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Az irodalomtudomány egyik legizgalmasabb kérdése, milyen mér
tékben érvényesül az irodalmi művekben a valóság tükrözése és a
művészi fikció, valamint az emögött álló írói szándék, ami ismét
nemcsak az alkotó szabad akaratából, hanem azokból a szövevé
nyes, többnyire kibogozhatatlan kapcsolatokból ered, amelyek az
írót az őt körülvevő társadalomhoz fűzik. Legyen ez a kapcsolat 
különösen a régi irodalomban kell számolnunk ezzel - mecénási
megbízás vagy egy társadalmi osztály, testület, csoport, rend ősi ha
gyományok és aktuális áramlatok által befolyásolt tudata. A hazai
Mária-tisztelet sajátos megjelenése a magyar irodalomban is ilyen rej
tély, melynek megoldására vázlatunk még csak kísérletet sem tehet.

Szent István különleges Mária-tiszteletéhez aligha férhet kétség.
A székesfehérvári királyi bazilika bizonnyal az ő szándéka szerint
kapta a Nagyboldogasszony napi (Mária mennybevitele) patrocíni
umot. Halála a nagyjából egykorú Altaichi Évkönyvnek száraz
adatközlése szerint e napon történt. Györffy György hívta fel a fi
gyelmet arra az ikonográfiai párhuzamra, ami Szent István kopor
sójának domborműve és az egykorú Mária mennybevitelének áb
rázolásai között fennáll. A halál adatának első szerény irodalmiasí
tása az István kisebb legendájával körülbelül egykorú Chronica
Hungarorumban olvasható: "A boldogságos és mindenkor Szűz Má
ria mennybevitelének napján kiragadtatott e hitvány világból, és a
szent angyalok társaságához csatlakozott." A Hartvik-legenda sze
rint István már imádkozott azért, hogy Nagyboldogasszony napján
haljon meg. AKislegendában (1083 után) először szereplő országfel
ajánlást ismét az 1100 körül készült Hartvik-legenda színezi ki: "...
kezét és szemét a csillagokra emelve így kiáltott fel: »Ég királynője,

e világ dicséretes újjászervezője, végső könyörgéseimben a szent
egyházat a püspökökkel és a papsággal, az országot a néppel és az
urakkal a te oltalmadra bízom; nékik utolsó istenhozzádot mondva
lelkemet a te kezedbe ajánlom.«" E szavak elsődleges irodalmi min
tájául bizonyára Krisztus utolsó vacsorai búcsúbeszéde és a ke
resztfán mondott szavai szolgáltak, de Mária beépítése a szövegbe
és a használt terminusok ("királynő" és "világ újjászervezője" az
országszervező király szájába adva) valószínűleg hazai hagyo
mányra mennek vissza, és a Patrona Hungariae-gondolat in statu
nascendi való megjelenéséről tanúskodnak.
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További adataink az európai Mária-kultusz szövegeinek korai
átvételéről tanúskodnak. Legkorábbi magyarországi liturgikus kéz
irataink (a 12. század első felétől kezdve) 5 Mária-himnuszt és 7
szekvenciát vettek át a nyugati fundusból. A középkor végére
(1500 körülre) ezek a számok 22-re és SS-ra növekedtek. A korai
hazai agendákban a szakramentáriumokban szereplő liturgikus já
tékok (Tractus stellae, Quem quaeritis) is tartalmaznak Mária-szere
peket. Ez a hagyomány szintén továbbvezethető az előbb latin,
majd magyar nyelvű betlehemes és passiójátékokban. Az önálló
magyarországi Mária-költészet első latin nyelvű szövegemlékét, a
Mira mater extitisti kezdetű szekvenciát az első összefüggő nyelv
emlékünket, a Halotti beszédet is megőrző Pray-kódexben (1210
előtt) találjuk. A magyar nyelvtörténeti kutatások szerint alig né
hány évtizeddel későbbre datálhatjuk az Ómagyar Mária-siralmat,
első lírai nyelvemlékünket, amely a Löveni kódexben mintegy fél
évszázaddal későbbi másolatban maradt ránk. Legfőbb irodalmi
mintája a Planctus ante nescia kezdetű szekvencia volt, de felhasz
nált számos más, a latin mariológiai irodalomból és feltehetőleg

a magyar nyelvű szóbeli költészetből származó fordulatot is. Ér
demes rá felfigyelnünk, hogy az első magyarországi "nemzetiségi"
nyelvű költői emlék, az Erdélyben a 15. században lejegyzett német
Heltaui ének is Máriát magasztaló vers. A prózai és verses magyar
nyelvű Mária-siralmak a későbbi századokban is hozzátartoztak
kéziratos ájtatossági kódexeink repertoárjához, de a 15. századból
már más Mária-himnuszok (Ave rosa sine spinis, Te Mariam...) ma
gyar átdolgozása is ismeretes. A késői 15. és a korai 16. században
azután a mariológiai ájtatossági irodalom valamennyi szövegtípusa
(prózai és verses imádságok, kanciók, antifónák, legendák, példá
zatok, Mária kis-offíciuma) megjelenik magyar fordításokban is.
Némelyiket már szerzőhöz is tudjuk kötni. Csanádi Albert a szá
zadfordulón két magyar himnuszt szerzett az angyali üdvözletről.

A magyarországi prédikációirodalomban is korán jelentkeznek
a Mária-sermók. Az első, hazai használtra, dominikánus környe
zetben készült latin prédikációgyűjtemény, az ún. Pécsi egyetemi
beszédek a 13. század közepéről tizennyolc, Máriáról szóló prédi
kációt tartalmaznak. A ferences Temesvári Pelbárt mariológiai ser
mó-összeállítása, a Stellarium Beatae Virginis európai könyvsiker
volt: első nyomtatott kiadása Strassburgban, 1496-ban jelent meg.
A "néma barát" (Karthauzi Névtelen) 1524-1527 között írta az
első magyar nyelvű szentbeszéd-gyűjteményt,amely nyolc Mária
ünnepre készült beszédet közöl. Ugyancsak a 16. század elejére
datálhatjuk első magyar nyelvű egyházi népénekeinket. A ferences 
Vásárhelyi András éneke 150S-ból való (Angyaloknak nagyságos
asszonya...), vele egykorú az O gloriosa, o speciosa himnusz magyar
változata, a máig is közkedvelt Ó dicsőséges, ó ékességes énekünk.
Egyidejűleg megerősödik a magyar nyelvű reformációs irodalom.
A katolikus egyház írói tevékenysége a 16. század második felében
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A szerző köszönetet
mond Lukácsy

Sándomak, hogy a
magyar prédikációs

irodalom költői képei ről
írt tanulmányát

kéziratban használhatta
(megjelenés alatt az

Irodalomtörténeti
Közleményekben).

bontakozik ki újból. Az ellenreformáció nyitányát talán a trienti
zsinaton elfogadott Canisius-féle katekizmus magyarra való átül
tetése jelzi (1562), amit ugyanaz a Telegdi Miklós készített el, akitől

egy Salve Regina-magyarázat is származik. Tanítványa, Monoszlói
András külön írásban védelmezte a protestantizmustól támadott
Mária- és szent-kultuszt (A szenteknek hozzánkvaló segítségiró1, 1589).
Pázmány önálló mariológiai munkát nem írt, de imakönyve (1606)
és prédikációi (1636) mély Mária-tiszteletérőltanúskodnak. A ba
rokk kori prédikációs irodalom továbbfejlesztette a már Temesvári
Pelbártnál jelentkező Mária-metaforák használatát. A pálos rendi
Csúry Zsigmond (meghalt 1729-ben) prédikátoroknak készült se
gédkönyvében nem kevesebb, mint 1600 Mária-metaforáról tud.
Nyéki-Vörös Mátyás (1575-1654) egész sor Mária-éneket szerzett,
melyeket Pázmány imakönyvébe is átvett. Beniczky Péter (1603
1664) és a gáláns barokk poéta, Gyöngyösi István ((1629-1704)
is írt Mária-verseket. Gyöngyösi Rózsakoszorú című versciklusában
(1690) a rózsafüzér titkait választotta témául. A 17. századból egész
sor kéziratos és nyomtatott egyházi énekgyűjteménymaradt ránk.
A Cantus Catholici 1651-es kiadásában 25 Mária-éneket találunk,
míg az 1674-es átdolgozásban más 42-t, amelyek közül húszat
innen ismerünk első megfogalmazásban. Kájoni János Cantionale
Catholicum-ja 96 Mária-éneket gyűjtött össze.

A Patrona Hungariae-motívum egyre gyakrabban szerepel a
török elleni felszabadító háborúk során mind a Mária-énekekben,
mind az elméleti írásokban. Így Eszterházy Pál nádor (1635-1712)
két mariológiai magyar nyelvű művet is írt: a Mária-ábrázolásokról
(1690) és a Mária-tiszteletről (1698). Mint zeneszerző is jelentőset

alkotott. Harmonia coelestis című zenei kiadványa (1711) számos
Mária-művettartalmaz. Magyarország Nagyasszonyához írt imád
ságát a magyar egyház a breviárium szövegébe is átvette. Leg
népszerűbb Mária-énekünk, a Boldogasszony anyánkelső ismert kéz
irata is ebből a korból (1714) származik, A század végén (1797)
Bozóky Mihály és Szentmihályi Mihály is összeállított egy-egy
énekeskönyvet. Itt találjuk meg először A keresztfához megyek és a
Máriát dicsérni énekek szövegét. Telek József ferences szerzetes
(1716-1773) kétkötetes művet írt XII csillagú korona címmel (1769),
és prédikációiban többször hangsúlyozta, hogy Magyarország csak
Mária segítségével nyerheti vissza függetlenségét. A korona-me
taforát a jezsuita Csete István (1648-1718) is vezérmotívumának
választotta Panegyrici cantorum patronum Regni Hungariae című mű

vében, amelyet Gyalogi János fordított le magyarrra 1754-ben. Cse
rei Farkas 1790-ben összeállította a magyarországi Mária-kegyhe
lyek kézikönyvét (Ceographia Mariana Regni Hungariae).
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