. A misztikában a hívő vallásossága össze
forrott egyéniségével, élményekből állott, nem szertartásokból. Ez az új szel
lem annyira ellensége volt a szertartásoknak, hogya túlzó misztikusok támad
ták is a külsőséges, szertartásokat hangsúlyozó vallásosságot. Ezért jár a misz
tikával a nemzeti nyelv használata.

Ugyanez az ellentét az oka annak is, hogy a skolasztikus középkorban
inkább a himnuszirodalom virágzott, míg a misztika kedvelt műfaja az elmél
kedés. A bencés középkor logikus, de csekély érzelmi maggal rendelkező him
nuszai hű kifejezői ennek az intellektuális kornak. Az elmélkedések pedig a
misztika egyéni kedélyéletre alapított vallásosságának legjobb eszközei.

Természetesen a misztikának ez a térhódítása nem jelenti azt, hogya
skolasztika és vele az intellektuális vallásosság teljesen eltűnt volna. A közép
korban nem beszélhetünk változásokról és különbségekről mai értelemben.
Ma újításokra és eredetiségre törekszünk, tehát változásokat akarunk elő

idézni. Ezért nagyobb a különbség a modern időkben az egyes korszakok kö
zött, mint a középkorban, amikor az állandóaág, az igazság változatlan volta
volt a főirányelv és amikor az állandóságot az Egyház csorbítatlan tekintélye
őrizte.

4. Ez az új életfelfogás - a középkor szelleméhez híven - új szerzetes
rendekben szervezkedik meg. Ezeket az újabb szerzetesrendeket két csoportba
oszthatjuk: a korai misztikus rendekbe és a későbbiekbe. Az első csoportba
sorolhatjuk a cisztercitákat és valószínűleg a premontreieket is. Szent Bernát,
a ciszterci rend alapítója, még Szent Benedek reguláihoz akar visszatérni, de
e szándék mellett már az új szellem hatja át munkásságát. A fejlődés folyamán
a kolostorok a középkori élet centrumai lettek: hiteles helyek, iskolák. Szent
Bernát ismét a világtól elvonult, remeteéletet élni akaró emberek lakóhelyévé
tette, akiknek főfoglalkozása az imádság, az elmélkedés és az aszkézis. A pre
montrei rendalapítás céljairól biztosat nem tudhatunk, mert Szent Norbert
iratai elvesztek, de a gyakorlatban ez a rend is kivette részét az új felfogás ter
jesztésében. A korai misztika egyik legkedvesebb alakja, boldog Hermann
József, e rend tagja.

Az új szellem igazi megtestesítéje a XIII. század legelején alakult két
rend: a ferencesek és dominikánusok. Mindkettő kolduló-rend, ami annyit
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jelent, hogy már nem a vezető nemesi osztályokra támaszkodik, hanem a leg
szélesebb néprétegekre. elsősorban az akkor vagyonosodni kezdő városi polgár
ságra.! Nem a főurak és királyok által adományozott birtokokból tartják el
magukat a kolostorok, hanem a szegényebb emberek apró ajándékaiból. Ez az
új anyagi viszony az új szellem következménye. A bencések és az eddigi hit
hirdetőkmódszere az volt, amit a pogány magyarság esetéből ismerünk. Az új
hit felülről, a királyi udvarokból terjedt lefelé; ha nem ment símán, hát erő

szakkal. A kor arisztokratikus társadalmi rendszerében magától értetődő dolog
volt a sokkal később is fennálló «cuius regio, illius religio» elv, melynek értel
mében a hűbérurak vallását minden alájuk rendelt jobbágy, szolga és a többi
tartozék követte. Ezért az első hithirdetők, a bencések, beérték a királyi
udvarok és vezető főnemesek megtérítésével. az alsóbb osztályokkal nem sokat
törődtek, mert fölösleges is lett volna velük bajlódni. Az alsóbb néprétegek
igazi megtérítése Nyugat-Európában is csak a XII. század után ment végbe,
amikor a misztikus felfogás szükségessé tette az egyénenkinti meggyőzést,

amikor a vallásos élethez élmény is szükséges lett. A két koldulórend közül a
dominikánusok célja a skolasztikus theológia eredményeinek elterjesztése a nép
körében, tehát a régebbi felfogás eredményeit alkalmazta az új idők szellemé
hez, a ferencesek pedig a misztikus életmódot hirdették, annak követésére
birták rá a híveket.

Ez új szerzetesrendek és a régiek között ez is egyik lényeges különbség.
A régi rendekben azoknak, akik követni akarták a szerzet által képviselt élet
eszményt, be kellett lépniök a rendbe. A kolostorokban aztán rendelkezésére
állottak azok az eszközök, amelyekkel ideáljukat megvalósíthatták. Az új
rendek azonban nemcsak a kolostorokban akarják megvalósítani eszményeiket,
hanem a világban is. Ez az új célkitűzés intézményesen is megvalósul a har
madrendekben. Már a ciszterciták és a premontreiek is felállították a világiak
számára enyhébb szabályokkal és kevesebb joggal ezt a keretet, de igazában
a ferencesek fejlesztették ki. A harmadrenddel a szerzetesség nagy tömegeket
von a kolostor szellemi hatókörébe és ezzel lesz igazán nyugativá a szerzetes
ség, amely eddig magán viselte eredetének - a keleti remeteségnek - ismer
tető jeleit.

5. Nyugat-Európában tehát a XIII. század elején lép fel a két új típusú
.szerzetesrend és ettől kezdve terjeszti el a misztikus életfelfogást. Hozzánk is
betelepedett a két szerzetesrend még a XIII. század folyamán, de ez az első

település még nem jelentette azt a fordulatot, mint Nyugat-Európában.
A magyar viszonyokat illetőleg is a régebbi bencés típus főúri jellegét emeli ki
Thienemann. A bencések, ciszterciták, premontreiek, karthauziak és pálosok
a vezető társadalmi osztályokra támaszkodtak. Tőlük kaptak adományokat,
körükből igyekeztek tagokat szerezni. Az új típus viszont az alacsonyabb nép-

1 Ezen a tényen alapszik Thienemann elmélete.
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osztállyal fonódik össze. «A ferences évkönyvek szerint - írja Thienemann 
az első ferencesek 1218 táján igyekeztek Magyarországba behatolni, de a nép
az időelőtti jövevényeket rosszul fogadta, Jordán testvért tizenötször meg
ütlegelték, kutyákat uszítottak rá, ruháit lehuzták és társaival együtt csúfosan
kikergették az országból. Ez a legendás feljegyzés találóan jellemzi, milyen
bizalmatlanul fogadta eleinte a főúri szerzetesség gyalogjáró koldus testvéreit.
Különösen jellemző, hogy a ferencesek nálunk betelepedésük után szintén a
főnemességgel és IV. Béla udvarával kapcsolódtak össze - első magyar
főnökük II. Fülöp francia király öccse - és csak idővel, a városok fejlődéséve

veszik fel a népies jelleget.s-
Thienemann jellemzését az új szerzetestípus első fogadtatásáról egészen

elfogadhatjuk, csak az utolsó mondat szorul kiegészítésre. A ferencesek két
főágra tagozódtak hamarosan Szent Ferenc halála után. Az egyik conven
tualisok (később marianusok) ága, akik csak a személy szerinti szegénységet
követelik, de megengedik, hogy a kolostornak vagyona legyen, vagyis köze
lednek a régebbi szerzettípushoz.. A másik főág az obszervánsoké (salva
torianusoké), akik ragaszkodnak az eredeti szentferenci elvekhez, a teljes
szegénységhez. Hazánkba rzzo-ben jönnek be az első ferencesek, de ezek
mariánusok. Karácsonyi János2 kutatásai szerint a szigor, ferencesek, az
observansok csak 1448-ban kapnak külön magyar vikariátust, de akkor hama
rosan elterjednek az egész országban, különösen a Hunyadiak pártfogása révén.
Tehát a frencesek nem «a városok fejlődésével veszik fel a népies jelleget»,
hanem a szigorúbb ágazat betelepülése jelent bizonyos demokratizálódást.

6. Hazánkba a XIII. és XIV. századi nagy misztikus fellendülésnek csak
a külsőségei jutnak el, de ezek alkalmazkodni kénytelenek a magyar viszonyok
hoz. Csak találgathatjuk, hogy milyen lehetett a magyar vallásos élet ebben a
kétszáz évben és csak nagyon is elvont magyar tulajdonságokat alkalmazhatunk
erre a korra. Az egyik ilyen magyar tulajdonság, amely megakadályozhatta
a nyugati eszmék térhódítását, a közismert magyar konzervativizmus. Az
újításoktól félő magyar paraszt megveri a segítségére siető Jordán testvért,
mert ez a szerzetes kér tőle és szépen szól hozzá, az általa ismert szerzetesektől
pedig adományokon kívül csak parancsokat szokott kapni. Az alacsonyabb
néposztály még nem érett a misztikus vallásos felfogás demokráciájára, még
nem annyira vallásos, hogy hajlandó lenne vallásáért áldozatot is hozni. Ezért
az új rendek is oda fordultak, ahonnan támogatást kaphatnak: a főurakhoz.

A másik oka ennek az elmaradásnak az is lehet, hogy a magyarság nem
alkalmas talaj a misztika számára. Makkai Sándor írja a «Magyar faj sorsa»
című művében: «... a magyar faj a vallásnak elsősorban és túlnyomólag az
etikai oldala és programmja iránt fogékony, ... vallási élete tradícionális és

l L m. 62-63. 1.
2 Karácsonyi János: Szent Ferenc rendjének története Magyarországon 17II-ig.

Bpest, 1923-24. M. Tud. Akadémia kiadása. JI. k.
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pedagógiai úton táplálkozik s a közvetlen hitélmény, a személyes, lelketrendítő
vallásos konvulzió, a látnokok és próféták vallása nem kenyere ... A költők,

akik a faj virágai, óriási egyöntetűséggel tesznek bizonyságot arról, hogy a
magyar faj a misztikum iránt nem bir eredeti fogékonysággal, hogy a lelkiség
nek az a finom és legmélyebb gyökérszála, amely az embert az emberfeletti élet
titokzatos nedveihez személyszerint kapcsolja oda és az önmaga felé emelkedés
szenvedélyes szomjúságát elégíti ki, a legritkább jelenség a magyar talajons.!

Oka lehet ennek a késlekedésnek az is, hogy Magyrországon a keresztény
ség még új volt a XIII. században, a misztika elterjedéséhez pedig a régebbi
skolasztikus vallásosság elfáradása, leülepedése szükséges. Akármi volt is az
oka ennek a késlekedésnek, az bizonyos, hogy megvolt. Bizonyítja a ferences
rend szigorúbb ágának, amely igazán képviseli az újításokat, későbbi betele
pedése és bizonyítja a magyar nyelvű egyházi irodalom későbbi fellépése is,
mert ez is egyik következménye a misztikus vallásosságnak.

Hozzánk a misztikus vallásosság csak a XV. század közepén érkezik meg.
Ennek oka nemcsak az obszervánsok betelepedése, hanem a minden szerzetes
rendben fellépő reform is. A XIV. században és a XV. elején a vallásos élet
ellanyhult egész Európában, így nálunk is. A XV. század második felében az
egész keresztény világban általános reformálás kezdődik, amely elsősorban a
szerzetesrendeket érinti. Ez általános reformmozgalom Magyarországon is
hatalmas pártfogókra talál a Hunyadiak - János és Mátyás - személyében.
Ezeket a reformokat Horváth János foglalja össze «A magyar irodalmi művelt
ség kezdetei» cÍIDű könyvében és egyik értekezésében.2 A frencesrend mindkét
ága (a conventualisok az obszervánsok példájára, mert elveszítették volna
minden kolostorukat), a domonkosok és a premontreiek fogadták el a szigorúbb
fegyelmet.

Reformkísérletek a többi magyar szerzetesrendben is vannak, de ezek
sajnos csak kísérletek maradnak. A régen nagy feladatot teljesítő és gazdag
bencésrend ebben az időben igen szomorú állapotban van. A bencések nagy
monográfiájában leírja Zoltványi Irén, hogy a rend annyira elszegényedett,
hogy I48o-ban tíz szerzetes élt csak Pannonhalmán és húsz év mulva ugyan
csak tíz tagból álló konvent választotta meg Tolnai Mátét apáttá. Tolnai Máté
is reformokba kezdett, de ilyen szerény eszközökkel nem volt elég ideje a
mohácsi vészig, hogy eredményt is tudjon elérni,"

Ugyancsak kísérlet maradt a ciszterciták megreformálása. Itt a reformot
Hunyadi Mátyás kezdeményezte, akinek - mint Békefi Remig írja - «szemet
szúrt azon meglazult fegyelem és tengődő élet, melyet néhány hazai ciszterci
kolostorban tapasztalt.s Kezdeményezésére már I478-ban elrendeli a rendi

1 Makkai Sándor: Magyar fa sorsa. Kolozsvár. 1927. 100-101. 1.
I Horváth János: Középkori irodalmunk történetéből. Napkelet, 1930., okt.

913-33. 1. Ez a cikk részleteket közöl az idézett könyvből.

3 Zoltványi Irén: A pannonhalmi Szent Benedekrend története. A magyar
országi bencés irodalom. III. k. 306. 1. Bpest, 1906. Steph,
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nagykáptalan a reformot, de a kolostorok - kűlönösen a vezető szerepet
betöltő pilisi apátság - ellenállása rniatt, a reform annyira elhuzódik, hogy
még 15Io-ben is csak arról kapunk feljegyzést, hogy II. Ulászló király bizto
sítóiratot ad ki a reformálással megbízott apátoknak.!

7. E reformok idejében a misztika Nyugat-Európában a legszélesebb
rétegekben is elterjedt és körülbelül az lett a sorsa, mint minden szellemi áram
laté, amely a kis kezdeményező, vezető csoportból leszáll a néptömegekbe.
Csak amíg kisebb körben ismeretes valamilyen új gondolat, csak addig marad
meg tisztán, csak addig tudják a gondolat megvalósításának eszközeit igazán
a cél alá rendelni, csak addig munkálkodnak öntudatosan a gondolat érdeké
ben. Minél szélesebb körben terjed el az új eszme, annál inkább alkalmazkodik
a praktikus hétköznapokhoz. annál inkább ragadja meg a tömeg figyelmét
valamilyen részletben való alkalmazása a gondolatnak, annál inkább felejtik
el, hogy mi is tulajdonképpen a cél: a legtöbb embernek fogalma sincs róla,
hogy milyen szellem egyik megnyilvánulása az, ami után fut.

A XV. század második felében és a XVI. elején, - a magyar szerzetes
rendek megreformálása idején - ez utóbbi stádiumban van a misztika Nyugat
Európában. Nem tudják az emberek már, hogy a misztika elveit valósítják
meg a gyakorlatban, amikor nemzeti nyelven és magukban imádkoznak, amikor
elmélkedéseket olvasnak, amikor egyszerűbb istentiszteleteket látogatnak,
amikor Istent nemcsak imádják, hanem szeretik is, amikor Jézust és Szűz

Máriát fokozottabb tiszteletben részesítik.
A magyarországi reformok állandó sémája az, hogy a nyugati intenzí

vebb vallásos élethez igyekszenek igazodni. Az 1450-15IO-ig fellépő reform
mozgalmak mind a nyugati központ sürgetésére, egy-egy generális káptalan,
nyugatról érkező vizitátorok munkájával indulnak meg, amit aztán hazai
tényezőkis elősegítenek. Vagy ha hazulról is indul ki a reform, mint a domonko
soknál, ahol Hunyadi János kezdeményezte, a minta és a végrehajtók mindig
nyugateurópaiak. Mivel a reformátorok mintaképe Nyugat-Európa, azt hoz
zák be hozzánk, amit ott igazi és jó vallásosságnak tartanak: a misztikának
ezeket a lecsapódásait, késői eredményeit. Ezt a megfakult és forrásaitól
messzejutott misztikát még az ilyesmitől huzódozó magyar nép is befogad
hatta.

Valószínűnek tarthatjuk tehát, hogy e reformokkal Nyugat-Európából
a késői misztika ámlött a magyar kolostorok szellemi életébe. Horváth János
fentebb említett tanulmánya szerint a magyarnyelvű kódexirodalom e refor
mok következménye: «••• kódexirodalmunk fellendülésének közvetlen okát a
két szerzetesrendnek (ferences és domonkos) a Hunyadiak korában végbement
s részben megismételt reformjában kell látnunk. Az ab ovo szigorúbb felfogású
obszervans ferencesek példájára az elvilágiasodás visszaszorítása, szegénység,

l Dr. Békefi Remig: A pilisi apátság története. (II84-4 41.) Pécs, 1891. 271-72.1.
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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 u. n. kódexirodalmunkat». (Napkelet,
1930. 920. 1.)

Tehát három szerzetesrendben - Szent Ferencében, Domonkosében és
Norbertéban - eredményes volt a reform, míg a másik két nagy rendben
(bencés és ciszterci) az újítások nem tudtak gyökeret verni. Timár Kálmán
kódexeinket abból a szempontból csoportosította, hogy melyik szerzetesrend
tagjai írták. Felosztása szerint a magyarnyelvű kódexirodalomban éppen ez a
három szerzet volt a legtevékenyebb. A ferencesekhez fűződik 34 kódex, a
domonkosokhoz 17, a premontreiekhez 6 vagy 7.1 Ezenkívül még méhány
kódexet köszönhetünk a pálosoknak, karthauziaknak és világiaknak, de egyet
len egyet sem a cisztercitáknak vagy a bencéseknek. Az adatok ilyen egymás
mellé sorakoztatásából tehát az a tanulság, hogy azok a rendek írták a magyar
nyelvű kódexeket, amelyek befogadták a reformot és vele a misztikát, amely
nek egyik legfőbb követelése, mint láttuk, a nemzeti nyelv használata, illetőleg

az imádság megértése.
8. Most az a kérdés, hogy magában a kódexirodalomban is találunk-e

jeleket, amelyek arra mutatnak, hogy a misztika hozta létre a középkori
magyarnyelvű vallásos irodalmunkat. Horváth János vetette fel azt a szem
pontot egyik akadémiai előadásában (ez az előadás is később megjelent köny
vének egyik részlete), amely azt vizsgálja, hogy az olvasóközönség milyen a
kódexirodalom korában. Szerinte az olvasók két főtípusát különböztethetjük
meg ebben a korban. Az egyik típusban a többség csak hallgatja a felolvasót 
ezt az olvasmányt nevezi «leckés-nek, a másik típus magában, cellájába vagy
máshová elvonuló olvasó - ezt nevezi Horváth János «szabad olvasmánynak.»
Ez utóbbiban látja a mai modern olvasó ősét. Ez a második típus a modernebb,
az újabb a középkori kolostorok életében is. A bencés szellem az olvasásban
is csak a kollektív formát ismerte: az egyik szerzetes felolvasott, a többi hall
gatta. A skolasztikus középkorban az olvasmányok célja szórakoztatás, tanulás
vagy Isten dicsőítése volt, de nem ismerték az olvasmányt, mint gondolat
ébresztőt, mint az elmélkedés kiindulópontját. Ez a misztika olvasási formája.
Mivel mindenkinek más-más gondolat mozgatja meg elméjét, más-más részlet
ébreszti fel érzelmeit, a misztikus olvasási forma az egyedül, a magányban való
olvasás.

Kódexirodalmunkban több olyan könyvet ismerünk, amelyet határozot
tan egy személy használatára állítottak össze. De a nem kifejezetten egy olvasó
számára készült könyvet is használhatták a kolostor tagjai külön-külön is.
Kétségtelen tény, hogy az egymagában való olvasás ebben az időben már
elterjedt nálunk.

1 Timár Kálmán: Magyar kódex-családok. Irodalomtörténeti Közlemények.
1927-29.
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A másik ilyen misztikára mutató jel az, hogy kódexeink legnagyobb
része apácák számára készült. A skolasztikus középkor a vallásos életben csak
kis teret juttatott a nőknek. Ez az intellektuális vallásosság inkább a férfiaknak
kedvezett. A kedélyéletből kiinduló misztikus vallásosság hatása alatt lettek
csak fontosak az apácakolostorok is. Erre mutat az a tény is, hogya bencések
nek nem voltak apácáik, a misztikus rendek ellenben hamarosan befogadták
a második rendbe az elmélkedést és erénygyakorlatokat kereső nőket. A feren
ceseknek, domonkosoknak, premontrieknek hamarosan megalakultak apáca
zárdáik. A misztika történetének legszebb lapjairól nem is hiányoznak a szent
életű apácák nevei sem. A vértanuságot szenvedő női szenteket kivéve az
igazán nagy szent asszonyok és általában a női szentek nagy tömegben csak
a misztikával kezdenek szerepelni. Ha túlozni akarnánk, azt mondhatnánk,
hogy a skolasztikus középkor férfias vallásossága után, a misztika a nőknek

adta át a vezetést.
Hogy a magyar kódexirodalomban olyan nagy szerepet játszanak az

apácák, eddig azzal magyarázták, hogy köztük többen voltak, akik nem tudtak
latinul, mint a férfiak között, ezért fordították különösen számukra a kódxeket.
Ez azonban csak egyik oka a fordítások létrejöttének, mert az apácák a XV.
század előtt sem tudtak latinul, mégsem fordítottak és másoltak nekik. A for
dítások akkor kezdődtekmeg, amikor fontos lett, hogy mindenki megértse azt,
amit imádkozik és amikor a nők vallásos életét is fegyelembe vették, azaz,
amikor a misztikus életmód elterjedt nálunk is.

g. A nyugateurópai misztika kedvelt műfaja - mint láttuk - az elmél
kedés volt. K6dexeink legnagyobb részét is elmélkedések töltik ki. Középkori
irodalmunk eddigi kutatásában a legmostohább sors éppen ennek a műfajnak

jutott, ezért csak az látja meg nagy elterjedettségét, aki végiglapozza a Nyelv
emléktár tizenöt kötetét. Pintér Jenő IgzI-es kétkötetes Irodalomtörténetében
ZI olyan kódexet sorol fel, amelynek jellemző színét az elmélkedések és imád
ságok adják meg. Ezenkívül még II kódexben fordul elő elmélkedés evangé
liumrészletekkel, prédikációkkal és legendákkal vegyest. Csak 15 olyan
kódexünk van, amelyben egyáltalában nem fordul elő ez a műfaj. Ez elmélke
dések forrásai Temesváry Pelbárt, Herolt János német dominikánus és Seuse
meg Kempis, ismert misztikus szerzők.!

Nemcsak az elmélkedést tartalmazó kódexek nagy száma mutatja e
műfaj uralkodását kódexeinkben, hanem az is, hogy a többi műfaj fölé kere
kedik. Legtöbbet szenvednek ezáltal a himnuszfordítások, de a prédikációk
sem menekülnek meg. A Tihanyi-kódex másolójáról jegyzi meg Voll György,
hogy «legendáján, példáin és imádásain kívül prédikációját is olvasmánynak
szánta.i Közönségét nem hallgatónak, hanem olvasónak nevezi a másoló. Az

l Lásd Vargha Damján értekezéseit és Pusch Ödön: Vallásos elmélkedések
kódexeinkben. Kolozsvár, 1910. Valamint Katona Lajos bevezetése a Nyelvemléktár
XV. kötetében.
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olvasásra szánt és olvasott prédikáció meg az elmélkedés között pedig édes
kevés a különbség. A prédikációból tehát olvasmány, elmélkedés lesz, mert a
kornak ez a szükséglete,

Még jobban meglátszik ez elmélkedéssé való átalakulás a himnuszfordí
tásokon. Volf György írja a Döbrentei-kódex elé irott bevezetésében: «Nekem
az a nézetem, hogy régi himnuszfordításaink közül azok, melyek nem rímesek,
még ha a szótagszám megtartásán fáradoznak is, versszámba alig vehetők.

Maguk kódexíróink annyira nem nézték verseknek, hogy egyetlen egy rímtelen
fordítást sem hagytak egynél több kéziratban reánk; ellenben rímes himnuszt,
eredetit és fordítottat, két-két kódexben. A rímtelenek ahány kéziratban, annyi
féle fordításban, maradtak fenn. Tehát egyik fordítás sem vergődött csak annyi
elismerésre is, amennyire kétségkívül a mondott rímes himnuszok emelkedtek.
Templomban való éneklésre bizonyára nem is készültek, hanem csak olvasásra
és egyszerű elmondásra..... Rímtelen himnuszfordításaink tehát véleményem
szerint ritmikus imádságokul, részint pedig magyarázatokul készültek, hogy
a deáktalan apácák értsék a templomban énekelt latin himnuszokat és így
egyszerűen csak elmondásra és elolvasásra voltak szánva.» .

Volf Györgynek abban valószínűleg igaza van, hogy ezek a fordítások
nem készültek versnek, de abban téved, hogyelmondásra szánták őket, hiszen
a karban való imádkozás még ma is latinul folyik még az apácakolostorokban
is. Ezekkel a rímtelen fordításokkal a himnuszokból is imádság lesz,! vagyis
a bencés középkor kedvelt műfaját a misztikus korszak a maga kívánságaihoz
formálja azzal, hogy lefordít ja nemzeti nyelvre és elveszi verses formáját.

A kódexek fordítója vagy másolója nem verset akart adni olvasóinak,
hanem imádságot, ezért volt figyelmetlen a másolásban ; nem törődött sem
ritmussal, sem szótagszámmal, sem rímmel. Erre mutatnak a kűlönböző betol
dások is, amelyekkel a középkori szerzetesek elég bőkezűen bánnak. Horváth
János kétféle ilyen «betoldót» különböztet meg: «Vannak okoskodó másolók,
átírók, akik a másolásukra bízott szöveget nagyon is meg akarják értetni s
ebbeli pedáns túlbuzgalmukban kötőszót, igekötőt, ragot, személynévmást
dugdosnak a szövegbe, hogy semmi megértető viszonyítás ne maradjon benne
kifejezetlen.. Ily értelmező törekvésnek tulajdonítandó a Katalin-legenda
középső, teológiai fejtegetéseket és vitákat tartalmazó részének nagyobb
arányú szövegromlása ( ...), szemben az elbeszélő részek viszonylagos épség
ben maradásával.i

A betoldók másik fajtája közelebb visz bennünket a vallásos élet kedély
beli elemeit hangsúlyozó misztikához. «Vannak érzelmes másolók, - mondja
Horváth János -, kik tehetetlenek a szép, áhítatos, magasztaló jelzők pazar
lásában. A Salve mundi-nak Thewrewk-kódexbeli másolója nem egyszer ily

l Horváth Cyrill is megállapítja ezt a «Középkori magyar verseink» bevezetésé
ben. A mi szempontunkból nem fontos, hogy a rím teszi-e verssé a fordítást, vagy
egyéb tulaj donságai.

VIGILIA 65



66

ömlengő toldalékokkal árasztja túl a vers medrét ; «Édes uram» helyett «Édes
uram jó J ézuss-t ír ; e helyett, hogy

Én Istenem és én váltóm
mondhatalan mindön nagy jóm

ily telhetetlenül buzog:

Én édes uram én édös Istenem és én édes megváltó Jézusom
ki vagy mondhatatlan minden nagy jóm,

az aztán őt egyáltalán nem érdekli, hogy a nyolc szótagos első sorból 21, a
másodikból 10 szótagos lett.

A Salve mundi Chech-kódexbeli változata egyik sorában csak ennyit
mond: «Könyörülj és engemet láss» ; a Thewrewk-kódex így duzzaszt: «Könyö
rülj én édes Jézusom, ki teljes vagyok nagy sok számtalan bűnökkel, És enge
met láss ez te kegyes szent szömeiddel». Az «0 crux condignat fordításában
is - «0 Dycheo kegelmes meltosagos kerestlu - a két első jelző nyilvánvalóan
ily ömlengő toldaléke.!

Középkori verseinkkel is olyanformán vagyunk, mint az egész kódex
irodalommal. Azon csodálkoztunk és annak kerestük okait, hogy miért csak
a középkor végéről maradt ránk magyarnyelvűkódex, noha inkább azt kell
megmagyaráznunk, hogy miért is írtak egyáltalában magyarul. Középkori
verseinknél sem azt kell keresnünk, hogy miért romlottak el a versek, mert nem
romlottak el, hanem nem is akarták versnek fordítani vagy még inkább másolni
őket, inkább csodálkozzunk azon, hogy akadt néhány fordítónk, aki megtar
totta a verses formát, amikor a kor ízlése prózai elmélkedést kívánt, vagy ami
még csodálatosabb, hogy akadt néhány másoló, aki tiszteletben is tartotta ezt
a ritka formát.

A latin himuszokból tehát a fordítók vagy másolók imákat szerkesztettek,
mert a misztika útjait járó hívőnek elsősorban imádságra van szüksége, nem
énekre; vallásos élete belső, nem kíván érzelmeinek külső kifejezést is adni.
Ahogyan a prédikációból olvasmány lesz a misztika hatása alatt, a himnuszok
is imádságokká és elmélkedésekké alakulnak át a fordítók és másolók kezén.

10. Kódexeinkben igen sok misztika felé vezető nyomot talál az olvasó.
Az érzelgős bevezető sorok, amelyek a misztikus lélek odaadó szeretetével szól
nak Jézusról és Szűz Máriáról, egyáltalában nem ritkák. A Winkler-kódex
például így kezd el egy éneket: «Úr Jézusnak nevébe kezdetik szent ének, ki
dícséri szűz Máriát és az Ő szerit fiát. Igen édös a jóknak és az tiszta lelköknek».
Ez az olvadékony hang a misztika sajátja. Ilyen misztikus gondolkodásból
eredő stílussajátságok a Horváth János által megállapított halmozás és divina

l Horváth János: A középkori magyar vers ritmusa. Berlin, 1928. Voggenreiter.
98-99. 1.
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dulcedo is. Ezen a téren, kódexeink stílusa területén a további kutatásnak még
tág és hálás területe nyílik.'

A kódexek sok szerzője is a nagy misztikusok közül való. Szent Bernáttól
Fezdve Seusen, Szent Bonaventurán és Kempis Tamáson át egészen Szent
Ferencig, minden nevesebb misztikus szerző megtalálja fordítóját, kivéve ter
mészetesen a túlzó és eretnekség gyanuja alatt álló Meister Eckhartot és körét.
A legendák közül is az általánosan elrerjedt és legnépszerűbb régebbi szent
történeteken kívül szívesen válogatják ki a misztikus szentekről, de mindenek
fölött a XIII. század óta kűlönösen nagy tiszteletben részesülő Szűz Máriáról
szólókat. A magyar Margit-legenda misztikus vonatkozásairól doktori érteke
zés készült: Kozma Erzsébet kereste ki Margit életéből a misztikus elemeket.P
Kastner ]enópedig egy Boldog Margitnak tulajdonított olasz munka életrajzát
írta meg, amely «Szent Bonaventura misztikus filozófiájának népszerű fejte
getését adja árpádházi boldog Margit szájába." Mályusz Elemér is megkereste
a Margit-legendában a miszticizmus világképét. (Károlyi-Emlékkönyv.)

Azonban bármennyire is a misztika felé vezető nyom, a magyar kódex
irodalomban nem öntudatos ez a világnézet. Nálunk nem a misztikus világnézet
terjedt el, hanem ennek külföldön létrejött eredményei. A magyar kódexíró
nem tudja, hogy a misztika stílusát veszi át, amikor szeretö odaadással ír
Jézusról vagy Szűz Máriáról, misztikus szerzőktől sem azért fordít szívesen,
mert elv szerint többre becsüli őket, mint a régebbieket. Azt fordítja le, ami
a korabeli latin irodalomban a legkedveltebb olvasmány. Anominalista Temes
váry Pelbárttal együtt bekerülnek kódexeinkbe a misztikus szerzők is. Magya
rul sem azért ír, mert tudja, hogy a misztika élményen alapuló vallásosságot
követel, hanem mert a XV. század közepéri meginduló reformmal kapcsolatban
megtudja, hogy külföldön nem elégszenek meg azzal, hogy ledarálják az imád
ságot, hanem fontosnak tartják azt is, hogy mindenki meg is értse. Hogy ezt
a célt szolgálják, külföldön nemzeti nyelven is írnak a latin mellett, hát fordít
ő is magyarra. Hozzánk a misztikának csak az eredményei jutottak el, maga
a mozgalom forrongásaival, szélsőségeivel. elmélyüléseivel és extázisaival a
magyar szellemi életben ismeretlen. Ezek a késői eredmények talán lényegtelen
apróságok annak a szemében, aki az európai kultúra történetében akarja
elhelyezni ezt a szellemi áramlatot és felmérni óriási hatását, számunkra azon
ban ezek a távoli partokhoz ütődő, elkésett kis hullámfodrok is nagyon becse
sek, mert velük kezdődött el a magyar irodalom.

l Horváth János: i. m. 99-100 1.
I Kozma Erzsébet: A misztika és Boldog Margit. Vál, 1930.
3 Kastner Jenő: Együgyű lelkek tüköre. Egy középkori legenda életrajza.

Minerva. 1929. 245-283. 1.

Solo V.I G III A 67


