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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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