
Radó Polikárp

MÁRIA A" KÖZÉPI{OR-VÉGI
KOLOSTORI IRODALDMBAN

Egészen meglepő. milyen intenziv szerepe van a boldogságos Szűznek a
magyar középkori irodalom gyönyörű kivirágzásába'n, amelyet kolostori iro
dalomnak nevezünk Horváth János nyomán.' "Az 1500-as évek tájékán meg
lepő jelenséget tapasztalunk: Út a könyvnyomtatás kezdőkorában, mintegy
megszervezetten toppan elénk kézzel irt magyar kódexek tömegei humaniz
mus és reformáció határmesgyéjén s a latinnyelvű irodalmiság tetőpontján,

kivirul a középkori szellemű és magyarnyelvű kolostori irodalom... Kor
szakos műveltségi tény gyanánt bukkan fel a nemzeti nyelvű vallásos iro
dalom. Néhány évtized tüneménye az egész; törökvilág és reformáció még java
virágjában letörik ... "

Csak töredékek maradtak ránk a félévszázad eröszakosan megölt virág
zásából - mégis számosak. Pedig csak úgy maradtak meg, véletlenül: néhány,
a töröktől meg tűrt ferences kolostorban (Gyöngyös, Érsekújvár), Nyugatra me
nekült.apácák menhelyén (Nagyszombatban, Pozsonyban). Sokkal többnek kel-
lett lenni, mínt amennyi megmaradt. .

Miért jut Máriának ilyen terjedelmes hely a kolostori irodalomban? Mert
feltűnő, nem pedig magától értetődő középkori, vagy katolikus jelenség ez.

'Beszédekben, elmélkedésekben, példákban, himnuszokban, imádságokban Krisz
tusé után, sőt terjedelemben vele egyenrangúan: Mária kultuszát találjuk benne.
Amely kódexek nem szólnak Máriáról, ezt azért teszik, mert tárgyuk más: a
Birk-kódex például domonkos szerzetesi szabály, a Domonkos-kódex Szent Do
monkos életét tartalmazza, a Margit-legenda Szent Margit életét mondja el, a
Vitkovícs-kódex ferences szabályokat közöl stb. De még ezekben is kiütközik
a Mária-kultusz: "Jézus marya kezdetik" az Érsekújvári-kódex s a Bod-kódex
(..Ih6 Maria") az Apor-kódex is Így kezdi Jézus szenvedés-történetét s a CÍm
'ben nem mulasztja el közölni, hogy az állítólagos szerző: "Szent Anselrnus Doc
tor vala asszonyunk Máriának ő tanítványa".

Miért ez a nagy Mária-kultusz kódexeinkben? Első oknak felhozhatjuk,
ami egész kolostori irodalmunk oka: a reformot: "Kolostorok fegyelmi reformja
meg kolostori irodalom: történetileg egymásbakapcsolt láncszemek". Horv'áth
e szavát igy változtathatjuk meg: "Kolostorok fegyelmi 'reformja meg Mária
tisztelete történetileg egymásbakapcsolt láncszemek", Reform ~az, visszatérés az
eredetihez, az igazihoz, ősihez. Már pedig éppen azok a magyar reformált ren
dek, amelyeknek törzsére a magyar kolostori irodalom virágai kapaszkodnak:
Máriát speciálisan tisztelő szerzetek: a pálosok, a Boldogasszony szolgái, a
domonkosok, mint a Domonkos-kódex kifejti, Szűz Mária palástjának anyai
oltalma alatt állanak, mint ahogyan a három lándzsáról szóló példa is mutatja:
Krisztus nem döfi' át velök a bűnökbe süllyedt világot, mert Szent Domonkos
és Ferenc Máriára hivatkozva visszatartja. A ferencesek meg Duns Scotus, a
lelkes Mária-tisztelő tanítását követik és éppen ezidőtájban, midőn a kolos
tori irodalom megindul, illetve fellendül (1490 körül). IV. Sixtus, a ferences
generálisból lett pápa elrendeli a Szeplőtelen Fogantatás ünnepét és új
officiumát.

Második okul felhozhatjuk a kódex-irók magyar voltát. Mária-kultu
szunkban a magyar lélek kétségtelenül jobban érvényesülhetett és érvényesült
is; mert sehol azt a különleges tiszteletet más középkori irodalomban nem

1 Horváth János, A magyar irodalmi műveltség kezdetei. Bp. 1931. 111.
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tapasztalhatjuk, amely odateszi még Mária liturgikus magyar szövegeibe is az
öntudatot jelző "Asszonyunk" szót a "Sáncta Maria" elé: "Asszonyunk Szűz

Mária!" Sehol ezt a gyengédséget, misztikus elragadottságot nem találjuk oly
szepen. oly sűrűn, mint magyar kódexeink megvar lelkű iróinál, forditóinál.
,,0, szűzlő szép szemek,· csillagozó fénnyel csillagozván! 0, rózsálló, piros tűn

döklő szép orcák; Ó, aranyszínnel fénylő szép sárhajak! O, mézi édességgel
folyó, avagy édeslő szép ajakak "Istenfia gyakorlatos csókolgatásával meg-
istenesültekl" '

A Winkler-kódex írója címeket zsúfolva komponál gyönyörű imát: ,,0, di
csőségnek asszonya, ó, vigasságnak királyné asszonya, ó, kegyelmességnek és
irgalmasságnak kútfeje. 0, mennyországnak fényössége, paradicsomnak édös
sége, ó, isteni öröm, angyaloknak dicsősége, szenteknek vigassága, szűzeknek

tiszta gyöngye'... "3

A halmozott címek néhol ott is, ahol a forrásban hiányoznak, misztikus
szeretetében a szuperlativuszokkal küszködő szivből csordulnak ki:"

"Orülj, Úristennek szentséges anyja, Szüz Mária.
Orülj, fényességes Mária, örök napnak fényességes hajnala.
Orülj, tisztelendő Szűz Mária, Isten közt és ember között közbej áró.
Orülj, hatalmasságos Mária, te szegényeknek segítsége.
Orülj, kegyelmességes Szűz Mária, mind kétségbeesőknek vigasztalója.
Orülj, kegyességes Szűz Mária, mind az téged szeretőknek velágosojtója.
Orülj, Szüz Mária! minden tehozzád kÓnyörgőknek nagy segítsége".

Itt éppen a címek nincsenek meg a forrásban. Tordai Anyos (Kódexeink
himnuszai, Bp. 1903, 61-64) azt hitte, hogy a Hortulus animae "Ave flore
virginali" himnuszának átdolgozása ez az ima Mária hét égi öröméről, de
tévedett. A canterbury-i Szent Tamásnak tulajdonitott hét égi öröm szövege
ez, úgy, amint másutt,- például ez XV. századi boroszlói kéziratban - olvas
ható, szóról-szóra, de a címek ott hiányoznak; azok, úgy vélem a Peer-kódex
írójának lelkéből fakadtak.

Harmadik oka a kódex-irodalom Mária-kultuszának a Mátyás halála után
egyre fenyegetőbbé vált török veszedelem. A kolostori irodalom közönsége,
elsősorban apácák, harmadrendiek, beginák félhettek legjobban a prédáló, női

becsületet sárbatipró pogányoktól és ezért Máriához fordultak, mint például ez
a kódex-imádság: "Kérlek, nemes asszonyom, Szüz Mária ... ne hagyj engem
semminemű szükségemben. .. és a te szerelmes, édességes szent Fiadért sza
badíts meg minket a gonosz törököktől és tarts meg minket az igaz keresztény
hitben és törjed meg. cl gonosz szándékokat" - irják a domonkos apácák a
Margit-szigeten 1516-ban [Gömöry-kódex]. Az imát pedig igy "ajánlják el"
olvasásra: "Ez Imádság oly igen kellemetes az zyz marianak, hogy megment
minden nyomoruságbul és zemeremtul, hyzzem hogy ez gonosz pogánoktul és
az ew nagy zerelmeert ez ew edes fya megment mynd feyenkent mykent az
egy toluayt zabadeyta meg".

A nemzet közvéleményét fejezi. ki 1508-ban Vásárhelyi András, pesti
ferences:.

"Halottaknak megszabadítója,
Terekeknek megnyomorítóje.
Királyoknak j6tanácsadója,
Magyaroknak megszabadítója!"

A Mária-kultusz kódex-irodalmunkban prózának tetsző, mégís költői len
dületű imádságokban is érlelt gyümölcsöket.

Ezek az imádságok, - hosszúak és rövidek, szabadon ömlőek, szívböl
jövők, fordítottak, átdolgozottak: - minden mainál erőteljesebbek, mégis gyen-

'Nagyszombali-k6<!ex 15U-13, Ny tár III.
3 U. a. Gyöngyösi-kódex, p. 26. Nytár IL 252 .
• Peer-k6dex, pag. 213-223. Nv tár II. 82-84.
6 Nytár XI. :308.
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gédebbek; ,álpáthosztól mentesek, megis földről ég felé lendítők; hiányzik ben
nük a szentimentális érzékenység, de áthevíti őket az igaz' Mária-szerelem.
"Szerelmes asszonyom, Mária, tengernek csillaga. világosítsd meg az én szí
vemet és adjad megismérnem az kegyelmes bárányt, te szent fiadat, Jézus
Krisztust" - mondja a Pál biró részére összeállitott magánimakönyv, a Gyön
gyösy-kódex." A szent szerelemmel és valósággal költővé avatja az írót, mint
abban a himnikus lendületű imában, amelyet soror Kata írt a Margit-szigeten
Jusztina nevű apácának 1531-ben [Thewrewk-kódex)."

"Idvezlégy Mária, tisztaságnak, liliomának magas köve,
Idvezlégy Mária, alázatosságnak, mélységes völgyének violája,
Idvezlégy Mária, Istennek, szeretetnek mezej ének piros rózsája,
Idvezlégy Mária, minden malasztnak és irgalmasságnak kútfeje,
Idvezlégy Mária, mennyei harmat, minden isteni édességnek és ájtatosságnak

teremtője. Amen".

A fordításra kerülő ima kiszerneiése: hogy éppen azt választják, s verses
volta, még ha prózában forditják is, mutatja a kódex-író ízlését, költői lelkü
Jetét.Szép példa erre egy több kódexünkben előforduló imádság, mely Máriát
a Szentháromság leányának mondja:"

"Irgalomnak anyja, Mária,
Atya-Istennek jegyes leánya,
Úr Jézus Krisztusnak szüléje,
Szentléleknek lakodalma,
Szentháromságnak székeshelye,
Mennyei szent angyaloknak szerető szent asszonya,
Prófétáknak élete,
Apostoloknak doktora,
Mártiroknak pálmája,
Confessoroknak tanusága,
Szűzeknek virága,
Ozvegyeknek dicsősége,

Házasoknak segedelme,
Purgatóriumbeli halottaknak hiedelme,
Földön való bűnösöknek nagy reménysége,
Paradicsomnak gyönyörűsége,

Mennyországnak kapuja ..."

A Mária-szerelern igazi költői virágokat érlelt a kolostori irodalom
himnusz-fordításaiban és költeményeiben. XV. század második félében az Apor
kódexet író premontrei először adja vissza prózában az Ava Maris stella-t.
A Festetich-kódex két-három évtizeddel később írt fordítása (1493-1494) azon
ban nyilvánvalóan régebbi az Apor-kódex szövegénél is: "Idvezlégy tengernek
hugya" (= csillaga régies nyelven). A Festetich-kódex liturgikus fordításai erő

teljesek, például a "Fit porta Christi pervia" című himnuszé:

.Krisztus kapuja megnyílék,
bételék teljes malaszttal,
altalmene király és megmarad,
rekesztvén, mint volt örökköt.

Felső világosságnak nemzete,
ki yeve szűznek méhéből,

vőlegény megváltó teremtő,

ő egyházának órjása,

6 Nyf.ár II. 153.
7 p. 1Zu. Nyt.ár II., 298. .
8 Peer-kótí ex , Nytár II. 76. Meg van még: 1514. Lobkowilz-kódex, Nytár XIV. 82.; Thewrewk

kódex 15~1. Ny tár II. 290. Lázár-kórlex XVI. sz. második negyedében: Ny tár XV. 295 és 330.
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Anyának tisztessége és vigassága,
hüveknek nagy reménysége,
halálnak kemény pohárín,
megoldá mü bűneinket.

Mária malasztnak annya,
irgalmasságnak annya,
te münket elIenségtől megoltalmazj,
halálonknak hóráján belfogadj.

Dicsőség néked, uram,
ki születél Szűz Máriától,
at·yával és szent lélekvel,
örökköt örökké. Amen."

A Festetich-kódex pálosa különben nem mindig maga fordít, hanem regl, már
meglevő magyar szövegeket másol le: ilyen például a Salve Regína szövege,
mert 1493-94·ben nem így . mondották már: az "ad te clamamus"-t: "tereád
üvöltünk . " e síralm völgyébelül", mint a Festetich-kódexben olvasható, Az
ismeretlen nagyvázsonyi pálos talán maga készítette azt a nlindenesetre szép,
erőteljesengördülőfordítást, amely visszaadja a Regina caeli pattogó ritmusát:

"Mennynek királyné asszonya, vigadj, alIeluja,
mert kit érdemIéI viselned, alleluja,
feltámada, miként monda, alleluja,
imádj miértünk, kérünk, alleluja!"

1506-ban gyönyörű hosszú, 29 strófás Mária-dícséret lát napvilágot a do
monkos szerzetes által valamely magánszemélynek írt imádságos könyvben:
a Wínkler-kódexben." "Szent ének, ki dícséri szűz Máriát és az ő szent fiát"
CÍmen. Az egy híján 300 soros szép éneket több latin himnusz fordításából.
talán eredeti strófákkal is bővítve, önálló kompozícióba szőtte a kódex-költő,

kinek műve "mind kifejezésbeli szabátosság, mind verselés dolgában becsüle
tére válik fordítójának, akit Krisztus anyjának magasztos fönsége megihletett", to

Három részből áll, az első így kezdődik:11

,,0, kegyességes Szűz,

és igen' nagy szépség,
tégöd Isten választa
meg kezdettnek előtte,

nagyon tégőd tisztöle.
mert tenéköd köszöne,
angyalnak miatta
köszönotöt ilyetént
velág sonha nem hallott,
mind kezdettől fogva".

Mennyire szereti Máriát ez a magyar lélek, hogyan örül annak, hogy a miénk
és rnínt a középkori lovag, ő is szolgálhat úrnőjének:

"Nékönk ez .nagy tisztösség
és ígön nagy öröm,
hogy mí ilyen szép asszonyt
valljonk földön és mennyön,
kit igön kell szeretnönk,
és igön kell tisztölnönk,
és néki szolgálnonk ..."

'Nytár II. 194~ZOZ. "Tordai i. m. 33.1." 11 Ny tár II. 194.
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"Az szentségös szeretet
ezt gyakorta tötte,
hogy a te szent fejedet
az Jézusnak fejére
lehajtottad édösdön
és te könnyhullatásod
őtet megöntözte .
és az ő szent orcáján
alágörgödözött
igen nagy bőséggel ..."

Az ének második része (100-'-140 sorig) sequentiát fordit. "Dies est laeti
tiae = Vigasságnak ez napja,.," - A harmadik rész (141-299 sor) szervesen
kapcsolódik a középső résszel, eredetije - ha van - .ismeretlen. Máriának
Jézuséba fonódó életét énekli, lendületesritmussal,mélységes együttérzéssel
az anyaszeretet iránt, aki gyakorta gondolta előre, hogyan fog szenvedni édes
fia. és ilyenkor:

Végül Mária szeretetén keresztül Jézus szeretetére '---, per Mariam ad
Jesum - szólít fel mindenkit:

"És immár mi míndnyájan
ebbe édösködjünk,
a szeretőt szeressük,
és az jót kévánjuk,
az Istentől mi féljönk,
hogy ellene ne véssönk (=vétsünk),

.hogy mínket szeressőn,

és minékönk adjon jót,
mind fődön, mind mennyön,
mind örökkül örökké. Amen".

Az 150S-as év nagyjelentőségű a kódexköltészet terén, Ekkor jelenik meg
az első névvel jelzett eredeti vers és ekkor jelenik meg először magyar egyházi
ének hangjegyekkel.'

1508-ban Pesten "Szent Péter utcájában" írta, mint a. versszak-fejekből
kiolvasható, Vásárhelyi András "cantilena", címen a törökverő Máriához éne
két 17 strótában."

A költészet nyelvén itt jelentkezik először a tudat, hogya vétkeiért mél
tán szenvedő magyarságot a törököktől és minden veszedelemtől .Mária
mentí meg:

"Angyaloknak nagyságos Asszonya,
Úr Jézusnak bódogságos szent anyja,
mennyországnak szépséges ajtaja,
paradicsomnak vagy széles kapuja!"

Mint a magyar kódexírók, ő is elhalmozza a szerétet címeivel Máriát:

(6.) "Áldott légy, te Jézusnak dajkája,
szent atyának drágakincs-tartója,
szentléleknek ő megnyugosztója,
igazságnak megvilágositója".

Nagy bajok várnak a .nemzetre, érzi előre a költő, mert

(12.) "Sirodalmas nékönk sziletésünk,
Féledelmes mi sok .iszomatunk,
Rettenetes nékünk bajvívásunk,
Ha te nem lész mí nagy táplálésunk".

"Peer-kódexben (Nytár II. 285-87) és kissé eltérő szövcghen 'I'hewrewk-kórlex, (Nytár II. 28.)
Az első 8 sort a Pozsonyí-kódex idézi 1520-ban. (Ny tár XIII. (28.)
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S ezért minden reménysége a Magyarok Megoltalmazójában van, akit a költé
szet nyelvén először aposztrofálnak igy:

"Halottaknak megszabaditója,
törököknek megnyomoritója,
királyoknak jótanácsadója.
magyaroknak megoltalmazója"

Vásárhelyi "ütemei nem akadoznak, sorai ritmikusan folynak, végrímei,
sőt ütemrímeí is szépen, bár itt-ott egyhangúan csendülnek't." A költő meg
győződését életének feláldozásával pecsételte meg, neve ott áll azok között
a rendi krónikában, "qui profligati sunt per Turcos in campo Mohács: frater
Andreas de Wasarhei sacerdos". Énekének népszerűségét mutatja, hogy
l53l-ben a Margit·szigeten már az utolsóelőtti versszak nélkül másolják, ahol
az évszámot és a pesti utcát mondja ki, nyilván azért, mert már énekelték;
mint ahogy a mult századig használatban is volt.

Az 1508-as év másik eseménye: két hangjegyes ének jelenik meg magyar
nyelven. Ez is a ferencesek dicsősége, akik az óbudai klarisszák részére
írták az istenes olvasmányokat tartalmazó Nádor-kódexet ebben az évben.
A kódex vége felé két latin Márla-himnusz fordítását hozzák.'! Az első

hangjegyeit ének "Idvözlégy Istennek szent anyja"; rögtön a magyar szö
veget látja el ötvonalas hangjegyekkel. Szilágyi Aran kíderítette, hogy az

. "Ave hierarchia coelestis et pia" kezdetű Mária-himnusz szabad fordítása. IG

Dallama azonban korántsem gregoríán, hanem szívhezszóló, egyszerű, gye"r·
meki . könyörgés, mint a szöveg maga:

"Idvözlégy Istennek szent anyja,
mennyei szent ajándok,
és egyetlenegy malaszt,
tekints minket kegyösen,
hogy szabádulhassunk
az tévölgő úttól",

.És akkor kéri a szent szűzet, legyen néki tanítómestere abban, hogyan élhet
Istennek parancsolatai szerint, hogyan szolgáljon az Úrnak, - mint ahogyan
a kódex-irodalomban nem egyszer találunk elmélkedéseket, olvasmányokat
arról, Mária hogyan szolgál nékünk példaképül életével - s ezért így
folytatja:

"Bódog Szűz Mária,
Jézusnak szerit anyja,
Tanits minket tartania,
Istennek parancsolatit,
És hálálatost minket
Neki szolgálni".

S hogy ezt lehetőnek lássa, ~ "mater gratíae'<től kéri az ehhez szükséges
isteni erőt:

"Mennyei malasztot
a felséges országból
Te szűzanya, Mária,
nyerj minékönk bocsánatot
És szent füleidet
Hajtsad alá nékünk".

Ezek után az 5-ll. strófát prózában fordítja le, s a záródoxológiát már újra
ritmikusan hozza:

13 Tordai i. rn. 87. i.
14 Nytár 15, 290-91 és 29t-92.
10 Régi Magyar Költők tára L :J8:1.
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"Segétséged miatt
Atya, fiú, szentlélök
adjon nékönk malasztot!
Hogy ítéletnek napján
Mlnket- meg ne átkozzon,
De minket idvözihön. Amen".

Sokkal erőteljesebb a Nádor-kódex másik Mária-éneke. Itt a latin ere
detit hangjegyeli: "Miserorum pia adjutrix" ... ebből csak az első versszakot
hozza latinul, utána a magyar szöveg három versszakát. "A latin szöveg szinte
túlságosan rimel, a rímhiány pedig a magyar szöveget meghatélbbá teszi. Mint
fordítás a jobbak közé tartozik" - mondja Tordai."

Mivel a szótagszám a latinnal egyezik, nyilván azért írta le a latint
dallammal együtt, hogy a magyart is arra énekeljék:

"Bűnösöknek kegyes segítség,
és mindön nyomorultaknak
vígasztalója, megújtója, (i)
légy énneköm asszonyom,
és segítségöm
és jó urvosom".

1508 után nem sokkal írták a Pe er-kódex nevű imakönyvet pálosok Cse
peli Simon úr számára; több Mária-ének, vers is található benne. Mariológiai
szempontból legértékesebb az ,,6 kegyes zyz Mária" kezdetű ének szűz Mária
szeplőtelen fogantatásáról (e cimet én adtam neki, mert egy középkorvégi
magyar vers sem beszél ilyen szabatosan e vitatott témáról). Horváth János
szerint!? "versnek is megáll"; egyébként az énekszövegek közé sorozza. Elő

ször tünik fel itt a refrén a magyar versben: minden versszak elején és végén
ugyanaz a két sor olvasható: .

,,0, kegyes, Szűz Mária,
te vagy szép tiszta rózsa,
bűn nélkül fogantattál,
mert mennyből te adattál
anyádtul. mikort születél,
Istentől úgy tiszteltetél.
hogy méhében megszenteltetél,
szeretettel ipöltetél,
kétség nélkül eredet-bűntől

szeplőtelen őriztetél:
Szűz Mária ékes viola,
bűnösöknek vigassága".

Ezzel az eredeti énekkel a Szeplőtelen Fogantatás XV. századbeli vité
jába is belekapcsolódik a magyar kódex-irodalom, mégpedig ezúttal is javal
lóan, a Szűz Mária e nagy tisztességét hangsúlyozó oldalon; hiszen 1463-76
között írtak Esztergomban egy terjedelmes latin prédikációs-gyűjteményt a
Collegium Christi számára.!" ebben két beszéd is védi a Szeplőtelen Fogan
tatást; az 1519-ben ma~yarul írt beszédgyüjteményt: a Debreceni-kódex pedig
bizonyítja, hogy "minémű haszon következnék ebből embörnek, hogy hiszi
a szeplőtelen Szűz Máriának eredet-bűn nélkül való fogantatását? és illik-e
a mai szerit Innep az ő szeplőtelenségének tisztösségére?" Mert még a mohácsi
vész évében is voltak úgylátszik kételkedők, amint a Karthausi Névtelen az
Érdi-kódex előszavában írja: "Bölcs népek között, szent doctorok között és
külenb-külenb szerzetbéli személyek között annyi visszavonás, veteködés,
arguálás és véleködés nem lelettetik. mert mindez mai napiglan kik hiszik,

te I. Hl. 39-42.
"A középkori lllagyar vers ritmusa, Bp. 1928, 145 és 122. 1526-os évszáma téves.
os Nrlllzeli Muz ou m C. l. m. ae. 410. sz. kódex: fol. 180-186 és 193.



kik nem hiszik, ki vallják, kik tagadják az . édes istenszülő szeplőtelen Szűz

Mária szemérmére és szidahnasságára" ,19

A XVI. század első évtizedében ugyanez a Peer-kódex a magyar lélek
nek Máriával szembenannyiramegf.elélő attitüdöt elégíti ki, midőn Mária
hatalmas, felséges királynői voltát emeli ki az "Irilperatrix gloriosa plena lau
dant títulís" himnuszának átültetésével. Ez nem is annyira fordítás, mint
inkább átköltés :20

"Dicsőséges Szűz Mária,
dícséretvel vagy teljes,
hatalmas vagy és felséges
angyali .tisztességvel.
Méltán dícsértessék
mennyországnak asszonya,
ajándékozz minket
az te szent fiadnak,
kegyes Krisztusnak szent anyja".

A következőkben már a nép nevében fordul a Szűzhöz és úgy kéri hatalmas
oltalmát:

"Bűnös népnek orvossága,
tévölgőknek idvössége,
bizony rózsa tövis nélkül,
.szűzeknek lilioma,
engedjed. mit kérönk,
igaz Istennek anyja,
mert bűnösök vagyunk,
irgalmazz minékönk,
reménységnek.' vigassága",

A középkor költői szövegeiből. himnuszaiból gyönyörű imákat írtak, lendü
letes, néha szabad ritmussal patakzó prózában. Nagyon közkedvelt volt pél
dául egy himnusznak a Peer-kódex pálosától először készített fordítása: "Ave
virgo gloriosa stella sole clarior't."

"Udvözlégy, kegyelmes szűz, napnál Iényesb, szebb az csillagnál: Istennek ke
gyelmes anyja, lépesméznél édesb, rúzsénál pirosb, liliumnál fejérb, minden Jósza~

tégedet megékesit, rninden szent téged tisztel, mennyországban feljebbvaló. Amen.'
Még négy kódexben megvan az ima; a Teleki-kódex, ez a mohácsi vész

évéből való ferencesek-írta legendárium önálló fordításban hozza/2 amely még
versszerűbb és teljes búcsút is ígér az imádság elmondóinak.

Ugyanilyen kedvelt, ritmikus prózéba öltöztetett tündöklően szép Mária
dícséret a Hortulus Animae című középkorvégi Európa-szerte közkedvelt ima
könyv egy hatsoros himnusza, amely az Ave Maria egyes szavaival kezdő

dik; először a valószínüleg premontrei eredetű Pozsonyí-kódexben'" 1520-ban
találjuk:

"Idvezlégy Mária, ó, szép tövésknélkül való rózsa, kit atya úristen felmagasz
talta és minden jajtól megtisztita, ó, Mária, ki neveztetik tengeri csillagnak, te szent
fiadtól megviIágosittatál, kiben fénnyel, tenéköd adott ajándékkal szent malaszttal,
tégödet bételjesíte, mikoron Szentlélek miatt tégödet teremte, mint isteni jószágak
és kegyességnek választott edényét",., .

Hogy mennyire torzó középkori irodalmunk és egész középkori szelle
miségünk ismerete, mutatja, hogy huszonöt évvel ezelőtt magyar költészetünk
és vele magyarnyelvű Mária-költészetünk ezzel a kolostori irodalommal kez
dődött. 1923-ban Lőwenben tisztára véletlenül fölfedezték az ó-magyar Mária
siralom töredékét (1300 körül). A magyar nép nagy Mária-kultuszára ékes
példa, hogy a véletlenül megtalált vers, akárcsak a száz évvel későbbi

"Nytár I. 239. 20 Ny tár II. 97. 21 NyLárII. 94. 22 Nytár XII.,'398. 23 Nytár XIII. 128.
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Königsbergi Töredék, Máriáról szóló ének. Teljes tájékozatlanságunkra vall
a magyar középkori irodalom terén, hogy minden eddigi tapasztalatunkat és
tudásunkat megcsúfolva szinte tökéletes rttmikát találunk: ősi nyo1cast és 4-3
szótagokból álló ritmikát, tiszta és szép rímeket' és assonancokat: "sepedek 
epedek, uradom - fiadom, világa -virága": teljesen hiányzik belőle a XV
XVI. század költészetét annyira jellemző gügyögés, szabadulni vágyás a latin
nyelv bilincseitől. Mélyről fakadó emberi retorika, szinte modernül ható
expressionizmus :

"Valék siralom-tudatlan,
Siralomtól süppedek,
Bútól aszok, epedek.
Választ világomtól
Zsidó, fiacskámtól,
Edes örömemtől.

0, én édes uracskám,
Egyetlen egy fiacskám! ...
. . . Végy halál engemet,
Egyetlenem éljen,
Maradjon uracskám,
Kit világ féljen! ...
. . ,Kegyelmezzetek fiamnak,
Ne legyen kegyelem magamnak,
Avagy halál kínjával,
Anyát édes fiával
Egyetemben öljétek!"

Nem tudunk latinosságot, humanista béklyótérezni a magyar szövegen,
amelyen mint valami alabástromvázán izzik át a magyar klerikusnak Máriát
szerető érzelmes lelke. Kifejlett verselési technikáról van itt szó. És ha nem
ér minket középkori kultúránk és irodalmunk szörnyű hajótörése, a 150 évig
tartó török hódoltság, amely csaknem utolsó szögig elpusztított minden kul
túrát és irodalmi emléket e hazában, akkornekűnk is lehetne olyan nemzeti
irodalmunk és magyarnyelvű költészetűnk a középkorból, mint akármelyik
európai népnek volt. Mert hogy volt, azt a tragikus sorsba süllyedt magyar
középkor e véletlenül megmaradt töredéke tanusítja.

EL KELL SZAKADNI l

J önnek az életünk csodái
kísértetiesen, vakon
és sóhajtozni kell, megállni,
kinézni egy-egy ablakon.

Kell látni azt, hogy, mint a fátyol,
a sors az arcokat fedi.
El kell szakadni a világtól.
Mindent el kell felejteni..

Az életünk igy lesz valóság
és mínden, ami van: örök.
A hulló lombok és az órák
visszhangja megnő, :rp.ennydörög.

Az égi tájak mind kinyílnak
és feltámadnak mindazok,
akik szerettek, fájva bírtak,
dajkál ni téged, itthagyott. -Toldalaghy Pál
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