
RONAY GYÖRGY:

IRODALOM ÉS LITURGIA A
MAGYAR KORAKÖZÉPKORBAN
Az olyan írók, amilyen a kisebb Szent István legenda tudós szer
zője, a törvényeket egybeíró Albericus, vagy Péter mester, vagyis
"Anonymus": az olyanok, akikben írói vagy inkább tudós öntudat
él, a korai középkorban egyelőre ritka kivételek a magyar írás
beliségben. Amint hogy kivételes körülöttük a környezet, kivételes
közönségük is: a királyi vagy érseki udvar, meg - Anonymus
esetében - a párizsi Szent Genovéva kolostor művelt tudós kö
zössége. E kisszámú választott réteg alatt egy megszámlálhatatla
nul népesebb másik réteg nyüzsög: névtelen szerzetesek és világi
papok százai, akik nemcsak hogy nem írtak, de sokszor egyáltalán
nem is tudtak írni, viszont közönsége voltak e javarészt egyházi
rendeltetésű "irodalomnak", - közönsége és egyben közvetitől is
a hívek, laikusok még számosabb, harmadik rétege felé.

A legendák ugyanis szolgálhattak magányos vagy a szerzetesi
közösségben fölolvasott lelki olvasmányul, de szolgálhattak litur
gikus szövegül is: a legendáriumok mellett bekerültek a lectiona
lekba, vagyis a breviáriumba; így aztán, lectiókra tagolva, mint
hivatalos, a szent ünnepén, s esetleg ünnepének nyolcadában kö
telező imádságszövegek váltak ismertté vagy az egész ország pap
sága előtt, - ha a szent ünnepe országos jellegű, vagy azokban az
egyházmegyékben és szerzetesrendekben, ahol az ünnepet megül
ték. Ezek a szerkönyvek hömpölyögtetik tova évszázadokon át a
legendákat és himnuszokat. Igy lesz lectio-szöveg Szent István na
gyobb legendájából vagy Boldog Mór püspök művéből például; s
így készülhet legenda egyenesen abból a célból, hogy legyen a
szent ünnepére megfelelő officium-imádság, így himnusz azért,
hogya zsolozsmában a szentnek meglegyen a maga külön, saját
himnusza. Ez a helyzet - gyaníthatólag - a kisebb Gellért-legen
da esetében; kezdete ugyanis - "gaudia, que Christi particibus
dies hodierna contulit" - vagy erre vall, vagy arra, hogy szerzője

szentbeszédnek szánta a püspök vértanú ünnepére. Ugyanígy föl
tételezhetjük, hogy Szent Istvánnak egy XIII. századi zágrábi 
M. R. 67 jelű - breviáriumában fönnmaradt himnuszai már jóval
korábban, a szenttéavatás ideje táján keletkezhettek, szintén az
officium számára.

A "mű" tehát ilyenformán az egyháziak közkincsévé lesz, de
nem mint irodalmi alkotás; közönsége sem annak tekinti, hanem
elmondandó, kolostorok, káptalanok zsolozsmáín közösen recitá
landó liturgikus szövegnek. Jellemző, hogy az egyház is, - mint
hogy az áhítat szempontja vezeti, - az esetleges változatok kö
zül többnyire az irodalmilag szerényebbet fogadja el és hagyja
jóvá, - a két Szent István legenda közül például a "majort".

Még így is van azonban e szövegeknek bizonyos "irodalmi"
szerepük. A zsolozsmában a lectio szentírási részletek, zsoltárok
társaságában szerepel. Ha már most a szerző egyenesen az officium
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céljaira készíti munkáját, eleve igazodik annak stílusához és han
gulatához; sőt, a liturgikus tagolódás, a lectiókra oszthatóság műve

szerkezetét is befolyásolhatja: a bibliai példaképekhez való "hoz
zámérés", erények sorrendjében' való haladás bizonyára ebben is
leli egyik magyarázatát.

De a zsolozsma nemcsak ilyen módon "hathat" a legendára.
s viszont is, a legenda az officiumra vagy a mise imádságaira.
mint Szent Imre legendája a miseszövegekre, amelyek kezdetben
egészen általánosak, viszont a Pray-Kódex könyörgésének írója
előtt már "a Legenda szüzí szent]e állott." Az íllető szent ugyanis,
mihelyt szenttéavatása megtörténík, egyben bízonyos fokig típussá
is válik: beleílleszkedik - főként liturgikus kultusza révén - a
szentség nagy, kialakult kategóriáinak valamelyikébe: mártir vagy
hitvalló vagy szűz, és így tovább. Minthogy pedig e kategóriákkal
bizonyos már kész liturgikus hagyomány, "készlet" jár együtt, 
és nemcsak stiláris, hanem, hogy úgy mondjuk: jellemzésbeli is,
- természetes, hogy ez azután visszahat arra, ahogyan az író vagy
himnuszköltő hősét nézi. A hagyomány és a gyakorlat módosítja,
tipizálja az alakot, - kiemeli benne a vértanú, a konfesszor, a
virgó, stb. vonásait. Megfigyelhetjük ezt a már említett Szent Ist
vánról szóló himnusz-füzéren is, ahol szentünk a "rex nredícator
et apostolus" képében áll előttünk, s megfigyelhetjük ugyanígy
Boldog Margit későbbi verses officiumában, mely az önsanyargató
szűzet ünnepli, úgy, hogy - Babits Mihály sza, aival - "a
költő alig látszik rágondolni, hogy magyar királylányról van szó,
akire történelmi hivatás is várhat."

Az a második réteg, amelyben ez az egyházi - és liturgikus
- rendeltetésű - sőt fogantatású - irodalom él, nemcsak ol
vassa, recitálja, hanem bizonyos mértékben közvetiti is .Jrodal
mát" a harmadik réteg, a laikusok, a hívek felé; eszköze ebben a
prédikáció. Ez pedíg már műfajánál fogva sem lehetett egyéb, ha
valamely szentről szólt, mint a szent erényeinek kiemelése, meg
az azokra való buzdítás, az életrajz - és általában bizonyára a
már officiumba beleszerkeszett életrajz - alapján. S ezen a pon
ton is megállapíthatjuk szemlélet és gyakorlat kölcsönhatását. A
legenda szerkesztésébe, s abba, hogyan állítja elénk hősét a ro
mánkori író, belejátszhatott a prédikáció műfaji gyakorlata: a
szerző úgy írhatta az életrajzot, ahogyan az erényeket kiszemel
gető prédíkáciöt írt, vagy mondott volna hőséről; másfelől viszont
az eleve bibliai eszményekre tekintő, olykor már-már példatár
szerű "vita" - életrajz - átvehető "szerkezeti" formát es többé
kevésbbé kész kifejezéskincset nyujthatott annak, akinek prédiká
cíöt kellett tartania.

Egyelőre - s még hosszú időre - természetesen latin kifej e
zéskincset. S amaz említett második, a hívek felé közvetítő réteg
nek "irodalmi" szempontból egyik legjelentősebb tevékenysége
éppen ebben állt: e szólamkincs magyarra való átültetésében, a
magyar nyelvnek - és gondolkodásnak - a keresztény élményhez
és eszmevilághoz való fokozatos hozzáidomításában, - egy még
ugyan nem írott, csak beszélt stílusnak a megteremtésében.

Ez a fontos folyamat egyrészt a prédikáció útján ment végbe,
másrészt - s nyilván kisebb részben - bizonyos szertartási és
egyéb egyházi jellegű szövegekben, imádságokban, ílletve szöveg
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?s imádságfordltásokban, Ez utóbbiakról ugyan a román korból a
Halotti Beszéd inteimén kívül nem maradt fönt emlékünk. meg
létüket azonban föltétlenül bizonyosnak vehetjük. S nem csupán
abból, hogy - mint Horváth János megjegyzi - "ily szövegek
(például a Miatyánk, a tízparancsolat) nagy régisége már igen
késői kéziratokban is feltűnik"; hanein mert a papoknak elsősor

ban éppen ezekre: Miatyánkra, hiszekegyre, tízparancsolatra, hét
szentségre, hét jócselekedetre kellett megtanítaniuk soktatniuk
híveiket, - egy későbbi adat, az 1279-i budai zsinat rendelkezése
szerínt "populum tam majorem quam minorem", vagyis felnőtte

ket és kiskorúakategyaránt; - és ezt nem tehették másként, mint
magyar szöveg alapján és magyarul. Nyelvünk ezekben az elemi
szövegekben mérkőzik meg először a latinnal, bennük kezd 
Négyesy László szavai - "frazeológiánk gyarapodni a bibliai fra
zeológia elemeivel", kezd "a szék jelentése az egyházi nyelv kép
zeteivel megtartalmasodni" - ahogy például a "bírságnap" a Ha
lotti Beszéd monítíöjában az utolsó ítélet jelentését hordozza, -- s
kezdenek a hiányzó fogalmak jelölésére átvett latin, szláv és egyéb
jövevényszavaink mintegy hivatalos szentesítést nyerve meggyöke
resedni.

Nemcsak valószínűnek: természetesnek kell tartanunk, hogy e
szövegeket már igen korán írásba foglalták: összefüggő - s nem
szörványszerű - magyar szöveg leírása ezekkel, illetve másola
taikkal kezdődhetett. Bizonyosan nem nagyobb arányban, hiszen a
középkorí és főként koraközépkorí oktatás alapja nem az írás,
hanem az emlékezés; de akkor is: lehetetlen, hogy például a
Miatyánk, hiszekegy, tízparancsolat írásban meg ne lettek volna.
Emlékünk azonban ebből a kezdetleges "irásbeliségből" csak
egyetlen egy maradt: a temetési szertartás "könyörgése", helye
sebben imádságra való fölszólítása az 1192-1196 közt keletkezett
bencés eredetű misekönyvben, a Pray-ködexban. A temetésen ez
zel a formulával szölította föl imádkozásra a népet a pap; a szö
veg tehát, liturgikus szöveg lévén, hűséges - és nyilván általáno
san használt - fordítása a latin eredetinek, a Pray-kódexban is
megtalálható régi, hivatalos latin "monitio"-nak. A fordítás az úgy
látszik kurtább tagoláshoz, rövidebb mondatokhoz s inkább egy
más mellett futó párhuzamos, mint egymásba kapcsolódó aláren
delő szerkezetekhez szokott magyar beszéddel szemben esetleg
nehézkesnek hathat, "egyetlen nagy komplikált körmondatnak",
mely "aggodalmasan lemásolja a latin alárendelő víszonyításaít" ;
ám ez a latin eredeti recitált szöveg és így, recitálva szinte lélek
zetvételek szerint önként tagolódik, - s e tagolódás kiérezhetö a
magyar fordításban is. Olvasva talán bonyolult, recitált fölmondás
ban azonban, - ahogyan a pap valóban mondta is, - tagolt és
világos.

Sokkal nagyobb, szélesebb körű és mélyebb "irodalmi" sze
repe lehetett azonban a prédikációnak. Ez, mint a nagyobbik Gel
lért-legendából is tudjuk, kezdetben tolmácsolás útján történt; de
- ugyanott olvashatjuk - már a térítés korában is voltak, "kik
írástudók és a magyar nyelvnek szorgalmatos tolmácsai voltak s
'maguk is hirdették a népnek az Isten igéjét", mint ama tíz - vagy
tizenkét - barát közül, kiket Gellért magával vitt Marosvárra,
heten: Albert, Fülöp, Henrik, Konrád, Krátó, Tászló és István.
Beszédeik és általában a prédikációk, természetesen inkább le
hettek oktatások, mint szabályszerűen megszerkesztett beszédek;
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bár azok, amelyeket például Szent Gellért mondott vagy 1074 kará
csonyán Szekszárdon Dezső kalocsai érsek, úgy látszik nem szű

kölködtek kellő retorikai disz nélkül.
Hogy kellett prédikálni s valóban prédikáltak is, számos adat

mutatia. Az esztergomi zsinat 1104 körül elrendeli, hogy a papok
vasárnaponként nagyobb egyházakban az evangéliumot, szentlec
két és hitvallást, kisebbekben a hitvallást és a Miatyánkot fejte
gessék. A Pray-kódex utasításai szerint nagyszombaton a föltáma
dási szertartás végén, virágvasárnap evangélium után, meg teme
tésen is a pap beszédet tart a néphez. S azok a "sermo"-kötetek,
amelyekről a könyvtárakban tudomásunk van, - meg azok, ame
lyekről ma már nem tudunk, - épp úgy szolgálhattak beszéd
minta-gyüjteménynek, mint ahogyan századokkal később Telegdi
vagy Pázmány szánta posztilláit a falvakban tanító jámbor és egy
ügyűbb papoknak.

Magyar nyelvű prédikáció a román korból színtén csak egyet
len egy maradt ránk; a már emlitett Pray-kódexban első össze
függő nyelvemlékünk, a Halotti Beszéd. A temetésszertartásának
része. Előbb leengedték a koporsót a sírba, azután a pap meghin
tette szenteltvízzel és megfüstölte tömjénnel, majd következett a
"sermo supra sepulchrum". (Egy 1496-ból való esztergomi "obse
quiale" is meghagyja a halott fölött mondandö imádságok közt:
"Tunc sermo fiat ad populum".) A eim, mely "azon a helyen .álta
lános útbaígazításként hangzik", arra mutat, hogy általános szokás
volt ilyen "halotti beszédet" tartani; föltehető tehát, hogy azt, ame
lyik fönnmaradt, mintaként használták - Deákiban vagy Boldván,
ahová a kódex készült vagy ahol forgatták, - s vagy magát ezt a
beszédet mondták el temetéseken, vagy ennek alapján hasonlót
mondtak; mert hiszen ha nem minta, nem "formula", aligha írják,
vagy másolják bele a könyvbe. Ilyen minták bizonyára ezenkivül
is forgalomban lehettek; de ez a fönnmaradt egy is tanulságosan
mutatja, hogyan váltódnak át a prédikáció révén a latin közhelyek,
szólamok, kialakult minták magyarra s hogyan teremt a szerkesztő

készség e kész latin szölam és gondolatkészletből új, s immár
magyar művet.

A Halotti Beszéd ugyanis csak igy, szerkezetében, mint kom
piláció "eredeti" - legalábbis eddigi tudásunk szerint, mert nem
lehetetlen, hogy egyszer még előbukkan pontos mintája; - "sza
bad, kivonatos tolmácsolása egy latin sermo-nak, mely a Pray
kédexben mindjárt a mi nyelvemlékünk után következik." Első,

"elbeszélő-elmélkedő" része nagyjából a latint követi, de annak
vigasztaló gondolatai helyett a Genezisnek a tiltott gyümölcsre vo
natkozó intéseit hozza elő; második részben, az imára való föl
szólításban és könyörgésben a halottas liturgia több ismeretes, jó
részt a Pray-kódex Agenda mortuorum-jában is meglévő imádsá
gainak parafrázisát adja. Ez utóbbiban olyan latin szövegek ihle
tik, amelyek "használatban voltak a hazai ritusban s igy önként
adódnak a reminiszenciák eredetijéül" : tehát liturgikus szövegek
nek, azok közhelyszerű töredékeinek magyarra való átdolgozásáról
van itt szó; s ez némi fogalmat nyujthat arról, némi párhuzammal
szolgálhat ahhoz, hogyan .Jiathatott" általában ez a liturgikus
"közhelyanyag" - mondjuk a zsolozsma lectióinak anyaga akkor,
ha a pap például Szent Istvánról vagy a zoborhegyi remetékről
mondott szentbessédet.

A Halotti Beszéd első fele, - említettük, - menetében nagy-
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jában a latin "sermo"-t követi. De nem szöszerint: tömörebb an
nál. A latin nehézkesebben indul neki; két hasonló tartalmú mon
datát a magyar eggyé sűríti. Hasonlóan fogja kurtára a latin kö
rülményesebb fogalmazását is. "Delectabilem domum dederat ei
dominus, scilicet paradisum" - mondja a sermo; s a "fordítás":
"adta vala neki paradicsomót házává". Másutt: a latin elmondja,
hogy Adám evett a tiltott gyümölcsből s benne az egész emberi
nemnek halált evett; egyedül vétkezett, bár egyedül viselte volna
a veszélyt is; de lássuk, mit mond az úr Ezekiel próféta által ...
és így tovább, mondatokon át fejtve ki, hogy csak a fiak foga vá
sik el az apák bűne miatt s ezt mi is tapasztalhatjuk: naponta el
vásik fogunk s keserít a halál keserűsége. A magyar csak kivonata
ennek, de - úgy érezzük, - tömörségében meggyőzőbb, kemény
és szinte megdöbbentő: "Engede ördög intésének és evék az tiltott
gyümölcsből és az gyümölcsben halált evék. És az gyümölcsnek
oly keserű vala vize, hogy torkát megszakasztja vala. Nem csak
magának, de mind ő faj ának halált evék." A latin irodalmibb s
böbeszédűbb; a magyar naívságában szónokibb: szinte nyers s
síma eredeti mellett, ahogya paradicsomból való kiűzetés után a
hívekhez fordul: pokol fészke lett Adám, "mind az ő nernének.
Kik azok? Mi vagyunk. Ahogy ti is látjátok szemetekkel." Ez már
nem is kivonat: ez szinte vázlat, - s valóban vázlat talán a sir
fölött prédikáló pap számára: beszédminta.

Ugyancsak a szentbeszéddel áll kapcsolatban egy másik korai
időrendben a harmadik összefüggő nyelvemlékünk,

1310-1320 tájáról: a gyulafehérvári glosszák vagy helyesebben
distinctiók, a gyulafehérvári Batthyány könyvtárnak egy latin pré
dikációkat, elmélkedéseket meg oklevélformuláriumot tartalmazó,
dunántúli, valószínüleg székesfehérvári ferences eredetű kódexá
ban. A latin beszédek inkább csak vázlatok, - tehát ez is beszéd
gyűjtemény, segédkönyv, "forrásmű" a prédikáló pap számára, 
s "a lejegyző barát a középkori skolasztikusok általános szokása
szerint beszédeinek tartalmi felosztásait (divisio), főbb gondola
tait, vezéreszméit (distinctio) vagyargumentumait helyenként elő

re jelzi és rövid, numerosus, azonos szótagokra végződő, tehát
vers médjára összecsengő, rímelő sorokban foglalja össze". A la
tin vázlatok közül, amelyekhez a magyar distinciók kapcsolódnak,
az első Jézus nevéről, a második Szent Tamás apostol ünnepére,
a harmadik a Megváltó szenvedéseiről szöl. Az első két distinctíé
nak van latin eredetije, ezek szabályos, hű fordítások; a harmadik
önállóan szemelgeti ki a beszéd latin szövegéből és foglalja össze
a feleletet arra a kérdésre: mi az a hat dolog, amely Krisztus
kínszenvedését különösen fájdalmassá tette. E szövegek tehát mint
egy a prédikáló barát dolgozószobájába, "műhelyébe" vezetnek be:
sejthetjük, hogyan váltódik át a latin minta magyarra, hogyan
rögzíti a pap a maga számára elmondandó magyar prédikációja
vezérszavait. Látjuk ezt főként a harmadikban: ott nincs is előtte

lefordítandó latin distinctio, ott önállóan kell eljárnia, "szerkesz
tenie" , illetve vázlatot "átszerkesztenie" magyarra.

Természetes, hogy az ilyen, azonos mondattani formákat kö
vető sorokban bizonyos ritmus van és versszerűen hangzanak; de
azért mégsem versek, s aki a latin distinctiókat lefordította s a
harmadik magyart egybeszedegette, nem "verset" akart írni vagy
fordítani, legföljebb amolyan emlékeztető, - s éppen versszerűsé

génél fogva egyszerűbben megj egyezhető - versíkét, amilyenbe a

419



könnyebbség kedvéért például nyelvtani szabályokat is szokás
..zedni. Gyakorlati célú szövegek ezek; jellemző, hogy Irásmédjuk
is arra vall: "azon{)s kéz más-más alkalommal, esetleg nagyobb
időközökben" vetette papírra őket, - bizonyára akkor, amikor a.
szerző 'lZ egyes beszédekre készült: újévre, nagyhétre és karácsony
előtt, december 21-ére, Szent Tamás ünnepére.

E gyulafehérvári emlék azonban nemcsak azt árulja el, ho
!Uan készült szentbeszédjére a középkori pap, hanem azt is, mí
lyen volt a hívekhez intézett, latin mintát követő magyar prédiká
eiénak a gondolatmenete, gondolatvilága, szerkezete a tizennegye
dik század elsó évtizedeiben. Azokat a prédikációkat, amelyeket a
distinctiók egyberovója mondhatott el, jó száz esztendő választja el
a Halotti Beszédtől. E száz év alatt szellemi életünkben fokozato
san jelentős átalakulás ment végbe. Ezt a Halotti Beszéd meg a
dístinctíök egybevetéséből bizonyára merész kísérlet lenne le
mérni, hiszen a Pray-kódexban megörzött emlék csupán egyetlen
hírmondója egy széleskörű gyakorlatnak s egyből pontos következ
tetést aligha vonhatni az egészre. Annyi míndenesetre kétségtelen,
hogy azok a prédikációk, amelyek vázlatának vázlata a három
gyulafehérvári szöveg, skolasztikus jellegűek voltak; fölvetnek
egy tételt vagy kérdést, azt tüstént részeire bontják, taglalják, föl
osztják; szerkezetük egyszerre világosabb és ágazatosabb. s ugyan
akkor "intellektuálisabb" ; - anélkül, hogya képzőművészet tet
szetős és könnyen tévútra csábító analögíáíval akarnánk élni az
irodalomban, azt mondhatjuk: ez a szerkezet "csúcsíves", s mint
csüesböl, ágaznak alá a tételböl, föltett kérdésből az altételek éji.
pontos sorrendbe foglalt feleletek; az élet szeszélyes sokíéleségét
fegyelmezi, rendszerbe foglalja a logika s a kompozicióban érvény
rejutnak a skolasztikus gondolkodás törvényei. A gyulafehérvári
glosszák ennek a folyamatnak fönnmaradt emlékei s ez legfőbb

történeti jelentőségük. Velük, egy évszázaddal a Halotti Beszéd
után, már a gótika korába értünk, abba a korba, amelyet a román
kori fölvilágosodástól fogva szellemi, társadalmi és nevelés-történet
tényezői, meg irók, közönség, tanítók s tanulók állandó és Iokoza
tos tömegmunkája készít elő.

Rónay György

Jeg,zet. Ez a tanulmány egy készülő magyar irodalomtörténet közép
kori részének kisebb fejezete. Fölöslegesnek érezzük, hogy itt kitérjünk
a fölvetett kérdések és művek irodalmára: az érdeklődő megtalálhatja
ezt Pintér Jenő irodalomtörténetében. Itt csak Horváth János alapvető

művét emlitjük (A magyar irodalmi műveltség kezdetei), mez Kniewald
Károly és Kühár Flóris irodalmi szempontból is igen fontos liturgia
történeti tanulmányait, végül Szilágyi Lóránd döntő kutatásait az
Anonymus-kérdésben.
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