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ELFtLEJTETT fORRÁSOK
Éppen nyolcvan esztendej0, 187t-hetl határozta el a Magyar

Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Bizottsága, hog~· az 1838
1846-ban megjelent, de azóta elfogyott Hég-i j\iagyar Nyelvernlé
kek legfontosabb részeit egy kötetté ell:>-esítvc olcsón megszerez
hető és könnyen kezelhető kötetben ujra kiadja. A szerkesztés
munkáját meg is kezdték 1878-bam A bizottsag azonban rövideseu
belátta: ha csak egy-két nyelvemléket ad ki, még távolról sem
tett eleget kötelességének. Ezért módositotta elhatározását és be
lefogott a Nyelvemléktár kiadásába. A lUUal, it t. oly kitűnő szakem
berek vezették, mint Budenz József, SZ:1l"VUS Gábor és Szilády
Aron, majd később Volf György és Katona Lajos.

Mire 19G8-ban befejeződött a Nyelveiuléktár kiadása, tizenöt
kötetre dagadt. Negyvenhárom kódexet és két töredéket foglal
magában s valóban kincsestára lett a· mohuesi vész elötti és utánr
évtizedek magyarnyelvű irodalmának. A Szentít-ás legrégibb for
dításai, az első magyar F'ioretti, Al'jládhazi Szent Margit legen
dája, a Karthauzi Névtelen hatalmus prúriikaciós gyüjteménye,
amely egyúttal az első magyar "Szcptc.k élete", a fennmaradt
kézzel írott magyar imádságos könyvek, mind kiadásra kerültek
a nagyjelentőségű sorozatban.

A tudomány: nyelvészet, irodalom és Iiturgiatörtéuet renge
teg értéket hozott fiilszínre ebből a hat almás forrásanvaeból. Az
irodalom annál kevesebbet merített belőle, Miut Horváth J áuos
írja, "a szaktudomány körén kívüi má ig is keyesen ismerik... ég
méltányolják érdeme szerint irodalmi THűveltségünk ez alapré
tegét, a Mohácsnál elesett, félezer éves keresztény magyarság
szellemi hagyatékát. Az is bizonyos, hogy a XIX. század költé
szete, mely egyébként formában és tárg~' ban oly szlvesen kereste
a kapcsolatot irodalmi régiségeinkkel l' köztük a latin nyelvű

középkoriakkal: ebből a hagyatékból - nem is Ismerhetvén még
eléggé - keveset szívott fel magúba."

Valószínű, __o tehetjük hozzá, -. hoq-y akkor sem igen mer ített
volna, ha jobban ismeri. A mult század irodalmi közvéleményére
általában erősen rányomta bélyegét előbb Toldy pozitivizmusn,
majd Beöthy Zsolt leplezetlen borzongúsa az aszketikus és misz
tikus életszemlélet magyar irodalmi termékeitől. Ez utóbbi pél
dául a imag'yar széppróza előzményeiről irt .- egyébként kitűnő

- könyvében úgy emlegeti Szent _!\1al'g'Jt(iletét, hogy szinte nem
is tudni, a vezeklőöv komorságától riad-e mev inkább. YrlVY II

misztikus élmények édességétől. S alapjáhull véve Gárdonyi sem
értette meg Margitot. Az "Ist.en rabja;: -1J-IW orvkor óhat atran u]
érezni a századforduló polgárainak idogeukedesét a Marg-Ít-képvi
selte aszkétíkus életszemlélettől.
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A szépirodalorn 8 az irodalmi közvélemény azonban nem
pusztán a korszellemben rejlő okok rniutt nem merített kődox

irodalmunkból, hanem azért sem, lllert nem akadt, aki elvégezte
volna a kódexekben foglalt anyag nél'llZl:H'üt'lítését 8 eljuttatta
volna azt anagyközönséghez.

De van-e értelme és célja; egyáltalán lehet-e a szaktudomány
körén túl népszeriisíteni ezt az irodalmat'? Tud-e velük kapcsolatut
találni a mai ember s tudnak-e mondani valamit ezek az ódon
sorok'l Olvasmány-e, magyar irodalom-p ez HZ irodalom t

A XIX. század irodalomtörténeti közvéleményében benne lap
pangott - néha meg is nyilatkozott - a röstelkedés amiatt, hogy
irodalmunk kezdete idegen szellemű latin egyházi műveltség szel
gai fordítása. Ez a felfogás részben kutatöink kiragadott szöveg
vizsgálataiból származik, részben abból a romantikus megg'yőző

désből, hogy csak az a magyar, amiről kimutatható, hogy sehol
másutt, a világ egyetlen más népénél sem található meg, vagy
ha megtalálható, innen, tőlünk eredt.

Azonban éppen a Iorráskutatasok és az összehasnnlító tudomá
nyok lendítették túl az elfogulatla u szemlőletet II romantikus na
cionalizmus e túlzásán, mely szükségképpeu zsákuteába vezet. Ma
már hovatovább általános Ielfogássú válik, bog'~' nemcsak abban
nyilatkozik meg egy-egy nemzet vagy uél> szelleme és jelleme,
hogy mit teremt, hanem' abban is, lHlg}' az egyetemes emberi
műveltségből mit emel ki. és mit fogar! el II magáénak. Mihelyt
ebből a szempontból nézzük kódexeink illH\i1ság4it, beszédeit, le
gendáit és példáit, egyszeriben eltűuik rójuk az idegen lelkiség
bélyege. H~ tárgyadban az egyetemes kereszténység világát köve
tik is kódexein}" e tárgyak magyarr-á ~;iltal t, Mint ahogyan a
senében az Azsiából hozott ötfok ú' dalls rn mellett magyarnak fo
gadjuk el az újabban kialakult dal lamuuyagot is, ug~-aDúgy a
pogány eredetű bájolás, vagyamagyor szeutek itthon született
Iegeudái nienett magyarrá vált Szeut lirig;fina asszony es Szent
Bernáld doktor imádsága, a kaukázusi eredetű mesemotívumok
mallett Szent Makáríus legendája.

Kódexeink maguk elárulják, bogy II bennük foglalt irodalom
megteremtésében a közösség is részt- vett. l!}J:.irulja stílusuk. Ku
tatóink nem egyszer mulatnak rá, hog}" e szövegek felolvasásra
készültek. Maga a legenda szó is annyit jelent: ..olvasandó", fel
olvasnivaló. A fordító azoknak a szeutekuek az életét ford itotta,
"magyarázta", akik legkedvesebbek voltak annak a kőzösségnek,

amelynek számára fordított. A közösség ott áll a fordító és a má
soló körül és igényeivel irányítja u válogatást. A niáaolók nem
egy helyen azzal ajánlanak valamely szövegnt a másoltatónak,
hogy ..igön szép", "ájtatos szent imádság és igen kedves", .Jdeves
séges, szerelrnetes, gyönyörűséges és igen használatos szép imád
ság." A Winkler kódex Má.ria-siralma végén valamely megható
dott olvasó így kiált. fel: ..Edes anya, boldog anya, virágszülő
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Szűz Mária!" Szent Eufrozina, Fruzsina legendájához a következő
megjegyzést fűzi másolúja. "Valaki szerétettel ez irást olvassa.
nem lehet oly kemény szíve, hogy ájtatosságra, vagy sírásra IUl

induljon." A válogatás mértéke tehát a tetszés volt, Nem csupán
az egyházi, aszketikus, liturgikus, vagy egyéb szempontok, hanem
a tetszés! Ebben pedig a magyar ízlés nyilatkozott meg. Az imád
ságokat, legendákat, példákat nem teológusok, hanem a templom
ájtatoskodó, predikációt hallgató hívői és az ebédlőteremben hall
gató "főkötős atyafiak", sororok számára szedték össze az irók.
fordítók és másolők. A "főkötős atyaf'iak" uem sokban külőnböztek

a templomban ájtatoskodó egyszerű hívőtől, J Mormán csak any
nyiban, hogy egyik-másik olvasni tudolt közűlük, Á tizenhatodik
század elejének beg'ináit nem tudom holmi Iégiesen finom és vér
telen jelenségnek képzelni, hanem jól megtermett szüzeknek, akik
olyanok lehettek, mint most akármelyik tápai, palóc, ,'agy göcseji
jámbor asszony. Ha pedig ezeket megfil;{~'eIJük. mikor imádkoz
nak, ugyanazt az édességes stílust tapasztaljuk szavaikban, amint
a Mária-siralmak vérrel és mézzel teli ízességében.

Minden író és olvasó számára monrl valamit ez az ódon za
matú irodalom. De éppen az imént említettek figyelmeztetnek rá.
hogy küJönösen sokat" mondanak .- helyesebben- mondanának 
a lelkipásztorkodó pap számára: Mlér-t nem merített és merít töb
bet ebből az irodalomból a magvar pasztoráció7

A legelső, amit össze kellett volna állítani irodalmunk ez első

zsengéiből: a Magyar Irnádságosköuvv. Igaz. az utolsó félszázad
igényesebb szándékú imádságoskönvvszerkeszt üi Bosdsich Mihály
tól kezdve Sík Sándorig merítettek a kódexekből. Ezzel azonhan
nem oldódott meg a feladat: hozzúférhetővé tenni a papsáe éi
hívő közösség számára mindazt, amit ll. közér-kor magyarja imád
ságképpen elmondott. Csak eg-y ih-en telje" kiadásból bontakoz
nék ki tökéletesen őseink imádságos egJénis0f{e.

Az imádkozó középkori magyar arcán három fő jellemvonást
lehet látni. Az első, hogy az Istent a zsoltáros magatartásával
szeréti. A második, bogya szenvedő .Tézus sebei biívöletbe ejtik.
.A. harmadik, hogy szíve kertjének közepeben a Boldogságos Szűz

iránti szarelme ragyog.
A magyar zsoltáros nép volt már a reformáció előtt. Az a

szellem, mely a Pray-kódexben 1192-5 között megnyilvánult a
Halotti Beszédben, tovább élt és izzott 1\ magyarl:!ág lelkében. Szíve
mélyén a legmagasabbra vágyik: "Melln:iÍ malasztban teremté
Isten eleve a mi ősünket, Adámct és. II paradiosomot adta neki
házául". Ugyanakkor ott borong benne II lét másik vcglete: "Lát
játok saját szemetekkel feleim, mik vngyunk, bizony csak por ~1I

hamu vagyunk." A lét e kínzó kettí.ífi't>ége: a végtelen magasság
az eszményben és a végtelen gyarlóság az ernber mivoltában, soha
nem múló feszültséggel tölti meg a maA.{}-ar lelket.
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Nem véletlen, bogya teljes zsoltDTrordítil.8 négy kódexünkben
is megvan - (Apor, Dőbrentei, Keszthelvi es Kulesúr), -- sőt öt·
ben, ba a Battyánví kódexet, ezt a katolikus eredetű protestáns
énekeskönyvet is ide számítjuk. A hét bűubánati zsoltár, mely
Nyéki Vörös Máfyás lenyügözően szép Inrdításában ott találhaté
később Pázmány Imádságos könyvében; már a Festetich-kódexbeu
is megzendüh ..J aj nékem; mert harazossá énellenem tettem én
megváltómat és ő törvényét keménysézgel iehuulattam, igaz utat
akaratom. szerént elhagytam és az járatlAu utakon messze és szé
lesen forgottam, minden darabokat és béhatatlanokat által jár~

iam, ."
A zsoltárokat azóta nem egyszer fordították le, Minden kor

nak uiból le kell fordítania őket a mag-R nyelvére. De azoknak
a latinnal küszködő első magyar fordításoknak megvan a maguk
páratlan, nyers szépsége. A Keszthelyi-kódex még így tolmácsólja
a HO-ik· zsoltárt: "Uram, én te hozzád ·l;:ajalték, hallgass meg en
gemet és igyekezzél én szómhoz, mikoron üvöltendele te hozzád]
Uram, jusson teelődbe én imádságom, miképpen temjénfüst me
gyen teelődbe, én kezeimnek Jelemelése leg~'E'n neked estveli ál
domás." A Káldi-féle fordításban ilyelJ illedelmes és jólfésült
mondat lesz belőle: "Uram, kiáltok tehozzűd, hallgass meg engem,
figyelj szavamra, mikor tehozzád kiáltok. Szálljon illatáldozatként
szined elé imádságom és kezem felemelése legyen olyan, mint az
esti áldozat." Sem a Keszthelyi, sem a többi kódex fordítása nem
pótolja Káldit, sem az úiabb zsoltárfordításokat. De az az' "üvöl·
tés" nem csupán nvelvtörténetí ikérdés, nem csupán a ..kiáltás"
régies alakja. Volt abban valami a mai értelemben vett valóságos
üvöltésből. A maevar vallásosság egyik pólusa: az Istennel iküsz
ködő·férfiassúg.Jób és a zsoltáros keserű viadala a goudviseléssel,

Ez a férfiasság recsegve és vcsikorogvu hajlik meg Isten
előtt. Nem a földi élet gyönyörűt;égeit félti Istentől, hanem a
maga eszményeiért viaskodik vele. Nem osun és nem lop az örö
mök kertjéből, hanem nyiltan és egyenes derékkal akarja követni
azokat az emberi értékeket, amelyekről ugy érzi, Isten azért adta
neki, hogy védje, oltalmazza és azéresse őket.

Ez a keménység, mint említettük, R szenvedő Jézlls keresztje
előtt lágyul meg. Krisztust, az Ő szeuvedését azért szereti, mert
reloldja e komor feszültséget. A Halotti Beszéd Iolytatása ott
Tan a Winkler-kódexben: "Emlékezzél keresatjen áldott Jézusról,
ártatlan haláláról, nagy kínvallásárúl, szent vére hullásáról, nyo
morúságáról, kit te érted szenvede ő nag-;r szerelmébűl. _o Régen
paradicsomban valál méltóságbau, Istonnek malasztjúban. nagy
ártatlanságban, aztán teremtődnek esél fogságába, rnikor gonosz
ságodért esél haragjába. Téged onnan kiveté ez gyarló velágba és
siralomnak völgyébe ő nagy haragjába, te nagy bűnödért. barom
hoz hasonla, bogy bűnöd meg'ismervén ez nyomorúságban. 
Azután menyországból tereád tekinte, látván nagy nyavalyádat
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rajtad könyörle, mennyből érted leszálla az Szűznek méhébe, öl
tözék ezerelmedért bizony emberségbe. -- Harminchárom éviglen
teneked szolgúla, nagy nyomorúságban érted megf'árada, lőn te
üdvösségednek szentséges példája és kescrő bűuodnek kegyes meg
váltója. - Te örök fogságodért ő megfogattaték, kegyetlen bű

neidért megostoroztattaték, mennyei koronádért tövissel koron-áz
tartaték, te keserő kínodért keserően kíuxatek. - A kemény ke
resztfának kínját reá 'vevé, ő kínjának helyére nagy kinnal viselé.
a te kegyetlen bűnödért őtet megf'eszejtek, drágalátos szent vérét
érted mind kiönté. - Ó halandó kel'es'l.t~'éJl ezeket megmondjad,
édességes Jézusnak kínját meggundoljad, keaerő szent halálát
szívedbe f'org'assad, hogy halálod idején szent színét láthassad."

Szent Brigitta imádság koszorúja Krrsztus sebeiről,mely benne
van Pázmány imádságos könyvében s Pongr-ácz Estel" Arany Ko
ruuájában, megtalálható már a Gyöngyösi, a 'I'hewrewk, a Gömöri
kódexben és a többi középkori imádságos könyvben. Egymásután
sorakoznak bennük az "Idvezítőnek szent kínjúról és haláláról",
"Urunk Jézusnak életéről és szenvedéseről", "a szent keresztfá
ról" szóló könyörgések, emlékezések és himnuszek. Elmondható:
a passio s azon keresztül Krisztus egész embersége. központi
nagy- lelki élménye, a fiatal magyar kereszténységnek szivét való
jába'n a "szerelem" lágyította meg, amely u szeut keresztről és
Krisztus sebeiről rag-yog a lélek felé. Ezért veszi sorra az imád
kozó középkori magyar Krisztus sebeit és tagjait és ezért fűa

mindegyikhez külön imádságot. A keresztref'eszftés szinte vad és .
rettenetes részletezése, amely tudni véti azt is, hogy rossz helyre
fúrták a szögnek való lyukat a kereszten és Krisztus kezét kötél
lel nyujtották ki, hogy elérje, s arnelv látja, amint villákkal
emelik .fel a keresztet, hogy belezökkenjen a g'ödörbe,mindez ben
ne van már a kódexek passiójában... t:s benne van a X\-III.
század néphez 'hatoló barokk hitszúuokuiuak }Jródikúeíólban i~.

Tehát mikor a kódexirodalom szinte nvoiutalauul eltünt s mikor
egészen új és egészen más indításokból szökkent .Iel ujra a ma
gyar katolicizmus, ugyanazokhoz a Iorrúsokhoz kellett nyúlnia,
ugyanazokat az eszményeket kellett odaállitauia .a hívő magyar
elé. Telek József a XVIII. században hatalmus Mát-ias beszéd
gyüjteményében nagyböjti elmélkedései során Jézus szenvedései
nek ugyanaz a részleiezése tapasztalható, mint a kódexek passi
óiban.

A szenvedő Jézushoz kapcsolódik a Mária tisztelet is. Kó
dexeink tele vannak szebbnél-szebb Máriás imádságokkal. de sehol
sem emelkedik magasabbra a mngyar lélek és beszéd heve, mint
a siralmakban. A Winkler kódex Már-ia-airalmúból ismét a halotti
beszéd komor tüze és drámái ereje CNlW ki. Valóban a magyar
drámai nyelv egyik első emléke ez. De a benne fog'lalt dráma
díszlete a három keresztfa és a káivűrla. Köröskör ül csönd: csak
az anya vergődik a süket .némaságban. f:s hiába ..tél'íti" magát
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az Istenhez, hiába a fiúhoz. Gyötrelmébon a néma vilácot, az élet
telen tárgyakat, mindenekelőtt a keresztfát szólonzatja.•.Látván
azért az keserves anya, hogy az Ő szent fia mindenestől fogva
e1fogyatkozott volna, kezdé leányi könyörgéRt a mindenható atyá
hoz tennye mondván: én mennyei szont atyám és uram, te vá
lasztál engemet jelös szolgáló Ieáuvodrlu és hozzám az angyalt
küldvén, azért mire hagysz el engemet immár és én szükségemnek
idején mire segedeimet nekem nem léqzl Te hozzád. uram, keál
tok teljes elmémmel és teljes szivernmel tehozzád fohászkodom,
kérlek, vedd el az anyát fiával... Él:! látván, hogy az mindenható
atyától meg nem hallgattatnék. téríté magát az ő szent fiához
mondván: Oh, énnekem szerető fiam, hol nekem az öröm, kit hir
dete Gábriel mondván: Idvözlégy malaszttal teljes!" A dráma ott
éri el tetőpontját, mikor a halott fiú nem válaszolván, a kereszt
fához téríti magát a fájdalmas anya: "Oh, keménységes keresz.tfa,
ki lettél ez napon én fiamnak anyja, míre vetted el éntőlem őtet.

Ért őtet ölelgettem vala én karjaimmal, te pedig szorejtottad hoz
zád őtet az kemény vasszegekkel. Én őtet takargatám lágy ruhá
ban, te pediglen öltöztetéd ennen vérének ruháiba, én őtet étettem
én emlőmnek tejével, te pediglen itattad őtet ecettel és epével..;"
A legutóbbi időkig megtalálható halottsiratások, sirató dalok a
Mária-siralmakból indultak el. Mária éppen úgy panaszkodik a
keresztfa alatt, mint akármelyik magyar parasztasszony szerettei
koporsója mellett.

Mária a maga siralmában a hallgató Isten előtt ,'ergődő lé
lek hatalmas jelképe. Ebben kapcsolódik hozzá szarvesen a halotti
beszédhez, az "üvöltő" zsoltárhoz, és a 'szenvedő Jézusról zengő

himnusz férfias bánkódásához, Azukra a tájakra. visz el, a lét
ama rejtelmeielé, ahol töröttszárnvú madárként zuhan le minden
magyarázat. Innen az út mélyebbre nem vezethet - hacsak a
kárhozatha. nem. A magyar lélek meg is fordul itt és újból fel
felé lendül, Mária a nagy fordulópont. A Mária-siralom után ki)..
vetkezik Mária öröme, a Hétfájdalmú után fl Boldozasszouv. Ö
az első, a legközelebbi, aki megváltatott, felemeltetett. Ö 'ért meg
bennünket a legernberibben. A paunszzsoltárt üvöltő férfilélek
megnyugszik a Boldogasszony palástjn alatt.

Bűvös erejű talizmán-szövegek felé hajló imádság nincs kö
dex-imakönyveinkben. Csepeli Sírnou mcster imádsága a nyil és
a láz ellen a Peer kódexben semmiképpen sem bájolás, rnint egye
sek állították, hanem igazi és a szó ;;lzoros értelmében vett népi
szentelmény, mely a llturgikus és puraliturgikus latin szövegekből
a nép mély rétegébe süllyedt,

Középkori imádságaink éppen annyira egyetemesen emberiek
és keresztényiek, mint amennyire igazán magvurok. Népünk, lia
valahol hozzájuk fér, nyomban magáénak ismeri el azokat. Né
hány évvel ezelőtt Radó Polikárp összeszedett egy csokorra való
középkor! imádságot. Több helyen volt alkalmam megfigyelni, ho-
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nan hatottak az imádkozó népre az ői'li magyar áhítat virágai:
nyomban megérezték, hogy az ő lélekzetükből valól

. Mint már említettük, imádságokon kívül legendákat, szabá-,
lyokat, prédikációkat, intelmeket és példákat is tartalmaznak kó
de xe ink. Sajnos, ezekből sem merítettek aunyit, amennyit lehetett
volna, különösen nem a lelkipásztorkodásban,

Talán a legenda-irodalomból népszerűsitettek leg'többet.Jóval
a Nyelvemléktár előtt (l858-ban) TúlI]:}' Ferenc kiadta a Rógi
Magyar Legendák 'I'árát, mégpedig olyan Jorrná ban, hogy a hét
köznapi olvasó is élvezettel olvashatta, Több kitűnő népszerű ki
adás készült a Margit-legendából. Kardos 'l'ibor válogatásában és
átírásában "Legendák könyve" címmel me~jelentegy kitűnő g~'üj

temény, mely mintául szolgálhat: hogyan kell hozzáférhetővé ten
ni nagyközönségünk és íróink számára kódexirodalmunk reme
keit. A magyar szentek legendáit több más kiadváuy is nép
szerűsítette. A legenda-irodalom sikert aratott: megvolt a közön
sége; mégis azt kell mondanunk, vele s általában kódexiredal
munk elbeszélő részével kapcsolatban, amit az imádságok kérdé
sében: az egész anyagot hozzáférhetővékellett volna tenni a nagy
kÖ2.önség számára. Abban is elsősorban a Karthauzi Névtelen mű

"ét, az Érdy-kódexet, a középkórí mng"~"ar katolikus gondolko
dásnak ezt a gazdag térképét. mely prédikációs gyüjtemény is, de
az első magyar "Szentek élete" is, a magvar szeriteknek kimutat
hatóan az elveszett nagy magyar történeti könyv alapjan, készült
legerrdáíval.

A prédikációs példával ugyanúgy vll;r:runk, mint az imádság
g111: kutatóink, irodalomtörténészeink igen korán felhívják a fi
gyelmet rá a mult században, még Beöthy is meghajol sajátos
szépségük előtt, de a nagyközönség alig-alig vett rója tudomást.
Pedig kódexeink és XVIII. századi prédlkáeiöink példatára gaz
dag forrása lehetett volna mind novella-irodalmunknak, mind lel
kipásztorkodó papjainknak. Ez; utóbblaknak évtizedes. panaszuk,
hogy nem jutnak hozzá megfelelő példatárakhoz, Kétségtelen, hogy
e nemben középkori kódexeink nem pótolhatnának egy ob-an 
modernebb - könyvet, mint amilyen Nagy Antal "IIitelemzés
példákban" című derék gyüjtemén~'e volt. Do ahogyan össze le
hetne állítani kódexeirikből a Magyal' Imádságos Könyvet, a Ma
gyar Legendáriumot, ugyanúgy ÖSRze lehetne állítani a Ma1?yar
Példatárat, illetve annak egyik vastag kötetét is, mart a másikat
a magyar barokkpéldakincse tölthetné ki.

A példa, példázat, példabeszéd, vagy ahogy egyik vállfaját ele
in): - különösen barokk népies prédikúeióink - nevezik, "csucla
történet", a legősibb katolikus műíaj. Magának az isteni mes
ternek ,az ajkán szólal meg először, s az ő nyomán az egyház kez
dettől fogva alkalmazta a prédíkáciőnnk ezt a nélkülözhetetlen
eszközét. Mindent fölhasznált, amiről úg~' vélte, alkalmas az isteni
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igazságok kifejtésére, jelképezésére, magyarázatára és megértése
re. Igy vált a példa olyan műfajjá, amelybe míndeu belefér. Té
mák, motivumok vándorolnak rajta keresztűl, Indiából Herkules
oszlopaiig, Egyiptomon, sőt még azon IS túl, valahonnan az at
lantiszi történeti mélységekből Bocaceíóig, Scaakespeareig, vagy
Kisfaludy Károlyig. Vannak például motívumok, amelyeket meg
találunk indiai mesében, aztán a középkcri "speculuHlokban", pél
dagyüjteményekben, aztán egyszerre Ck ak maghallja az ember egy
palóc faluban, jóízűen megmagyarosit.va. Ai ötlet pedig közbevető

láncszemként ott van valamelyik X VIlI. századi prédikációs gyüj
teményben példaként feldolgozva.

A magyar szellemnek különöseu megfelelt a példa. Népünk
szeret "példázódni". Nem a hosszú elbeszélések, hőskölteményék és
regények népe vagyunk, hanem a példaé, anckdotáé és novelláé.
Jókaiig küIföldön legtöbbet kiadott magyar prózaírónk Temesvári
Pelbárt volt. Prédikációs gyüjteményeiból 'nemcsak a magyar kó
dexek írói és fordítói tanultak, fordítottak, hanem Európaszerte
szorgalmasan forgatták a népies hitszónokuk Mátyás király korá
ban és még sokáig utána. Nos, Pelbúrtot is ugyanaz a példázó
kedv fűti: az erkölcsi és természetfeletti igazságot történet, mese
keretében lopni a hallgató és olvasó szivébe. ::\íidőn a Karthauzi
Névtelen, vagy kódexeink többi' ismeretlen írója és fordítója tele
.szórja az általa írott, vagy másolt lapokat példával, nem csupán
általános szokásnak, vagy' divatnak hódol, hanem a korabeli ma
gyal' papok és rajtuk keresztül az akkori magyar hívők igényeit
akarja kielégíteni, lelkükhöz, eszük járásához akar igazodni. Ezt
azonban nem pusztán csak a példák szeretete. jellemzi, hanem az
is, hogy milyen példákat kedvel. A középkori magyar társada
lom, amelynek egyik legjellegzetesebb figurája a pokoljáró 'rar
Lőrinc, szerette és azomjúhozta a kalandot. A példákban is, fl

'Izentek életében is azt szereti, amitől fellobban a fantáziája. Nem
azt nézi, hogy mennyi egyik vagy másik "csudatörténethen a törté
neti hitel, hanem azt, hogy minél rendkívülibb körülménvekkö
~ött nyilvánuljon meg valamely erkölcsi, vagy természetfeleiti
tétel igaza. A Kazinczy- és a Lobkovitz-kódex híres allegóriája az
egyszarvú elől menekülő, szakadék szélén, az alatta leselkedő ször
nyetég felett kapaszkodó emberről, aki megfeledkezik a halálve
szedelemről és a méz után kapkod, nem annyira a keresztény
világszemlélet komor voltát hirdeti, mint inkább a rendkívülit
kereső és szerető fantázia IobogásavLnnen van, hogy egyík-másik
legenda, mínt például Szent Makáriusé a Teleki-kódexben, való
ságos kalandregény.

Korántsem szabad azt hinni, hogy a rendkívülinek és kalan
dosnak ez a szeretete csökkentené a magyar szellem valóságérzé
két. Csák az olyan hősöket szereti, akik fi rendkívülíkörülménvek
között sem vesztik el valóságos mivoltukat s megmaradnak em
bérnek. A természetesben a természetfeletti és a természetfelettí-

191



Paul Claudel

ben a természetes: ez a két jegy adja a küzépkori magyar keress
tény életszemlélet teljességét, ez sugárzik a kódexek legendáiból,
példáiból egyaránt.

A 'ma magyar embere túl van II kőzépkori világfelfog;ison.
A természettudományok hova-tovább még a parasztság életszemlé
letét is átalakítják, amely pedig az első világháborúig szinte
érintetlenül azonos volt a kódexekével. A csudatörténetekben nem
hisz mindent szószerint értelmező gyerekes hittel. De a természet
felettiben a kézzelfoghatóan emberit és a természetes mögött meg
búvó csudálatos és rendkívüli értelmet, tanulságo! továbbra ib
szereti. A "történet" népünk szájában annyit jeleute elbeszélés. A
költői, mélyebb igazságot keresi bennük, nem a tudományos ér
telemben vett történetit.

Ilyen értelemben még a legtárg'yiasabh es legtermészettudomá
nyosabb szellemű ember is gyönyörködhetik ezekben az egyete
mesen emberi és keresetény, de eg:rúttnl a magyar szellem által
tulajdonba vett kincsekben. A nagj'ravág~'ó fráterhen, aki püs
pöknek álmodta magát és addig ialmodot t, míg hasravágódott a
pocsolyában; a fülemülében, mely rászedi a uiadarászt, aki fog
lyulejtette és mikor ez szabadon engedi, kioktatja; a gyóntatni
akaró apácákban, a tapasztalatlan ifjúban, aki előtt az asszonyt
ördögnek nevezték és aki erre kijelentette, hogy neki az ördögök
tetszenek legjobban a világon; a három Iúndzsában, az egyűgyüen

Imádkozóban. akinek a hajából fa nő Aye Máriás levelokkel. a rá
galmazóban, akinek a nyelvén halála utá" kis ördögök lógnak és a
többi hasonlóban valószínűleg a kódexek vilagának embere sem
keresett mást, mint amit mi, mai emberek találunk benne: a
mélyebb, másszóval magasabb értelmet: a középkor nyelvén a
"sensus mysticust". És ahogy ők megtalálták. mi il'l megtalálhat
juk bennük.

MARIAROL' a kereszt tövében azt mondia az e'vanyélium. hO.fJ!/
ott állt, s t a b a t. .Allt, de nemcsak testileg; állt a lelke is, ef'ő
vel, hatalommal, értelemmel, szeretettel telve, sudár-egyenesen, ébe
.Ten és tárt szemmel... Más dolga van a kereszt alatt, mint
·hogy sírjon: az egész Egyház nevében; meluet saját személué
ben képvisel, fogadja a neki szóló tanítást•. katekizmusát; " Ott
áll, szemközt a kereszttel, s jelen van ott, lelkének m'inden képes
ségével a megjelenésre és a [elenlétre, S minden szentmisében.
amit a vilú.q végezetéig mondanak, -- az egyetlen szentf)li~ét a
Kálvária áldozatában, - mivel. a Krisztus van bennük, ott va."
bennük Mária is. amint nézi Krisztust.
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