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Bevezetés.

Az utóbbi évtizedek nagy szellemi fordulója, a 
természettudományos gondolkozásmódból való kiábrán
dulás, a racionalizmus és naturalizmus háttérbeszoru
lása az irodalomtörténeti kutatásban azt eredményez
te, hogy —  különösen külföldön - eddig szokatlan ér
deklődés nyilvánult meg a romantika, a barokk és ezek 
szellemi elődje: a misztika iránt. Az érdeklődésnek 
ezt az irányát csak alátámasztották korunk népszerű 
filozófiai rendszerei /bergsonizmus, teozófia, stb./.

Mivel azonban egymástól lényegesen különböző ta
nok véltek a középkori misztikában szellemi ősükre 
találni, a különböző felfogások képviselőinek véle
ménye a misztika fogalmának zavarossá válásoz veze
tett. Ezt a bizonytalanságot, mely különösen a misz
tika értékének megítélésében mutatkozik, csak fokoz
za az a tény, hogy a misztika—kutatás több tudomány 
hatáskörébe is beletartozik. Mivel mindegyik tudó-



b.

mány a maga sajátos módszerét alkalmazza a kutatás
nál, az egyes tudományok a misztikáról más-más érte
lemben beszélnek. Ez magában véve nem lenne még baj, 
ha egy szaktudományok fölött álló módszer megkísérel
te volna a különböző eredmények összeegyeztetését.
Míg azonban eg meg nem történik, más-más véleménye 
lesz a misztika lényegéről és értékéről a katolikus 
dogmatikának, a protestáns egyháztörténelemnek, a fi
lozófiatörténetnek és a lélektannak.

Az a módszer, mely dolgozatunk tárgyából adódik, 
az irodalomtörténet művelődéstörténeti szempontok I
figyelembevételével gazdagított módszere. Mivel ez 
adott tárgyi tényekre támaszkodik, ezek megértését 
és magyarázatát tűzi ki céljául, s a misztikában csu
pán az emberi szellem fejlődésének egy átmeneti állo
mását látja, megközelíti misztika elfogulatlan meg
ítélését. Ha t.i. a misztikát csak abból a szempont
ból tesszük vizsgálat tárgyává, hogy az mily mérték
ben honosodott meg középkorvégi kolostorainkban, s 
mennyiben vált a magyar művelődés szerves részévé,
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de nem keressük benne világnézetünknek sem ellensé
gét , sem támasztékát: nincs Is meg a lehetőségünk, 
hogy a misztika megítélésénél szélsőséges irányt kép
viseljünk.

De ha a misztika értékelésénél meg Is van kötve a 
kezünk, még mindig tág terünk nyílnék a misztika fo
galmának elaszticltásával való visszaélésre —  ha u- 
gyan ez visszaélésnek nevezhető.1* Hogy ezt mégis el
kerüljük, meg kell kísérelnünk a Mmisztlka"-fogalom 
fejlődésének a vázolását, s a misztikus élmény lélek
tani tisztázását.

.

A fogalom tisztázásnál csak keveset segít az, ha 
a "misztika"-szó etimonjához térünk vissza. Elfoga
dott álláspont, hogy a szó a görög igéből szárma
zik, mely intranzitív használatban "bezárkózni, be
zárva lenni", tranzitív használatban "bezárni, bet*

1. Ehhez v.ö. Szelényl Ödön dr.: A misztika lénye
ge és jelentősege /Pozsony 1913./ 4. s köv.l. ; 
Gerhard Helnzelmann; Glaube und ilystik /Tübin
gen 1927./ 16-21 1., hol a fogalom zavarossá 
válásának további okait is megadja G.Helnzel
mann.
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csukni, szemet lehunyni, szájat becsukni" jelentesü.
,

Ez utóbbi jelentésekkel képezték a főnevet,
mely "zárt dolgot, vallási titkot, vallásos titokza
tos szertartást" jelent.1, A szóhoz fűződő képzetkom
plexum legősibb tagja tehát a s csak másodla
gos a "vallásos^. Az egyházi latlnságban a szó képzet
tartalmának tágulása e ponton meg is áll, s ott a 
"mysticus" melléknév jelentése megfelel a "vallással 
kapcsolatos titokzatosának.^*

Mivel azonban a”misztikus11 jelzőt gyakran használ
ták olyan titokzatos vallásos élményekkel kapcsolat
ban, melyekről úgy vélték, hogy azok bizonyos Ismere
tet is közöltek, a"misztikus" szó ezt az ujabb képze
tet is magába foglalta. A katolikus dogmatika ezzel a 
jelentéssel használja a szót, s annak képzettartalmá
ban "a vallásos, a titokzatos és az uj, magasztos is
meretet közlő jelleg"-et különbözteti meg.

1. Bailly: Dictionnaire Grec-Francais. Paris 1916*
2. Ilyen értelemben használják pl. a "corpus Chri- 

stl mysticum" kifejezést /a.m. Krisztus titok
zatos teste=%yház/. ,3 . Müller Lajos-S.J*sAszketlka es misztika. II.
Misztika. /Bp.E.n./8.1.
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A többi misztikával foglalkozó tudomány számára a- 
zónban az élmény: -jelleg mellett ez az uj Ismeretet 
közlő jelleg vagy nem fontos, vagy - mivel ez az isme
retszerzés nem logikai utón történik - nem elfogadha
tó. £ helyett a misztikusoknak nevezett vallásos sze-

1 ,mélyiségek egybehangzó élményleÍrásai alapján ez él
mény ismertető jeléül azt emelik ki, hogy ebben az él-j

2ményben a misztikus úgy érziz_hog£_Istennel_egyesült. 
Ha pedig egy ilyen élmény mint cél, vagy mint átélt 
valóság jelenik meg egy ember életében, ez döntő je
lentőségű lesz annak nemcsak vallásosságára, hanem 
világnézetére és gl-fitfűl®a-j8-w9 is.Tlyen ertelemben te
hát beszélhetünk misztikus életformáról is annak a 
szem előtt tartásával,hogy ezen a téren az egyéiség 
színező ereje kimerithetelne változatosságu.

A misztika,azaz az élmény-vallásosságnak az a 
faja,mely az embernek Istennel való egyesüléseben 
csucsododik ki,a történelemben úgyszólván minden ko»

1. Carl Clemen: Dle Mystik nach Wesen, Entwicklung 
und Bedeutung /Bonn 1923/3.1.

2. U.o.-i Szelényl i.m. 8.1.; Hyelyn Underhlll: 
Mystik /Aus dem engllschen übertragén von He-
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rában Jelentkezett, he mivel ez a vallásosság a törté-
-nelem egyes koraiban nagyobb erővel lépett fel és a- 

karva-nem-akarva kapcsolatba került az illető korok 
kulturális törekvéseivel, illetőleg ezeket saját céljai 
szolgálatába állította, beszélhetünk róla, mint egyfaj
ta szellem-áramlatról, művelődési irányzatról is. Mint 
ilyen elsősorban az irodalomban talált kifejeződési le
hetőséget.

Az eddigiek alapján a középkori keresztyén mlszti- 
ka fogalmát a következőképen határozhatjuk meg: Misz
tikán értjük a középkori vallásos művelődésnek azt az 
irányát, mely hívei elé az Istennel még e földön való 
lelki egyesülést állította oda legfőbb célul, annek 
megfelelően misztikusoknak azokat a vallásos személyi
ségeket nevezzük, akik életüket tudatosan e cél szol
gálatának szentelték. Misztikus Írásműveknek pedig az 
olyan irodalmi emlékeket tartjuk, melyek vagy egy 1- 
lyen vallásos személyiség eletet /illetve ennek egy 
lényegesebb mozzanatát/ Írják le, vagy pedig olvasói-

lene Meyer-Franck u.Heinr.Meyer-Benfey München 
1928/ XIV.1.



10.

kát az Istennel való egyesülés élményéhez akarják el
vezetni, mégpedig úgy, hogy azt az /aszkétlkus/ élet
formát Írják le, melyet az Istennel való egyesülés e- 
lőfeltételánek tartanak.

Az Istennel való egyesülés azonban olyan cél, ame
lyet igen sok misztikus csak megközelít, de el nem ér. 
Kari Beth szerint a misztika középpontjában nem Is az 
Istennel való egyesültség érzése, vagyis az emberi 
személyiség teljes feladása áll, hanem az a lelki fo
lyamat, melyben a misztikusoknak az Istentől való tá
volság-érzése fokozatosan fogy. Az egyesülés azonban 
csak a misztika egy fajában következik be. Az Isten
től való távolság-érzés csökkenésa folytán Krisztus 
vagy a többi isteni személy nem mint fenséges világ
mozgató hatalom, országló király, itelő bíró, vagy bün
tető atya jelenik meg a misztikus vallásosságban, ha
nem mint lelki jegyes vagy nyájas barát, akivel időn-

gként, mint egy földi emberrel, beszélgetni is lehet.
1. Kari Beth: FroMgkeit dér Mystik und des Glau- 

bens /Berlin-Leipzlg 1927/ 38.1.
2. Szemléltető példát találunk erre az Brsekujvarl- 

kód. Sienjaai Szt.Katalinról szóló legendájában:
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Hogy a misztikus élmény lélektani alapjait megért
sük, utalnunk kell arra a valláslélektani tényre, amit 
Paul Jlofmanfa következőképen foglal össze: "A tipikus 
vallásos élmény a megváltás értékélménye, melynek hát
terében egy hiányérzet áll. Döntő itt az értekeknek a 
hiányérzetről a megváltottság érzetére való átmenete 
vagy á t v á l t ó d á s a . M i n d e n  élmény—vallás alapja te
hát egy értékélmény, mégpedig annak az értéknek exi- 
stentialis megélése, mely - E.Sprangér kifejezésével 

| élve - az individuum létének a végső értelmét megadja 
és ez szükségszerűen a legmagasabb érték, amit az e- 
gyén egyáltalán megélhet.2 Ezt a legmagasabb objektív 
értéket, "értékképzeteink teljességét" Istennek nevez
zük. A misztikus élmény tehát ennek a legmagasabb ér
téknek, Istennek a lélekben való közvetlen átélése.

Az értékelés nem logikai utón, hanem "az életünkben 
titokzatosan és megfejthetetlenül elrejtett tendenci
áknak a megérzése által"történik.3 Ezért azután a

"Szent Káterina asszony nagy gyakorta szól vala 
és nyájaskodik vala az ő jegyesével JezusKrlsz- 
tussal, miképen nyájaskodik ember ő jo baráti
val." 401.1. /Itt és a következőkben mindig a

Z.
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misztikus élmény részesei élményük tartalmát nem tud- »;
jak elmondani.' Ha mondanak is róla valamit, az is 
csak képes kifejezés. Ilyen képes kifejezésnek kell 
tartanunk a misztikusoknak azt a kijelentését is, hogy 
ok Istennel egyesületek, bár ennek maguk a misztikusok] 
leggyakrabban reális jelentést tulajdonítanak.

Iiogy miért mondják a misztikusok élyményük tárgyát
 IIstennek és miért mondják, hogy vele egyesültek -r* erre

kódex lapszámát idézem./
1. Paul Hpfmann: Das rellgiőse Erlebnls /-^hilos.

Vőrtragé. Verőff.von d.Kant-Ges. 28. Uharlotten- 
burg 1925./ 13.1.i "Das speziflsch rellgiőse Kr- 
lebnis ist das Wertungserlebnis dér Erlősung, er* 
lebt auf den Hinteígrunde dér Hot. Entscheidend 
ist hierbei eben dér Übergang oder das Umschla- 
gen dér Wertungen von..dér Hot zűr Erlősung".

2. Eduard Spranger: ^ebensformen /Halle-Saale 1930/
236.1.: Ravasz László dr.:A gyülekezeti igehir
detés elmélete /Pápa 1915/ 1.1.: Ez "az ember 
összes értékeinek foglalata, a nagyságról és a 
nemességről alkotott értékképzeteinek teljesse-

3. Jancsi Eászlóí A misztikus intuíció /Pécs 1931/
61.1.; v.ö. még P.Hofmann l.n.10.1. ,

4. Slennai Katalin pl. ilyen vallomást tesz az Jr_- 
sekujvári-kódexbell legendájában: 11 En azt meg 
nem mondhatom /hogy mit láttam/, mert ha én azt 
kezdeném mondanom, oly fogyatkozásogval mond-  ̂
hatnám, mintha istent káromlanám avagy én besze- 
dimmel Istennek.tiszteletlenséget tannek...mert 
soha meg nem mondhatja, mikoron ember isteni 
titkot lát /413.1./. Katalin nem tudott gyónta-



13

K.Oesterreich gondolatai alapján a következőképen fe

lelhetünk meg. Mivel a misztikus élmény részese egy 
eddig soha sem tapasztalt magas értéket él meg önma
gában, nem tudja elképzelni, hogy élményének alanya ő 
maga. Úgy érzi, hogy Idegen hatalom hatja át; mivel 
pedig ez a hatalom a számára legmagasabb értékek, ősz- 
szesége, élményének tárgyát Istennek nevezi. Másrész
ről azonban éreznie kell, hogy mégis csak ő az, aki 
azelőtt nem volt áthatva ettől az Idegen hatalomtól, 
így érthatő aztán, hogy Istent nem úgy véli megtapasz
talni, mint egy tőle külön-álló ismereti, objektumot,

/ Xhanem az az érzése, hogy eggyé lett vele. '
Az értékek összeségének, vagyis istennek ez a köz

vetlen "megtapasztalása" áll minden kor misztikájának 
a középpontjában. Már ez is utal a misztika s az o- 
lyan vallásosság közti különbségre, melyben a hit ját-

tójának élményéről beszámolni, hiszen egy ertek- 
élménynek nincs fogalmi tartalma. A misztikus 
élmény kifejezhetétlenségéhez v.ö. K.Underhill 
I.m. 101.1. és Jancsi L.j.m. 8.1.

1. Konstantin Oesterrelch: DIe rellgiőse Erfahrung 
als phllosophisches Problem. /Philos.Vortráge. 
Verőff.von d.Kant-Ges.9. Berlin 1915/ 21.1.



sza a legfontosabb szerepet. A misztikában ugyanis, 
ha benne Isten látása, megtapasztalása elérhető lehe
tőségnek tűnik fel, az Istenben való hit csak jelen
téktelen, vagy egyáltalán semmi szerepet sem játszik.
A hit t.l. Pál apostol szerint " a nem-látott dolgok-

1 2 , 3ról való meggyőződés.M Emellett Heinzelmann és Beth
még egy másik jelentős, a misztika lényegére is jól j 
rávilágító különbségre is utalnak. A hit vallásában 
az emberi élet feszültsége áll előtérben. Arról a fe
szültségről /ellentétről/ van Itt szó, mely az érzéki 
és a hitt világ,fc hiányérzet és a kielégítés, a bün- 
tudat és a megváltásban való hit között áll fenn. Az 
ember élete e két sarkpont között hánykolódik, hogy 
végre a megváltóttság révében, Istenben örök pihenőt 
találjon. De a hit vallásában ez csak a halál után
következhet be. A misztikában ezzel szemben a bűntu
datnak csak mint kiinduló pontnak van szerepe. A cél 
Itt az, hogy ettől a pólustól véglegesen elszakadva,

1. Zsidókhoz irt lev.ll.r. l.v.
2. I.m. 48-54, 63 és 67-68 1.
3. I.m. 3, 8, 39, 43-47 1.

Hl
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még ebben az életben az örökös megváltottság-tudat 
/He 11 sgewisshe.it/ töltse meg az egyént. A misztika lé
nyegét e szerint tehát a bűntudat /bün=negativ érték/ 
fokozatos, végül tökéletes legyőzésében is kereshet
nénk. iíem is szólva arról, hogy ember a földön bűn 
nélkül nincs, az is kevés embernek adatott meg, hogy a 
bűn tudatától /természetesen csak vallásos személylsé- : 
gekről van szó/ hosszabb vagy rövidebb időre megszaba
duljon, s a misztikus élmény részesévé lehessen.

Mivel a misztikus élmény értékelő állásfoglalás,
1I ennek pedig emocionalitás az alapja , a misztika kö

zéppontjában az érzelem áll. Ez azonban nem akar ti
pológiai megállapítás lenni, s azt sem akarja kifejez
ni, hogy minden misztikus elsősorban érzelmi életet 
élő ember volna. Az azonban tény, hogy a misztika val
lásossága elsősorban az emberi lélek érzelmisegen a- 
lapszik s hogy egyes misztikusok elsősorban érzelmi 
életet élő egyéniségek voltak.

A misztikának azt a jellemvonását, hogy ez igen 
 —

1. Hofmann i.m. 10.1.
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alkalmas vallásos megnyilvánulási forma az érzelem 
emberei szánára, egyes misztika-kutatók annyira fon
tosnak tartják, hogy a misztikát épen ebből a szem
pontból kiindulva igyekszenek megközelíteni.^ Mások 
a misztikgárzelmi jellegében értelem-ellenességet is
látnak, s ezért a misztikát az irracionális vallásos-

2ság prototípusának tartják. Chr.Janetzky azonban ta
gadja a misztika irracionális voltát, s a misztika 
lényegét nem az érzelem-fokozásban, hanem az értelem- |

j 3nek a transzcendensbe vezető fokozataiban látja. E. 
Underhill a "lélek-alapról0 és "lélek-szikráról" szó
ló régi misztikus tannak4 az uj.abb lélektani irányok- , 
kai való összeegyeztetését kísérli meg, s a misztika 
lélektani alapját a "tudat-alattl"-nak vagy a "nem-

1. L.ol. Jancsi h. i.m. 30.1. és Kozma Erzsébet 
/A misztika és Boldog Margit. Vác 1930/ Undor
á u l  elvei alapján álló meghatározását: 5.1.

2. Pl. Szelényi 0. i.m. 16.1.; Ulrlch Altmann:
Vöm heimllchen ^eben dér Seele /Breslau 1926/ 
50-56 1.

3. Chr.Janetzky: Mystik und áationalismus /München 
1922/ 11 s köv.1.-ról idézi H .Stadelmann: Vöm 
Geist des ausgehenden Mittelalters /Halle-Saale 
1929/ 98 1.

4. V.ö. Dr.Pranz Meelnohl: Melster Eckharts Lehre 
vöm Seelenfünklein /Würtzburg 1926/ és Szelényi
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tudatos"8nak az abszoluturnot megismerő tevékenységé
ben látja.^

]
A misztika fogalmi fejlődésének és a misztikus él

mény lélektani hátterének vázolásában csak alapot a- 
kartunk adni ahhoz, hogy kódexirodalmunk misztikáját 
meghatározhassuk. Be nem volt célunk egy olyan fogal
mi keretet alkotni, mely kódexirodalmunk egyes szöve
geire bizonyos megfelelések alapján ráhúzható lenne. 
Annak a bizonyításánál ugyanis, hogy kódexeinkban 
misztikus szövegek is előfordulnak, fontosabbnak tart
juk annak a világnézetnek a megértését, magyarázását 
és a történeti fejlődésbe való beleillesztését, mely 
kódexeink fordítóinak szöveg-kiválasztó tevékenységé
ben nyilvánult meg. Hogy azonban kódexeinknek azokat 
a szövegeit, melyek a misztika egy fajával kapcsolat
ba hozhatók, a szellemi fejlődés rendjebe beállíthas
suk, szükséges, hogy megismerjük a középkori misztika 
kódexirodalmunk keletkezése előtti megnyilvánulási

Ö.: Eckehart mester élete es tanítása./Pozsony/ 
1. Underhill I.m.III.fej."Mystik u.Psychologie.
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formáit. Ha bemutatjuk azt:* hogy kódexirodalmunk misz 
tikijának előzményei a magyar kultúrtörténetben is 
megvannak, annak lehetőségére is rámutattunk, hogy ez 
a misztika egy előrehaladottabb fejlődési fokot is 
képviselhet.
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Történeti előzmények.

A magyarság nemzetképének egyik legáltalánosabban 
elfogadott vonása az, hogy a magyar vallásosság szer
telenségektől mentes és hiányzik belőle a misztika 
metafizikai sóvárgása.1 Az, hogy a középkorban mégis 
éltek magyar misztikusok, nem döntheti meg e felfo
gást, de utalhat a magyar lelkialkat változatosságára 
és arra a fogékonyságara, me-llyel a magyarság a nyu
gati kulturáramlatokat fogadta és azokat saját lénye- ; 
géhez idomította. De (Lehet, hogy a magyarság a misz
tikával nemcsak mint kulturáramlattál találkozott.

Arra rámutatni, hogy a magyarságnak a misztika
Is)

legprimitívebb fajával már a pogánykorban (voltak kap
csolatai, a magyar ősvallás még kellőleg nem tisztá-

1. Prohászka Lajos! A vándor es a bujdosó. Minerva 
XII./1933/évf.235 s köv.l.. Turóczi-Trostler 
József! Entwlcklungsgang dér ungarischen Lite- 
ratufc I./Budapest 1928/ 6.1., Makkal Sándor: 
Magyar.fa sorsa /Az élet kérdezett I.kÖt. Buda
pest 1935/ 175.1.
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zott volta miatt Igen nehéz. Annyi azonban már biztos, j 
hogy ősvallásunk az anlmista sámánizmus volt. Erre 
nemcsak a rokon népek vallásából, háénm a néplélek tu
dományának, a folklórnak az eredményeiből is következ
tetnek.1 Az pedig szintén nem kétes, hogy a misztika ! 
legősibb megnyilvánulása épen a primitív vallások sá
mánizmusa. Az áldozó, jövendőmondáshoz, vagy varázs
láshoz előkészülő pogány pap kábító-szerekkel /zené
vel, füsttel, gyors forgással, stb./ révületbe ejti
magát s úgy képzeli, hogy szellemek szállták meg,

2vagy hogy egyesült a természetfeletti hatalmakkal.
i

Mivel a magyar ősvallásban totemisztikus vonások is 
voltak, az állatok szellemével való egyesülés állha
tott előtérben. A krónikáinkban oly gyakran emlegetett 
áldomásoknak is az lehetett eredeti rendeltetésük, 
hogy a feláldozott állat /leggyakrabban valószínűleg 
fehér ménló/ húsának elfogyasztása révén az állat

1. V.ö. Dr.Varga. Zsigmondi Általános vallástörté
net II.köt. /Debrecen 1932/ 260-271.1. és Sóly
mos sy Sándor: A magyar ősvallás /Magyar Szemle 
XV.köt. 1932 jun./.

2* C.Glemeni Dle Mystik nach Wesen etc. 8.1.
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szellemével misztikus egyesülésre jussanak.1.

Hogy ez az ősi sámán-vallás milyen mély nyomokat 
hagyott a magyarság lelki világában, mutatja az is, 
hogy misztikus kifejezéseit részint még a XV.század 
második felében is ősi jelentésükben használták: az 
ősi samán-misztika szókincsét egyszerűen alkalmazták j 

a középkori keresztyén misztika fogalmainak a kifeje
zésére. így pl. igen gyakori szava kódexeink misztikus 
szövegelnek a "réül",11 elrevöl" "rüt", "rojt", stb. 
"mente corripio", "entzücken" jelentésben. E szóvál
tozatok a misztikus élmény önkívületi állapotát je
lölik. A szó - Gömböcz Zoltán megállapítása szerint - 
"kétségkívül keresztyénség előtti vallásos terminoló
giánk maradványa.11 ̂ * Vogul megfelelője "hőség" jelen
tésű, s a vallásos szóhasználatban gyakran "isten he
ve", "bálvány heve" kapcsolatokban fordul elő• a sá
mán révülete, misztikus extázisa t.l. "azáltal támad,

1. Varga Zs.l.m. 270.1.
2. A szó alakváltozatai és származékait jh. .Magyar 

üyelvtörténet1 Szótár 1431 l./lll.köt./ U.o. 
példák is az illet5 szavak előfordulására.

3. Gömböcz Zoltán; K.M.urnák. »>-.űyelv IX./lylo/ 
évf.190.1.

1.



hogy őt a bálvány-szellem hirtelen jövetelétől kelet- , 
kezett szél heve érinti.1,1 A "réül", "rojt" stb.szó 
kódexirodalmunkban bár már változott, lényegileg még
is eredeti jelentésében fordul elő. Azóta - nyilván 
mivel a magyarság tudatából a misztika képzetklncse 
kiesett - a szó jelentésváltozáson ment át, s mai a- 
lakja/"rejt", "elrejt"/ csak "occultat, abscondit, 
verbergen" jelentésben használatos. Érdekes azonban, 
hogy Székelyföldön a szó megtartotta eredeti' jelenté
sét, s még 1838-ban "elméjében elragadtatni" jelentés-;

2 -sel jegyezték fel.
Abból, hogy a magyar ősvallásban is megtalálhatók 

a misztika nyomai, természetesen még nem lehet a ma
gyarság lelkületűnek misztikus voltára következtetni.
A keresztyén és pogány misztika között különben is ! 
lényeges különbségek vannak. Annyit azonban minden
esetre jelenthetettt amagyarság számára az ősvallás j 
mindinkább halványuló emléke, hogy a misztika iránt

1. Gombocz Z. M.Uy. IX. évf. 19(1 1. z
2. Szily Kálmán: Elrejt. M.nyelv XVII /1921/ evf.

45 s köv.l.; Magy.Táj szótar: elrejtőzik a.m. 
"elájul, elveszti eszméletét, álhalott lesz".
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történelme későbbi századaiban, mikor az mint egy
nyugatról kiinduló kulturális áramlat érkezett hozzá,

1nem viseltetett teljesen közönyösen, űrre utal az a 
szűkszavú adat is, mely szerint mindjárt a középkor 
első misztikus mozgalmában találkozunk egy magyarral. 
Assisi Szent Ferenc tanítványa volt ez és Abruhámnak 
hívták.2 Alig néhány évtizeddel később pedig már meg
születik a magyar gótikus műveltség egyik reprezenta-i 
táv alakja: Árpádházi Boldog Margit.

0 a magyar művelődéstörténet egyetlen alakja, a- 
kivel a tudomány, már mint misztikussal is foglalko- ; 
zott. Két módszar és eredmény tekintetében egymástól 
lényegesen eltérő mű kísérelte meg alakjának a tiözep-

1. Mályusz Elemér /Árpádházi Boldog Margit. Káro
lyi-emlékkönyv Bp. 1933/ utal rá Margit miszti
kájával kaocsolatban, hogy "a miszticizmus nem 
a népek ősi ösztönéből nőtt ki*, hanem, mint 
kulturális áramlat, a legműveltebbek es legta
nul tab bak körében fejlődött ki /és/ recipiala- 
sához és magyar árnyalatának kifejlesztesehez 
is elsősorban művelődési tényezők voltak szük
ségesek." 380-381 1.2. Karácsonyi János: Szt.Ferencz rendjenek törté
nete Magyarországon 1711-ig I.köt. Bp.19^2.o.1.
- Mivel az Analecta Franc iscana c.kiadványhoz,
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kor szellemi életébe, a misztika műveltség-áramlatá
ba való beleillesztését. Kozma Erzsébet disszertáció
jában a magyar legenda alapján rajzolja meg Margit 

"misztikáját", Mályusz Elemér a történetileg hltele- jsebb Bertholdus de Bosant-féle 1276-iki jegyzőkönyvet 
használja kútfőül. Jelentős különbség a két dolgozat j 
között még az is, hogy Kozma E. Margit misztikáját

I
csak kísérletnek tekinti, s nem gondolja, hogy "Mar
git a misztika jelenségeivel való elméleti megismer
kedés után lépett volna erre az utra"^, Mályusz pe
dig meggyőző érvekkel bizonyltja, hogy Marcellus, 
Margit nagymüveitségü és vilaglátott gyóntatója, a 
Domonkos-rend 12 éven át volt provinciálisa tudatos 
vezetőként szerepelt lelki gondozottja aszkétikus-

melyből Karácsonyi ez adatát veszi, nem tudtam 
hozzájutni, bővebbet erre vonatkozólag nem si
került megtudnom. Annyi azonban Paul Sabatier: 
Leben des He11igen Franz von Assisi /Deutsch 
von M.Lisco. ííeue Ausgabe Berlin 1897/ c.müvé
ből is kitűnik, hogy Ferenc első 12 tanítványa 
között még nem volt Abrahám. /v.Ö.307 s köv.l./

1. Kozma Erzsébet: A misztika és Boldog Margit. 
/Vác 1930/; Mályusz Elemér: Árpádházi Boldog 
Margit. /Károlyi-emlékkönyv Bp.1933/

2. Kozma E.i.m. 18.1.
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misztikus utján."*"* Kozma E. Margit misztikájának tár
gyalásánál ennek ima-életét, disciplináját, mortifiká-

2 jcióit, továbbá erény-életét veszi tekintetbe. Helye
sebben értelmező a misztikát Mályusz, mikor Margit é- 
letében a szegénység erényének gyakorlására, a földi
salakok fokozatosan lehántó, elmélyedő elmélkedésekre,

3s a szenvedő Krisztus szeretetére mutat rá.
De Margát életének e sajátságál is csak egy aszké- 

tikus s még nem feltétlenül misztikus életpályának a 
bizonyságai. Se Margit-legendánk, se a történetileg

4hitelesebb, kanonizálás céljából felvett jegyzőkönyv- 
nem szól sem Margitnak Istennel való lelki egyesülésé
ről, sem arról, hogy ez Margitnak céljáig lett volna. 
Konkrét adatunk Margit misztikájára ezek szerint nin
csen is. A vizsgálati jegyzőkönyv né&ány adatából a- 
zónban mégis következtethetünk erre.

Margit élete tehát - amint az a pozitív adatokból
1. Mályusz E.i.m. 366-369.1.
2. Kozma E. i.m. 21.1.
3. Mályusz E.i.m.377 1.
4. Kiadta JFraknói Vilmos a Honumenta Bomana Eplsco- 

patus Yesprlmlensls c.sorozat I.köteteben /Bp. 
1896/.
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kitűnik - csak aszkétikus volt. De az aszkézlsnak egy 
olyan magas foka, melyet o elért, alig képzelhető el
érhetőnek, egy magasabb cél, az Istennel való egyesü
lés céljának kitűzése nélkül.

Életmódjaiig arra enged következtetni, hogy ő Krisz
tus követését nem abban az értelemben fogta fel, mint 
pl. apácatársnői, nem elégedett meg a gyarlóságának ö- j 
rökös tudatában lévő tanítvány szerepével, hanem 
Krisztushoz minden tekintetben hasonló akart lenni. 
Krisztus szenvedései többet jelentettek számára a meg-I 
váltás történelmi tényénél, ő ezeket - nyilván a Krisz
tusba való teljes áthasonulás céljából - maga is át a- 
karta élni. VIrrasztva, koplalva, hangosan zokogva és 
önklnzások közepette töltötte el a kereszthalál emlék
ünnepét, a nagypénteket.1 Este pedig a priorissza en
gedőimével sorra megmosta, fejkendőjével megtörülte 
és megcsókolta a kolostorbell apácák és szolgálók lá
bát. ̂

De nemcsak Krisztus követésében, ami nála valósá-
1. Monumenta Rom. Eplsc.Vespr.1.219,260 stb.l.
2. Monumenta etc.1.219 1. v.ö.még 185 és 177 1.
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gos Krisztus-utánzásként jelenik meg, hanem Imáiban is
más utón járt Margit, mint az egyszerű aszkézist célul
maguk elé tűző középkori apácák. Az, hogy sokkal töb-

]_
bet imádkozott náluk; még nem lenne elég ok, hogy 
misztikájára következtethessünk. Fontosabb ennél, hogy 
másként imádkozott mint ők. Judit, Ipoly ispán lánya 
meg tudta tanítani Margitot azokra az imákra, melyeket 
ő tudott, mikor azonban már ő kérdezte Margitot, hogy j 
mitjimádkozik, ez csak mosolygott és nem tudott vála
szolni.2 A misztikusnak Istennel való egyesülési él-

3menye olyan elmélyedő imában szokott bekövetkezni, 
melyben a misztikus megfeledkezik minden földiről, a 
fogalmi gondolkozás helyett valami "más" lelki tevé
kenységet végez, amit el sem tud mondani, rlogy ^argit- 
nak ima közben volt ilyen lelki állapota, azt Judit 
apáca vallomása igen valószínűvé teszi. A misztikus

1. Jolent sorcr "nunquam vidít personam allquem,
, que tantűm oraret et rogaret Deum, quasl tam 
ipsa virgo Margaretha faciebat."_Monum.176 1.

2. "...et postea dicebam slbií "Ouid oras?" Bt
ipsa quasl ridendo ibi transibat, et nolebat ml-^ 
hl dicere, et videbam quod plusoraret, quam ego. 
Monum.232 1.3. Teresia de Jesu, a XVI. sz.-i nagy spanyol miyz-
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Ima teljes önfeledt állapotára utal Sabina soror val
lomása Is, ki arról számol be, hogy egyszer advent 1- 
dején, mikor Margit csupán alsóruhában és vállkötőben 
/in tunica et in scapulatio/ Imádkozott a feszület e-

I lőtt, bár arca a nagy hidegtől már egészen eltorzult, 
mégsem akarta imáját abbahagyni és apja követét fogad
ni.1

Mint általában a testi szenvedések örömmel való el
viselése, az ilyen esetek is csak úgy magyarázhat ók, 
hogy Margit testi fájdalmaiért lelki kárpótlást kapott,
vagy legalább is remélte, hogy fog kapni. A misztikus 

: il
egyesülés önfeledt állapotát a misztikusok a legna-

! gyobb öröm és a legteljesebb lelki boldogság állapotá
nak mondják.2 Bár kézzel-fcgható adatunk arra vonatko
zólag nincs, hogy Margit is részese lett volna ennek 
a misztikus örömnek, mégis valószínűvé teszi ezt az a 
külső szenvedések iránt való közönyösség, amit Margit

tikus az egyesülés élményét "oration de la uniónk
nak nevezi. Jancsi L. A misztikus intuíció. 24.1.
1. Monum.204 1.
2. V.ö. Müller L.: Misztika 263 s köv.l.
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tanúsított elmélyedő Imái alkalmával.
Ez az Imában való elmélyedés addig fokozódhatlk, 

hogy a misztikus végül Is teljesen elveszti érzékszer- j 

vei működését, vagyis teljesen önkívületi állapotba, 
extázisba esik. Hogy ilyen extázisbán Margitnak is 
volt része, arra - hacsak feltételesen is - Jolent a- 
pácának a pápai bizottság előtt tett tanúvallomásából 
következtethetünk. Többször megkérte őt Margit, - 
mondta,- hogy éjtszakára zárja be őt a karba, s Imád
kozzék vele együtt. Egy éjjel, mikor Margit már soká-

~ I; lg állt Imádkozva, egyszer csak összerogyott, mintha
meghalt volna. Jolent erre hangosabban kezdte olvasni j 
a psalmusokát s mindegyiknél egy venlát is csinált, 
vagyis térddel előre bukott, hogy így zajt ütvén, ma
gához térítse Margitot. Ez azonban se nem látott, se 
nem hallott, mert báb Jolent már végig olvasta a psal- 
teriumot, mégsem mozdult. Végre aztán Jolent kiment 
a templomból s behívta Olimpiádés asszonyt. Margit 
csak akkor tért magához, mikor a főnöknő közeledett 
hozzá s szertelenségéért megdorgálta. Exkor mosolyog-



va megfogta apácatársnője kezét s Így szolt hozzá:
"Csak kevés Ideig voltam ebben az állapotban."1 Itt

-sem mondhatjuk feltétlen bizonyossággal, hogy Margit 
állapota misztikus extázis volt, hiszen összeeshetett 
a kimerültségtől is. Hogy ez utóbbi lehetőség mégis 
kevésbbé valószerü, mint az előbbi, arra az a Margit 
arcán feltűnt szerény mosoly utal, ami akkor is kiült 
az arcára, mikor megmagyarázhatatlan és szavakba nem 
önthető lelki élményéről kellett volna beszámolnia, 

j Itt is valami ilyen elmondhatatlan élménye lehetett 
j a királylányból Isten szolgálójává lett apácának, va
lami kimondhatatlan "lelki édesség" önthette el a szi
vét, 'ami úgy tűnt fel neki, mintha csak percekig tar
tott volna.

A misztikus önkívület szokásos kísérő jelenségére, 
a látomásra Is van egy meglehetősen bizonytalan ada
tunk a Bertholdus de Boeant-fele jegyzőkönyvben. Kin
ga apáca egyszer együtt imádkozott Margittal es úgy

1. líonum. 177-178 1. és majdnem szóról-szóra meg
egyezik vele Olimpiádés asszony idevonatkozo 
vallomása. 225 1.
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tűnt fel neki, mintha Margit beszélgetne valakivel.
Csak a hangot hallotta, de a beszéd szavalt már nem
értette.1 A hivatalos jegyzőkönyv, de a magyar és a

2Yercellensis-féle legenda sem tud azután arról, hogy 
ki jelent meg Margitnak imájában, s ki volt az, aki
vel ő szót váltott. Margit senkinek sem beszélt élmé
nyeiről, talán szerénységből, talán azért, mert attól 
félt, hogy az ő lelki életének mélységébe belátni nem 
tudó társnői nem értenék meg, s az ő csodálatos lelki 
kincseit csak profanizálhatnák.

Mindössze ennyi az, amit Margit életéről mondhatunk 
ha azt a szorosabb értelemben vett misztika szempont
jából nézzük. Következtetések ezek csupán, de legalább 
reális alapjuk van egy hitelesen felvett vizsgálati 
jegyzőkönyvben. Ezen kívül meg egy ilyen alapunk van, 
melyre Margit misztikájára vonatkozó következtetése
inket felépíthetjük: ez Margit kortársainak, vagy az

1. Monum. 271 1.2. A csupán német fordításban fennmaradt legendát 
kiadta Horváth Cyrlll: A Margit-legenda for
rásai /Bp. 1908/ c. dolgozata függeléke-képen. 
23-53 1.

4 .



32.

ő életét nálunk jobban megértő középkori embereknek 
a véleménye. Nem tarthatjuk t.i. véletlen egyezésnek, 
hogy Margitot halála után ugyanolyan csodák megtevésé- 
re képes erővel ruházták fel, mint a középkor sok más 
misztikusát. Valami földöntúli képességet láthatott 
benne Katalin és SahIna soror Is, mert azt vallották, 
hogy Margit titkos gondolatukat Is kitalálta. Margit

2 rsok csodája közül tipikusan misztikus meg az, hogy
3halála után sírjából ” nagy édességes illat” száll fel.

De tanulságos egy pillantást vetnünk meg - ha ki
térésképen is - a legenda későbbi fejlődésére, főleg i 
azért, hogy azután ebbe a fejlődésbe a mi magyar Mar- 
g&legendánkat Is beleilleszthessük.

Az Árpádházi Boldog Margitról szóló legendák for
rásaik szempontjából két csoportra oszthatók. Az e- 
gyik csoportba sorozhatjuk azokat, melyek főleg a 
pápai vizsgáló-biztosok által Margit kanonizálása 
céljából felvett jegyzőkönyvekből merítenek. Ezek

1. Monum. 256 és 205 1.
2. V.ö. Müller L.i.m. 287 1. „3. Szent Margit élete /Nyelvemlelctár VIII kot./

104 1.
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történetileg hitelesebbek s aam annyira magán, mint 
Inkább egyházi kezdeményezés eredményei. A másik cso
portba kerülhetnének azután azok a legendák, melyek a • 
történeti hitelességet kevésbbé fontosnak tartják, s 
inkább arra törekednek, hogy Írójuk, vagy szerkesztő
jük egyéni felfogását is kifejezzék.

Az első legenda Johannes Vercellensls-től számazik, 
ki feltehetőleg maga is járt magyar földön s az itt 
hallott szájhagyományból, s az azóta elveszett első 
vizsgálati jegyzőkönyvből 1275 végén, vagy a következő 
év elején egy meglehetősen tárgyilagos, a jegyzőkönyv 
adataival összhangban levő legendát irt."*"

A XH. század harmincas éveiben Anjou Róbert udva* 
rában, egy Assisi Szt.Ferenc szigorúbb szabályzatát 
követő u.n. spirituális ferences misztikus Marglt- 
legendát szerkesztett. E misztikus legenda a "_Specchici
delle anlme sempllel" elmet viseli s régebben Margit

2önéletrajzának tekintették.^
1.Horváth 0.1.m 7 és köv.l.
2. Kastner Jenő: Együgyü lelkek tüköré. /Minerva 

VIII.1929/ 245-263 1. és Horváth János: A ma
gyar irodalmi műveltség kezdetei. /Bp.1931/ 225
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A következő legenda, a Garlnus de Gigtco-féle már 
Domonkos-rendi eredetű, 1340-ben keletkezett a pápa 
avignoni udvarában az előbbi eretnek-misztika felé 
hajló legendának "a való alapokra történő visszaveze- 
tése céljából."

Ferences-eredetű s újra misztikus életfelfogásról 
tesz tanulságot a csak egy XV.sz.-i másolatban fenn
maradt u.n. Hápolyi legenda, melyet - mint ezt két 
egyzés mutatja - a magyar Margit-legenda eredetijé-

I 2nek kompilátota is ismert.
A misztika és a reális alapok tekintetbevétele 

közt hullámzó legendafejlődés utolsó foka aztán a 
Ráskal Lea másolatában fennmaradt magyar Margit-le
genda, mely mint azt Horváth^ Cyrlll tüzetes forrás
kritikájában3 kimutatta a Vercellensls-féle legenda 
s a második jegyzőkönyv adatai összeszerkezstéséből 
állt elő. A magyar legenda Domonkos-rendi eredetű s 
létrejöttében egyházi kezdeményezés lehetett döntő 

s köv.l.
1. Kastner J.i.m. 181 s köv.l.; Horváth C.i.m.

9 1.; Fraknól V. bevezetése a Monumenta Rom. 
Episfc. Vespr. I.kötetében! Horváth J.i.m.225



jelentőségű. Szerzője bár ismerte a legendafejlődés 
másik /ferences, misztikus/ ágát is nagyrészt történe
ti hitelességű forrásokból merít, s Margitnak csak 
aszkétlkus, de még nem misztikus életéről számol be. 
Ezt a tényt, hogy t.l.legendairó Margit misztikájáról 
/pl. levitádé járói és stigmáiról/ mit sem akar tudni, 
s hogy mereven ragaszkodik a tőle feltétlen hitelessé
gűnek elismert forrásaihoz, s hogy általában az egész 
legenda egy reális életszemléletről tesz tanulságot, 
még nem magyarázza meg az, hogy Domonkos-rendi és hi- 

; vatalos egyházi kezdeményezés eredménye. Hiszen le-
I
gendairónk ismerte a fejlődés másik irányát is és a 
Domonkos-rend is legalább olyan jó termőtalaja volt a 
misztikának, mint Assisi Ferenc rendje. Magyar legen
dánk említett sajátságai egészen csak akkor lesznek 
érthetők, ha legendánkat ugyanannak a lelkiségnek a 
klfejeződéseképen fogjuk fel, mely középkorvégi kó
dexirodalmunk többi, a misztikával kapcsolatba-hozha- 

s köv.l.
2. Kastner J.i.m. 182 1.; Horváth J . i.m. 226 1.
3. Horváth C.i.m. és "Joannes \Tercellensls es a 

magyar Margit-legenda /Bp.1908/ c.müve.
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tó.szövegében Is érvényesül. Ez a lelkiség pedig* a 
mohácsi vész korában élt magyar apácáknak a misztiká
hoz való viszonya - mint meg fogjuk látni - lényege
sen más, mint a Boldog Margité volt.

A szellemi fejlődésnek azt a távolságát, mely a 
minden valószínűség szerint misztikus életű Boldog 
Margitot^ 250 évvel később élt apácautódaitól elvá
lasztja, jól szemlélteti az a felkiáltás, amit a ma
gyar legenda kompllátora szőtt be a Margit-legendáhaf: 
11Ó szerető atyámfiai bizonyában csuda, hogy az ml ké
mén szüvenk ketté nem reped, mikoron ml meggondoljuk,
hegy mi semmik vágyónk ő hozzá képest, de maga mégsem

3tudjuk magonkat megalázni, miképen ez szent szűz."
1. Horváth J./i.m. 226 s köv.l./ a legenda misztik 

kussá fejlődésének ténybeli alapját "Margit va
lóságos misztikus hajlamaiban"találja meg.

2. Mivel a következő sorok sem Bertholdus de Bosant 
jegyzőkönyvében, sem Jaharmes de Yercellis /v. 
Vercellensis/ legendájában, tehát legendánk! fel
derített forrásai közül egyikben sem fordul elő 
/v.ö. Horváth C.:Joannes Vercellensis stb.46 1. 
jegyzetét/, s mivel ily mondat legendáinkban a- 
ránylag igen kevés van, teljes joggal feltehető, 
hogy ez legendánk kompilátórának, fordítójának, 
vagy másolójának egyéni hangja /v.ö.Horváth C.:
A .Margit-leg.forrásai 85.1./ Ilyesféle felsóhaj
tás különben kód.irodalmunk más szövegeiben sem
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Boldog Margitnál a misztikába hajló aszkézis reális 
élet, a külföldön akkor virágkorát érő műveltségi áram- 
latban való rajongó részvétel - Ráskal Leáék korában 
ez már csak jámbor cél, mely felé ugyan még töreksze
nek, de már törekvésük gyarló voltának maguk is tudatá
ban vannak.

Hogy Margiton kívül a középkorban magyar földön,
magyar emberek világnézetére, vagy életére termékenyi-
tőleg haott volna a misztika a XIII vagy XIV. század-

I bán, arra semmlnémü adatunk nincsen. Hogy azonban a 
! 1 
magyarságnak a misztikával való összeköttetése Margit
halálával nem szűnt meg, azt több kútfő is bizonyltja.

Herrenbergl Wenck János tekintélyes XV,századi rea
lista teológus egyik Hlcolaus Gusanus ellen irt müvé
ben1 megemlíti Eckhart mesternek, a nagy német misz
tikus filozófusnak, "Buch dér göttlichen Trőstung" c.

ritkaság.
3. Marglt-leg.24-25 1.1. Ennek részletes tárgyalását lásd Rudolf Stade.l- 

mann: Vöm Geist des ausgehenden mittelalters 
S /Halle a.S. 1929/ c.könyve“líicolaus Gusanus vöm
I Standpunkt des Mittelalters" c.fejezetében.
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müvét: wHuic conclusíoni alludit maglster eghardus in 
libro suo volgarl, quem e didit pro regina vugarie so- 
rore ducurn austrie, quod incipit: Benedictus deus etcí": 
Az itt említett magyar királynő Habsburg! Ágnes, Albert 
osztrák herceg leány, Rudolf német császár unokája, s 
III.Endre királyunk második felesége volt. Róla, mint 
magyar misztikusról természetesen nem beszélhetünk, 
de ha Eckhurt mesterrel, a középkori német misztika 
vezető egyéniségével oly szoros érintkezést tartott

2fenn, hogy ez számára irta egyik igen jelentős müvet, 
i  feltehető, hogy misztika iránti érdeklődése a magyar

;
királyi udvarban is ismert volt s talán egyesekben 
visszhangra is talált. Hogy Ágnes királynénak mint 
kulturkczvetltőnek a hatása ebben az irányban is jelen* 
tős volt, azt legjobban bizonyltja nevelt lánya: az u- 
tólsó Arpádházi hercegasszony: Erzsébet élete.

1. Idézve Szelényi Ö.QEckehart mester élete és ta
nítása /Pozsony 1913/ 23 1.; v.ö. még M.Eckhart: 
Buch d.#öttl,Trőstung /Insel-Bücherei lír.231/ 
bevezetését Alois Bernttől.

2. Alois JJempf: Meister Eckhart /Lipcse, 1934/ c.m 
munkájában Eckhart e könyvét "d*s menschlich 
schőnste und schlichteste Büchlein Eckeharts"- 
nak mondja. 100.1.



Erzsébet, III.Endre királyunk első feleségétől, 3Te- 
nemmától született egyetlen gyermeke /élt 1292-94 - 
1337/ a később III.Vencel néven trónra került cseh. ki
rályfival volt eljegyezve. Apja halála után lemondott 
vőlegénye kezéről, s mivel már anyja sem élt, mostohá- 
ja, Habsburg! Ágnes királynő vette pártfogásába. Ez 
testvérének, Henrlch osztrák hercegnek Ígérte a fia
tal leány kezét. Ágnes apjának, Albertnak a meggyilko
lása /1308/ azonban e házasságot is meghiúsította: Ag< 

i nes az anyja által alapított kőnigsfeldl kolostor mel- 
| lé költözött. Erzsébet hercegasszonytpedig egy svájci 
kolostorba, a német apácamisztika egyik le gkí emelkedőül 
kolostorába, Tőssbe, Wlnterthur mellé küldte. 28 évet 
töltött itt Erzsébet, hogy "lelki atyja" Seuse Henrik, 
társnője, és életrajzírója pedig a szintén híres misz
tikus apáca Elsbeth Stagel voltl'Ily környezetben - 
lehetelen erre nem gondolnunk - Erzsébetnek is a

1. Erzsébet életadat&l: Pór Antal: Habsburg! Ág
nes magyar királyné és Erzsébet hercegasszony, 
az Arpádház utolsó sarja. /Bp.1888/ 45-63 1.} 
és Ferdinand Vetter jegyzetei /99 s köv.l./ a 
"Das Leben dér Kx í h e Schwestern zu beschríeben 

_______  von Elsbet Stagel samt dér Vorrede von Johannes
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misztikajut jára kellett lépnie. E feltevésünket minden 
tekintetben megerősíti az az életrajz, mely E .Stagel 
fogalmazásában ránkmaradt.

Hogy e kortárs által irt, s épp ezért többé-kveésbbé 
hiteles legendát a magyar művelődés-történét forrásá
nak tekintjük, ahhoz az adhat jogot, hogy bár a legen
da hősnője, Erzsébet hazájától távol élt, s azzal min
den összeköttetést is megszakított, benne mégis csak 
a magyar lelkiség találkozott egy nyugati kulturáram
lattal: a misztikával. Életrajzírója is lépten-nyomon j 

kiemeli magyar voltát - nyilván azért, mert Erzsébet 
a távol idegenben sem feledkezett meg szülőhazájáról 

I s honfitársairól. Sok fájdalmának felsorolását mind
járt azzal kezdi a legendairó, hogy hivatkozik Erzsé
bet hontalanságára, s arra, hogy ő már nem is térhet 
vissza többé hazájába azok köze, akik közt született. 
Kiemeli Boldog Margittal és Szent Erzsébettel való 
rokonságát is. Margit éppoly dísze volt kagyarország-

Meier und dem Leben dér Prinzessln Elisabeth 
von Ungarn,” /^Deutsche Texte des Mittelalters 
Bd.YI. Berlin 1906/. ,

1. E .Stagel legendája /a fent idézett kiadás/ 111.1
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nak és a prédikátor-szerzetnek, mint ahogy a tossi ko-̂  
lostornak dísze ő, az árpádházi hercegasszony.1 Szt. 
Erzsébet pedig, "ain kungin von Unger...und ain lant- - 
greffin von Turingen", - nyilván a nem felejtett roko
ni kapcsolatok miatt - védőszentjévé lesz a mi Erzsé
betünknek. Betegségéből, bár abba később visszaesik, 
Szt.Erzsébet gyógyítja meg, mert a tőssl apáca az ő 
családjából származott.^

Erzsébet tehat magyarságának mindig tudatában volt.
------------------------  , 4Társnői is mint magyar királylányról beszéltek róla,

s nekünk isjjogunk lehet az ő életében a magyarságnak
a misztikával való egyik kapcsolatát latnunk, annak
ellenére, hogy élete elszigetelt jelenség s a magyar

•

wTjnd das /t.i. a szenvedéseket/ fieng er /Isten/ 
mit Ír an mit grossem ellend /a.m.Heimatlosig- 
keit/, in dem sy ir leben von ir kindhait uff 
hat vertrieben, won sy was ellend des landes 
und dér lut dannen sy geboren was".

1. Stagel i.m. löl 1.
2. u.o. ... , .3. Stagel 112 1.: "...won du von minem geschacht

geboren bist und ich dir von Got guttes sehűi
dig bin, so han ich den gewalt von unsrem heren 
das ich dir diu sinn soll und mag wider geben"
- mondja Szt.Erzsébet hercegasszonyunknak egy 
látomásában.4. Stagel i.m.99, 101, 102, 104, 110, 121 1. !

5.



művelődés fejlődésére semminemű hatással nem volt.
Feltűnő különben, hogy Erzsébet hercegasszony legen

dája, ha nem is világnézet tekintetében, de egyes eré
nyek és cselekedetek leírásában mennyire hasonlít Bol-I 
dog Margit legendájához. Mint Margit6t, őt is^felkere
si kérője a kolostorban, s mint az, ő is visszautasít-, 
ja a földi jegyest a mennyei vőlegény szerelméért. E j 
jelenetet a Stagel-féle legenda arra használja fel, 
hogy bemuxtassa Erszébetnek Istennel való közvetlen 
viszonyát, s mintegy bevezetésként utaljon benne &r_- 
zsébet elhivatottságára. Erzsébet mielőtt kérőjének, 
Henrik osztrák hercegnek feleletet adna, felmegy a
karba, s|ott megkérdezi Isten akaratát. Az Isteni pa
rancs az, hogy maradjon meg apácának, legyen szegény 
és nyomorult. Ő akaratát teljesen feladja az Ur akara
ta kedvéért, jutalmul viszont ugyanazt a"hozományt" 
kapja, amit Isten egyszülött fiának adott; számüzött- 
séget, szenvedést és szegénységet. Erzsébetnek Is
tennel folytatott beszéde mintegy hitelesítve van - 
a misztikusok felfogása szerint - azáltal, hogy ez
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az Istennel való gondolatkicserélés nem normális álla
potában, hanem egy extázisbán következett be: szinte 
halottként feküdt a karban és orrán, száján ömlött a 
vét.1

Önként vállalt szegénységei - éppúgy mint a Margité 
- elsősorban azáltal nyert kifejezést, hogy ócska, 
toldott-foldott ruhákban járt. Mikor egyszer mostoha
anyja Ilyen öltözetben meglátja, megdöbbenve kérdi 
tőle, hogy nem szégyellt-e magát?2 Alázatosságának 
megnyilvánulása is hasonló volt a Margitéhoz. Étke- 
zésnél szívesen szolgált fel, mag^hordta ki a láboso- 
kát, s ha ezt a többi apáca nem helyeselte, sírva fa
kadt. Alázatossága példa lett társnői előtt, s minden
ki csak tanulhatott tőle.

Saját akaratának megtagadása,s ezáltal az isteni
be való beleolvadása legteljesebben "áhltatos belső 
imáiban" jutott kifejezésre. Boldog Margithoz hason
lóan ő is különösen a nagypénteket szentelte meg nagy

1. Stagel i.m. 102 1.2. o.o. 103 1.: "Schwester, schemest du dich nit 
das alns kungs tochter von Unger ain rechti 
erbtochter, alsó schwachl klaider antrait?"
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áhítattal és komolysággal. Urunk szenvedésének tiszte-| 
letére e napon 400 venlát csinált, nem evett, nem I- 
vott, s az apácák gyakran találták a karban imái által 
bekövetkezett eszméletlenségben.^'

r * 21Különösen kivált az u.n. "összeszedettségi imában",
ü)mikor mintegy monoidlsztIkus koncentráltságban igye

kezett lelkierőinek összegyűjtésére, hogy minden föl- j 

ditől megszabadulva egyedül Istenre irányítsa figyel
mét s azt így saját lelkében élhesse meg. Különösen 
három Mi atyánkat imádkozott ily módon: egyet az Atya I

3. Stagel l.m. 104-105 1.
1. a.o. 105 - A Margit-és az Erzsébet-legenda köz

ti egyezések, melyekre fentebb utaltunk - igen 
valószínűvé teszik, hogy a Margit-legenda egyik 
változata hatott Stagéi legendájára. B.Margit 
legendája német misztikus körökben különben is 
elterjedt olvasmány volt. Erre utal, hogy egy 
legendája megvan egy Szt.galleni kéziratban 
/Stlftsbibl. zu St.Gall. Hs.hr.603/, továbbá 
egy überlingenl kéziratban /Leopold-Sophien 
Blbl.Es.hr. 22/ XV.századi kézzel Írva. Mindkét 
kéziratban megvan a Stagel-féle Erzsébet-legen- 
dánk is /V.ö.F.Vetter ld.kiad.VIII-XII.1./ Maga 
Stagel is Ismerte Margit élettörténetét! /u.o. 
101 1./2. u.o. 106 1.: "Sy übt slch och gar fii an scho- 
nen und nutzen tuschen gebetten, die sy alsó 
mit ires hertzen andacht und gutter betrachtung 
alsó zesamen hat bracht und gefüget". V.ö.Jan- 
csl L.i.m. 17-20 1.



4 5 .

hatalmára, ami által az emberek megitéltetnek, máso
dikat az Q Mlgaz igazságára", hogy minden ember Igazzá
legyen"*", s a harmadikat az Atya végtelen kegyelmére,

2hogy ezáltal tartsa meg az emberiséget .
Hogy Erzsébet imáit Isten meghallgatta, azt egy ti

pikusan misztikus csodával akarja Igazolni a legenda- 
író* Egy Idősebb nővér akart egyszer Erzsébettel be-r- 
szélni, kereste is mindenütt, de nem találta. A kar
ba is felment s egy darabig ott sem látott senkit* Mi
előtt azonban innen tovább ment volna, egy apácát pil
lantott meg az oltár előtt, aki-vonlában feküdt s egy

1. A "Gerechtigkeit. des Gerechten" Eckhart mester 
spekulatív misztikájának egyik alapvető tétele. 
Az Igaz /ember/ éppúgy részt vesz az Igazságban
/istenben/ mint a fhér szín a fehérségben. Az 
igaz ember tehát nemcsak képmása az Igazságnak 
/Istennek/, hanem lényegileg egy vele. V.ö. Jo- 
seph JBernhart: Meister Eckhart /Deutsche Mystl- 
ker Bd.III.Kempten u.München 1914/ 42 1. - Eck
hart gondolata Seuse közvetítésével találhatott 
terméke## talajra a tossl kolostorban.

2. Stagel i.m. 105 1.:wSy hat sunderlich gnad, III 
patter noster ze bettent In diser wisi das erst 
dem almechtigen gewalt unsers heren...,das an- 
der siner rechten gerechtlkait mit dér alla raen- 
schen gericht werden solent, das drit slner 
grundlosen erbarnd...”
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rőf magasságban a földtol a levegőben lebegett. Az 1- 
dos apáca - koros volta nyilván szavahihetősége miatt 
van hagnsulyozva - több mint egy óra hosszat várt, 
míg a csoda végétért. Erzsébet. az előbb még a föld 
felett lebegő apáca aztán odajött hozzá, beszélgetett 
vele, majd átnézte a kart, hogy nem volt-e még más Is 
csodájának tanúja. 1

Erzsébet erényei közül Stagel külön kiemeli, hogy 
Erzsébet Krisztust szenvedéseiben mindig nyomon követ-: 
te.^ Isten adott neki kegyelmének túláradó forrásá
ból, úgyhogy Erzsébet szörnyű betegségeiben - élete 
végén Ízületei összesorvadtak és teste tele volt ke
lésekkel - nem kereste s nem Is szorult rá senki vi
gasztalására. Szívesen volt beteg, mert - mint egy
szer kijelentette - tudja, hogy Isten kegyelméből 
szenvedéseivel helyrehozza azt, amit talán egészsé
ges korában az Ur parancsolatainak teljesítésében el- 

3mulasztott. Stagel szerint szenvedéseinek köszön-
1. Stagel l.m. 107-108 1.
2 . u.o. 111 ljMaber sy was aller adelst davon das

sy den fusstapfen Ires schőfers mit rechten
| liden nach gieng untz uff Ír end".



heti, hogy választott barátjához, Krisztushoz teljes | 
nértékben hasonult!"

Hogy a tárgyalt, Stagel-féle legendában elválaszt
hassuk a neves német apáca-misztikus, Elsbet Stagel 
világnézetét az Erzsébetétől, anhoz szükséges lenne 
még egy másik szerzőtől szármázó Erzsébet-legenda is. 
Mivel azonban ilyen nincs, meg kell elégednünk azzal j. 
a feltevéssel, hogy Stagel és a mi Erzsébetünk misz
tikája lényeges vonásokban nem igen különbözött egy
mástól. Mindketten egy kolostorban éltek, s misztiká
juk világnézeti alapjait mindketten közös mesterük-

2nek Seuse Henriknek /1295-1366/ köszönhették.

Boldog Margit, s az utolsó Arpádházi hercegasz- 
szony, Erzsébet misztikájának három lényeges vonását 
emelhetjük ki. A misztika mindkettőjüknél gyakorla-

3. Stagel i.m. 114 s köv.l.1. u.o. M...won das sy unser her mit emasigem 11- 
den sínen usserwelten frunden follekllch gell- 
chet."2. Seusenak a tŐssi kolostorhoz való viszonyához 
v.ö. Deutsche Miytikerbriefe des Mlttelalters. 
Hrsg.v.Wllhelm Oehl ,/München 1931/ 377 s köv.l.
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ti .jellegű volt, olyan vallásos eszme, mely alakító
iad hatott mindennapi életükre. Ez a gyakorlati jel- ,

/  ' . 
lég az aszkézlsben nyilvánult meg. üemcsak arról a fe-:
jedelml pompáról mondtak le, mely őket születésüknél 
fogva megillette volna, hanem még arról a minimális 
kényelemről Is, melyet a kolostor nyújtani tudott vol
na. Utolsók lettek, hogy majdan elsők lehessenek. A 
lélek ereje bennük le tudta győzni a test kívánságait, 
sőt a testet, még mint a lélek szolgálóját is megve
tették. Végül jellemző, hogy életszentségükkel nemcsak 
saját lelkiüdvösségüket szolgálták, hanem másokra Is

| hatottak, egyrészt cselekedeteikkel és csodáikkal, 
másrészt életük példaadó voltával.

Ezek a jellemvonások azonban nemcsak az ő miszti
kájukra illenek rá, hanem jellemzik általában az ere
je teljességében megnyilatkozó középkori misztikát.1 
E gyakoilat i-aszkét ikus misztikának azonban megvolt 
a maga elméleti megalapozása Is. Az egész középkoron

1. V.ö. pl. Martin Grabmann: Mlttelalterllch.es 
Geistesleben /München 1926/ Kap.XV. Die deut- 
sche Frauenmystik des Mittelaltersj Margarete 
Weinhandlt Deutsches Honnenleben /München 1921/
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végighúzódik azx a filozófiai-teológiai irány, melyet 
ujplatonizmusnak vagy plotinizmusnak nevez*ak, s mely
nek mintegy gyakorlati megvalósulása, életformáló erő
vé válása az a misztikxa, melyet Boldog Margit és Er
zsébet életéből ismertünk meg.

Az ujplatonlzmus Plotinos /Kr.u.203-269/ és a hel
lénizmus korának eklekticizmusában gyökerező filozófi ai
ai és világnézeti irány, mely a világ keletkezését az 
«Egy"-nek, ennek a metafizikai ős-alapnak a sokszoro- 
zódásából magyarázza, s az ember célját abban ismeri 

I fel, hogy az egy extázisbán betetőződő folyamatban 
visszafejlődjék az "Egy”-be. A keresztyén filozófiában 
a metafizikai "Egy" helyét Isten foglalta el. A vilá- 

i got az ő emanáclójaként fogták fel, melyben az ember
nek kivételes szerepe van, mert ez lelkeben megőrzött 
valamit az isteni lényegből. Ezt a "valamit” nevezték 
aztán "lélek-alap"-nak, "lélek-szikrá"-nak, s az em
ber célját abban látták, hogy e "lélelc-szikra" /syn- 
theresls/ segítségével felszabaduljon a lelket a föld
höz láncoló teremtményektől, s felemelkedjék az Isten-
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hez.**"
Ez ujplatonikus különböző értelmezése, más-más ma

gyarázata választja el egymástól a középkori misztikát, 
s a renaissance-misztikát. A középkori misztika - mint 
Margit és Erzsébet élete is mutatja - az Istenhez ve
zető útnak az aszkézist tartja. A földi valóságokról 
alkotott értékképzeteket meg akarja semmisíteni, az 
az emberi testet és e világ minden ajándékát értékte
lennek akarja tudni, mert úgy érzi, hogy ezek csak a- 
kadályai az embernek abban, hogy a legfőbb értéket, 
az értékek összességét, Istent elérhesse. A földi va- | 
lóságok megvetéséhez az erőt az Isten iránt erzett s 
szeretet, tehát egy érzelem adja meg. Ez áll az asz- j 
kétikus misztikus lelki tevékenységének a középpont
jában. Minket a misztikának ez a //középkori/" fajtája 
fog közelebbről érdekelni, mert kódexirodalmunkban 
ennek egy változatával, ennek a nyomaival találkozunk. 
Mivel azonban az ujplatonizmusnak egy másik értelme-

1. Magyary Zoltánná Techert Margit.: A hellén uj- 
platonizmus története /Budapest 1934/ 115 s köv. 
l.j Eranz Meerpohl; Meister Eckharts Lehre vöm 
Seelenfünklein /Würtzburg 1926/ 63 s köv.l.
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zése, másfajta gyakorlati megvalósulása - az, amelyi
ket az előbb renalssánce-xnlsztlkának mondtunk - szin
tén termékeny talajt talált hazánkban, sőt egyes ki-

i

sugárzásai még kódexirodalmunkban Is jelentkeznek: 
nem lesz talán felesleges röviden erről Is megemlé
keznünk.

Magyarországon, Mátyás udvarában - mint Kusztl Jó
zsef kiderítette - elsősorban a firenzei renalssánce 
uj platonizmus0" öltött testet, "a könyvek és a humanis
ták legnagyobb részben Flclnus Firenzéjéből, Flcinus 
közvetlen környezetéből kerültek Budára", s magukkal 
hozták az olasz platonista misztikus filozófiáját is. 
Flcinus filozófiájának, melyet elsősorban az 1477-ben 
Mátyás udvarába jött Francéseo Bandinl honosított 
meg nálunk, mint általában az ujplatonikus filozó
fiának az Eggyel, az Ménnél való egyesülés problémá
ja áll a középpontjában. Flclnus az emberi lélek két 
részét különbözteti meg: az u.n. tertia essenciát,

1. Kusztl József: Platonista törekvések Mátyás 
király udvarában /Minerva 111.1924/ 194 1.

6 .
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melyhez hasonló szerve más testeknek is van, az értei-j 
met /ez felel meg nála a "lélek-szikrának"/, mely is
teni eredetű, s lehetővé teszi nemcsak a földi való-
ságok megismerését, hanem Isten Aiem- létei át és végső

1fokon a vele való egyesülést is.
1A renaissance-misztlkának, mint az aszkétikus misz

tikának is, ugyanaz a célja: az Istennel való egyesü- ! 
lés. De ez utóbbiban az érzelmen van a hangsúly, a 
renaissance misztikájában pedig az értelmen. Ez a lé
nyeges különbség az okajazután annak, hogy a két misz
tika más-más módon iéli az isteni egyesülést megváló- 
sithatónak. Az aszkétikus misztika a földi értékek 
kikapcsolásával, a ficinusi renaissance-misztlka az 
értelem földi értékeket meghódító, lelgázó,. s az em-

> f
bér céljai szolgálatába állító erejével akar a legma
gasabb értékeihez eljutni. A középkori misztika, ha 
történeti fejlődése korábbi fázisaiban nem Is vetet-

1. Huszti J. l.m. 208 1.; Horváth János: Az Iro
dalmi műveltség megoszlása /Bp. 1935/ 133 1$ 
Walter PressrPle Mystlk des Marsillo Elclno 
/Arbeiten zűr Klrchenges. 14. Berlin u.Leipzig 
1929/.
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te meg az értelmet, ezt gyengének tartotta ahhoz, 
hogy az emberta tökéletesség útjára vezesse, s ezért 
más lelki funkciót: az érzelmet helyezte előtérbek 
A renaissance-misztikus pedig éppen az emberi tudás 
felfokozásával, minden megismerhető megismerésével 
akart az isteni igazság részesévé lenni. Hz érteti 
meg, hogy a renalssance kora oly lázas érdeklődéssel 
vetette rá magát azokra a titkos tudományokra /asztro-' 
lógia, alchimia, mágia/, melyekből az újkor természet-i 
tudományai fejlődtek ki.

Az okkult tudományok Iránti érdeklődés, melyekkel  ̂
a renalssánce-ember "egy csapásra próbálta lenyűgöz- 
ni a természet rejtett erőit" , hozzánk is korán át
terjedt. Az asztrológia a Vitéz János által szerve
zett pozsonyi egyetemen is fontos tantárgy lehetett, 
mert a hírneves német csillagász: Reglomontanus /Jo-
hannes Müller/ és Ilkusch Márton későbbi királyi

 ̂ 2 asztrológus személyében két professzora is volt.
1. Iiusztl J. i.m. 201 1.
2. Horváth J. Az Írod.műveltség megoszlása 67-68 

1. Pintér Jenő Magyar irodalomtörténete I.köt. 
/Bp. 1930/450-451 1.
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Hogy az eszmetörténeti alapjaival az ujplatonikus re- j g  
naissance-misztikában gyökerező csillagászattan szé
lesebb körben is el volt terjedte e korban Magyaror
szágon, ezt legjobban Érsekujvári-kódexbeli verses 
Katalin-legendánk "Hativitas” c.fejezete bizonyltja.^ 
Ál Farabi /Alphorablás/ csillagjós, a keleti ujplato- ; 
nizmus képviselője a legendában híres bölcsként jele- ] 
nik meg, kinek oly "nagy bölcs tudománya vala, hogy 
mind ez világot megfolyá". Csillagjóslása is, a kö
zépkori katolikus egyház felfogásával teljesen ellen-

.

tétben, nem mint kárhoztatandó, hanem mint bűnnélküli ; 
tudomány jelenik meg: "Mind ezökben /t.i. a csillagok
ban/ kétség nekül, lm Így leié vétők nekül: Azt hogy 
ég forgása azt tartja, Természetek es mutattya, Hogy

1. Thlenemann Tivadar: Á szabadgondolkozás első 
nyomai a magyar középkorban /Minerva 1.1922/232 
s köv.l. E tanulmány első részéhez, melyben 
Thlenemann a pogány bölcsek és Katalin vitájából 
arra következtet, hogy "legendánk szövege a XV. 
századi ujplatonizmus sugaraiban érlelődött*
/231 1./, *.ö. Horváth Cyrlll bírálatát: A ver
ses Katalln+legenda,a szabadgondolkozás és a 
neoplatonizmus /írod.-tört.Közi.43 évf.1933/ 
193-198 1. - Azt.Horváth C. is elismeri, hogy 
a«"2Jatívitas“ a maga Alpho rabius-epizódjával, 
asztrológiai "mesterkedés"-ível és csillagjósló



lehetne magzat tülek..
Csupán ez az egy adat Is, mely szerint egy hivata

los egyházi kezdeményezés eredményeképen létrejött kó
dexben egy olyan felfogás nyilatkozik meg, mely az 
egyházi dogmatikával éles ellentétben áll, eléggé rá
világít arra, hogy kódexirodalmunk oly korban keletke
zett, mikor már a középkori egyház mindenható hatalma,: 
mindent egy nagy egységbe foglaló épület összeroskadó-

I bán volt. Magyar nyelvi!, középkorvégi kódexirodalmunk- j
2 fnak - mint arra Horváth János rámutatott - éppen az 

lett volna célja, hogy ezt a kolostori életben is je
lentkező hanyatlást visszaszorítsa, he e kódexlroda-

babonás hitével...a skolasztikusokéval ellenkező 
szellem haj tása^l98 1./
1. Alexandriai Szt.Katalin legendája 204-205 és 

326-330 sor. Sziládv Áron átiratában /Régi Magy. 
Költők Tára I.köt. Bp. 1877/. - Eckhart Sándor 
/Magyar humanisták Párisban. Minerva VIII.1929/ 
kiderítette, hogy Ficinius renaissance-misztiká- 
ja nemcsak Mátyás humanista udvarán keresztül 
kapcsolódott be a magyar művelődésbe, hanem Bősz 
tonyi János /megh.1527/ magyar püspök és állam
férfi párizsija összeköttetései /Josse Clichtove, 
a francia prereformáció neves képviselője öt mü
vét ajánlotta neki /révén is. /72 s.köv.l./

2. Horváth J.: A magy. Írod.müv.kezdetei 111-125 1.
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lom létrehozói sem zárkózhattak el a korszellem elől. 
A fejlődés iránya pedig a XVI.század első harmadában 
már nagyon is kifelé mutat a középkorból. Hogy a fej
lődésnek ebbe az előrehaladottabb periódusába, mely 
mintegy átmenetet képez már a közép- és az újkor kö
zött, a magyar egyházi művelődés képviselői is bele
kapcsolódhattak, annak mintegy előfeltétele volt az, 
hogy a magyarság - legalább egyes kimagasló alakjai
ban - a még megbontatlan egységű középkori művelődés
ben is részt vett.
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A misztikus ut.

Mióta az ujplatonlkus filozófia a világ előállását 
az isteni Egy emanatlójának tartja, s az ember erköl
csi feladatát abban látja, hogy ez a -lelkében levő is
teni szikra /syntheresls/ erejével egy extatikus álla
potban újra elérje Istent,»zóta a nyugati misztikusok j 
tanító jellegű írásai gyakran szólnak az Isten megvál
tása és lélekben való megélése felé vezető útról. Ez 
az ut az u.n. "via mystica", melynek Clalvauxl Bernát

I óta három fokát szokás megkülönböztetni: a"via purga- 
tivát", "via illuminatlvát" és a "via unitivát".

A misztikát, vagy a misztikus intuíciót a három 
útszakasz szempontjából tárgyalni különösen azok szá
mára lehet szerencsés felosztás alapja, kik a miszti
kus élménylélektani megértésére törekszenek. A lélek 
megtisztulása, boldog szemlélődő /contemplativ/ álla
pota s xx Istennel való egyesülésének érzése azonban 
nemcsak egy pszlhológiai folyamat három állomása, ha-
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nem egy egész vallásos élet fejlődésének hármas foko
zata Is. A test és a lélek szoros összefüggése ugyanis 
azt eredményezi, hogy a lelki változások az ember tes- 

■ ti életét Is befolyásolják: A lélek Isten-felé-törése 
a külső élet milyenségével Is kapcsolatban van. E mel
lett a"via purgativa" vagy a" via illuminativa" oly k 
hosszúra Is nyúlhat, hogy egy-egy fok valóságos élet- ; 
formának tűnik fel.

Ez a körülmény ad nekünk Is alkalmat arra, hogy a 
"via mystlcát" tárgyalásaink körébe vonjuk. Összefüg
gően mint egy Ideális misztikus élet folyamatáról aka
runk szólni róla, s e folyamat egyes szakaszait kódexe
inkben szétszórva található gondolatok idézésével vi
lágítjuk meg.

A misztikus ut1 első szakaszának, a "via purgatlfra- 
nak" megkezdése már feltételezi a "megtertseget". Lé
lektanilag nézve ez azt jelenti, hogy az egyén már

1. A "via mystica" beosztásánál és az egyes útsza
kaszok jellemzésénél Evelyn ünderhill /Mystik. 
München 1928/ szempontjait vettük át, amennyi
ben ezek a misztika lényegéről alkotott felfo
gásunkkal összhangban voltak. Emellett még Jan
csi László dolgozata /A misztikus intuíció. Pec^
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ráébredt arra, hogyő viszonyban áll a számara legfőbb
nek elképzelhető értékkel. Isten létét nemcsak feltét
len bizonyossággal hiszi, hanem bízik is benne, vagyis 
a tőle való függésnek tudatában van.

A legfőbb értékre való ráébredősnek, s a magát ezzel 
viszonyba állításnak első következménye az, hogy az em
ber egyszersmind ráébred saját értékének csekély vol
tára1 is, s minden erejét odafordítja, hogy saját ki
csinységét az Istenbe ealo beleolvadássál győzze le.
Ha az ember önérteket az abszolút ertekkel őszintén 
szembeállítja, csakls*alazat érzése töltheti el. Jüz a 
megtisztulás utjának kezdő-pontja.

Az alázatosság dicsérete kódexirodalmunk igen sok
szövegének alaphangja2.* A nagyszombatl-kódex szerint tg.
"mindön jószágnak fondamentuma11 s "mindön jószágot ön—

1931/ szolgált vezérfonalul. Ő szintén Underhill 
alapján tárgyalja a misztikus utat.1. V.ö. L o b k o w i t z - k ó d .  93 1.: "Az Jézusnak szerete
ti teszi embört ő magát megutálni".

2. Terjedelem és tartalom szempontjából is jelen
tősebbek: jveszprimirk, 135-150 1.; flagyszambgr 
ti-k. 156-158 és 249-271 1.; Virginia-kj 65-aO 
TT~Töéldák/: Simor-k. 1-14 l./peldak/. Debrece-



60

magába tart.1' "Az alázatosság mindön lelki jószágnak 
királné asszonya - , olvassuk később ugyanitt - binek- 
nek halála, fegyelmiek dajkája, tudománynak gyökere, 
szerzetnek erőssége, szizességnek ékessége, szentlélök- 
nek lakodalma és szentháromságnak gazdája."]
Egyed fráter szerint pedig "senki Istennek esmeretlre
nem juthat, hanem csak az alázatosságnak miatta. Mert
Istenhez felmenő ut: alámenésnek uta..."

3 / 1A LobkovJitz-kódex egyik szövege is csal: annak igé-
I ri "Krisztusnak ü beszédét telyesön és izösön értenie",
| aki alázatos, "nem szokott dicsekedni, nem tud bátor- 
kodni, és nem akar vetekedni". Alázatosságunk - foly
tatja a szöveg az elmélkedést — megengeszteli irántunk 
Istent s csakis úgy szeret bennünket az Atya, ha alá
zatos szivüek vagyunk. Mert milyen nevetseges is,
"hogy az férgöcske, - azaz embör - es jevendőbe fér-

újváriak, 195-197 l.Guarv-K. 57-60 1.
1. nagyszombat i-k. 249, 251 1.
2. Vlrglnla-k. 95 1.
3. hobkowltz-k. 31-37 1. Eredetije Kempis T.:Imita- 

tio Ghristi I.l./v.ö. Miklós Kafael: A Krisztus 
Követése magyar fordításai. A csornai premontrei 
kanonokrendi gimn. 1934-35 évi értesítője 24 1./
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göknek étke akarja magát felemelnie, magasztalni." Má- j 
ria is megértette az alázatosság parancsolatát, s asm 
szüzességével, hanem alázatosságával dicsekedett. Hiv- 
ságos dolog elveszendő gazdagságot keresni vagy földi 
tisztességre vágyni, többet ér ennél a tudatlanság, az 
alázatosság és a tiszta élet, mert ez "teszön az Ur 
Istennek kellemetőssé."

Bonaventura az önismeretben látja az alázatosság 
forrását, mert az “ember önmagának blzon megesmeréti
nek miatta önmagának utálatos", Az alázatossag viszont 
"minden jószágoknak fondamen torna” és "oly igen nagy 
jószág, hogy sinki enekil mennyeknek országába nem 
mehet". "Mert csak az szent alázatosságnak ő jószága
az, ki az isteni haragot megenkeszteli es ki az Ur Is-

1tennek o szent malasztját megleli."
A misztika szempontjából meglepő, de kódexirodal

munk misztikájára rendkívül jellemző az alázatosság 
törvényének ily erős hangsúlyozása. Hiszen a miszti
kus ut szempontjából az alázat még csak a kezdet kez-

1. Debrecenl-k. 251, 252, 255 és 259 1.
i
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dete, kódexirodalmunkban pedig gyakran úgy tűnik fel, 
mint a legfőbb erény. Bár a katolikus egyház a miszti
ka útját járó híveinek az alázatosságot misztikus ut- 
juk egész tartama alatt hirdette és hirdeti ma is , a 
gyakorlat mégis azt bizonyltja, hogy - jóllehet kivé
telek e tekintetben is vannak, - a misztikusok életében 
általában az alázatosság annál inkább háttérbe szorul, 
minél inkább megközelítik az Istennel-egyesülés cél
ját^. Éppen ez a misztikusoknál oly gyakori felsőbb
ség-érzet és alázatosság-hiány magyarázza meg aztán, 
hogy miért tulajdonitittak az alázatosság megtartásá
nak - a msíztlka szempontjából - túlzott jelentőséget 
azok a misztikusok, kik az egyháznak mindvégig hu fiai

1. Eüller L.:MIsztika 117 1.
2. P.Hofmann /Das rellglőse Erlebnls 4D és 47 1./ 

a misztikus életérzésben az "Überlegenheitsge- 
fühlB-nek és "Herrschaftsbewusstsein"-nak köz
ponti jelentőséget tulajdonit* A misztikusok 
"MehrwertIgkeitsgefühl”-jét K.Beth is kiemeli 
/Frőmmigkeit dér Mystik u.des Glaubens 41 1./. 
Eckhart, a nagy német misztikus szerint "ami a 
legalacsonyabb a lélekben, még az Is nemesebb 
annál, ami a legmagassabb az egben" /Buch d. 
göttl.Trőstung. Insel-B.331. 18 1./.
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maradtak. így tett ' .Bonaventura, ki három kódexünk
ben^ Is előforduló, az alázatosságot dicsérő szöveg 
szerzője, éspedig nyilván azért, mert saját életéből 
tudta, hogy az isteni egyesülés felé haladó lelkeknek 
nagy szükségük van az alázatosság szem előtt tartásá
ra, hogy a tökéletesség felé haladó utjak folyamán 
elbizakodottság ne szállja meg őket. Mivel azonban 
nálunk a XV.-XVI. században a rendtörténetek tanulsá
ga szerint egyáltalán nem virágzott annyira a miszti
ka, hogy annak Ilyen túlkapásai ellen védekezni kel
let volna, joggal következtethető, hogy kódexirodal
munk létrehozói az alázatosság érdemének túlzásában 
nem látták meg a célzatosságot, s a szövegeket nyil
ván szó szerint értelmezve az alázatosságban már egy 
magas, esetleg végső célt láttak.

Az alázatosságot úgy felfogni, hogy ez "mindön jó
szágnak feje és mindön lelki jószágoknak fejedelmsé-

1. A Veszprémi- /117-150 1./, a Lobkowltz- /lll- 
174 1./ és a Debreceni-kódex /231-237 és 251- 
666/ fordítja le Szt.Bonaventura "Be perfectio- 
ne vitae ad sorores" c.munkáját. Pusch Ödön; 
Vallásos elmélkedések kódexeinkben /Kolozsvár 
1910/ 64 1.
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gét vallj a*'*̂ - a misztika szempontjából igen nagy meg
alkuvás , mert szinte magában hordja a misztikus ut to
vábbi fokozatairól való lemondást.

Az alázatosság törvényének kiemelése mellett még 
legfeljebb a megtisztulás utjankk második nagy paran
csa: a földi értékekről való lemondás, a testi és a 
lelki szegénység hangoztatása áll ennyire kódexiro
dalmunk tanító jellegű szövegeinek előterében.

Annak a léleknek, mely egy alázatos önismeretben 
saját kicsiségének tudatára ébredt, s mely Istent még
is magába akarja foglalni, meg kell tisztulnia minden 
olyan vágytól, mely közte és a teremtett világ között 
szorosabb kapcsolatokat létesítene. El kell szakadnia 
azoktól a megszokásoktól, s a testi jólétnek attól a 

' minimumától Is, melynek megtartását már csak természe
tes ösztöne is követelné. Meg kell szabadulnia mind
attól, ami figyelmét és szeretetét akadályozná, hogy

|| egyenes utón szarnyalhasson lelke Isten felé. A misz
tikusnak először is szegénynek kell lennie testben és

1. űagyszombatl-k. 252 1.
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lélekben, tisztának minden anyagi vágytól és meg kell 
törnie akaratát Is, mely esetleg útjában állhatna an
nak, hogy az Isteni akarat működjék benne.

A testi szegénység eszményének szolgálatába van 
állítva kódexirodalmunk több halálról szóló elmélke
dése.^ - Kinek a sok kincs, mit ér a földi vagyon, 
az ember úgy sem viheti magával gazdagságát a sírba. 
Hatásos kifejezést nyer ez a gondolat, ha maga a hal
dokló gazdag ember ócsárolja magát, hogy hiábavaló 
vagyongyűjtésre fecsérelte idejét:WÓ mely lgön sokat 
munkálkodtam, hogy én neggazdagulhatnék és Íme Immár 
egyebek vigadnak és gyönyörködnek az én kazdagságimmal 
Ó én jó kincsim és pénzim, ó jó arany kupáim, ki bír
Immár titokét?!... Es ez beszédek között az ü nyaaa-

2lyás lelket kibocsátá".
Ha nem is hatásosabb, de jobban az apácák körül- 

| menyeire vonatkozik a Virglnla-kódex szegénységre va-
1. _Bod-k. 20-27 /részben/, lobkowitz-k. 33-51 ée 

309-324, Székelyudvarhelyi-k. 233-312 /részben 
pl. 244 s köü.l./: Hador-k. 313-341 /részben/.

2. Lobkowitz-k. 49 1.
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ló tanítása. Először Jézus szegénységét állítja apá
ca-olvasói elé például, majd az egyszerű ruházkodás
ra Inti őket. "Tökéletlen az asszonyállatoknak kíván
ságok mindenkoron.../mert/ az aranban, nemes kövekben 
és kölső ékességekben vetik dicsőségeket." Majd mint
egy kárpótolni akarva őket testi ruhájuk egyszerűsé
géért és csúfságáért, lefesti előttük a lelki ruha 
szépségét, mely "megaranyoztatótt...aranyas peremük
kel, azaz isteni szeretetnek parancsolatIval"." A 
test elhanyagoltságáért a lélek nemessége kárpótol.
A test csak rútság edény, de a lélek olyan kincs ben
ne, ami minden ráfordított gondot megér. "Belől va
gyon, honnan dicsekedjél, nem klvol. Ez olyan rut e- 
dénbe /t.i. mint amilyen csúf ruházatodban vagy/ kén
esét tartasz, melyet nagyon kell tisztelned...Semmit
ne gondolj az törendő edénre, ha rut ábrázu legyen

1kivől, mikor belől legyen nemes és szép."
A.földi értékek után való vágyat leghatásosabban
1. Virginiáik. 123-125 és 145-147 1. - A szegény

ségre tanító szövegek közül még kiemelkedik a 
Horvath-k. 233-234 és az Ersekujvári-k. 209-212 
1.
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a mortifIkáqló, az'aszkézis ölné ki a misztikából* Ki
mondottan önklnzásra való oktatást azonban sehol sem 
találunk kódexeinkben. A szenvedést, de csak Krisztus 
szenvedéseinek contemplativ átélését ugyan számos pas
sió- jellegű szöveg ajánlja az apácáknak, azonban az 
önkinzásnak az a formája, amit pl. Boldog Margit, vagy 
Arpádházi Erzsébet, a tossl apáca gyakorolt, - mint 
ez Margit-legendánkból is kitűnik, - csak merész áb
rándja lehetett egy-egy lelkesebb apácának. Kódexeink 
fordítói az önkinzás misztikáját tanító szövegek he
lyett olyanokat választottak ki fordításra, melyek 
csupán a földi vagyontól való tartózkodást ajánlották. 
De a testi szegénységnél fontosabb a misztika szem
pontjából a lelki szegénység. A misztikának az érte
lemmel, mint a "lelki gazdagság" /a.m. tudás/ tulajdo
nosával szemben elfoglalt elutasító álláspontjáról 
más összefüggésben lesz szó. Itt legfeljebb a lelki 
szegénység felé való törekvésnek egy másik fajtáját 
említhetjük meg. Ez abban áll, hogy a misztikus ima 
közben megfeszített figyelem-munkát végez, hogy min-
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den földi vonatkozású képzetet kivessen agyából, s 
csak az Isten után való sóvárgás öntse el lelkét. Á- 
milyen tiszta minden földitől a legfőbb érték, éppoly 
tisztának és üresnek kell a léleknek is lennie, Mert 
Isten csak Ilyen lelket valyaszt szállásául. ”0 mely 
Igen ellenködik az áldott Istennel ő meglátogatásának 
- olvassuk a Debreceni-kódexben - az elmének hamis 
szabadsága, azaz téstova való húdoztatása.

A gondolkozás szabadosságának megfékezése kapcső-
latban van az egyéni akarat körének megszükitésével,
az engedelmességgel. "Az szent engedelmesség nem egyéb,
hanem az tulajdon akaratnak jó Igyekezettel való meg-

2tagadása, tevén az 5 fejedelmének pásancsolatját.”
A földi emberek parancsolatának való engedelmesség a- 
zonban még csak lelki gyakorlat, hogy később az Iste
ni akaratnak tudja magát xvlávetni a misztikus. Van 
kódexirodalmunkban egy bünlajstrom, amelyik egyene- 

! sen bűnnek mondja "isteni hihlésre magát meg nem tar
tani, - avagy meg nem téríteni, - tulajdon akaratját

1. Debreceni kódex 293 1.
2. Székelyudvarhely1-k. 313 1. Az engedelmesseg
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isteni akarathoz nem egyesíteni".^"
Az ember önértékének teljes elpusztítására az Ér

sekújvár 1-kódexben találunk szép példát, mely a "vla 
purgativa" gondolatát mintegy összefoglalva fejezi ki: 
"I£ely ember akar szerzetben bemenni avagy megújulni 
lélek szerént az szent szerzetbe, taíiát kell őneki 
járulni szentséges hitnek világosságával, mely vilá
gos ságval megesmerje, hogy őnékl meg kell Ölni az ő 
tulajdon akaratját,...Es ezénképén meghalva, halva 
kell menni vigan kökélletes szeretet hajójára". Itt 
a "halál" uj élet kezdeteként jelenik meg. Gyakoribb 
ennél, - hiszen az Idézett példa sem egy előírás-szö
vegből, hanem Siennal Katalin legendájából való, - 
hogy az önlegyőzés a világtól való elfordulás, nem 
egy átmeneti fejlődési fokot, nem egy uj, misztikus 
élet feltételét jelenti kódexeinkben, hanem magát a 
végső célt. A "via purgativa" nem mint a bűntől való 
megtisztulás folyamata - gondoljunk Dante Szlnjátéká-

törványéhez v . c .még Erseku.j varl-k. 230-234 1.
1. líádor-k. 692 1. Az akarat megtörése: Horvát-k.

222-224 1.
2. Ersekujvári-k. 385-385 1.
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kára, vagy Parzival életére - jelentkezik kódexeink
ben, hanem mint az önnevelésnek egy formája, mely a 
bűntől való tartózkodásban csúcsosodik ki.

Az alázat és a lalkl tevékenységek /gondolkozás és 
akarat/ körének megszükitése után következik a meg
tisztulás utjának pozitív oldala; a megmaradt lelki 
tevékenységek összegyűjtése s azoknak az elérhető leg
magasabb fokra való felhatványozása.^ Egyfajta lelki 
koncentrációról van itt szó, egyfajta befeléfordulás- 
ról, melyben az érzelem játsza a legfontosabb szerepet. 
Elmélyedő Ima, vagy Jézus életének egy szakaszára va
ló megfeszült figyelem segíti a misztikusokat ennek a 
lelki állapotnak az eléréséhez. A ”szerzetes embernek 
kell folyamni az ő szüvéhez magának való Imádságnak 
miatta, és kell meg térni az 5 lelkiismeretihez - és

25 szüvének kietlenében szólni kell az édes Istennek”.
i Az imában elmerült ember szíve, miután megtisztult a

'
földi valóságok képzeteitől, “kietlen”, mert csak az 
Isten után való vágy lakik már benne. És ezt a ”lélek-

1. E.Underhlll l.m. 269 1.
2. Ersekujvárl-k. 367 1.
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kiürítést", majd fokozott tudatkoncentrációt azért 
végzi a misztikus, hogy " az Ur Istent behozza ő szü- 
vében" - olvassuk ugyanott.

Ennek a leegyszerűsödés! folyamatnak végső indíté
ka az az újplatonikus Isten-elképzelés lehetett, amit 
Eckhart mester Isten végtelen egyszerűségére, tiszta
ságára s minden bonyolultságtól mentes voltára céloz
va egyszer úgy fejezett ki, hogy Isten semmi más, 
mint a "luter pur klar eln"\ a "makulátlan, tiszta, 
fényes Bgy". Ilyen minden bonyolultságtól mentes, le
egyszerűsödött" kietlenné", Isten lényegéhez hasonlóvá 
kell az emberi léleknek is válnia, ha a legfőbb érték 
két magába akarja foglalni. Mert az emberi lélek csak 
akkor egyesülhet Istennel, ha előbb már hozzá hason
lóvá vált.2

1. "Du sollt in /t.i. Istent/ minnen als er ist: 
nihtgott, ein nihtgelst, ein nlhtpersone, ein 
nihtbilde, mer: als er ein luter pur klar ein 
ist, gesundeet von aller zv/eiheite, und in dem 
einen sülén ewicliche versinken..." Meister 
Eckhart 99.préd. /ed.Er.Pfelffer: Deutsche mys- 
tilcer des XIV.Jh.-s. Ed.II. Leipzig 1857/

2. V.ö. Er.Meerpohl l.m. 99 1.
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A misztikus ut második nagy szakaszát "via contem- 
plat iva"-nak vagy ”via llluminativa"-nak szokták ne
vezni. A misztikus kontemplatlw, a "megvilágosodott- 
ság állapota” erős moneidelsztikus állapot. "A figye
lem megakasztotta a külső világ képeinek benyomulását 
- Írja róla Jancsl László^ - s az egész tudatot egy 

képre szorítja... Az érzelmek erőssége folyton nő, /s/ 
a koncentrációra használt kép eltűnik.”

Már ebből is kitűnik, hogy ha a "via purgativa" még 
lehetett a misztikán kívül más vallásosság megnyilvá
nulási formája is, a"via contemplatlva” már tipikusan 
misztikus állapot. Középpontjában egy élmény áll, mely 
az illető misztikus lelki alkatának megfelelően három
féle változatban jelentkezhetík: 1. A lélek boldog 
nyugalmi állapotba merül, s Istent véli szemlélni, a 

I misztika szakkifejezésével élve: "praesentla Del”-él- 
ménye van. 2. A misztikus saját élményét, a legfőbb 
érték boldog szemléletébe merültségét a természeti 
világra is kivetíti, s úgy tűnik fel neki, mintha

1. I.m. 49 1.
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minden természeti lény is ettől a nagy boldogságtól 
áthatva Isten dicsőségének szolgálatában állna, Mzt 
a típust természet-misztikusnak, vagy Immanens-miszti
kusnak is nevezik. 3. Az illumináció élménye halluci- 
náclókban jelentkezik. A víziókat, természetfeletti 
lényektől származó hangok hallását és az ilyenekkel
való beszélgetést a misztika mellékjelenségeiként

1szokták tárgyalni.
Mivel az első élménytipusra csak elenyészően cse

kély péda van kódexeinkben, s mivel a második tipus 
bemutatására külön fejezetet szánunk, itt csupán a 

| harmadik típus kerülhet tárgyalás alá. '
A misztikusok természetfölöttinek feltűnő élményeit 

a középkorban rajongó csodálat, az újkor racionalista j 
és természettudományos gondolkodásmódtól átitatott 
századaiban pedig megvető elutasítás fogadta. Mindkét 
állásfoglalásnak megvolt a maga korában a maga jelen
tősége és világnézeti alapja.

1. V.ö. Underhill l.m. 313 s köv.l.; Jancsi L.l.m. 
40 1. - Arról, hogy e harmadik típus csak bi
zonyos megszorítással mindható jellegzetesen 

________misztikusnak, később lesz szó. ____
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A középkori ember mindent a transzcendens valóság 
szempontjából nézett. A realitásnak /földi valóságok
nak/ csak az a formája volt számára fontos, amelyik 
az abszolutummal, vagy az efelé való erkölcsi haladás
sal volt kapcsolatban. A természet tárgyait, s az em
ber életét is csak abból a szempontból nézte, hogy az
mennyire kapcsolódik bele az isteni világrendbe, vagy

.hogy a természet egyes megnyilvánulásai mennyire pél
dázzák az embernek Istenhez való viszonyát. Hogy a 
Hagyszombati-kódex Ismert példájára hivatkozzunk, a 
főnix-madár nem mint egy önmagáért is vizsgálatra ér
demes állat - eltekintve most attál, hogy a rávonatko
zó képzeteknek mi volt az alapja, s hogy azok hogy 
fejlődtek"1" - tűnt fel a középkori ember szemében, ha
nem csak mint egy olyan lény, melynek viselkedéséből 
erkölcsi tanulságot lehet levonni. A tétel, hogy ,t.i. 
Ma képmutató és az irigy mind ő életinek napjában be
lől és kivil égeti önnönmagát" előbb megvolt, mint a

1. Ehhez 1. Eckhart Sándor; Középkori természet- 
szemlélet a magyar költészetben /Egyet.Philol. 
Közi. Lili.1929/ 82 s köv.l.
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hasonlatul szolgáló kép. így tehát a hasonlatnak kel
lett igazodnia az erkölcsi tételhez és nem megfordít
va. A realitás, - az hogy egy madár a "sok asszu fát... 
az ő szárnyával mind addig palolja /a.m.hajtja rá a 
szelet/ mígnem meggyujtja", el sem képzelhető - a kö
zépkori ember szempontjából nem volt fontos.^

Éppígy nem volt fontos számára az sem, hogy a cso
dás tartalmú legendák és példák a valóság törvényei-

2vei összeegyeztethetök-e. Á csodában az isteni tör
vény érvényesülését látta, mely feltétlenül fölötte 
állt a szokásos földi ok és okozat törvényének, iíem 
a nagy mintaképek, a csodatevő szentek életének kellett 
alkalmazkodnia a közönséges ember életéhez, hanem a 
reális valóságoknak kellett egy magasabb törvényhez 
igazodniuk.

így tehát egyfelől érthető a középkori embernek a
1. Hagyszómbati-k. 298 1. - Hogy a középkorban és 

kódexirodalmunkban másfajta természetszemlélet 
Is talált az irodalomban kifejeződést ahhoz v.ö. 
"Természet-misztika"c.fejezetünket.

2. ‘Csodán* a következőkben mindig csak az u.n. misz
tikus mellékjelehségeket /látomás, természetfö
lötti hangok, stigmák, levitációk/ fogjuk érte
ni.
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misztika mellékjelenségei iránt tanúsított elismerése, 
sót rajongása is. Hiszen a misztikus mellékjelensége
ket vagy össze sem vetette a realitással, vagy ha ösz- 
szevetette, úgy találta, hogy itt egy magasabb akarat 
érvényesült: a megvetett földi törvényeken diadalmas
kodott az isteni akarat.

De másfelől érthető az eízel ellentétes megítélés 
is, mely a "csodák"-bán csak tévedést vagy cMást 
lát. Mikor a megismerés helyességének kritériuma nem 
az volt többé, hogy a megismerést kifejező Ítélet 
résztvesz-e az isteni igazságban, hanem hogy megfelel- 
e a logikai princípiumoknak, csodáknak, mivel azok 
a logika törvényeivel nem egyeztek meg, le kellett 
mondaniuk arról az igényükről, hogy igazak.

Számunkra azonban ebben az esetben sem a megítélés, 
hanem a megértés a fontos. A misztika mellekjelensé
gei - legendáink és példáink misztikus csodái - pedig 

' csak akkor lesznek megértbetők, ha azokat a személye
ket, kikkel e csodák történtek, s azokat, kiknek a 
csodás történetek olvasmányul szolgáltak, korunkba be
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illesztjük, továbbá, ha egyéniségük és koruk lelkivi- - 
ligának szempontjából közeledünk feléjük. Á misztikus 
mellékjelenségeket leiró szövegek közönségének állás
pontját az előbbiekben már próbáltuk vázolni, most ma
gukat e misztikus személyiségeket nézzük.

Bár a misztikus mellékjelenségek egy élmény-állapot, 
tehát aránylag rövid idő termékei, mégis előállásuk 
csak az egész misztikus ut tekintetbevételével érthe
tő meg. De ezek nemcsak feltételeznek egy hosszabb i- 
deig való előkészületet, hanem maguk is bizonyos hosz- 
szabb ideig, esetleg évekig tartó lelkiállapotot okoz
nak. Ezt a lelkiállapotot, vagy mivel ez a misztikus 
külső életét is meghatározza, azt az, életformát, mely
ben a misztikus még nem érzi magát Istennel egyesült
nek, de gyakran vannak hallucinációi, víziókat lát, 
vagy testileg nem létező személyekkel beszél: "contem- 
plativ élet"-nek szokták nevezni. A misztikus a"tisz- 
tulás" folyamatával ekkorra már elérte azt, hogy a 
tudattartalma a lehető legkisebb. Azok a képzetek, me
lyek akarata ellenére is figyelme körébe tolulnak, el
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vesztik önálló jelentésüket, s t*>lr telén azzal az Is
teni személlyel, mely felé a misztikus lángoló szere
tettel egy imában, vagy elmélkedésben fordul, kapcso
latban sincsenek, a misztikus mégis összeköti ezeket 
velük, s számára ezek a földi valóságokról alkotott 
képzetek ily módon valami más jelentést nyernek. A 
mórtifikáclók által elcsigázott testet, s a figyelem 
összpontosításában kifáradt lelket, mivel az fokoza
tosan közeledni érzi magát Istenhez, a boldogság örö
me tölti el. Testhez-kötöttségétől azonban mégsem tud 
szabadulni. Mivel öntudata kénytelen a testi érzék
szervek által környezete hatásairól Is tudomást sze
rezni, az mozgalmas belső történések színhelye. Bs ha 
most már a misztikus felcsigázott állapotának megszűn
tével számot akar adni ezekről a benne lejátszódott 
lelki eseményekről, vagyis a világra vonatkozó képze
teinek Istennel, vagy egy szenttel való ily módon tör
tént kapcsolatba-jöttéről: nem tehetett mást, 
hogy szimbolikusan fejezi ki magát, a lelki szinten 
történteket konkrét eseményekként mondja el, vagy ír-
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ja le.
Amint tehát a misztikus mellékjelenségeket nem lehet 

egyszerű fikcióknak, alaptalan kitalálásoknak tarta
nunk , éppúgy nem tehetjük fel azt sem, hogy ezeknek 
reális értékük van. Ez utóbbinak számtalanszor ellene 
mond a látomások anchronizmusa, tény- és történetelle- 
nessége. Mint ahogy naivság lenne abbah hinni, hogy 
Dante testileg bejárta a poklot, purgatóriumot és a 
paradicsomot, éppúgy meg nem értés az "Isteni comoedi- 
át" fikciónak, vagy helyzet-elképzelések sorozatának 
tartani. Élmények, különös belső események kifejezésé- 
ről van itt szó, de csak ezekről.

1. A misztika mellékjelenségeinek magyarázatához v. 
ö. M.Gra&mann; Mittelalterliches Geistesleben 
486 1.: "Ein rein innerer Vorgang wird gleichsam 
dialógisch gestaltet und gestaltet slch in dér 
drámátisch veranlagten Dichterseele zum áusseren 
Geschehnis, zum Ges&rách und Verkehren mit dem 
Himmlischen". E.Underhlll is "szimbolikus kife
jezésformáknak" tartja e jelenségeket, de ő a 
"mélyebb én tudatalatti tevékenységének a felü
leti tudatra való érkezéséről" beszél./i.m. 553 
1./ A katolikus egyház hivatalos álláspontja 
Müller Lajos S.J. szerint az, hogy a misztikus 
mellékjelenségek, ha a szentszék! kutatás meg
állapította, hogy csalásról nincsen szó, termé
szetfölötti erő következményei. Kivétel csak a 
stigmatlzácló, melynek magyarázatánál a kát.egy-
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Hogy némelyik misztikus maga Is tudatában volt an
nak, hogy vízióinak leírása legalább részben csak ké
pes beszéd, arról Helnrich Seuse maga tesz vallomást 
"Horologlum saplentlae” c.müve előszavában: "vlslones 
quoque In sequentlbus contentae non sunt omnes accipl- 
endae secundum lltteram, llcet multae ad lltteram con- 
tígerlnt: séd est flgurata locutlo"\  Nyilvánvaló te
hát, hogy a csodák keletkezésében nemcsak a misztikus
nak, hanem környezetének, vagy élményei leíróinak Is 
fontos szerepe van. Gyakran t.l. ezek azok, akik nem 
veszik tekintetbe, hogy a misztikusok kifejezésmódja 
a képesbeszéd és gyakran csak ezek tulajdonítanak re
ális értéket a vízióknak.

A csodák keletkezésének problémája mellett a másik 
fontos kérdés Itt az, hogy mennyiben függenek össze e- 
zek a csodák a misztika lényegével. Koránt sincs köz
tük oly szoros kapcsolat, mint ezt az első pillantás

ház is teret enged a lélektani magyarázatnak. 
/Misztika 269 s köv.l./

1. /Henrlcus Amandus Suso, v.Seuse:/ #Incipit horo- 
logium eternae sáp lent lae... ” /Coloniae: Lande^i 
1496/ Berlin Preuss. Staatsbibl. Inc.1085.a.II.
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ra gondolnánk. K.Beth szeint a misztika^lényegével ezek 
egyáltalán nem Is függnek össze, csupán a misztika egy 
fajának jellemzői. 1 Heinzelmann szerint sem tesz még 
valakit misztikussá az, hogy elragadtatásai vannak és 
víziókat lát. A misztikust - szerinte - éppen az jel
lemzi , hogy ezek a csodák szemében "egy bizonyos ér
telmet nyernek, s úgy tekintik őket, mint az élet cél-

2ját és normáját0. M.Grabmann azt emeli ki, hogy a né
met apáca-misztikában a 0csodák"-nál sokkal fontosabb 
volt az a belső erő és szentesítő kegyelem, mely a 
misztikusokat Isten felé hajtotta. A víziókat - te
gyük hozzá - a misztika virágzásának korában-nem önma
gukért értékelték, hanem csak mint a lelki előhaladás 
eszközeit és mértékét.3

1. K .Beth i.m* 57 1.
2. G.Heinzelmann: Glaube und Kystlk. o? 1. "Ein

IlystIker wird mán erst, wenn diese gnstándo u«<$ 
Erlebnlsse elnen ganz bestimmten Slnn erhelten, 
wenn sie als "Ziel und ffóra" des Lebens selber 
angeselen werden."

3. M .Grabmann i.m. 479 l.:"Das sittliche Strreben 
steht lm Vordergrunde, Yisirner und áhnliche 
ausserordentliche Dinge werden nicht um ihner 
selbst willen, sondern nur als Hittel des geisti- 
gen Eortschrittes gewertet." V.ö. még 485 1.

9.
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Ha most xara Ilyen szempontok tekintetbevételével 
vizsgáljuk kódexeinkben a misztikus mellékjelensége
ket , első pillanatra az tűnik fel, hogy azok a szen
tek, kiknek csodál kódexirodalmunkban le vannak Írva, 
túlnyomó többségben nem is lehettek részesei a miszti
ka kultúrájának, mert ennek jelentkezésénél sokkal ko
rábban éltek, Legendáink az ótestamentumi alakok, Szűz 
Mária és Krisztus első tanítványai kivételével - 91 
szent életéről számolnak be, s ezek közül a szentek 
közül mindössze kettőnek: Assisi Szt.Ferenc és Slen- 
nal Szt.Katalinnak a legendája mondható misztikusnak.1

Ennek a ténynek azután kettős következménye van. 
Egyik az, hogy a kódexeink csodáinak legnagyobb része 
- mint pl. Arpádházl E.Margit beteg-gyógyitásai, vagy 

a Teleki-kódex Makárius-legendájának csodái - egyál
talán nem is tekinthetők misztikus eredetüeknek. Ben
nük csak a  középkori ember fantáziájának fékevesz
tett csapongását, mám pedig egy, az Istennel való e

1. Misztikus volt Clairvauxi Szt.Bernat is, azon
ban Erdy-kódexbeli legendája /500a-504b 1./ nem 
mutatja ilyennek.
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gyesülés célját maga elé tűző vallásos egyéniség bel
ső élményeinek leírását találjuk. A második következ
mény pedig az, hogy azok a látomások is, melyek mint 
ilyenek kapcsolatbahozhatók lennének a misztikával, 
jórészt a túlvilágról szólnak.^ Már pedig a misztika 
világnézetének egyiK legjelentősebb vonása éppen az, 
hogy mivel az Istennel való egyesülést még ebben az 
életben bekövetkezhetőnek tartja, számára a túlvilág
nak alig van jelentősége. A nagy nyugati misztikusok 
számára menny és pokol nem is helyet jelent, hanem a
"létnek egy érzésmódját": Istennel egyesülve, vagy a

2tőla való távolság gyötrő tudatában élni.
így tehát kódexeink olvasóközönsége nem is igen 

értesülhetett arról a bizonyos "többletről", ami a 
latomásokat, mennyei hangok hallasat) teszi, líem jelent
hetett többet számára például Schőnaui Szt.Erzsébet 
látomása sem^ egy érdekes olyasmány-részíétnél, vagy

1. Horváth J. A magy.Írod.müv.kezdetei 196-200 1.
2. Ulrich Altmann: Vöm helmlichen Leben dér Seele. 

/Breslau 1925/ 69-72 1.
3. Horvát-k. "Asszonyunk Szűz Mária haláláról" c. 

préd. 171 1. 33 sortól. Forrását kiderítette 
Tímár Kálmán: Adalékok kódexeink forrásaihoz.



84.

Mária mennybemenetelének és angyali kartól való fo
gadtatásának bizonyítékánál, xíincs ebben a prédikáció- 
részletben t.l. egyébről szó, mint magáról a látomás
ról. Az hogy a látomás Erzsébet milyen lelki fejlődé
sének a betetőzésé volt - úgy látszik - nem érdekel
te sem kolostori Íróinkat, sem ezek olvasó-közönségét^ 
A misztika vallásosságát hirdető legendák helyett ál-

2tálában szívesebben olvastak romantikus történeteket.'
A misztika^mint olyan vallásosság, mely ihletett lá
tomásokban nyilvánul meg, már csak igen elvétve je
lentkezik kódexeink szövegeiben.

Hogy egy misztikus mellékjelenségekben gazdag éle
tű szent milyen szempontból vonta magára egy XVI.szá
zadele ji magyar szerzetes figyelmét, az szépen kitű
nik az Érdy-kódex Slennal Szt.Katalinról szóló legen
dájából. E legenda abban a tekintetben is kiemelke-

I /írod.-tört.Közi.XXXVI. 1926 évf./ 176 1.
1. Schőnaui Szt.Erzsébet misztikájához 1. M.Grab- 

mann i.m. 470 s köv.l.; Tímár Kálmán i.m. "V76 1.
: 2. V.ö. Katona Lajos: A Teleli-codex legendái /A-

kadémlai Értesítő XV. 1904 évf./ 100 1.: "Kolos
tori Íróink, úgy látszik, kapva-kaptak a közép
kori vallásos, vagy inkább csak épületes iroda
lom minél romantikusabb termékein."
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dik a kódex többi ftlyennemü szövege közül, hogy Kata
lin életét /1347-1380/ nem összefüggően, Időrendi egy
ségben Írja le, hanem Inkább egy sikerült jellemzést 
ad, mikor a szent cselekedeteit, erényeit és csodált 
három szempont köré csoportosítva, mondja el. "Az ő 
szentséges életének kedég nyilvábban való megismere- 
tlre és ő utána valóknak lelki jószágos mivelködetek- 
nek gyoropodásokban való voltáért három dolgokat kél 
meglátnunk...: első mondatik lehetségesnek, másod ki- 
váltképen-valónak, harmad felmagasztatásnak"A leg
különösebb és számunkra legtöbbet mondó az első szem
pont: az, hogy a "Karthausi- névtelen" annak a bízó-

|

nyitására szánja legendája első részét, hogy Igenis 
lehetségesaz, hogy egy"asszonyállat" olyan szentéle- 
tü legyen, mint Slennal Szt.Katalin volt, Hogy miért 
érzi éppen ennek a legendának a valószerűségét ennyi
re kéjt esnek, s miért nem bizonyltja például Ant lochl- 

s  al Szt.llarglt, Szt .Borbála, vagy akármelyik más női 
vértanú sokkal valószerütlenebb legendája lehetséges-

1. Brdy-k. 272a-b 1.
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ragxxségét, annak két oka lehetett. Először, hogy ez 
utóbbi szentek legendája nem is léphetett fel azzal 
az igénnyel, amelyikkel a Kataliné. Margitot 270, Bor
bálát 306 körül fejezték le. Az ő életük, de a többi 
vértanú élete sem lehetett mintakép a mohácsi-vész 
korában élő apácák számára. Hiszen a mi apácáinknál 
sokkal korábban éltek és egészen más viszonyok között 
kellett hitükről tanúságot tannl, mint a középkor vé
gén élő magyar apácáknak. A keresztyénség első száza
daiban élt szentek legendája más szempontból érdekel
hette a magyar olvasókat, mint Slennal Kataliné. A 
vértanuk élettörténete alig lehetett több érdekes 
történeti olvasmánynál, Katalin élete azonban még el
képzelhető volt mint mintakép is.

A régi szentek legendája olvasásánál nem vetődött 
fel az olvasóban a valószínűség kérdése azért sem, 
mert az a nagy időbeli távolság, ami e szentek élete 
és az olvasók élete közt volt, megértethette azt a 
különbséget, mely e szentek és ez olvasók életformá
ja között volt. Slennal Katalin azonban "ml ldénkben
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támada, Ur Istennek áldott szent mal&sztja szerént".^ 
Az ő legendájajolvasásánál már felmerülhetett az olva
sóban a kérdés: lehetséges, hogy ebben a korban, mi
kor" szent egy házak pusztulnak, emberek fogyatkoznak, 
gonoszságok megbévőlnek, jószágok meghidegödnek, min
denütt hadakozás, mindenütt vérontás: nincsen sem is
tenfélőknek, sem szegény ádámfiának bátorsága, hol ott

O rmegmaradhassanak." - lehetséges, hogy ilyen korban
még szentek éljenek... lehetséges-e egyáltalán ilyen 
korban szentéletünek lenni?! Ilyen kérdések felmerü
lése - úgy látszik - nem tűnhetett fel lehetetlennek 
a Karthausi líévtelen előtt, mert válaszolt rájuk.
Hogy miért bizonyltja azt, hogy egy olyan élet mint a 
Kataliné volt, lehetséges, arra maga is megfelel: "0- 
ka ez: mert sokat vannak, kik ellene mondnak. Jelesen 
az olyanok, kik mind kiül-belől meghidegedtek ájojta
tosságban, mindaz Ur Istenhez, mind az ő szerető szen
tihez."^

1. Erdy-k. 272a 1.
2. U.o. 40b 1.
3. U.o. 272b 1.
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A misztikus mellékjelenségekben gazdag kontempla- 
tÍv élet nemcsak hogy nem volt célja kódexeink olvasó- 
közönségének, hanem - mint az Brdy-kódexből kitűnik,
- még egy ilyen élet lehetőségében is kételkedtek.
A legenda különben Katalinnak öt látomását emeli 

ki. Hég csak hat éves a Szüfc, mikor először meglátja 
Jézust, ki mintegy püspöki ruhában ül szentjei között. 
Jézus keresztet vet Katalinra, s eszel erősiti meg a 
fiatal lányt,a szigorú aszkétlkus életben.^ Ezt az 
életet hamar meg is jutalmazza az Ur. Böjti időben 
újra látása van Katalinnak. Krisztus, Mária, János 
evangélista, Pál apostol, Szent Domonkos és Dávid ki
rály jelennek meg előtte, hogy mintegy tanul legyenek 
Jézussal való eljegyzésének. Az Ur, anyja kérésére 
gyűrűt húz Katalin ujjara, s eljegyzl magának a lányt 
mind e földi életre.^ Szerzetbe lépését is csodás lá
tomás előzi meg. Szent Domonkos jelenik meg előtte: 
egyik kezében élő liliomot, másikban szerzetének ruhá
ját tartja. Megkérdezi Katalintól, hogy melyik szer-

1. Srdy-k. 274b 1.
2. U.o. 275a-b 1.
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zetbe kíván belépni, s mikor ez az ő rendját választ
ja, megbiztatja a leányt és felveszi szerzetébe,^ Kö
vetkező látomásában újra Krisztust látja, s mert igen 
Irgalmas volt "az nyavalyás kórokhoz" az Ur megenge
di neki, hogy megcsókolja oldalát, s hogy a sebéből

2kiömlő vérből igyák. Máskor meg egy arany és egy tö
vis koronát tart Jézus a kezében s megkérdezi Kata
lint , hogy melyiket választja a kettő közül.Katalin 
a töviskoronát választja, s ezzel Isteni kéz koronáz
za meg a fejét.3

A "via mystica" harmadik nagy útszakaszához, a 
"via unitivá"-hoz ugyanennek a szentnek az Ersekujvá- 
ri-kódexben levő legendája vezet át bennünket. Itt 
olvassuk, hogy "egy napon, mikoron Szent Káterina 
asszony imádkoznaják nagy buzgóságokval, monda Üdve- 
zlténk Jézus: Fiam Káterína, tudod-e ki vagy te és ki 
vagyok én? Ha ez kettőt esmerended bódog lesz. Mert

1. irdv-k. 276a 1.
2. U.o. 277b 1.
3. U.o. 278b 1.
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&e vagy az, ki nem vagy, énj^eaég vagyok, ki vagyok."1 
A via unitivá a misztikusnak az az állapota, mikor 
Istennel egyesültnek érzi magát. Emberi egyénisége 
teljesen megszűnik, Istentől különválasztva - úgy ér
zi - már nem is lehetne, teljesen beleolvadt a legma
gasabb értékbe, s már nem tud különbséget tenni maga 
és Isten között. Saját énjének megszűntét annyira 
biztosan érzi, hogy Krisztus szájába meri adni ennek 
kifejezőét: Csak én az Isten vagyok, s te, lényegem
be olvadt ember már nem is vagy.

A misztikusnak ez az egyesülés-érzése egy extázis, 
elragadtatás állapotában következik be. A légzés és
a vérkeringés lefokozott - Írja ez állapotot jelle-

«- 2mezve Underhlll - a test többé-kevésbbé hideg, me
rev és érzéketlen. Ez az extázis betetőzése annak a 
folyamatnak, melynek előbbi állomásait a megtisztu
lásban, s a látomásokban gazdag "contemplativ élet"- 
ben látták. Itt már víziói sincsenek a misztikusnak, 
csak a legmagasabb értékről van tudomása, s mivel

1. Brsekujvárl-k. 402 1.
2. E.Underhlll i.m. 466 s köv.l.
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ennek milyensége fogalmilag nem kifejezhető, az unió 
élményében nem részesült vizsgáló kevés adattal ren
delkezik ez állapotot illetőleg. Tudjuk, hogy az el
ragadtatás állapota mind gyakoribbá és gyakoribbá vál
hat ik, úgyhogy a misztikus sürü elragadtatásai miatt 
már imádkozni sem tud. Kódexirodalmunkból megint csak 
Slennal Szt.Katalin életéből vehetünk ez állapotra 
példát; 11 Lassan-lassan kezdenek megszűnni az ő szo
kott imádsági, annak okáért, mert az ő lelke nagy gyak 
ran elragadtatik vala és csak annyera jő vala meg, 
hogy egy "Pater-nostern-t csah alég végezhet vala el, 
hogy az ő lelke külső érzékenységének kívüle nem ra
gadtatná jék."Ez  a misztikus önkívületi állapot nem
csak gyakorivá válhat, hanem egy-egy ilyen elragadta- j 

tás igen hosszúra is hyulhatik. Katalin például egy
szer 11 elragadtat ik vala nagy hamar s ággal lélekben és
három óráig vagy négy óráig külsé érzékenységének ki-

2vüle teljességvei mozdulatlan marad vala."
Kódexirodalmunkban misztikusok extázisának ilyen-
1. Érseku.ivárl-k. 406 1.
2. U.o. 411 1.

10.
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féle leírásaival csak az Ersekujvári-kódex Slennal 
Szt.Katalin-legendájában találkozunk. Jellemző, hogy 
az Brdy-kódexbell legenda Katalin extázisairól nem száf 
m ó l  be, Fordítója /vagy kompilát óra?/ a # Kar th.au si 
névtelen** talán úgy gondolta, hogy a látomások leírá
sával is eljutott már a még elhihető végső határáig. 
Hogy valaki még e földi életben elveszítse én-jét és 
teljesen beleolvadjon Istenbe, ezt talán már ő maga 
sem hitte. Erre enged következtetni az a magyarázat, 
amit a már idézett Krisztusi nyilatkozathoz fűz. Az 
a kéddés, hogy kell érteni Katalinnak az űrtól hallott 
szózatáti "Te az vagy, ki nem vagy, én kedég az va
gyok, ki vagyok." E kijelentés misztikus értelmezé
sét, hogy t.i. itt az Istenbe való teljes én-feladás
ról van szó - fentebb már láttuk. Az Erdy-kódex szö- 
vegének szerzője az ujplatonikus onthologlával magya
rázza a tételt: "Mert te semmiből teremtvén, terem
tett állatt vagy, és ha az teremtett állat ennen ma
gának marad, elesik és semmijé lészen, és ennen ma
gától koronkéd hajlandó binre, ki semminek mondatik,
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és ennen magátul Ingyen jót sem gondolhat. Azért az 
végtelen Ur Istenhez hasonlátván semminek /e/gyezte- 
tiks azért az az* ki nincsen. De minek okáért az Ur 
Isten minden léteinek eredeti és kútfeje és ő tőle 
származik minden teremtett állatnak létele, azért 
csak ennen maga mondhatja: én vagyok."1 A teremtett 
dolgok létezése tehát nem olyan tiszta, mint az Is
ten léte, mert ez azáltal hogy semmiből lett, semmi
vé kell válnia, s mert hajlandó a bűnre, ami Augustl- 
nu^szerint nem más, mint részt-nem-vétel a jóban, Is-

O ztenben - keverve van a nem-lettel. A teremtett dol
gokat. tehát éppen ezek miatt a nem-léthez való vonat
kozásaik miatt lehet egyszerűen "nem-létezőknek monda-

3ni: "te vagy az, ki nem vagy".
1. Az Srdy-k. 279b-280a 1.
2. Augustinus: Vallomások. Eord.Vass József. 3. 

könyv, VII.fejezet I.§.
3. Ulrich von Strassburfe. a németországi ujplato- 

nista-renaissance első alakja /filozófiáját 1. 
Ottmar Pittrlch: Geschichte dér ütik III.köt. 
Leipzig 1926. 213 s köv.l./ e tételt Így fogai-J 
mazta mag: "Suum esse non est omnino purum sicut 
est esse primi /sc.principii/, séd est permix- 
tum cum non esse." Idézi m.Grabmann i.m. 203 1. 
U.i. vilgánézete is.bővebben tárgyalva.



Istennek azonban magának a tiszta létnek kell len
nie, mert ha nem ez lenne, a teremtmények nem tőle 
kapták volán "létüket", vagyis nem Ő teremtette vol
na őket. Isten tehát maga a lét, s csak ő mondhatja* 
"in vagyok". Eltekintve most attól, hogy eszerint a 
magyarázat szerint egyáltalán nem érthető az, hogy 
miért mondta Krisztus éppen Slennai Katalinnak, aki
nek a legenda szerint semmi kapcsolata nem volt a buti
hoz /az Istenben, tehát a létben való részt-nem-vétél
hez/ és a semmivé-váláshoz, hogy éppen ő nincsen, - 
mégis Igen jelentős az, hogy ez a gondolat, amelyik 
a német spekulatív misztika alapgondolatává lett kó- 

! dexirodalmunkba is belekerült.
Az (LdócefriÜ) "unió mystica" tehát egy extatikus él

ményben következik be. A misztika szempontjából azon
ban ez élmény elérésénél vagy gyakorivá válásánál 
fontosabb az Istennel való egyesültség érzésének ál
landóvá, szinte megszakítás nélkülivé válása.^ Vege-

1. E.Underhill i.m. 227 1.; Oesterreich: Dle reli- 
giőse Erfahrung usw. 13 1.; K.Beth: Erőmih&gkelt 
dér Mystik usv/. 4 1.
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re élményben tehát az*1 unió mystica*1 sem egyéb, mint egy 
életforma, mégpedig a misztikusok felfogása szerint 
az az életforma, mely a legtökéletesebb, s mely egye
dül alkalmas arra, hogy benne a misztikus Istennek 
tetsző, öncélú erkölcsi tetteket hajtson végre. A misz
tikus ut magasabb fokozatainak elérése végett tett jó
cselekedetek ugyanis az ember célját szolgálják. Az a- 
lázat, lelki szegénység, engedelmesség, elmélyedő 1- |
mák vagy elmélkedések nem is mondhatók a misztika szem- 

| pontjából "jócselekedeteknek*, mert a még bűnös, Is
tentől távol levő embertől származnak. Az unió életé
ben végrehajtott erkölcsi cselekedetek forrása azon
ban már nem az ember, hanem az Isten. Az Ilyen tettek
kel már nem földi vagy égi célt akar elérni a miszti- ; 
kus, mégcsak nem is Isten dicsőségére tesz jót, hanem 
azért, mert benne működő Isteni akarat miatt nem is 
tehet mást, mint a legmagasabb, öncélú erkölcsi tette
ket. Á misztikának ez a magasrendű, de egyes misztiku
soknál túlzásba hajló felfogása azt eredményezi, hogy 
a külső cselekedetek helyett náluk a lelki megváltó-
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zás lép előtérbe. Sokkal fontosabb tehát számukra a 
tiszta és nemes lélek, mint az "^rdemszerző" jótett. 
Mert bűnös lélek csak bűnös tettek elkövetésére in
díthatja az embert. Az Istennel egyesült lélek azon
ban szükségszerűen csak tökéletesen jó cselekedetek 
megindítója lehet.^

Ez az erkölcsi cél, de természetesen az ujplato- 
nIzmusnak a szellem elsőbbségéről és a léleknek az 
istenivel való rokonságáról alkotott véleménye is e- 
redményezi, hogy a misztikusok a lélek méltóságát és 
nemességét különös előszeretettel hangsúlyozzák.

A lagyszombat1- és az Érsekujvári-kódexekben is 
van egy-egy szövegünk, mely "az léleknek ő nemessé- 
gérül” és "ő nagy méltóságáról” szól. Mivel azonban 
egy-két elszórtan előforduló mondaton kívül sehol 
sem fordul elő az Istennel való egyesülés mint élet

1. V.ö. G.Helzelmann: Glaube und Mystik 96 s köv.
1.; Q.Plttrlch l.m. 223 1. - Megjegyzendő, hogy 
a misztika erkölcstanának az a következetes vé
giggondolt sága csal néhány misztikusnál volt 
meg. /Megvolt pl az u.n. fraticelli-mozgalom- 
ban, Eckhartaál, Molinos Mihálynál, Mme de Guyor 
nál stb. V.ö. Müller L.{Misztika 196-208 1./

2. nagyszombat 1-k.228-240; és Erseku.ivári-k. 528a-
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cél, egészen természetes, hogy ezek a szövegek sem a 
fentebb tárgyalt autonóm erkölcslség szempontjából 
mutatnak rá a lélek nemes voltára. Mint a misztika 
gondolkozásmódjával kapcsolatban levő elmélkedések a« 
zónban mégis érdekelnek bennünket.

A hagyszombati-kódex három szempontból mutat rá a
j
lélek méltóságára. Vizsgályx, először a "teremtett ál
latokat", a földet, vizet, iíapot, csillagokat, s arra 
az eredményre jut, hogy "mind ezeknek nagyságát, 
szépségét, és mind ő dicsőséges fényességét al-lélek 
fölll múlja...mert mind ezöknek nagysága ez Istennek 
nagyságát meg nem foghatja, de al-lélök megfogja"1.
A lélek a természet "ura és királya". Aztán Bernát 
és Ágoston"doktorok" mondásaival világítja meg a. lé
lek nemességének a gondolatát, majd kifejti, hogy 
Krisztus is az emberi lélekért élt és feszittetett 
meg. "Tekencs félj ebben es vedd jól eszedbe te lei- 
ködnek ő nagy méltóságát, mert az kinek angyaloknak 
ezöri szolgálnak, al-lélökért harminchárom észtedéig 

530a.
1. hagyszombati-k. 231 1. ________________
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szolgála"^. Végül, bár homályosan, utal a szöveg 
a léleknek Hrl-sztussal való misztikus nászára, lako
dalmára Is: "Istennek lakodalma al-lélök, kiben a 
szent békesség, alázatosság és engedelmesség vagyon. 
Ennél szokott Isten lakoznia mind e (jrrdfrTir-frffi velágbages mind e jövendőben" .

Az Ersekujvari-kódex elmélkedése "egybe-szedett" 
idézetekből áll és Inkább a test hitványságával kap
csolatban mutat rá a lélek nemességére. Utal a szö
veg többek közt Augustinusra is; ő mondta, hogy "em
beri elmét semmi oly bé nem töltheti, az mi kisebb 
annál, azki teremtette". Egyik Beraát-idézetében fel
csillan az a misztikus gondolat is, hogy a lélek a- 
zért ismerheti meg Istent,amért lakozhatik benne Is
ten, mert a lélek lényegileg, megtisztult állapotában 
hasonló Istenhez. Egy Szent Gergelyből vett idézet
ben pedig jelentkezik annak a felfogásnak a töredéke 
Is, amit az Istennel egyesült lélek erkölcséről mond
tunk: "Miicor az elme magas sokra foglaltatik, valami

1. Hagyszombat1-k. 235 1.
2. U.o. 240 1.
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ki Istennel egyesült lélek mindeneket eltűrhet” .
Hogy ebből, vagy az Ilyenfajta Idézetekből a szöveg 
Írása vagy másolása /1512-13/ korában nem értette 
meg senki a misztikus egyesülés nagyszerűségét és azt 
az erkö'ljfsi autonómiát, ami ennek az állapotnak egyik 
lényeges vonása, az minden további nélkül nyilvánva
ló. De éppen az jellemzi kolostori irodalmunknak azo
kat a szövegrészleteit, amelyek az ”unió mystica”-ra 
céloznak, hogy fordítóik csak a legritkább esetben 
értették meg,ilyenfajta szövegeiket s épp ezért ezek 
a szövegrészietek egészen az érthetétlenségig homá
lyosak.

Uem voltunk a "misztikus át" leírása alkalmával te
kintettel azokra a misztikához a most érintetteknél 
talarb
(megközelebb-álló szövegekre, melyek a misztikának 
csak egy bizonyos megnyilvánulási formáját jellemzik. 
Itt csak általános jellemzést, általános áttekintést 
akartunk adni, s a misztikát bizonyos fokig mint tör-

1. Az idézetek: Ersekujvárí-k. 529 1.
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ténelem-fölötti vallásosságot vizsgáltuk. De mivel 
e folyamat szemléltetéséhez a példákat kódexeinkből 
vettük, tapasztalnunk kellett, hogy minél Inkább elő
re haladtunk a misztikus ut egyes állomásainak meg
rajzolásában, annál kevesebb jellemző példát talál
tunk kódexeink szövegeiben. Ennek pedig az a nyilván
való oka, hogy a szövegek kiválogató!, a kódexek for
dítói és másolói a misztikus vallásosság mélységeibe 
nem akarták bevezetni olvasóikat. Megelégedtek az a- 
lázatosság, szegénység és engedelmesség hirdetésével. 
A "contemplatív életi' eszménye tanító jellegű szövegek
ben már csal elvétve jelentkezik. Csupán egyes gassia 
szövegek azok, melyek-mint meg fogjuk látni - azt a 
célt tűzik maguk elé, hogy olvasóik lelkében vízió
kat Is támassaanak. Az "unió mystica"-ra pedig már 
éppen csak egy szöveget tudtunk például felhozni: Er- 
sekujvárl-kódexbell Slennal Szt.Katalin-legendankat. 
De mint láttuk, a Karthausl Eévtelen, egyik legművel
tebb késő-középkori fordítónk sem érti már meg az 
Istennel való egyesülés, a he-W.es én-feladás nagy
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misztériumát•
Kdexeink fordítói nem a misztikus élmény "nagy le

hetetlenségét" hirdető szövegeket választottak ki 
fordításra, hanem olyanokat, melyek kevésb'oé transz
cendens, de "lehetőbb", elérhetőbb vallásos eszményt 
állítottak olvasóik elé. Ez azonban, ha igaza van Pa
ul Th.Hoffraannak, aki a Középkor éltető e-szményét ép
pen egy "nagy lehetetlenség" megvalósítására irányu
ló törekvésekben látta meg\ azt jelenti, hogy kc&xe- 
ink szőveg-kiválasfctólban a középkor kultureszméje 
már meggyöngült, vagy éppen kihaló-félben volt.

1. Paul Th.Hoffmann; Bér mittelalfcerliche Ménseh 
/Gothe 1922/ 1.fejezete: "Bie grosse Unmőglich- 
keit."

11.
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Passió-misztika.

Középkorvégi kolostori irodalmunknak azokat a szö
vegeit, melyek Krisztus szenvedéseit, kereszthalálát 
tárgyalják, vagy ezekkel szorosabb kapcsolatban van
nak, a misztika szempontjából három csoportba oszt
hatjuk: 1. Azok a passió-szövegek, melyek megelégsze
nek a szenvedéstörténét többé-kévésbbé objektív el
mondásával, s azok az imák, melyek Krisztus szenvedé
seire való hivatkozásokat tartalmaznak. 2. Azok az 
elmélkedésekkel bővített passió-szövegek, melyek vagy 
bölcseleti és theológlai fejtegetéseket tartalmaznak, 
vagy pedig a passió-szövegek olvasásának gyakorlati 
hasznára mutatnak rá. 3. Azok a passió-szövegek, me
lyekben a Krisztussal való együttszenvedés vágya is 
kifejezést talál, s melyek a szenvedéstőrténét elbe
szélésében szinte látomás-szerűségig emelkednek, to
vábbá azok az imák, melyk szenvedés-kérést tartal
maznak.
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A felosztásunk szerinti első csoportba tartozó 
pássió-leírások és imák a misztika szempontjából any- 
nyiban vehetők figyelembe, amennyiben ezek misztikus 
kontempláció targyalul szolgálhattak. Azáltal, hogy 
élénk színekkel lefestették olvasóiknak a kereszt a- 
latt görnyedőr vagy a már keresztrefeszltett Krisz
tust s meghatott szavakkal tolmácsolták a Szüzanya 
keservét, megadták az olvasóknak, vagy hallgatóknak 
azt a képet, amire rászegezhették figyelmüket, ha egy 
mono ideIszt ikus állapotot akartak elérni. Az Ilyen
fajta szövegek a Biblia nagypénteki esemény-leírása
iból merítik tárgyukat, de ezeket kiszínezik s olyan 
események elmondásával is megbővltik, melyeknek egyes 
misztikusok látomásaiban lehet a végső forrásuk.

A passió-szövegek olvasása s a Krisztus szenvedé
sei fölött való elmélkedés, mint ezt az Árpádházi B. 
Marcit és Erzsébet hercegasszony életénél láttuk*-, 
különösen a nagypénteki áhítatnak volt lényeges része. 
A VItkovles-kódex regulája azonban minden áldozás e-

1. L. jelen dolgozat 3,6. és
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lőtti péntek napirendjárnék Is középpontjába helyezi 
a Krisztus szenvedéseire való gondolást: "Ez napon a- 
kár egyél, akár Igyál, akar egyebet művelj, mindenko
ron gondoljad a Teremtődet megfeszíhtetnek és megkin- 
zatottnak lenni. Es mend napest tg -hallatot tarts szü- 
vedben".

Az elbeszélés módját tekintve lehetnek az ebbe a 
csoportba tartozó passió-szövegeink egyszerű prózai 
elbeszélések, /mint pl. az Ersekujvári-kódex 77-102., 
vagy a Winkler-kódex 137-234 lapjain levő stöveg/, le
hetnek verses elbeszélések, /mint pl. a ¥lnkler-kódex 
118-120 lapjain levő himnusz/, lehetnek imák alakjá
ba széttördelve /pl. Thev/rewk-kódex 111-180 lapjain, 
s végül lehetnek dialógus formájában előadva /mint az 
Apor-kódex 111-222 lapjain/.

Nagyobbrészt ugyancsak párbeszédes annak a nyom
tatásban majd 50 lapot kitevő elmélkedésekkel átszőtt 
passió-szövegnek a formája is, mely a Nagyszombat1-

1. Vitkovics-k. 39 1.
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kódexnek első harmadát alkotja, s mely a misztika 
szempontjából kódexirodalmunk legnevezetetseb’o darab
ja, de tartalmának theológlai-bölcseleti jellege már 
átvezet bennünket Krisztus szenvedéseivel kapcsolat
ban levő szövegeink második típusához.

Elmélkedésünk kezdő sorai Szt.Anselmusnak tulajdo
nítják a "teljes bölcsességről" szóló könyvet, Varg&a- 
Damján feutatá-ed) azonban kiderítette, hogy ”nem Ansel- 
fflus, hanem boldog Amandas és pedig Seuse /Suso/ Hen
rik Amaúd, Domonkos-rendi szerzetes irta a hagyszom
bat 1-codex jelentős terjedelmű /a codex 1-156 1./ 
fordításának latin eredetijét".^ A magyar szöveg Seu
se , a nagy német misztikus egyetlen latinul irt munká
jának, a "Horologium saplentiae" első könyvének II,
III, IV, XV és XVI. fejezeteit fordítja, ez utóbbit 

2csak részben.
A magyar szöveg bár értelmes, de csonka mondattal
1. Vargha Daniján: A nagyszombati-codex "teljes 

Bölcsességének" forrása. Akadémiai Értesítő XX. 
/1909/ 476 1.

2. Vargha Paraján* Seuse Henrik Xmand a magyar kó
dexirodalomban /Bp. 1910/ 51 s köv.l.
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végződik, s bár csupán részleteket foÉdit _Seuse_ köny
véből: tartalmilag mégis teljes egészet ad. A szöve
get gondolatmenete szempontjából négy részre oszthat
juk. Az első rész Saplentía és Discipulus, azaz az Is
teni bölcsesség és a földi tanítvány beszélgetése az 
Ur kereszthaláláról, szenvedéséről és az ember köte
lességeiről. Szorosan kapcsolódik ehhez Krisztus ké
rész thalálának elbeszélése, amit Saplentía maga mond 
el a Dlsclpulus kérésére. Harmadik résznek vehető az 
a szépség tekintetében kódexirodalmunk összes leírá
sai közül kimagasló szövegrészlet, mely a tavasszal 
ébredő természet és Szűz Mária szépségéről szól. Ez a- 
zonban csak háttér szövegünk utolsó részéhez: egy köl
tői szépségű Mária-epeséghez. Bölcseleti szempontból 
az első két, egymással egybefonódó rész, esztétikai 
szempontból a harmadik és az utolsó rész érdemel kü
lönösebb figyelmet.

A felosztásunk szerinti első rész arra az igen ér
dekes s a gótika emberének megértéséhez annyira fon
tos kérdésre keres feleletet: miért áll a Uhristolo-
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gia középpontjában éppen a szenvedő Krisztus alakja 
és micsoda Krisztus követésének gyakorlati módszere?

11A bölcsességnek fia avagy tanuló deákja” /tehát 
az ember/ mivel tudja, hogy ”semminemű embör ismeret
lent nem szeret” , kéri Sapientiát, azaz az isteni böl
csességet , hogy ismertesse meg magát vele. Ez helyes
li a tanítvány vágyát, s utasítja, hogy az inkarnatio 
és az Ur szenvedéseinek megértésével kezdje a ”kerá- 
lyi utón” való haladást. Ha Krisztust szeretni akad
juk, szenvedéseit kell előbb meggondolnunk, mert mint 
Krisztus maga mondja: “mentol inkább hervadottnak és 
szernyűnek tettetöm..., annyeval inkább szerelmest 
sziaeíx és jól szerzett elmének leszek szerelmes!.”
/4 1./ Saplentía azonban nem érti, hogy Krisztusnak 
miért éppen szenvedő állapotában jut kifejezésre a 
szeretető, s hogy lehet Krisztus éppen abban az álla
potában leginkább szeretetre méltó, mikor szépségét 
a fájdalom miatt elvesztette. Dlsclpulus kérdésével 
azonban nem vette figyelembe, hogy Krisztus fájdalma 
éppen az emberek iránti szeretőiének a bizonysága*
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márpedig minden szerető kívánja látni, hogy szeretett
nek tárgyától viszontszerettetik. Csak e világ szere
tői, kik beszéddel és szóval szeretnek, csak azok ke
resik a külső szépséget. "Az örök jegyös, avagy sze
rető - azonban - jóllehet kivll orcájának színe sze
rént alejtessék elhagyottnak és utála-tusnak, de maga 
belől örök világosságnak fényességével vagyon megéke- 
sltvén". /9-10 1./ De szükséges Is, hogy csak ilyen 
nagyon emberi alakban váljék láthatóvá az égi jegyes, 
mert ő oly szépséges, hogy ha színről színre, lelki 
mivoltábal láthatnánk őt, nagy világosságának édessé
ge és orcájának nagy szépsége miatt nem telnék örö
münk e látásban,mert az halálunkat jelentené* - Néz
zed tehát Krisztus szenvedésének az okát is és akkor 
meglátod, hogy csupán csak az emberek ifcánt való sze
retető miatt szenved. Nézzed "lelki szemeiddel" a 
szenvedőt, s akkor a gyötrelem ruhája alatt szeretetet 
fog&z találni.

Krisztus belekezd szenvedés-történetének elmondá
sába - közben azonban a Dlsclpulus még két fontosabb
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kérdés tisztázására kéri. Az egyik: miért kellett éppen 
ilyen fájdalmakkal megváltani az emberiséget: "mit-e 
hogy nem kenyerültél tennen magadon?" /25 1./ Az is
teni bölcsesség figyelmezteti a tanítványt, hogy az 
ember isteni dolgokat nem érhet fel ésszel, "azért az 
ily okosságos, bölcsességes kérdésektől at-te leiköd 
megszűnnék!" /27 1./

Itt tehát Seuse úgy érzi, hogy előbbi tételével, 
hogy t.i. a megváltásnak a szeretet volt az indító oka, 
már eljutott az emberileg megismerhető végső hataraig. 
Mikor Dlsclpulus mégis újra kérdezi: "mit gondoltál, 
hogy ily nagy keserűséget vállalni akartál?", újra 
csak az isteni szeretet nagyságára hivatkozik, mely
nek szükségszerű következménye volt Krisztus fájdal
mas váltsághalála. A Sapientlát szerelemnek tüze "oly 
meggyulasztá, hogy so&a senki oly buzgóságos szőj ozás
sal az szép kifolyó kútfőnek ü tiszta hldek vizét nem 
kívánta oly Igön...miképpen én az én mondhatatlan nagy 
szeretetömből kévánom vele a binosöket idvezitenöm". 
/45 1./
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A válsághalál, a krisztusi szenvedés objektív része 
ezzel tisztázva is lenne. i)e kérdés még az, hogy az 
embernek hogyan kell viselkednie az isteni szeretetnek 
e csodálatos megnyilatkozásával szemben. Elsősorban le 
kell győznie az embernek azt a rettegést és iszonyo- 
dást, mely akkor támad benne, ha végiggondolja az ür 
kereszthalálának borzalmasságait: “Annak &káért vessed 
le mastan az te szivednek rettegő, félelmes voltát, és 
vegyes fel férfi-szinek és elmének bátorságos voltat”. 
/22 l./í ”ne rettegjen a te szived, de az én kánomat 
mindenkoron eszödbe tartsad” /34 1./. így lehet Krisz
tus kereszthalálát (meghálátni.Ae hálálja meg az en fáj
dalmas halálomat - mondja Saplentía - ,”akkl az én 
keresztfámnak o keserűségét szenteden ü testében vise
li, és önnön magát alázatossággal hozzája hasonlítja"
/40 1./. Hogy hasonlítsa magát az ember a szenvedő 
Krisztushoz? "Fordahad el at-te szemeidet ne hallja
nak /!./ hévságokat - felel meg a tanítványnak Saplen- 
tia - és az édességekért végy keserűsége/"r/t...es szen- 

! telen való gyenyerűséget tőled elszaggassad, és az
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szivednek békességes nyugodalmát csak én-bennem ke
ressed* . /41-42 1./ Sáp lentiának ezzel a felszólítá
sával elérkeztünk szövegünk másik alapgondolatához. 
Ugyanez a gondolat mégegyszer össze van foglalva: az 
a lélek, amelyik bűnei miatt elvesztette lelki jegye
sét, az a kereszt alatt még megtalálhatja őt, ha ma
gát Krisztus kínjaihoz hasonlítja és ezeket mondja:
*Ó én leiköm siess és tárj be tennön magadhoz és min
den ez világi elmulandókat felül hagyj és felül nyo- 
moggyad és lábaod alá vessed. Ss fuss be az kietlen 
pusztában és keressed meg az mélségös keserűséget”
/51 1./. Mennél nagyobb rajtad ”ez világ szerént a 
testön való nyomorgatás, háborúság tétel és belől az 
IstennakH akaratjához lejendesz egyesilt, avagy míg 
inkább az Istennek akaratjához szivedben egyesülendesz 
az annyeval inkább lész hasonlatos at-te megfeszilt 
Krisztusodhoz11 /llO 1./ - Ezzel azután megfelelt szö
vegünk a misztika szellemében arra a kérdésre is, 
hogy micsoda Krisztus követésének módja a gyakorlat
ban.
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Seuse-fo6d.ltásunk ez első részének gondolatmenete 
legrövidebben talán Így lenne összefoglalható: Krisz
tus szenvedésében Isteni szeretete nyilvánult meg. 
Szeretetének ez a fájdalmaiban való megnyilvánulása 
ébresztheti fel bennünk leginkább az irán
ta való szeretetet. A mi iránta való szeretetünknek 
pedig a világtól való elfordulásban, a szenvedések 
elviselésében, egyszóval a hozzá való hasonulásban 
kell megnyilvánulnia. Ennek a Krisztushoz való haso-

A fentebb vázolt gondolatokhoz kapcsolva Sapien- 
tia elmondta keresztséfeszitésének történetét, és 
leírta azokat a kínokat is, melyeket halála előtt 
szeretetből az emberiségért szenvedett. Elbeszélésé
ben azonban csak röviden emlékezett meg anyja siral
máról, ezért a Dlsclpulus kéri, beszéljen erről is. 
Saplentía utasítja Discipulust, hogy magától anyjá
tól, Máriától kérdezze ennek epeségét. Mielőtt azon
ban még a Szűz Anya keservét elmondaná, egy művészi

nulásnak pedig betetőzése és jutalma 
ratnak az istenivel való egyesülése.



terme szétleÍrás fordítását adja szövegünk s hossza
san dicséri Mária szépségét is.1 Ab élénk színekkel 
megfestett tavaszi táj hátteréből aztán megrázó ko
morsággal emelkedik ki a kereszt alatt zokogó anya 
alakja.

Azt mondottuk, hogy szövegünk a misztika szelle
mében oldja meg Krisztus követésének a kérdését. Csak 
ugyan találunk is benne az "Istennek akaratjához le- 
jendesz egyesilt"-kifejezés mellett még más olyan ki
fejezéseket Is, melyek a misztika gondolkozásmódjá
ra utalnak /pl. "Az isteni jószágok magosságára" vagy

o"az szokatlan édességekre" feljutni./ . Az is Igen 
valószínű, hogy Seuse-forditónk otthonos volt a misz
tika frazeológiájában, mert szövege cimközleményé- 
ben a "puszta" szót, mint főnevet, misztikus érte
lemben használja annak a lelki állapotnak kifejezé
sére, melyben a misztikus akkor van, midőn már a 
"via purgativát” végigjárta, s lelkét"teljesen si
vataggá változtatta"^t"Kezdetik Szent Anselmus keny-

1. Szövegünknek e szakaszáról bővebben a "Termé
szetmisztika" c.fejezetünkben.
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ve teljes bölcsességről, kit Szent Lélek miatt megírt 
a p u s z t á b a " ,  azaz a misztikusok "lelki kiürítettségé- 
nek" állapotában. E clmközlemány Seuse Eorologlumának 
incunabulum-példányaiban nincsen meg, s valószínű, hog~ 
fordítónk szerzeménye. Bár az is meglehet, hogy fordí
tónk itt a "puszta" szót eredeti, anyagi jelentésében 
/"Heide", "Wüste"/ használja, - ez mégis kevésbbé va
lószínű, mert a "puszta"-szó a fordítás szövegében 
többször előfordul lelki, misztikus értelemben.1

2. Hagyszombati-k. 22-33 1.
3. Teresia de Jesu spanyol misztikusnő kifejezése. 

Idézi Müller L. Misztika 252 1.
1. V.ö. pl. /Nagyszombati-k. 50 1. 4-9 sor:/ "Ho 

ez velágnak immár mindön ü vlgosságl és hangos
sági, mindönök tőlem eltávozjanak es azok min
denek, kik -énneköm gyenyerüségöknek láttatnak 
vala, ezek mind éntölem messze eltávozjanak és 
engemet megkeserültet a puszta kietlenben /teh. 
"lelki egyedüllétben"/ hagyjanak csak ennön ma
gamat kesergenom és sírnom^/"Horolo^lum saei- 
entiae" Köln: Landen 1496 c.Vr- old. :/ "Guncta 
quae milii solatia videbantur esse,procul rece- 
dant et me solltudinem maeroris amicam, tristi- 
tiae sociam quaerere slnant";-vagy /Nagyszomb.- 
k. 51 1. 16-17 s.:/ "Fuss be az kietlen pusztá
ban és keressed meg az mélségös keserüségöt" oo 
/Hor.sáp. ld.l. vertoján:/ "vastam solltudinem 
profundissImarum trlstitiarum perquire." - Itt 
tehát, hacsak elszigetelten és alkalmi szóhasz
nálatban is, egy olyanféle jelentéstágulással^ 
van dolgunk, mint amilyenekkel a misztika a né
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Seusenak, ajnagy német misztikusnak a szelleme két
ségkívül áthatja Horologiumának a Nagyszómbati-kódex- 
ben levő fordítását is. Mégis e fordítás-szövegünk nem 
képviseli már a misztikát abban a formájában, ahogy 
az Seuse teljes Horologlumában és más müveiben is meg
nyilvánul. Első pillanatra is feltűnik az, hogy a Nagy- 
szombati-kódexbell Seuse-fordításunkban csakis a szen
vedő Krisztusnak van szerepe, holott Seuse christolo- 
giájában a passió Krisztusának koránt sincs központi

v | eszerepe. Mint R .ocirwarz disszertációjában 'megállapít
ja, Seusénak Krisztusról alkotott képe igen változa
tos, Gyakran szerepel müveiben, s azS.Stagel által Irt 
életrajzában Jézus mint serdülő ifjú. Emellett jellem
ző _Seuse, Krisztus-elképzelésére, de általában a kö
zépkori metafizikai hajlamra Is, hogy az Istenilu 1- 
gen gyakran legelvontabb alakjában, mint Logos-Krlsa-

met nyelvet gyarapította. Az alapszó itt is leg
többször már használatban volt, csak az érzéki 
jelentésű szavak lelki-jelentésűvé válása kö
szönhető a misztikusok szóhasználatának /pl. 
indruc, entzücken stb./. Ottó Zlrkefr: lile Bé
ré icherung des deutschen Wortschatzes durch die 
spatmittelalterliche Mystik /Jena 1923/ 11 és 
15 1.



tus, Saplentía, Ige szerepel nála. Pál apostol szaval, 
melyek "Isten bölcsességének"^ mondják egyhelyt Krisz
tust, akiben "a bölcsességnek és Ismeretnek minden

nkincse el van rejtve" , továbbá a János evangéilumá- 
nak bevezető szaval s Eckhart mester szellemles szem
léletének hatása alakította ki Seuseban Krisztusnak 
Saplentla-fogalmát. Jellemző tehát, hogy Seuseban még 
él a középkor spekulatív szelleme, s még elég erős 
benne a jellegzetesen középkori absztraháló képesség : 
imádatának tárgyául egy teljesen szellemi, minden em
beritől elvonatkoztatott alakot is el tud képzelni,

3"Horologlum gapientiae" c.müvében az Isten-fiu minde
nütt csak mint Saplentía szerepel és sehol sincs hatá
rozottan kifejtve, hogy Sapientian az Isten-fiunak mi
lyen létformáját kell értenünk.

A mi Nagyszombat1-kódex-beli szövegünk fordítója 
ezzel az emberi a" Sáp lent la" szót úgyszólván sohasem 
hagyja magyarázat nélkül. Odaírja mellé, hogy "böl

1. A korintusbeliekhez irt I.levél 1.24.
2. Á kolossébellekhez irt levél II.3.
3. Mivel e műnek modern kritikai kiadása hiányzik^ 

még, a berlini "Preusslsche StaatsblMIothet"két



csesség", vagy még gyakrabban 11 Isteni bölcsesség, az
az Krisztus Jézus" és nem veszi észre, hogy e jelen
téktelennek látszó, gyakran helyénvalónak Is feltűnő 
magyarázatokkal Seuse szemléleti módján erőszakos vál
toztatást tesz. "Saplentía" t.i. nem magát Jézus Krisz
tust, a testet öltött Isten-fiút jelenti, hanem az Is- 
ten-flut úgy, ahogy az "kezdetben volt" és ahogy ma 
is van: az ujplatonlkus Isten-elképzelés szerint az 
Ideák összességét, az isteni emanáció első produktu
mát. Ha most már fordítónk azonosítja Sapientiát Jé
zus Krisztussal, a Saplentía konkréten megjelent alak
jával, e felfogásmódjából nyilván következtethetjük, 
hogy belőle már kifestett vagy legalább Is már meg
gyöngült benne a misztika spekulatív szelleme, absztaa-, 
háló képessége.

Tagadhatatlan, hogy már Seusenál^erezhető az a ten
dencia, amelyik a ml fordításunkban sokhelyt oly preg
nánsan kifejeződik. Eckhart mester,a legnagyobb német

Incunabulumát /Inc.1085 Köln:Landen 1496 és Inc.
884 É.és h.n. /Köln:Winters 1480// néztem át.
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misztikus /1260-1327/, még nem-filozofikus müveiben, 
német prédikációiban s apácák számára irt tractatusai- 
ban is kitart az Isten-fiu puszta 11 sum"/a.m. Fiú/ elne
vezésnél, kiről azt mondja, hogy benne ismerjük meg a 
dolgok képét, ő az örökkévalóság tiszta tükre, az A- 
tya örökkévaló bölcsessége,^ stb. A Fiú, mint Krisz
tus, mint történeti alak,x földen élt ember, müveiben 
csak a legritkább esetben szerepel. Seuse Henrik /129b 
1366/ azonban már érzi, hogy ezt a tisztán szellemi 
Isten-flut megfoghatóbb alakban is hallgatói elé kell 
állítania-: mint tesfbeöltözött Istent, mint földön járt 
alakot.3 A középkori spekulatív, absztraháló szellem 
erejének gyöngülése mellett egyházhüsége és egyénisé
gének "érzéki"-jellege - Eckhart mester a víziókat 
"érzéki" voltuk miatt veti el,* - is ebbe az irányba

1. TuTei.ster Eckhart :Tractaté I./ed.Pfelffer 378 1./
2. A misztikusok szellemles Krisztus-szemléletéhez 

v.ö. Ulrich A l t m a n n Vöm heimlichen Leben dér 
Seele 64 s köv.l.; O.Karrer: Meister Eckehart 
/München 192,6/214 1.: E.ünderhlll: Mystik 156 1. 
Müller h.Misztika 61 1.

3. V.ö. Hagyszombat1-k. 10-11 1.4. K.Beth: Frőmmigkeit dér Mystik und des Glaubens 
28 1.



kényszerit ette Seuset. Ez a 11 realizmus" /itt, s a kö
vetkezőkben csak a.m. a tisztán szellemles szemlélet 
ellentéte!/ azután Nagyszombati-kódexünk/l512-151ü/for- 
ditásában tetőződlk be. Horologium-átdolgozásunkban, 
de egész kódexirodalmunkban sem szerepel az Isten-fiu- 
nak ez a szellemles szemlélete. Nemcsak Seuse-fordltá- 
sunk<t*/, egész középkorvégi vallásos irodalmunkra is 
jellemző, hogy kolostori Íróink olyan szövegeket, 
vagy szövegrészieteket választottak ki fordítás céljá
ból, melyek Krisztust legkézzelfoghatóbb, legemberibb 
alakjában állítják be. Krisztusnak legemberibb alakja 
pedig a szenvedő Krisztus. Ennek az elképzeléséhez, 
magunk elé állításához kell a legkevesebb "metafizi
kai képesség" - márcsak azért is, mert a feszületek 
Krisztusa él emlékezetünkben legtisztábban, de különö
sen élénken élhetett ez az akkori apáca-olvasók emlé- 

j  kezeiében.
Azt, hogy a középkorvégi ember maga is tudatában 

volt annak, hogy benne már kihalófélben van a transz- 
cendentalizmus, a mennyeiekről való elmélkedés* képes
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sége, jól szemlélteti Kempis Tamás /megh, 14,71/ Imi- 
tatio C h r i s t i - jének egy, a Debreceni-kódexben fennma
radt fordításrésalete: "Hogy ha nem tudsz te nagy bő
csen avagy milyen a mennyeiekre! elmélkedned, tehát 
in ezt tegyed, hogy nyugodjál az áldott Krisztus Jé
zusnak keserves kénszenvedésébe"1.

Ez a lelkiség, ez a korszellem teszi azután érthe
tővé, hogy miért hagyja ki a Nagyszombati-kódex fordl- 
tó ja a "Iiorologium Sáp lent iae" oly lényeges fejezeteit, 
mint pl. az elsőt, amelyik arról szól, hogy"miképpen 
emelkedik az Istenhez néhány kiválasztott és isteni 
kegyelemmel megáldott" ember, - és viszont miért for
dítja le következetesen azokat a fejezeteket, amelyek
ben Krisztus szenvedése játssza a legfontosabb szere
pet. De tovabbmenőleg érthetővé teheti ez a "realiz
mus" -ba torkolló transzcendentálizmus azt Is, hogy 
miért szerepelnek oly nagy számban kódexeinkben a pas
sió-szövegek, Mária-epeségek, elmélkedések, prédiká-

1. Debreceni-k. 287 1. Forrására /Kempis: Imit.II.
1./ rámutatott Miklós R.: A Krisztus Követése 
magyar fordításai.
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cló* himnuszok, sőt Imák formájában Is.
"Realizmus"-ba torkolló transzcendentállzmusról 

beszélünk és ezt a középkori absztraháló szellem 
gyengülésével próbáljuk megmagyarázni, ne e "realiz
mus" , melyre elsősorban a passióval foglalkozó szöve
geink utalnak, akkor is érthetővé válik, ha egy má
sik kiinduló pontból vizsgáljuk a kódexirodalmunkat 
létrehozó szellemet, nem szabad ugyanis szem elől té
vesztenünk kódexeink olvasó-közönségének műveltségi 
állapotát és az ezzel szorosan összefüggő irodalmi 1- 
gényeiket sem.

Hogy kódexirodalmunk olvasóközönsége, az egyes kó
dexek megrendelői, tehát a kódexirodalmunkat - lega
lább részben - létrehozó olvasóközönség theológiai, 
de különösen filozófiai téren nem állt azon a művelt
ségi magaslaton, mint pl. a német apácakolostorok 1- 
rodalmi közönsége, mely folytonos másolással Eckhart 
mester prédikációit ofî  sok példányban elterjesztette 
- az minden további bizonyítás nélkül nyilvánvaló. 

Hiszen kódexirodalmunk praktikus célokat szolgált:
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sokkal inkább nevelő, mint tanító vagy szórakoztató 
jellege volt. Olvasóközönségéről nem is tételezett 
fel magasabb műveltséget, nem is akarta bevezetni a 
theológia-filozófia nehéz kérdéseibe /mint pl. az on
tológia, angelologla, stb./, hanem éppen ellenkező
leg előadásmodorában, s a szövegek kiválasztásával 
magában az előadás tárgyában alkalmazkodott közönsége 
kisebb iskolázottságához. Alacsonyabb műveltségű egyé
neknek pedig természetszerűleg nincs és nem is lehet 
különösebben kifejlődve spekulatív képességük. Az pe
dig megint természetes, hogy a vallásos nevelést nem 
lehet a vallás elvont problémáinak a felfejtésével 
megkezdeni, hanem csakis a konkrétumokból, a már a- 
dott szemléletekből, tapasztalatokból lehet kiindul- j 
ni. Ezt tették kódexirodalmunk fordítói és másolói is, 
mikor fordításra és másolásra olyan szövegeket válasz
tottak ki, melyek az Isten-fiút legemberibb formájá
ban: szenvedve állították olvasóik elé. Természetes 
is, hogy a kisebb iskolázottságu nőolvasók számára 
Krisztus szenvedésének és Mária keservének megható
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jelenete kedvesebb olvasmány volt, mint egy metafi
zikai problémát, a Logos-Krisztus természetét tárgya
ló fejtegetés, vagy mint Scuse Horologlumának az a 
fejezete, mely elméleti utón kifejti, hogy micsoda 
az Istennel-egyesülésnek a módja.

A korszellem és kolostori irodalmunk olvasóközön
ségének a műveltsége együttvéve adja meg tehat a kul
csot, annak a szövegkiválasztásban és a Saplentia fo
galmának értelmezésében megnyilatkozó konkretizáló 
hajlamnak amegértéséhez, mely a passióval foglalkozó 
számos kódex-szövegünk miatt egész kódexirodalmunkra 
jellemzőnek mondható.

Ez a konkretizáló hajlam pedig, mint később még 
szó lesz róla, a misztika lényegével, ha ebben a lég- I 
főbb értékkel való egyesülést látjuk, nem igen egyez
tethető össze. De hogy e metafizikai princípiummal va
ló egyesülés nem is volt középkorvégi kolostoraink
ban életcél, hogy megelégedtek a mohácsi vész korá
ban élt szerzetesek, apácák és beginák a vallásosság
nak egy alacsonyabb, emberibb célokat kitűző vállfajá-
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val, melyet a misztikával csak a történeti fejlődés 
és az köt össze, hogy mindkettő élmény-vallás, - ezt 
egy Érsekujvári-kódexbe11 szövegünkön1 ismerhetjük 
meg. E szöveg, melynek cimközleménye: "Kezdetik az 
mi nemes Idvezejtenknek szent kénnyának, szent halá
lának gondolatjának használatossága és érdemes volta", 
szorosan érintkezik egy Kádor-kódexbeli szöveggel:^ 
"Mennyi használatosságos gylmölcse legyen az szentsét 
gös kánnak gondolatjának”. Itt a méltán áldozásról 
szóló tanításba van beszőve e szöveg. Méltán áldozik 
az ember t.i. akkor is, ha Krisztus szenvedéseire 
gondol. A Kádor-kódex szövegének forrását Katona La- 
jos jPlsclpulus /Herolt János dömés a XV.század elején/
"De tempore" c.beszédgyüjteményének 48.prédikációjá-

3bán találta meg.
Szövegünk tizenkét pontban sorolja fel azokat a 

lelki javakat, melyeket úgy szerez meg az ember, hogy 
Krisztus kínszenvedéseire gondol. Az erre való gondo-

1. Érsekujvári-k. 19-24 1.
2. Jtádor-k. 41-59 és 60-63 1.
3. Kyelvemléktár XV. köt. Katona Lajos előszava.

XXIX 1.
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lás "a bűnnel megkeményii.lt szivet t Öre d eÍme s ségre és 
gyónásra szerzi*, a bűnös embert jámborrá teszi, kiű
zi szivéből a gyűlöletet és mivel Krisztus szenvedése 
vigasztalólag hat az emberre, a földi baj ok elszenve
dését is megkönnyíti. De hasznos a passió fölött való 
elmélkedés azért is, mert az"embernek az Ur Istennek 
szent akaratját megjelenti* és erőt ad az isteni aka
ratnak való engedelmességhez. Krisztus "az ilyetén em
bernek szivét, lelkét áj tatossággal megkövériti", bajá
ban nem hagyja el, hanem megsegíti. Érdemet és mulasz
tót ad ez; hasznosabb mint a bojt és az önkinzás, id- 
vességesebb "hogynem ha az bódog Szűz Mária mind a 
mennyei szentekkel és angyalokkal édességgel ededez- 
nek ő érötte". De még az élet-szentségnél is haszno
sabbnak mondja szövegünk a Krisztus szenvedéseire való 
gondolást, mert ez"fölyül múlja annak érdemét, ki mind 
ő gyermekségétül fogva Istennek szolgál.

Ha ennyi sok mulasztót ígér az Író, s rajta keresz
tül az átdolgozó, annak, aki az Ur szenvedéseiről meg-

1. Érsekujvári-k. 19-23 1.
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| emlékezik, ha feleslegesnek állítja emellett a böjtöt, 
a szentek és Mária segítségül hívását, sőt az élet
szentséget Is, ez csak úgy lehet, hogy az Író a leg
magasabb vallásos célt a passió-szövegek olvasásában, 
a passióról való megemlékezésben látja.

Azok a szövegek azonban, melyeket a Krisztus szén-
'

védéséivé! és kereszthaláláteal szorosabb kapcsolatban 
lévő szövegeink harmadik csoportjába osztottunk, araa 
engednek következtetni, hogy itt nem annyira az olva
sáson vagy a szenvedéstörtéaeten való elmélkedésén 
van a hangsúly, hanem egy^a passióval kapcsolatos él
ményen. Ennek az élménynek az az érzelmi rekkció le
het az alapja, amit az olvasóból, hallgatóból, vagy 
akár csak az Ur szenvedéseiről megemlékezőről a szen
vedéstörténet kivált.

Az Itt tárgyalandó passió-szövegeinket az előbbi 
két típustól az különíti el, hogy ezek a passió-törté
net elmondása mellett olvasóikat a passióval kapcsolat
ban egy bizonyos tevékenységre buzdítják. Az olvasónak
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/hallgatónak, eImélkedó'nek/ e tevékenysége megnyilvá
nulhat mély, Krisztussal, vagy síró anyjával való rész- 
vátérzetéhen, de megnyilvánulhat úgy is, hogy az olva
só az ábrázolt jeleneteket, elmerülve a szöveg-nyujtót
tá kép, vagy eseménysorozat leírásában, maga elé kép
zeli, mintegy víziót lát és úgy tesz, mintha az előtte 
lejátszódó eseményekben neki is szerepe lenne /pl. vi
gasztalja Krisztust vagy Máriát/1.

E jelleg különösen jól kidomborodik két hosszabb 
szemlélődő-passió-szövegünkön. Az egyik két kódexben, 
a Debreceni- és Lobkowltz-kódexben is megvan. Mind
két kódex szövegének közös forrása Bonaventura "De 
perfectione vitae ad sorores"-müve "De passionis Chris- 
ti memória" c.fejezete.^ A misztika szempontjából a 
Debrecenl-kódexbeli szöveg értékesebb, különösen egy 
olyan betoldott szövegrészlete miatt /3Q8-315 1./,

1. E jellemvonások számos kódexirodalmunkbeli imá
ra is vonatkoznak. V.ö.ehhez László Vince: A kö
zépkori ember imádságai /Hapkelet VI.1928 évf./ 
255 és 257 1.2. Debreceni-k. 305-326 1.; Lobkowltz-k. 159-174 1.

3. Eusch Ödön: Vallásos elmélkedések kódexeinkben 
/Kolozsvár 1910/ 31 1.
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mely a Lobkowitz-kódexben, s Bonaventura eredetijében 
sincs meg. Ezért s mert a Debreceni-kódex szövege vi
lágosabb, ezt tárgyaljuk, a Eobkowitz-kódexból csak az 
itt hiányzó bevezetést véve.

A később ismertetendő Brsekujvárl-kódexbell passió- 
elmélkedés1 mellett e szövegre illik rá legjobban,Hor
váth János általános jellemzése: "Célja, hogy a tör
ténteket elképzeltetve átélt valóságként hasson olva- 

2sójára." A passió egyes jelenetei a történések belső 
átélésére, az ezekben atörténésekben való aktív rész
vételre buzdítások mellett háttérbe szorulnak. A szen
vedések borzalmasságainak reális rajza, Krisztus szép
ségének és gyengeségének festése mellett a gyakori a- 
postrophé, s egy bizonyos szubjektív hang teszi érde
kessé és számunkra értékessé e passió-elmélkedést.

1. Az "elmélkedés" szót itt nem "meditatio" értel
mében használjuk, mint pl. Seuse-fordításunknál, 
hanem "contemplatio" értelmében. A meditatio a 
középkori nyelvhasználatban az uj igazságokat ku
tató tevékenységet, illetve ennek irodalmi for
mába öntését, a contemplatio a már ismert igaz
ságok boldog szemlélését jelenti. V.ö. Pusch Ö.
i.m. 5 1.

2. Horváth J.tA magyar Írod.müv.kezdetei 175 1.
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Az elmélkedés "az megóthatatlan ájtatosságnak bűz- 
góságát"1 akarja az olvasóban táplálni. Célját úgy vé
li legjobban elérhetőnek, ha|olvasóit a keresztfán füg
gő Krisztus szemlésére buzdítja. Az egyszerű szemlélő
déssel azonban nem elégszik meg, bár csak egy homá
lyos kép formájában, mégis megjelenik benne az igazi 
misztikus cél, a Krsiztussal /istennel/ való egyesü
lés gondolata Is: "He csak nézjed az ő szent kezeiben 
az kemény vasszegeknek helelt és ne csak bocsássad be 
az te kezedet az ő oldalába, de mindenestülfogván 
menj be az ő oldalának kapuján az áldott Jézusnak mind 
ő szivéiglen és ott az megfeszültnek buzgóságos sze- 
retetivel az Krisztushoz egészülvén az isteni szere
tetnek szegeivel átalverettetvén és ő rajta való kö- 
nyőrületességgel megsebesültetváni semmi egyebet ne 
keress...hanem hogy te es az Krlsztos Jézussal az ke
resztfán meghalhass”

A cél kifejtése után, hogy ennek eléréséhez hozzá-
1. Lobkcwitz-k. 154 1.
2. Lobkowltz-k. 156 1.: “Az Krisztosba béábráztat- 

ván”.
3. Debrecenl-k. 305 1.
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segítse olvasóit, Krisztus kínszenvedéseinek borzal
masságait kezdi festeni szövegünk, s gyakori megszó
lításokkal megszakítva az elbeszélés menetét együtt- 
szenvedésre, vagy legalább részvétre, meghatódásra a- 
karja rábírni az áhitatos lelkeket.

Krisztus halálának szörnyű voltát fokozta a kivég
zés helyének meggyalázó volta is. Ehhez járult még az 
is, hogy a íaidók nem hagytak nyugodt halált a Meg
váltónak, hanme csúfolódásaikkal még keserűbbé tették 
utolsó perceit. Az ütésektől, fájdalmaktól formájá
ból kivetkezett fiára maga Mária sem Ismert rá. Az 
én fiam szép volt, 11 ez poklos'J - kiáltja oda az őt 
támogató Jánosnak. Mikor azonban felismeri megkínzott 
gyermekét, zokogó panaszkodásba kezd. Az anya fájdal
ma is csak megkettőzteti a fia keservét. /"Gondoljad 
és lássad meg mind ezöket, mert fölötte igen konyörü- 
letességre intők"! 310 1./ A főpapoktól Pilátushoz 

! viszik Jézust, Mária és a tanítványok "mondhatatlan 
keserűséggel követik". A helytartó megfeddi Krisztust. 
"Kern tudod nyavalyás mit mivelsz!" - Így tör ki a
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keserűség az íróból* Az Urat megfosztják ruháitól, s 
mintha csak most látszanék meg szépsége, az Író kül
sejének magasztalásába kezd. "Szemérmes és tlsztöle- 
tes Ifjú" - mondja róla - "minden embereknek fiainál 
szép és ékosséges ábrázu", "ártatlan, gyenkeséges, 
tisztaságos és szépséges test"\ Egy Ilyen testileg 
is tökéletes szépség elcsúfítása csak fokozza a zsi
dók bűnét, - s a nőolvasókban erősíti a szenvedő 1- 
rántl részvétet és nagy mértékben hozzájárul ahhoz 
is, hogy Krisztusról konkrét kép alakuljon ki az ol
vasóban.

Szövegünk könyörületre Int és átkozza a kegyetlen- 
kedőket. Majd magát Krisztust szólítja meg, s költői 
fordulattal neki kezdi elmondani szenvedéstörténeté
nek részleteit. A keresztrefeszitéssel járó fájdalom 
ábrázolásánál reális megokolásra törekszik. A haldok
lónak könnyebbedést okozna, ha összehuzódhatnék, s 
fejét lehajthatná, de ezt a keresztfa nem engedi.

pKrisztus testileg különben Is igen gyenge , hiszen
1. Debrecenl-k. 312 1.
2. U.o. 318 1.: "Soha nem vót oly igen gyenkeséges
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Szentiélektől fogantalak és szűz anyától született. 
Szenvedését fokozza az Is, hogy ártatlanul szenvedi 
Mennél Inkább ártatlan valaki, annál jobban fáj meg 
nem érdemelt büntetése. Kincs testén már egy parányi 
hely sem, mely keserűséggel ne lenne tele. Maga Krisz
tus is megszólal, s az utón járóknak hirdeti fájdal
mait. A szerző is felkiált: "Q jó Jézus, ó én édes 
idvezltőm nem csöpp, de bőséggel foly toala az te 
szent testednek öt részérül az te szent véröd1." Majd 
egy kérdéssel fordul az Úrhoz: miért öntött oly sok 
vért, ha egy csöpp is elég lett volna az egész világ 
megváltására. Maga felel meg rá: "Bizony tudom, hogy 
nem egyébért tevéd, hanem hogy megmutatnád minemü 
kévánsággal engemet szeretnél”*2.

Krisztus kereszthalálát tehát úgy állítja be szö
vegünk, hogy annak oka és megindítója Krisztusnak az 
egyes emberek iránt érzett szeretete volt. Dogmatikai
lag ezt úgy lehetne kifejezni, hogy Krisztus válság

test kénoknak szenvedésére, miképpen IdvezÍté
llek szent teste".

1. Debrecenl-k. 321 1.
2. U.o. 322 1.
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halálának az egész emberiségre vonatkozó objektív ér
tékénél az egyén számára fontosabb az a tény, hogy 
Krisztus azokért az egyes emberekért halt meg, akik 
bűnösségüknek tudatában vannak és maguk is hiszik, 
hogy az Ur válsághalálára rászorulnak. 11 íme én édes 
Uram Jézus bizonyával én vagyok at-te kánodnak és ha
lálodnak oka"1 - mondja szövegünk Is. Ezáltal termé
szetesen még nincs tagadva Krisztus válsághalálának 
objektív értéke, de az egyén szempontjából fontosabb 
ennél az a tudat, hogy az Ur szenvedéseinek az oka 
az egyes egyén bűnössége. De Krisztus halálának csak 
akkor van az egyén számára válság-értéke, ha az egyén 
hiszi azt is, hogy az Ur őt személyesen is megváltot
ta. Az egyes ember tehát nemcsak oka, hanem célja is 
volt Krisztus válsághalálánaks "Jaj énnekem, utála
tos binesnek, mert Íme az megfogattaknak szabaditója, 
ángyeloknak dicsősége, embereknek élete megölettetIk 
énéröttem"^.

Az Istennel való viszonyban-állásnak ez a szemé-
1. Pebrecenl-k. 319 1.
2. U.o. 316 1.
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%

lyes jellege, amit a misztika szubjektivizmusának, 
vagy Individualizmusának szoktak jobb megjelölés hij- 
ján nevezni , feltűnő hasonlóságot mutat a protes
táns vallással. Csakhogy a protestáns vallás személyi 
jellegét a hit, a misztika szubjektivizmusát pedig 
/kódexirodalmunk misztikájában is 1/ egy egyéni él
mény adja meg. A protestáns ember Igaz hite által re
mél Krisztus válsághalálának érdemében részesülni, a 
misztikus pedig úgy véli maganak megszerezni az üd
vösségéről való bizonyságot , hogy minden erejét egy 
olyan élmény elérésére fordítja, melyben közvetlen 
tapasztalatot szerez Isten létéről és megváltó kegyel
méről. Ez az élmény, a tulajdonképpeni misztikus él
mény - mint láttuk - egyja olyan értékélmény, melyben 
a misztikus úgy érzi, hogy egyesült Istennel. Annak

1. A mííztika szubjektivizmusához 1. K.Beth; üFrőm- 
migkelt dér Mystik B. des Glaubens 36 és 49 1.; 
Szelén:/! Ö.: A misztika lényege és jelentősége
9 1.; Johannes Bühler: Das deutsche Geistesle- 
ben lm Mittelalter. /Leipzig 1927/ 49 1.; K41- 
ster Eckhart: Buch d. göttl. Trődtung. /insel 
lír. 231/ A.Bernt bevezetése 5.1.; Müller Lajos; 
Misztika 20 1.
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a ve©menynek, hogy ez az élmény a misztikusokat 
Krisztus válsághalálának érdemében is részesíti, Eck- 
hart mester a német spekulatív misztika legkimagas
lóbb alakja úgy ad kifejezést, hogy a misztikus él
ményt Krisztusnak a lélekben való megszületésének ne
vezi. 1 Kódexeink pássió-szövegei, de különösen a most 
tárgyalandó Bonaventura-féle Debrecenl-/és jóobkowltz,-/ 
kódexbe!! passió-kontempláció azonban arra figyelmez
tet, hogy nemcsak a tipikusan misztikus élmény, a leg
nagyobb értéknek, Istennek a lélekben való megélése 
lehet, egy Istennel való személyes viszonyban állás
nak /”szubjektív" vallásosságnak/ az alapja, hanem 
egy gassió-élmény is. Szövegünk ugyanis azt az egyén 
részéről megnyilvánuló tevékenységet, melyek eredmé
nye az, hogy Krisztus válsághalálának vagy egyáltalán 
inkarnáclójának objektív ténye az egyén számára is

1. ”War umbe ist alliu schrift geschriben unde war 
urnbe hat got engels natúré und allé welt ge- 
schaffen? Dar umbe alléiné, daz got in dér see- 
len goborn werde" /Préd. XXIX. ed.Pfelffer 104
1./ V.ö. mégi O.Dlttrich; Oeschlchte dér Étik 
III.köt. 220 1.; F .Meerpohl; M.Eckharts Lehre 
vöm Seelenfünklein 103.1.
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váltságértékkel bír, a passióról való megemlékezésben 
látja: ”2ío azért mit adjak én édes Uram Istenem mind
ezekért én teneked, kit te ért-am adtál nyavalyás bi- 
nösért? Vaj bizonyával míg, élek én édes Uram Jézus 
megemléközöm at-te munkáidról, kit te szenvedél az 
prédikálásban, fáradságidrul, .. .könhullatásostrul, 
emberi nemön könyörülvén fájdalmidrul...:mert ha ezt 
nem tejendem, tehát egyébképpen megkerestetik énraj- 
tam az ártatlan vér, kit te kiöntél én éröttem az föl
dön”1. Szövegünk lrója rögtön bizonyítani Is igyekszik 
hogy ez utóbbi eset nála nem foroghat fenn, s egészen 
a saját személyét előtérbe hozva mondja: ”Hos azért 
ki ad az én fejemnek vizet és az szömeimnek könnyhul
lat ás oknak kútfejt, hogy sirathassam éjjel és nappal 
az én Uramnak, áldott Jézusnak ő szent halálát, kit 
nem ő magáért, hanem az én binelmért szenvede." De 
ezzel azt Is elárulta, hogy a Krisztus életéről, kü* 
lönösen szenvedéseiről való megemlekezeeseia, nemcsak 
egyszerű)tevékenységet ért, hanem az eseményeknek le-

1. Debrecenl-k. 322-323 1.
2. U.o. 323 1.
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lekben való átélését, mely egy erős érzelmi reakció
val /sírással/ is jár.

A Nagyszombat1-kódex Seuse-fordítása kódexeink 
passió-misztikájának egy általános jellemvonásával, 
egy bizonyosa konkretizáló hajlammal /"realizmus"/ 
ismertetett meg. Az ársekujvárl- és Uádor-kódex közös 
forráson /Kerolt J ./ alapuló szövege, mely "az szent- 
ségös kénnak gondolatjának" hasznos voltára mutatott 
rá, arra figyelmeztetett, hogy a tipikusan misztikus 
élmény helyett későközépkori kolostoraink vallásossá
gának egy passió-élmény elérése lehetett a célja. Bo- 
naventura eredetijéből fordított Debrecent- és lobko- 
wltz-kódexbell passiónk rávilágított arra a módszerre, 
mellyel szövegeink e passió-élményt fel akarják idéz
ni, de egyszersmind megismertetett *z élmény jelen
tőségével is, amennyiben egy passió -élményen alapuló 
szubjektív vallásosság /istennel való személyes vi
szony/ is kifejeződést talált benne. A felosztásunk 
szerint Afc^jcsak a harmadik típusba tartozó, a passió
misztika szempontjából szintén igen jelentékeny sző-
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vegekből egyrészt az előbbieknél még világosabban ki
tűnik a passló-élménpyé tételének a módszere, másrészt 
a szenvedésvágy kifejezéseiben újra találkozunk a 
szubjektív vallásosság megnyilvánulásaival.

,tjQ ,E szövegek közül különösen kiemelkedik az (orak sze
rint beosztott passió-szöveg, mely legbővebben az Ér
sekújvár 1-kódexben van meg,1 s melynek közös eredeti-

/ f- / 2 >je lehet a Vltkovlcs-kódex passiójával és az ezt ki
egészítő Miskolci-töredékkel.0

Amellett, hogy az Érdekűjvárl-kódexbell passió-el
mélkedés, melynek latin eredetijét Clalrvauxl Szt. 
Bernátnak tulajdonítják,^ a Vitkovlcs-kódexbellnél 
jóval terjedelmesebb, bár ez utóbbiban Is megvan az

1. Érsekujvárl-k. 25-64 1.
2. U.o. 73-103 1.3. Ide lehetne sorozni még a Cech-k. /43-6G 1./ es 

a Thewrewk-k. /2S3-297 1./ himnuszát a felfeszi- 
tett Krisztushoz, melynek eredetijét régebben 
Szt.Bernátnak tulajdonították. Ilyen kitételei, 
mint "úgy imádlak mint látnálak, Sőt énelőttem 
tudlak# /BHKT 1.1.kiad. 12 1./ bizonyos láto- 
másszerüséget adnak az egész himnusznak. Ez a- 
zonban felfogható csupán költői megjelenítésnek, 
s nem egyfajta vallásos élmény kifejeződésének.

4. Vargha,Damján: A gyulafehérvári "Batthyfieum" 
viszonya a magyar kódexirodalomhoz. A Szt.Ist
ván Akad.Értesítője VI.évf. /1921/ 84 1. ______
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elmélkedésnek úgyszólván minden gondolata, - az Ér
sekújvár!- kódex szövegét másolója /Sövényházi Márta/ 
Ludolphus de Saxonla, XVI.századbeli német misztikus 
"Speculum humanae salvatoris" c.müvének "De septem 
statlonlbus passionlbus Christi" c. fejezetének Imái
val is megbővitette.^ Az elmélkedés minden fejezete 
után egy lúdolphusi ima következik, melyet még egy- 
egy különböző szövegű "Emlékez11 meg én Uram..." kez
detű, ismeretlen forrású ima követ. Minden fejezet 
tehát három részből áll. Az első, a leghosszabb a 
Bernátnak tulajdonított tulajdonképpeni_passio-con
templatio, a második már rovidebb rész Ludolphus 1- 
mái közül való, a harmadik legrövidebb rész pedig 
egy-egy ismeretlen forrású ima.

Passiónk törzs+szövege a szenvedéstörténet objek
tív elmondása helyett szemmel-láthatólag arra törek
szik, hogy a szenvedéstőrténeiben az olvasónak aktív 
szerepet adjon. Lépten-nyomon buzdítja, hogy szóljon 
a szenvedő Krisztushoz, Imádkozzék hozzá vagy már

1. V a r g h a  Bamján: A Spectilum Eumanae Salvatoris és 
a magyar kódexirodalom. Akad.Értesítő XXIII.
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mintegy feltételezve, hogy az olvasó annyira elmerült 
a passió fölötti contemplálásba, hogy már magát Is 
beleképzeli a Krisztus szenvedéseit testi szemmel lá
tók társaságába - konkrét utasításokat ad neki: "Te 
azért hozjá /t.l. Krisztushoz/ menj és az ő lábainál 
ülj avagy álj bánkódván és sírván. Es tabát igen áj- 
tafcóssággal megcsókoljad kezeit, lábalt és az <5 tisz- 
teletes orcáját".^ Ezáltal nemcsak különös drámai 
szint nyer a szöveg, hanem az olvasó Is mintegy kény
szerű érezni, hogy itt nem egy számára közömbös ese
mény-sorozatról van szó, hanem valami olyanról, ami 
őt is legközelebbről érinti. Azáltal, hogy a szöveg 
lehetőnek állítja be az olvasónak az eseményekbe való 
bekapcsolódását, azt éri el, hogy Krisztus passiója 
és váltsághalála mint nem objektíve adottnak tűnik 
fel. Az események folyásába - ennek lélekben való 
felelevenítése által - mindenkinek alkalma nyílik be
avatkozni; a hivő léleknek természetesen csak úgy, 
hogy a szenvedő pártjára áll, s azt bátorítja, buz

ié Ersekujvárl-k. 37b 1.



141.
ditja, vagy vele együtt kesereg. "Te kedég én drágalá- 
tos barátom gondoljad, mely örömmel őhozjá társitatád 
magadat szomorú és bús anyához"i Ha az ilyen felszólí
tásokat mélyen átérzi az olvasó, az az őrzése támad, 
hogy ő személyesen is belekapcsolódott a szenvedéstör
ténetbe , s ezáltal őt személyesen is illeti Krisztus 
halálának bűnbocsátó kegyelme. Ennek természetesen az 
a feltétele, hogy Krisztus alakja, s a vele történő 
események mintegy vizió alakjában éljenek az olvasó 
lelkében. A szöveg valósággal kényszeríteni látszik ol-

I
vasóját, hogy próbálkozzék a passió jeleneteit vizió- 
ként látni! "Ő magát Ur Jézust lássad az te leiködben". 
Vagy egy másik ilyen felszólítás: "Te Telkedben élt 
szerető atyámfla meglássad, miképpen az te Istened és 
az te Idvezitőd ül avagy áll vala az ő ellenségei kö
zött."3

Az Ur iránt való szeretet a fájdalomvágyat is élő
é i  hívja a megrázó történet átélésétől felizgatott lélek- 

_____

1. Erseku.ivarl-k. 45b 1.
2. U.o. 27b 1.
3. U.o. 35/a 1.



1 4 2 .

bői. Annyira rész,tvett Krisztus passiójában, hogy 
most már a testén Is kívánja a szent sebeket érezni:
"az te Istenedet, az áldott Jézust imádjad, hogy igen 
örömest fogadnád az ő vereségét".^

E misztikus passió-contemplatio egyes fejezeteihez, ! 
melyeknek nyilvánvaló célja a passió-történet szemé
lyes élménnyé tétele, jól odaillően kapcsolódnak Lu
dolphus imái, s az ismeretlen forrású rövid fohászok. 
Mindkét ima-ciklusnak legjellemzőbb tulajdonsága, az 
Istennel való személyes viszonyban állásnak a kifeje
ződése. A ludolphus! imák röviden még egyszer össze
foglalják Krisztusnak az Illető Időben /conpleta, ve- 
csernye, prima, tertia, sexta, nona/ történt szenve- 

| déseit s azután arra utalnak, hogy Krisztus ezeket 
; nem a saját bűneiért, hanem az egyes emberekért /"én 
érettem"/ személyesen is elszenvedte; "mind ezkket én 
kegyességii Uram Jézus Krisztus Igen nagy engedelmes- 

! seggel szenvedted nem te vétkesetídért, de én ferte- 
zetes binelmért."^ Az Ismeretlen forrású Imák újra

1. Erseku.ivárl-k. 36b 1.
2. U.o. 42a 1.
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csak emlékeztetik az Urat szenvedéseire és erre hi
vatkozva kérnek malasztot: hmlékezgél meg én édessé- 
gü Uram Jézus Krisztusi mind ezöket én Idvességömért 
szenvedted és kérlek tégedet én álflott Idvezejtem, 
hogy adj énnekem malasztot...énnekem töredelmes szi
vet, hogy én mindezekről méltán színek ájtatos forró
ságával megemlékezhessem, melyeket énéröttem napnak 
hatod Idején szenvedtél".^

A két tárgyalt passlo-contemplatlo mellett megem
líthető még két olyan szövegünk, melyekben bár nem 
jut Ilyen nyilvánvalóan kifejezésre az a cél, hogy a 
passiót személyes élménnyé tegyék, mégis érezhető ben
nük, vagy legalább Is kikövetkeztethető belőlük ez a 
szándék. Ilyen a Weszprémi-kódex első 112 lapján lé
vő passió-prédikáció, mely Herolt János /"Dlsclpulus"/

/ 2 z zegy beszédének felhasználásával készült. A részvét
teljes felsóhajtások mellett néha a szenvedésvágy Is 
kifejezésre jut benne. Kivel azonban az a vizlókeltő

1. Érsekujvárl-k. 54b 1.
2. Pusch 0.: Vallásos elmélkedések kódexeinkben.

12-13 1.
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szándák, melyet az előbbi szövegben láttunk, itt sok
kal kevésbbé érvényesül, ,megokolatlannak és majdnem 
komikunak tűnik fel, mikor az Író ilyenféle felszó
lításokkal fordul olvasójához:"Ko azért hív leikök 
menjünk ml es a Jézushoz Jeruzsálembe lelök szerént 
és gondolatónkkal; és felszedvén Uronknak kiszagga
tott haját és szakállát és a csöpp véreket", könny- 
hullatással mondjunk neki hálát szenvedéseiért.^

A Wlnkler-kódex "Ajojtatus gondolatok avagy imád
ságok minden órákra" c.szövegét*' szenvedéskérései mi
att sorozhatjuk a passióval kapcsolatban lévő szöve
geinknek ebbe a csoportjába. Az imák vázlatosan el
mondják Krisztus szenvedésének egy-egy jelenetét, s 
nagyjából ugyanazokat a kínokat kérik maguknak, aki
ket Krisztusnak az illető esetben el kellett szenved
nie. Véres verejtéket hullatott az Ur elfogatása e- 
lőtt:"adj énneköm az életnek nyavalyásságában veled

1. %'eszoréml-k. 70 1.
2. blnkler-k. 235-244, 1. Forrásához 1. _Timár_ Kál

mán: Adalékok kódexeink forrásaihoz. írod.Tört. 
Közi. XXXVI.1926 évf. 44 1.
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vere jtöznöm". Az Ur arculcspásokat és más megalázá
sokat szenvedett: add, "hogy az te szent nevednek di
csőségéért hasonlatos bosszúságokat örvendjek szen
vedni."^ Kéri az Urat, hogy vele lehessen a kereszt
fára felfeszitve , s hogy Krisztus sebeinek fájdalmát 
érezhesse testében.

A fájdalom után való vágynak ilyenfajta megnyilat
kozásával igen gyakran találkozunk kódexeinkben. 51- 
ennal Szt.Katalin is egyszer "elragadtatok elméjében^ 
élidegönyüle érzékenységétül és lélekben elrüjtetvén
Krisztusnak sebeinek fájdalmlt kévánja vala ü testé- 

4ben éreznie". A Weszprémi-kódex említett passió-pré
dikációja is azzal a kéréssel fordul egyszer az Úrhoz, 
hogy "össed /öntsed/ meg a mi szivinket a te meleg 
szent verőddel, hogy...erezhessük mi es a te kénidat"9 
A Gyöngyösi-kódex egy imája meg erre kéri a megfeszí
tett Krisztust: add, hogy "a te kánod legyen nekem

1. Winkler-k. 235 1.
2. U.0.236 1.
3. U.o. 240 1.
4. Ersekujvárl-k. 414 1.
5. v/e szó rémi-k. 5 1.
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méznél édesb és tejnél izesb, balsamonál /balzsamnál/ 
nemesb és aranynál drágalátosb.. ./és,/ Írjad én szi
vemnek táblájára a te szent sebldet a te drágalátos 
szent véreddel".^

Ha arra a kérdésre keresünk választ, hogy ml lehe
tett az oka a Krisztussal való együttszenvedés vágyá
nak, az-az a vallásosság milyen fajának megnyilvánu
lásai e szenvedéskérések - több szempontból is kiin
dulhatunk. Egyik ilyen kiinduló pontunk lehet kódexe
inknek e szenvedésvágyhoz fűzött magyarázata. Az Ér
sekújvár i-kódex tárgyalt pássió-contemplatiója - mint 
láttuk - arra buzdítja olvasóit, hogy úgy egyesülje
nek Krisztussal a gyötrelemben, hogy dicsőségében is

2 / társai lehessenek. A Debreceni-kódex egyik szögege
is ilyenféle magyarázatot ad: "Ho azért szerette a- 
tyámfia szenvedj te az Krisztossal egyetembe és az ő 
szeretettért szenvedj háborúságot, hogyha ővele egye
tembe akarsz országlania." A Horvát-kódex egy Krisz-

1. Gyöngyös1-k. 28 1.
2. Srsckujvári-k. 53a 1.
3. Debreceni-k. 289 1.
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tus szeretetéről szóló szövege hasonlatszerűen állít
ja fel a tételt: Jézusnak Is szenvednie kellett, hogy 
örök dicsőség legyen osztályrésze, ha ml is osztály
részesel akarunk lenni az isteni dicsőségnek, nekünk 
is szenvednünk kell.1 Az Idézett helyek a misztika 
szempontjából felelnek meg a kérdésre. Az a gondolat 
lehetett az alapjuk, hogy a Krisztussal való lelki e- 
gyesülésnek feltétele az, hogy előzőleg a testi szen
vedések békés elviselésében váljék hozzá hasonlóvá a 
misztikus. A Krisztussal való egyesülés csak jutalom 
lehet, amit nehéz munkával kell kiérdemelni. Krisztus 
földi élete mint mintakép, legnehezebben s a legkevésb- 
bé kívánatos módon fájdalmainak elviselésével utánoz
ható - épp ezért a legnagyobb jutalomra vágyóknak a 
legnehezebb utón kell Krisztust követniük és Krisz
tusnak minden tekintetben való követésétől sem szabad 
visszariadniuk.

Abból azonban, hogy a Krisztussal való együttszen
vedésnek vágya számos szövegünkben kifejeződik, még

1. Horvát-k. 270 1.
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nem lehet arra következtetnünk, hogy azokban a kolos
torainkban, hol kódexeinket írták, ez a cél: a leg
nagyobb fájdalmakat is elviselni, csakhogy Krisztushoz 
hasonlók legyünk, - olyan reális életcél lett volna, 
melynek megvalósítására komoly kísérletek történtek. 
Éppen ellenkezőlegI Azáltal, hogy fordításra olyan 
szövegeket választottak ki, melyek Krisztus követésé
nek utjául a legnagyobb fájdalmak elszenvedését je
lölték meg, a Krisztushoz való hasonulást oly homá
lyos céllá tették, hogy ennek már nem lehetett élet
formáié ereje. A szenvedésvágy, de maga az Istennel 
való egyesülés célja is főleg csak képes beszéd alak
jában jelentkezik a misztikával kapcsolatos szövege
inkben /"Öntsed meg a mi szivünket a te...véreddel"; í 
"irjad én szivemnek táblájára a te szent sebidet" stb.' 
A fájdalmaknak, elsősorban Krisztus szenvedéseinek el
viselését tehát nem reális lehetőségeket szem előtt 
tartó tanítás-szöveg ajánlja. Kern is úgy tűnik fel 
ez a fájdalomvágy, mint egy kielégítésre váró lelki 
szükséglet, hanem csak úgy, mint egy szép stilisztikai
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figura homályos, gyakran alig érthető tartalma.^
Más szempontból viszont, tehát nem a misztika el

sődleges céljától: az istenivel való egyesülés szem
pontjából kiindulva, mégis csak értékelnünk kell eze
ket a szenvedést kérő szövegeket. E szenvedésvágy meg
értéséhez is közelebb jutunk, ha Seuse Henriknek, a 
"teljes bölcsesség,,-ről szóló nagyszombat 1-kódexbell 
szövegünk szerzőjének egy Altmann Ullrlchtól idézett, 
Krisztus szájába adott mondásából indulunk kit"Minden 
ember csak annyira részesül az /emberiség bűnéért va
ló/ elégtételből, amennyire együttszenvedésével hoz-

pzám hasonlít”. E sorokban, mint Altmann is megjegy
zi , egyház akkori általános egyházi felfogástól bi
zonyos fokig eltérő nézet jut kifejezésre. Seuse u- 
gyanis Krisztus váltsághalálának nem objektív, az em
berektől független értékét hangsúlyozza, hanem azt 
emeli ki, hogy az egyes embernek is van tennivalója

1. V.ö. TuróczI-Trosr-tler József: Entwlcklungsgang 
dér ungarischen Llteratur I. 25 1.

2. ü.Altmann: Vöm heimlichen Leben dér Seele 93 1.: 
"Jeder Mensch zieht dér Genugtuung nur so viel 
zu sich, wle er sieh mir mit Mitleiden gleicht".
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ezzel kapcsolatban: az 1.1., hogy belső együttszenve- 
déssel, amint talán csak részvétet, együttérzést ért, 
hasonló akar lenni Krisztushoz. Seuse felfogása sze
rint tehát a Krisztussal való együtt-szenvedésnek /e- 
gyüttérzésnek/ az a jelentősége, hogy Krisztus halá
lának érdeméből részesíti az embert. A kérdésnek ez 
a megoldása határozottan a szubjektív vallásosság 1- 
rányába utal.

Ez a szempont már sokkal jobban alkalmazható kó
dexirodalmunknak azokra a szövegeire, melyek a Krisz
tussal való együttszenvedés vágyát fejezik ki. Hiszen 
- mint láttuk - passió-szövegeink jórészének az a 

célja, hogy a szenvedéstőrténét eseményeit az olva
sók szubjektív élményévé tegye. Azt pedig, hogy egy 
szomorú esemény - pl. valakinek a halála - nekem iga
zán élményemmé vált, mi sem bizonyltja jobban, mint 
az, hogy az illető eseményről úgy érzem, hogy az ne
kem is fájdalmat okoz. A szenvedéstörténet Írója tehát 
úgy vélhette, hogy olvasója legjobban úgy bizonyít
hatja be a szenvedő Krisztussal, vagy a fia halálán
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zokogó Máriával való együttérzését, részvétét, ha az 
már úgy érzi, hogyjaz Urat és az anyját érő fájdalmak 
neki is szenvedést okoznak. Passióinkban - különösen 
azokban, melyeket mint a misztika szempontjából ér
dekesebbeket , kiemeltünk - nem az objektív esemény- 
sorozat a fontos, hanem az az érzelmi reakció, amit 
ez az olvasóból kivált. A kódex-szövegeinkben meg
nyilvánuló szenvedésvágy, ha ezt többi szövegeinkkel 
összhangban vizsgáljuk, nyilván nem tekinthető más
nak, mint a szenvedéstörténetre való érzelmi reagá
lás betetőzésének. Ebben a szenvedésvágyban sem a s 
stigmátizált, Krisztus sebeit a testükön viselő misz
tikusok féktelen szenvedélye, életet feláldozó Krisz
tus-szerelme nyilvánul meg, hanem ennek egy a szenve
délyeket mindennapi vallásossággá mérséklő változata.

Ennek a. vallásosságnak - hogy most már áttekintett 
pássió-szövegeinkből kódexirodalmunk misztikája saá- 
mára levonjuk és összefoglaljuk az adódó tanulságot 
- egyik jellemző sajátsága, hogy ez nem spekulatív,

16.
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hanem reális jellegű. A metafizikai Logos-Krlsztusról 
sehol sincs itt szó, sőt ha a latin eredetiben ilyen 
szerepelne, fordítónk kezén ez is testes alakká vá
lik. De nemcsak ebben a negatívumban nyilvánul meg 
fordítóink, átdolgozóink Mrealizmusa", hanem abban is, 
hogy lehetőleg olyan pásÉló-szövegeket választanak ki 
nyelvünkre való átültetés céljából, melyek a szenve
déstörténetet lehető valószínűen adják elő. Gofl^juk 
van arra is, hogy megokolják, mi tette az Ur szenve
déseit különösen fájdalmassá. Azt, hogy ez a realiz
musra. ■ való hajlam a misztika lényegével nem igen 
fér össze, felesleges hosszasabban bizonyítanunk. E- 
lég, ha arra utalunk, hogy a misztikában - ha azt ere
deti jelentésében vesszük - az Istennel, vagy valame
lyik Isteni személlyel való lelki egyesülés játssza 
a legfontosabb szerepet. Az az Isten, vagy isteni sze
mély pedig, mellyel a misztikus egyesülni akar, ter
mészetszerűleg nem lehet konkrét, hanem csakis a leg
elvonatkoztat ottabb. , legjlelklbb, a legteljesebben 
szellemi alak*
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Hogy kódexirodalmunk misztikáját vizsgálva, a misz
tikának éppen az ellenpólusához érkeztünk el, azt az 
a teljes megfordulás magyarázza, mely magában a kö
zépkori szellemben is végbement. A gótika transzcen
dens világképének legjobban megfelelő vallásosság: a 
misztika, melynek eddig tárgyalt formája, a vallásos
ságnak úgyszólván kizárólag metafizikai részét hang
súlyozza, azáltal, hogy egy élményen, személyes“is
ten-tapasztalaton" épül fel, magában hordozta azt a 
lehetőséget, hogy előkészítőjévé váljék egy éppen az 
erkölcsiésget és az immanenciát hangsúlyozó vallásos
ságnak. Azáltal t.i. hogy a misztikában a személyes
élmény játszotta a legfontosabb szerepet, ha mint el-

deismert igazság meg is maradt, az egyeni tapasztalat 
mellett háttérbe szorult a hagyomány. Ezáltal viszont 
lehetőség nyílt arra, hogy az emberi szellem hajtóe
rői, a fejlődésvágy és az ismerésvágy, ha még az egy
ház által megengedett kereten belül is érvényesülje
nek. A misztika szubjektivizmusa tehát bizonyos szem
pontból utat nyitott a fejlődés számára, a fejlődés
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pedig már Petrarcától kezdve a renalssance, a termé
szetmegismerés, az Immanensla Irányában haladt,̂  De 
másrészről a tapasztalat hangsúlyozása Is kifelé mu
tat a_ skolasztika által meghatározott gondolatkörből. 
A tapasztalat jelenségeinek kiemelése ugyanis a sko
lasztika fogalmi-rendszer-alkotó tevékenységével szem
ben a fogalmak tartalmának megvizsgálásához vezetett. 
Ezáltal megint csak egy uj birodalom, mostmár a földi, 
tapasztalati világ tárult fel az ember előtt.2 Ifem vé
letlen, hogy az oxfordi egyetem, ahol a párizsi arlsto- 
telizmussal szemben a ferences hagyomány, az ujplato- 
nizmus, Augustlnus, Assisi Ferenc szelleme élt, lett 
a nominalizmus /Duns Scotus, Occam/ és a természettu
dományi érdeklődés /Róbert Grosseteste, Rover Bacon/ ; 
bölcsője.^

Eszerint tehát - bármennyire is paradoxonnak hang-
1. V.ö. J.BÜhler i.m. 35 1.
2. V.ö. Kari Jocl: Dér Ursprung dér ^aturphiloso- 

phie aus dem öeiste dér Mystik /Jena 1906/ 29 1*
3. V.ö. Bartók György: A középkori és újkori filo

zófia története /Budapest 1935/ 144 s köv.l.
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zik ez - a misztika és pássió-szövegeinknek a valóság 
felé forduló érdeklődése, konkretizáló hajlama közt 
van bizonyos összefüggés, mégpedig a feltétel és a 
következmény összefüggése.

Ez a "realizmus”, mely különben e korban európa- 
szerte el volt terjedve1, még Inkább érthető s köze
lebbi kapcsolatba hozható a misztikának azzal a vál
tozatával, mely kódexirodalmunkban jelentkezik. Hint 
a Krisztussal való együttszenvedést-kérő szövegeink 
magyarázatánál láttuk, passió-szövegeink misztikáját 
egy nagy megalkuvás jellemzi. Mint az eredet értelem
ben vett, “virágzó", középkori misztikánál, úgy Itt Is 
az élményszerűség játssza a legfontosabb szerepet;
Itt azonban ennek a vallásos élménynek nem Isten - 
minden emberi érték foglalata, összessége - a tárgya, 
hanem csak egyszerűen Krisztus szenvedéstörténete.

1. Helnrlch Schaller: DIe ¥eltanschauung des Mit- 
telalters /München u.Belln 1934/ 151 1. - Ez a 
realizmus, mint már utaltunk rá, nem a középkor- 
végi romantikának az ellentétét, de nem is a me
tafizikai realizmust akarja jelenteni, csupán 
a spekulatív hajlam gyengülésére s a képzeltnek 
a konkrétumokból való kiindulására akar utalni.
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Egy Ilyen történeti mozzanat pedig akkor válhatik iga
zán élménnyé, ha ennek ábrázolása megfelel a tárgyi 
valóságokról alkotott fogalmainknak. Hogy egy esemény
re érzelmileg reagálhassunk, annak mintegy előfelté
tele , hogy az illető esemény reális valóságában áll

jon előttünk. Egy ilyen élménynek, mondhatnánk tör
téneti-vallásos élménynek tehát nemcsak hogy nem ellen 
sége a realizmus, mint a tipikusan misztikus élmény
nek, hanem éppen megindítója is lehet.

Realizmus és szubjektivizmus - ezek tehát kódexi- 
passló-

rodaírnunk misztikájának a jellemzői, líem igazi misz
tika már ez, annak csak inkább következménye, másod
fokú fejlődési változata. Igaz, hogy itt-ott a leg
magasabb misztikus cél is felcsillan, de a hangsúly 
nem ezen van. Középkorvégi kolostori irodalmunk lét
rehozóit és közönségét nem a nagy tetteket szülő, leg- 

I: magasabb célkitűzés: az Istennel való eggyé-létel he- 
vlti, megelégszenek egy bensőséges vallásossággal, a 
nagy érték-élményt apró történeti-élményekre tördelő, 
a lényeges vonásaiból már csak alig valamit megőrzött
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késoközépkorl, hanyatló misztikával
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Termeszét-misztika.

A nfî jztlka lényegéből eddig a transzcendentaliz- 
must, a szellemles szemléletet emeltük ki. De mint 
láttuk, ez Is előkészítőjévé válhatott egy, csak a kö
zépkor végén kiteljesedett vallásos "realizmus”-nak.
A misztikának azonban már a középkor derekán volt egy 
olyan megnyilvánulási formája, mely közvetlen hidat 
alkot a közép- és újkor szellemisége között. A misz
tikának ezt a formáját immanens-, kozmikus- vagy ter
mészetmisztikának nevezik. Legszembetűnőbb jellemvo
nása ennek az, hogy a középkorban szokatlan érdeklő
déssel fordult az anyagi, természeti világ felé, s 
mivel a misztikus ebben saját lelkének harmóniáját, 
Istennel való elteltségét látta., szeretet töltöttel a 
természet iránt is.

2 természet-misztikának egy pantheistikus és egy 
sympatikus formáját lehet elkülöníteni. A gyakorlat
ban e kettő meglehetősen összeolvad /Seuse/ - mégis
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szembetűnővé válik a különbség, ha a középkori misz
tika két reprezentatív alakjára, Eckhart mesterre és 
Assisi Ferencre gondolunk.

A pantheistlkus színezetű természet-misztika két 
szempontból is megközelíthető. Először úgy, hogy a 
misztikusok közvetlen Isten-élményéből Indulunk ki. 
Eszerint, mivel a misztikus Istent Itt a földön, a 
természeti világban 11 tapasztaljajmeg” , érthető az a 
törekvése, hogy Istent immanensen, mint e világban köz
vetlenül benne-lévőt akarja elképzelni. így tehát Is
tent többé-kévésobé megfosztja metafizikai lététől, 
vagy legalább is nem ezt, hanem a természeti, tapasz
talható világban való létét hangsúlyozza.1 Ezáltal a 
természet is meglelkesül, s mint Isten székhelye, a 
vallásos élet szempontjából is jelentőséget nyer.|

Érthetővé lesz másfelől a pantheismus felé hajló 
természet-misztika, ha elméleti utón, az ujplatonikus 
lét-filozófia /onthologla/ szempontjából közeledünk

1. Franz Heerpohl: Meister Eckharts Lehre vöm See-
lenfünklein /Würzburg 1926/ 16-17 1.
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felé. Ha Isten nem más, mint a tiszta lét /"esse pu- 
rumM/^, akkor az Isteni lényeg /a lét/ a természet 
tárgyaiban Is megvan, hiszen azek Is léteznek. E gon
dolat panthelstlkus színezetét csak alig, vagy egyál
talán nem tudja elvenni az ezzel szembeállított gon
dolat: a természet egyáltalán nincs.^ Ez utóbbi gon
dolat csak úgy érthető, ha hozzátesszük: Istenen kí
vül, Isten léte nélkül.

E panthei sinus sál rokon természet-misztikának azon
ban tisztán csak elméleti jelentősége vah»Eckhart vi
lágnézetét e pantheismus /Istennek és a természetnek 
a rokonsága/ egyáltalán nem vitte közelebb a termé
szethez. Csupán tanítványai kezén vált hatóerővé e 
természet-misztika: Seusénél a pantheismus eretnek 

! színezete lekopött róla, viszont nála a természet- 
misztika sokkal gyakorlatibb síkban érvényesül: mint 

i természetszeretet, mely költői szépségű tenné szetlei- 
rásokban nyilvánul meg. Beusenak egy ilyen Ihletett

1. Eckhart m.: nGott ist luter wesen" "allar dar 
gotk ist, daz ist ein wesen" /Pfeiffer kiad. 
226, 262 1./

2. O.Karrer: Meister Eckhart /München 1926/ 80 1.
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természetleÍrása a ml kódexirodalmunkba is belekerült. 
Mielőtt azonban erről még részletesebben szólnánk, 
ismerjük meg a tiermészet-miSztlka másik típusát is, 
azt amelyiket Msympathikus"-nak neveztünk.

Ennek a megismeréséhez az fog közelebb vinni ben
nünket , ha a misztika vallásosságának érzelmi jelle
gét emeljük ki. A misztikát - mint bevezetésünkben 
már utaltunk rá - a hit vallásától legszembetűnőbben 
az különíti el, hogy a misztikában a hitnek csak má- 
sodrangu szerepe van, illetve ennek a szerepét is át
veszi az Isten-szeretet. Ebben az érzelemben akar fel
olvadni a misztikus, ez az érzelem adja meg élményé
nek sajátos jellegét.

Az érzelem j?dig, mint Kari Joél megállapítja1 ,
"nem más, mint differenciálatlan ismeret...Valamit 
érezni annyit jelent, mint valamit magunkkal egység
ben felfogni". A misztikus előtt, ha érzelmi állapo
ta - Isten-szeretető - fokozódik érzelmének tárgya 
elhomályosul, illetve annyira kiterjed, hogy mindent

1. Kari Joel i.m. 13 1.
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magába foglal.1 A "via contemplativa1*-nak ez a pilla
nata az, midőn a misztikus saját lelkének harmóniáját, 
magának Istennel való elteltségét az egész környező 
világra, a természeti világra Is kivetíti. Ilikor őt 
magát.az a fenséges érzés tölti el, hogy Isten közel 
van, annyira közel, hogy az ő lénye neki személyes él
ményévé válhatott, akkor nem tudja elképzelni, hogy 
ennél nagyobb öröm is lehessen a világon, hogy vala
minek egyáltalán más célja is lehessen, mint Isten di
csőítése. Ennek az érzésnek a költői kifejezése aztán 
az, hogy a természet tárgyai - a madarak és a farkasok
is - lelkes lényeknek tűnnek fel előtte, akik egy nagy

2közös érzésben: Isten szeretetében olvadnak fel.
Természetesnek látszanék, hogy a misztikának ez a 

faja Is a pantheismus felé közeledjék; az embernek és 
a természetnek egy közös magasabb-ban, Istenben való 
harmóniájának megérzése kellő alap lenne ehhez. Hogy

1. K.Joel l.m. 14 1.
2. A természet-misztika e típusához v.ö. Joel 1. 

müvén kívül: Jancsi IÁ. A misztikus intuíció 
101-105 1.; E.Underhill: Mystik 331 1.; H .Schil
ler : Die Weltanschauung des MIttel&lters 102-105, 
1.
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ez mégis nem következett be, hogy az egyes természe
ti tárgyaknak a sympathíkus természet-misztika meg
hagyta individualitásukat, és nem tulajdonított nekik 
isteni lényeget, ez Assisi Ferencnek, a sympathíkus 
természet-misztika legkimagaslóbb alakjának egyénisé
géből következik. Ugyanis Ferenc az "assisii poverel- 
lo" nem volt elméleti ember. Misztikáját, amelyik 
szinte nem Is látszik Időhöz kötött jelenségnek, nem 
alapozta meg elméleti síkon és nem is gondolta
tovább - logikailag. Ő az érzelem és a gyakorlat em
bere volt.

Egyéniségének ez az Örök fiatalsága, örök újszerű
sége, továbbá életének példaadó volta magyarázza meg 
aztán azt is, hogy a. Ferenc-legendák s bennük Ferenc 
sympathíkus természet-misztikája középkorvégi kolos
tori irodalmunkba is felvételt találtak.

Áttérve most már kódexirodalmunknak a misztikával 
kapcsolatos szövegéiben levő tennészétleírásokra, el- 

I sősorban azt kell megállapítanunk, hogy ezekben kó-
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dexlrodaírnunk meglehetősen szegény. Kónya József egy 
dolgoaztában^ kódexirodalmunk természetszemléletének 
három irányelvét különbözteti meg. Talál példákat az 
"egyoldalú fogalmiságban" megnyilvánuló terme szétszem
léletre , mely a természet tárgyaiban csak szimbólumo
kat lát, s talál pódákat a "naturalizxmus" természet- 
szemléletére is. A természetszemlélet e két faját 
majd minden kódexünkben meg lehet találni. Olyan szö
veget azonban, melyben a természetszemléletet a misz
tika határozná meg, - ez Kónya felosztása szerint a 
harmadik csoport - Kónya is csak kettőt tud felhozni: 
a már említett Seuse-fordításunkat és Ferenc-legen
dánkat .

Ide lehetne még esetleg számítani passió-szövege
inknek azokat a részleteit, melyek a szó szoros ér
telmében sympathíkus /együtt-szenvedő, együtt-érző/ 
természet-apóstrophé-kat tartalmaznak, t.l. egyes ter-

| mészeti tárgyakat a Krisztussal való együttszenvedés-í
re, az Ur fájdalmain való szánakozásra szólítanak fel.

1. Kónya. József: A természetszemlélet Irányelvei 
a régi magyar Irodalomban. Különlenyomat a "Pál-
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A Hádor-kódex Márla-siralma pl. Krisztus töviskoroná
jának "keménységös töviskeit" szólítja igy meg: "Mire 
hogy at-tü keményságtőket el nem hattátok ti teremté- 
töknek fálelméért? líem látjátok, hogy a nap, és a föld 
at-ti kegyötlen kénzástokat el nem szenvedhetik és a 
kősziklák, de az ő keserű kánján kenyerülvén meghasa
doznak?"'*' Az krsckujvári-kódex passló-contemplatló.iá- 
ban pedig a zokogó Mária kiált fel: "0 te fényes nap 
egybe-szenvedj ma énvelem, te világosságodat ma meg
vonván! Ó koszirtok egybe-szenvedjetek ma énvelem meg-

■ 2 repedezvén és meghasadozván!"
A természetnek ilyen módon való meglelkesitéseben 

azonban még nem kell feltétlenül a természet-misztika 
nyomát keresnünk. Hiszen igen valószínűnek látszik, 
hogy e megszólítások mögött nem rejtőzik a természet- 
szemléletnek egy fajta iránya sem, hogy ezek az apó
st rophék csupán "a megindító stilnem szolgálatában"
# 3  ■ ,! állnak , s csupán azt a célt szolgálják, hogy a passió

las Debrecina"-ból. /Debrecen 1936/ 7-25 1.
1. Hádcr-k. 351-352 1.
2. Erseku.ivárl-k. 57 1.
3. Varga Ferenc: Kódexirodalmunk stíluselemei /Bp.
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olvasójával Krisztus kínszenvedésének borzalmasságát 
minél jobban éreztessék s minél Inkább részvétet vált
sanak ki belőle. Az azonban tagadhatatlan, hogy pas
sió-szövegeink költőlségát ezek a tennészet-apostro- 
phék nagyban emelik.

Sokkal fontosabb azonban ezeknél l'Jagyszombatl-kó- 
dexbeli Seuse-fordításunk /-átdolgozásunk/ tavasz-le
írása és Mária-dicsérete. Kódexirodalmunknak azon 
ritka szövegrészletel közé tartozik ez, mely nemcsak 
kortörténeti, Irodalomtörténeti, hanem esztétikai 
szempontból is értékelhető.

E meglehetősen hosszú, tisztán leíró részlet el
ső pillanatra úgy tűnik fel, mintha nem tartoznék be
le szervesen Horologium-fordításunk passió-jellegű 
szövegébe. A valóság azonban az, hogy e szövegrész- 
let éppen azáltal kapcsolódik bele a Krisztus fájdal
mait és a Szűz-Anya keserveit előadó szövegbe# hogy 
hangja a tulajdonképpeni pássió-szövegétői elüt. Míg 
t.i. ezek fájdalmakat és borzalmakat írnak le, addig 

1933/ 21 1.
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e közbevetett szöveg a természet tavaszi hangulatának 
és Mária szépségének festésével pihentetem! szolgál 
s az utána következő Mária-siralómtól élesen elütő 
hangjával csak annál Inkább kidomborítja annak fájdal
mas és siralmas jellegét.

Tartalmilag körülbelül a következő részletek len
nének elhatárolhatók benne: a természet tavaszi ébre
désének leírása; Mária szépségének magasztaláé"álta
lában; Mária emlőlneksmalaszjának a dicsérete; Mária 
mint jóságos anya, bűnösök segítője; az író fogadal
ma, hogy nem hagyja el Máriát; Krisztusnak Mária jó
ságára és szeretetére való emlékeztétése; kérés Mári
ához, hogy beszélje el fia halálán tett siralmát.1

Szövegünk természetleírása egy napfényes tavaszi 
tájat varázsol elénk* A Kap bőséggel önti világossá
gát a földre s felvidít, megindít minden teremtett 
állafcót. Tavasz jöttére a madarak és állagok is örö
met éreznek, előbujnak téli rejtekükből, a sötét lyu
kaiból és vermekből "és színek keádik vigasságos ö-

1. nagyszombati-k. 113-142 oo Horologlun Sap^ 1.
XVI.c. • _____
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roméit megmutatnia: mint az égi madarak ii hangos sza
goknak szép éneklésével, avagy emböri nemzet ü kezé
nek tapsolásával. Mind vénák, ifjak a tavasz-időnek 
eljöttére iirvendöznek és ürvendetös vigasságot mutat
nak egyetömben vigadván”1.

Seuse-fordításunk térmészét1*1rása mindössze ennyi. 
Héhány, csak nagyjából meghúzott vonás, néhány vilá
gos színfolt,...s ezzel már készen is van az a kép, 
amelyet éppen stllizáltsága tesz naivul kedvessé. Az 
Író saját örömét kivetíti a természet tárgyaira is, 
s ezáltal lelket önt a képbe. Ez öröm azonban még nem 
esztétikai érzés, hanem az Isten csodálaots nagyságá
tól való elteltség észrevételének a boldogsága. A 
természetszemléletet tehát egy vallásos érzés színe
zi, s az Író siet is e vallásos érzésnek kifejezést 
adni: ”Ho azért immár nyilván kivált tisztességgel 
való szivek... tiszta elmével Istent dicsérjük és sze
ressük.” Egy természeti kép leirasa csak arra szolgai, 
hogy az olvasó figyelmét ráterelje arra, hogy az e-

1. Hagyszombatl-k. 114 1.
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gész természet is Isten szolgálatában áll, s ezáltal 
felébressze, illetve erősítse benne az áhítatot, hogy 
ő is kövesse a természet példáját és örülő szívvel 
dicsérje Istent!

Számunkra azonban mégis csak azért fontos e ter- 
mészetleirás, mert jól szemlélteti azt, hogy a misz
tika hogyan segíti elő a természet felé fordulást, s 
másodfokon a természet megismerését. A misztika meg
tanította a középkori embert arra, hogy a természet 
szépségeiben meg lehet nemcsak az ördög szemfényvesz
tését , hanem Isten dicsőségét is látni.

Spplgy vezette el a misztika a középkori embert
Mária szépségén keresztül a női szépség csodálásához
is, Ez az érzés először szintén a vallás ruhájában

már
jelentkezik, néhaazónban úgy tűnik fel, mintha a val
lásos érzés csak egy áttetsző fátyol lenne Mária ar
cán, mely alól már előtűnnek a földi szépség vonásai 
is. Éppen az az állapot jellemzi j3euse_-fordításunk 
Mária szépségének leírását. S bár e szövegrészlet nem 
tartozik szorosan a természet-misztika kapcsán tár-



gyalható szövegeink közé, az a tény, hogy Seuse-átdol- ' 
gőzónk. Mária szépségét oly Ihletett hangon dicséri, 
feljogosít bennünket arra, hogy e szövegről Is megem
lékezzünk. Hiszen végeredményben fordítónk Ihletett 
hangja1 bizonyíték lehet arra nézve, hogy a misztiká
nak azt a felszabadító hatását, melynek eredménye a 
földi, természeti szépségekre való fÍgyelem-ráirányu- 
lás volt, fordítónk Is érezte. Máriának, az Isten-anyá
nak, a középkori világnézet szerint szinte nem is föl
di asszonynak a szépségét magasztalja még: fordításá
ba beleöntött lelkesedéséből, színesjpompázó nyelvé
ből azonban már érzik az a - benne még nyilván nem 
tudatosult - tendencia, mely afálé mutat, hogy a val
lásos érzés lassanként háttérbe szorul, s helyet egy 
nagyon is földi érzés, a szerelem foglalja el. A ma
gasztalás tárgyának kell csupán földibb alakká változ
nia, a magasztalás hangja, a virágnyelv a költészet

it ben Is ugyanaz lehet.
1. Ilyennek mondja Horváth J. /i.m. 204 1./, Vargha 

Damján /Seuse Henrik Amand a gagy,kódexirodalom
ban 65 1,/ és Kónya J. is /i.m. 22 1./.
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Szövegünk költőiségét nagyban emeli az előadás 
szubjektív hangja. Mondanivalóját a maga nevében, mint
egy a Mária szépségéről szerzett személyes tapasztala
tát, magának Máriának mondja el. Hyelve is válogatott, 
nem hétköznapi, 

i Elsősorban hasonlatai tűnnek szemünkbe. "Minden te
remt ött állatoknak jószagos volta - mondja az Író Má
ria "isteni édességében elboritozván" - at-te jószágos 
voltodnak méltóságához csak annyeban hasonlattátik, 
mint mentül kisebb csillognak velágossága a fényös

[" y *1napnak ü fényehöz, mondhatatlan nagy velágossagahoz"1. 
Sokat gondolkozott az Istenanya szépségéről, s amit 
ezekről irva talált "mind ezöket egybengyüjtvén és 
egybenlrván...miképpen nemes vislavilágból kötött ké
vét" most úgy adja át Máriának. Mikor ránéz, úgy tűnik 
fel neki, mintha "a mennyországot és az eget ü fényös 
szép eslllagíval egyben nézné".

Hasonlatai mellett gyakran él képesbeszéddel is. 
/Lelkünk térd-hajtásával köszöptjük Mátlát; ennek em-

1. Hagy szombat1-k. 116 1.

18.
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lolt dicséri s csak kasóbb tűnik ki, hogy a Szűz-Anya 
emlőin Isteni malasztját érti./ A leírás költőiségét 
azonban jelző-halmozása, s "élénk mondatritmusa"^ ad
ja meg. Legötbbször idézett elámuló felsóhajtása csak
ugyan a legszebb is: ”0 szizlő szép szemek, csillago- 
zó fényességgel csillagozván! Ó rózsálló, piros, tün
döklő szép orcák, 6, arany színnel fénylő szép sárha
jak! Ű mézi édességgel folyó, avagy édeslő ajakak, Is
tenfia gyakorlat os csókolgat a savai megistenőltek!1,2 
Úgynéz a naiü báj ömlik el közbevetett tarmészetfes
tesén is. A Teremtő a mennyboltozatot "lappal, Holddal 
és •?. fényes csillagokkal megákesitötte és ez...velág- 
naK színét megdiezesitötte nemes élő állatokkal, és 
az eget egyben szárnyalkodó madarakkal, az ligeterdő
ket szép zöld levelekkel, és a mezőket és a réteket a 
mosolygó, avagy gyenyerkedő szép virágokkal..." Csupa 
általánosságok még, de a jelző- és kötőszóhalmozás 

| mégis már valami költőiségét, kedves életszerűséget 
kölcsönöz e soroknak. Igaza van Srauchnak, mikor azt

1. Horváth J. i.m. 204 1.
2. nagyszombati-k. 119 1.
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mondja, hogy Seusc Ilyenféle természet-képeiben "való
sággal festmények leírását véli olvasni az ember".^

Fordítónk szókincse s az akkori magyar nyelv költői 
kifejező-képessége szempontjából érdekes végigkísérni, 
hogy hányféle névvel, szóképpel, hasonlattal illeti 
szövegünk Mária emlőit. Az Énekek-éneke alapján /4 rész 
5 vers/ "liliom között játszadozó kecskeollócskához"
/a.m. kecskegödölye/hasonlitja /120 1./ Egyszer "két 
nemes bévölködő olajfa"-nak mondja, másszor "olajszi- 
nő szép két gyimölcsező almafák"-nak. Hasonlítja Má
ria emlőit "illatozó narancs-almák- és az szép szinü
nospolyák"-hoz&, elmondja ezeket "Salamonnak templomé"- 

- - - : nak, "szellőnek két szép gerezdi"nek, "kit palántáié
nak a gyenyerüségös viridárlom-kertben" és nevezi e- 
zeket "aranyszínű violák"-nak, kikben "vagyon ez ve-

| lágnak teljes minden megoltása".I
E stiluspéldák azonban már csak fordítónk nyelvőr-* 

(̂ eooógóQ s fordításunk változatos stílusát vannak hi
vatva Illusztrálni. Mint a természet-misztika irodal-

1. Strauch in Allg.Dtsch. Biogr. 37. 176 1. Idézi 
Vargha Damján i.m. 62 1.



ml megnyilvánulásai nem jöhetnek számításba, hiszen 
bennük nem ez, hanem a szimbolikus tennészétszemlélet 
jut kifejezésre. A természetben az Író nem a saját ma
ga érzésvilágát, az isteni szeretettől való telített
ségét látja visszatükrözni, a természetet, nem mint ön
álló értékterületet fogja fel, hanem csak mint hasonla
tot. Ez viszont arra mutat, hogy amint j^euse-f ordítá
sunkban nem lehet kizárólag a transzcendens misztika 
negnyilvánulsát látnunk - hiszen a természet-misztika 
Is kifejezést talál benne - épp úgy nem lehet termé- 

| szétszemléletét sem fenntartás nélkül misztikusnak 
mondani.

Tisztábban jelentkezik a misztikus természetszem
lélet, a sympathikus természet-misztika Ferjnic-legen
dáinkban. Hat kis történetet lehet a Virginia-kódex-

j

beliből kiemelnünk, melyek mind jól rávilágítanak arra 
a közösségérzésre, melyet Assisi Szt,Ferenc a termé
szet iránt érzett. Az isteni szeretet túláradó boldog-

2. Hagyszombat1-k . 121 1.
3. U.o. 122 1.
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sága "benne megbontotta azt a válaszfalat, melyet az 
értelem emel az én és a nem-én között s lehetővé tet
te, hogy testvéri szeretetten ölelje magához az egész 
természetet, s önmagának egy részét pillantsa meg a 
környező világban Is.

"ü én szerető húgaim: madarak!" így szélltja meg is
mert, madaraknak tartott prédikációjában szárnyas hall
gatóit,kik közé szerettei vegyült el, mikor az "Urnák 
lelke felgerjeszté az ü szivét". Ezek nem félnek tő
le, áhítattal hallgatják szavalt s midőn befejezi az 
Isten Iránt való hálára buzdító beszédét "a madarakI
az ártatlan embernek beszédére és intésére kezdék az 
ü szavokat megnyitnia és szárnyokát elterjeszteni és 
nyakokat elnyújtani ás nagy tisztességgel mind földre 
fejeket lehajtani"1.

Máskor meg - "esmég ilyen példa olvastatik őróla" - 
ma/rát Ferencet indítják áhítatra a madarak, kik "Is- 

i tent dicsérvén ü szokások szerént" oly hangosan éne
kelnek, hogy Ferencnek csendet kell tőlük kérnie ar-

1. Vlrginla-k. 51-52 1.



176

ra az Időre, míg zeolozsmáját elmondja. A madarak szí
vesen engedelmeskednek Is neki. Éppúgy kell hallga
tásra hívnia egy fecskét is, amelyik "az prédikáló 
székhez közel" rakta a fészkét, s "kinek csacsogásá
tól bódogságos Szent Ferencnek szava nem hallatik va- 
la"l. Egyszer meg útközben társaival egy fa alatt pi
hen meg és fülemile-éneket hall. Vdrsenyre hívja a 
fülemilét: "melyikink dicsérheti inkább az terömtő 
Istent?" Hl^ketten énekelni kezdenek, a fülem!le a- 
zónban "szavával feljebb haladá az bódog atyát". Fe
renc emiatt sírva fakad és alázatosan ismeri be az 
Ur előtt, hogy a máadárka "nagyobb csengő szóval di
csér tégedet".^

De nemcsak a madarakat, még a rovarokat is test
véréinek érzi Ferenc. Figyelmét, szerető érdeklődését 
a legegyszerűbb állatka sem kerülte el. Cellájához 
közel, egy fügefában lakott egy tücsök, amelyik - 
mint a legenda megjegyzi - "gyakorta énekel az ő szo
kása szerént". A tücsök egyszer Ferenc kezére ugrott,

1. Virginia-k. 105-106 1.
2. ü.o. 107-108 1.
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az pedig Így szólt hozzá: "Jó húgom szólj és dicsér
jed az teremtő Istent!" A tücsök engedett a Szent ké
résének s addig nem ment le kézéről, míg ez meg nem 
áldotta.

A természet meglelkesitésére, önmaga istenfélel
mének a természeti világba való kivetítésére azonban 
mégis legjobb példa a Ferenc-legenda ismert eugubiói- 
farkas csodája: a "fene-farkasnak" "fráter-farkassá" 
való magtérítése1. A történetnek nem természetrajzi 
lehetetlenségét, nem naiv előadásmódját kell nézni, 
hanem azt a szellemet, ami ezek mögött van, azt az 
embert, aki magában a középkorban at tudta törni a 
középkor egyoldalú transzcendentallzmusát és az is
teni szeretet számára felfedezte a madarakat, tücs
köket, farkasokat: az addig rejtett csodát, a ter
mészetet.

Assisi Szent Ferencnek a megtérített farkassal 
való "kézfogása", mellyel a város és a megszelídült 
fenevad közt létrejött szerződést pecsételte meg,

1. Vlrglnia-k. 53-59 1.
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szimbolikus jelentésűnek Is felfogható. Az ember és 
a természet nyújtott itt egymásnak kezet a misztika 
vallásosságának jegyében. E kézfogás nem maradt ha
tás nélküli az embernek a természeti világ felé for
dulása akkor még beláthatatlan következményeket ho
zott maga utá,n.

Henry Thode megállapította, hogy 11 a renaissance 
lüvészl fellendülése a szeráfi Szent Ferenc uj val
lásosságának vallásos-emberi ösztönzéséből szárma
zott"^. Ezt a gondolatot alapozta meg más szinten 
Konrad Burdach is, aki kifejtette, hogy a renaissan
ce fogalmán eredetileg nem egy elmúlt kornak, az an
tiknak a felélesztését, hanem egy önmagában vett új
jászületést értettek. A renaissance fogalmát szülő
hazájában, Olaszországban erdetileg egy nemzeti és 
egy vallásos újjászületésre vonatkoztatták. A nemze
ti "rinascita” apostola a szerencsétlen véget ért Co-

1. Konrad Burdach; Reformátion, Renaissance, Hu
mán ismus /Berlin-Leipzig 1926/ 6 1.: "dér künst- 
ler-ische Aufschwung (atamnHf) dér Renaissance 
stamme aus d é r  rellgiős-menschllchen Erregung 
des éeraphlschen Erweckers neuer Fommtgkeit".
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la dl Kienzo, a vallásos "renovatio" hirdetői a ka- 
lábriai Fiorel Joachlm és Assisi Ferenc voltak. Ezek 
a misztika szubjektivizmusával a renaissance Indivi
dualizmusát készítették elő, az eredeti evangéliumi 
parancsokhoz való visszatéréssel meg pédát adtak ké
sőbbi kezdeményezésekre. A vallási megújulás miszti
kus vágya/az egyes ember újjászületése Krisztusban 
és az egyház "reformáció"-ja/ azután Augustinus. a 
későbbi misztikusok és az u^platonizmus hatásának 
erősebbé válásával átterjedt laikus körökre Is, ahol 
tisztán emberi érzés és vágy lett belőle. Ebbe a 
szükségérzetbe belekapcsolódott az érzékek és a fan
tázia klelégitetlensége: s a renaissance szó jelen
tése, melynek addig tisztán vallásos vonatkozása volt, 
ezzel politikai-szociális és költői-művészi Irányban 
tolódott el.

1. K.Burdach i.m. 30 s köv.l., de különösen 100- 
101 1. - A természet-misztikának, mint az új
kori gondolkozás egyik gyökerének jellemzését
1. K.Joel i.m. 11-31 1.



Az érzelmesség vallása.

A misztikának érzelmi jellegét eddig úgy domborí
tottuk ki, hogy a misztika vallásosságát a hit val
lásával állítottuk szembe. De szembetűnő lesz a misz
tika érzelmi jellege, akkor Is ,ha ennek a skolasz
tika theológiájához való viszonyára vetünk egy pil
lantást.

Skolasztika és misztika - e két fogalomba sűríti 
a köztudat a középkor egész szellemi világát. A ket
tőt, rendszerint, egymással ellentétbe állítják, s 
úgy gondolják, hogy valaki nem lehet egyszerre sko
lasztikus és misztikus is. A középkor "klasszikus" 
századaiban /"Hochmittelalter"/azonban nem ez volt 
a helyzet. Clalrvauxi Bernát, Bonaventura.s a közép
kor több kiemelkedő alakja amellett, hogy a skolasz
tikus theológiát művelte, misztikus is volt. De en
nek ellenére is lehet és szükséges meghúzni a határ
vonalat a misztika és a skolasztika között.
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A skolasztika theológia tehát középkori értelemben
jvett tudomány; A misztika elősorban a vallásosság egy 

formája. Amennyiben a misztika mégis elméleti útra 
tér, s filozófiai magyarázatot akar adni Munió"-élmé
nyének, spekulációjához másünnen /az ujplatonikus ha
gy omáyb ól/ veszi a kiindulópontot és a módszert, mint 
a skolasztika, amelyiket az aristotellamus meghatá- 
rozólag befolyásolt. E különbségeket azonban még egy 
soklcal mélyebb, iránybeli eltérés magyarázza. Ha a 
középkor alap-problémáját annak a dualizmusnak a fel
oldására irányuló törekvésben látjuk, mely a "clvitas 
dél" és e földi világ közt fennáll, azt mondhatnánk, 
hogy a skolasztika az isteni világrend és az emberi 
lehetőségek közt értelmi, a misztika pedig érzelmi 
utón akar harmóniát teremteni. Ezért alkot a skolasz
tika rendszert, s ezért felel a misztika önátadással, 
érzelmekben való felolvadással arra a kérdésre, hogy 
ml a transzcendens és földi világ áthidalásának a le? 
hetősége.

De hh a skolasztikában az ember értelmi, a miszti-
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kában pedig az ember érzelmi megnyilatkozását látjuk, 
tisztázva van a kettőjük közti viszony is. Az érzelem 
nem ellentéte az értelemnek, hanem kiegészítőjer.

t.3 csakugyan,a misztika a középkori ideálok kitel
jesedése korában nem volt ellensége az értelemnek, 
csupán mást kívánt,mint az: olyan fokozott érzelmi é- 
letet, mellyel a misztikus a 11 civitas dei,l-nek a föl-

jdön való megvalósításában több eredményt ér el, mint 
az, aki csak az emberi értelemre támaszkodik. A XtM . 
század második felétől azokban, a misztika története 
már nem tudott felmutatni olyan vallásos személyisé
get, akiben a misztika Ilyfrie) nagy érzelmi képességek
ben nyilatkozott volna meg. A misztika eredeti termi
nológiája azonban megmaradt. És megmaradt a misztika 
vallásosságának érzelmi jellege is, de ez korán sem 
oly lángoló szenvedély már, mint Bernát, vagy akár a

1. A misztika és skolasztika viszonyához v.ö. Meer- 
pohl i.m. 9 1.; Wolfgang Stammler: Von dér Mystik 
zum Barock /Stuttgart 1927/ 2 1.; V á c z y  Péter:
A középkor története /Bp. 1936/ 426 1.; Horváth 
Cyrill: Kódexeink skolasztikus elemei. írod.tört, 
Közi.XIII /I932/ évf. 152 1.; J.Bühler: Das 
deutsche Geistesleben im Mlttelalter 47-48 1. - 
A skolasztika fogalmához 1. H.Schaller: DIe
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német apácamisztika korában is volt. A misztika vul
garizálódásának az lett a következménye, hogy a misz
tika túltengő érzelmi jellege nem veszett el ugyan, 
de a benne levő érzelmi erő intenzitása csökkent, s 
Így a misztika egyfajta vallásos érzelmességgé vált.1

Míg a misztika érzelmi jellege teljességében nyi
latkozott meg, nem kellett az értelemtől s a tudomány
tól félnie: jól megfért vele, vagy legalább is közöm
bös volt iránta. Mikor azonban a misztika ereje szem
látomást fogyott, az értelem, melyen érzelmi ereje 
teljességében még uralkodni is tudott, - most veszé
lyes ellenfélnek tűnt fel előtte. Az ellene való küz
désnek csak egy faja volt a gyakorlatban is megvaló
sítható: az értelem tagadása.^

A hanyatló misztikának e két sajátsága, hogy t.i. 
a misztika érzelmi jellege benne érzelmességgé, gyak
ran érzelgősséggé válik, s hogy az ember értelmi te
vékenységével szemben elutasító állást foglal el -

Weltanschauung des Mittelalters 43-44 1.
1. Y.ö. R.Stadelmann: Vöm Gelst des ausgehenden 

Mittelalters 13.5 1.
2. V.ö. u.o• 74-79 1.
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kódexeink misztikus szövegeire is rányomta bélyegét.

Hogy a misztikának ezt a mindinkább az irzelmes- 
ség-vallásává váló formáját megérthessük, még egy kul- ' 
turtörténeti tényt is szem előtt kell tartanunk. Ez 
pedig az, hogy e vallásosságnak Magyarországon való 
jelentkezése, magyarnyelvű kódexeink Írásának kora - 
Thlenemann Tivadar megállapítása szerint - egybeesik 
a magyar városi élet /Buda város / fellendülésével.^
E polgáriasodás természetes következményének pedig 
annak kellett lennie, hogy a városi életben a szolid

i:

munkás-élet értéke növekedett, s a testi erő, a harc
ban való kiválóság nem lett egyedüli értékmérője a 
férfiúi erényeknek. A szelidebb erkölcsök a lelki é- 
let megbecsülését is magukkal hozták, s ez már egy 
kiinduló-pont, feltétel lehetett egy érzelmes vallá
sosság elterjedéséhez, Mint K. Beth megjegyzi a né
met apácak "lelki-jegyesség-mlsztikája" /"Seelenbraut-

1. Thlenemann Tivadar; Városi élet a magyar közép
korban. Minerva II. /1923/ évf. 41-69 1.
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mystik"/ is abba a korba esik, midőn a polgár lány
OJhmár többre értékelte erős ökölvívónál a szerény,hi

vatásának élő polgárlegényt.1
A "lelki-jegyesség-miszIlkájának", vagy nászmisz

tikának azért nevezik a vallásosságnak ezt a szenti
ment alizmus felé hajló formáját, mert ennek a képvi
selői misztikus élményük leírásánál szívesen használ
jak a szerelmi és a házassági életből vett képeket.
A lélek Istennel való nászának a képe az orphikus 
misztikából származik; Innen került az ujplatonizmus- 
ba. A középkorban különösen Clalrvauxl Bernát tette a 
képesbeszédét közkedveltté 80 prédikációjával, melyek
ben az Énekek-éneke első részéből vett hasonlatokkal 
mondta el látomásait és misztikus élményeit.2 A XR7 . 
században Bernát népszerű iratai újra az érdeklődés 
középpontjába kerültek, képeit átvették, utánozták ő

1. Kari Bethi Frőmmigkeit dér mystik u, des Giau- 
bens 14-15 1.

2. Jancsi L.: A misztikus intuíció 53 1.: Szélé- 
nyl 0.; A misztika lényege és jelentősége 10 1.; 
K.Beth i.m. 10 1.; E.Underhill: Mystik 558 1.
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két, de azt az élményszerüséget, mely a nagy clair- 
vauxi apát írásait jellemzi, későközépkori utánzói 
már nem tudták magukévá tenni. A hangsúly náluk nem 
az érzelem által elért élmények , hanem magán az ér
zelmen volt.'*'

Kódexirodalmunknak az a két oktató-épületes olvas
mányszövege, melyet tartalma és előadásmódja jelleg
zetesen a "lelki-jegyesség-misztikája" körébe soroz, 
a XV.századi Bernát-utánzatok modorában van Írva. Á 
Horváth-kódex szövege, mely a kódex utolsó lapjait
T Ofoglalja el, többször hivatkozik is Bernatra, s az 
egész egy Bernát-prédlkáclóból és imáiból való meg
lehetősen sikertelen kompnációnak látszik.^ Tartal
ma úgyszólván nincsen is, az egész szöveg nem más, 
mint Krisztus szeretetéről való áradózás,s buzdítás, 
hogy ml is úgy szeressük az Urat, ahogy ő szeretett 
minket. A Krisztus szeretető miatt érzett öröm és a

1. V.ö. R.Stadelmann i.m. 124 1. 4.jegyz. és 125 
1.

2. Horvát-k. 269-273 1.
3. Pontos forrása tudtommal ez idő szerint még 

nincsen kiderítve.
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szenvelgésszerű bünbánat stilisztikai figarákban gaa- |
1d&g, de különben meglehetősen zavaros stílusban f e-
]

jeződik ki: "Ó szenvedő szeretet és szerelmes szen
vedet várván, törvén és elhozván! 0 mely méltatlan 
nyevolyásság, mely kedves és megbizonyult szeretet! 
Mely véletlen méltódig, mely csodálatos édesség, mely 
meggyőzhetetlen széletség /a.m. szélesség?/ dicső
ségnek királyát megfeszejteni az igen utálaosságos 
férgecs/ké/kért: sőt az férgecskétül megfeszejtetni!
Ki halIttt ilyen nagy csodát, avagy ki látott ezhez 
hasonlatost?"^

Ez az Idézet jól szemlélteti a fordító küzködését 
a neki szokatlan érzelmileg telített stílussal. Ta
lán nem is értette meg eredetije lelkesedését s azért 
fokozta le annak érzelmi kitöréseit - ha ugyan ere
detijében volt ilyen? — egyszerű elálmélkodássá. A- 
ránylag még jobban sikerül megértetnie magát ott, a- 
hol az Istennel való "lelki édeskedés" érzéki képek
kel van kifejezve: "Az Te emlékezeted méznél édesb,

1. Horvát-k. 270-271 1.
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te-rólad gondolkodni édest, hogynem az étek. Te-rólad 
szólni jó étel, tégedet megismerni jobb vigasztalás, 
te hozzád ragaszkodni örök élet, tetőled elválni ö- 
rök haláí”.1 Vagy mindjárt a szövegjele jén, mikor a 
Krisztussal való lelki nászra utal: "ű mely vélhetett 
len erős öleléssel öleltél meg engemet jó Jézus!”

E Horvát-kódcxbell szöveg szentimentális jellegét 
a boldogság és fájdalom érzéseinek különös keveredé
se, tgvábbá édeskés stílusa adja meg. Kevésbbé érzel
gős, de számos, az Énekek-énekéből vett idézetével 
jobban megismertet bennünket a lelki-jegyesség-miszti- 
kájával egy a Wlnkler-, és részben az Ersekujvári-kó
dexben is meglévő szöveg, melynek eredetijét Pusch 
Ödön találta meg egy régebben tévesen Szt.Bernátnak 
tulajdonított műben, amelyik a "Llber de modo bcne 
vlvendl" címet viseli2. A Wlnkler-kódex e könyv XII. 
fejezetének /"De dílectione Del/ fordítását megtold
ja egy: ugyancsak e könyvből fordított két fejezet

1. Horvát-k. 270 1.
2. Pusch Ödön: Vallásos elmélkedések kódexeinkben 

68 s köv. 1.
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töredékes fordításával is\ s fordítása is bővebb, 
mint az Ersekujvárl-kódexé. Igaz viszont, hogy ter
jedelemre ez sokkal többet fordít a Wlnkler-kódexnél: 
a "Llber de modo bene vlvendi" 34.fejezetének magyar 
fordítását tartalmazza, & Jlnkler-kódex pedig éppen 
csak a bennünket érdeklő három fejezetet.

Ez utóbbi kódex említett szövegét vizsgálva elő
ször az tűnik fel, hogy a különben egészen józan han- ; 
gu, az élet reális lehetőségeit szem előtt tartó ta-

! nitásban olyan részletek vannak, melyek sehogysem
/ /- # jillenek bele a. szöveg egészébe. A tanítás a feleba-

i
ráti szeretetne való oktatással kezdődik. Kifejti, 
hogy csupán a szeretet szenteli meg az (időbér csele
kedeteit, e nélkül semkl sem lehet boldog: az ember
nek tehát saját érdeke, hogy szeretet lakozzék benne. 
Majd minden átvezetés nélkül így folytatja: "Intlek 
azért tégedet tiszteletes szlz, hogy az szerelemnek 
miatta (xaá egyesülj avagy szerkézzel a te láthatat
lan jegyesed Jézus Krisztushoz és az ő szerelmébe

1. Winkler-kódex 357-368: Erseku jvárl-k.^*^"^ 1̂  V
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égj! Majd megint folytatja az előbbi hangot, s a 
világ zajából, forgatagából való kikapcsolódást a- 
jánlja. Egy bekezdéssel áttér annak a bemutatására, 
hogy milyen fontos dolog Istent szeretni. Istent sze 
retnl kell, mert ő előbb szeretett minket. De ennek 
a szeretetnek nem beszédben, hanem tettekben kell 
megnyilatkoznia. Kifejti, hogy Istent szüléinknél is 
jobban kel])|szeretnünk, majd egy váratlan felszólítás 
sál fordul olvasójához: "Krisztusnak jegyes mond 
nyilvábban ezet minekünk: Az én szeretőm társalkod- 
jék énhozjára az szereimnek ketele miatt és én őhoz-

| já egyesülekjés társalkodóm az vlszontvaló szerelm-
az

nek miatta, ki éltetik, azaz gyenyerkedik liliomok 
kezett...”^ Innen kezdve azután mág gyakrabban idéz 
egyes kifejezésekét, vagy egész verseket Is az Éne
kek- énekéből s hangja is néhol hasonlóvá válik az 
előbb tárgyalt Horvát-kódexbe11 szövegéhez. Ez külö
nösen akkor lesz szembeötlő, amikor az Énekek- éneke. 
egy verse alapján3 arra hívja fel olvasóit, hogy le-

1. Wlnkler-k. 358 1.
2. U.o. 360 1.
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gyének Krisztus szerelméért betegek: "Ez szereim édes, 
ez betegség jó izü, ez kórság szent, ez szeretet tisz
ta, ez egyesülés szeplő nélkül való..." Majd azt is 
megmondja, hogy mit jelent ez a betegség: "bizonyába 
at te jegyesednek, Krisztusnak szerelmébe beteg vagy 
és a lelki édeskedésnek ágyában fekszel, ha ötét min
dennek felette szereted.

Még inkább szembetűnő és megokolatlan e misztikus 
hangnem, ha ezt az isteni szeretetró'l szóló fejezetet 
a "LIber de modo bene vtvendi" többi fejezetével pár
huzamosan vizsgáljuk. A többi fejezet nemcsak hogy 
az Istennel való egyesülésről nem beszél, de tanítása
iban még a misztikus ut alsóbb fokait sem fejti ki. 
Beszél a gyónásról, penltenciáról, a hazugokról, a 
hamis hitről, stb.2 , de nem úgy, mintha e legelemibb 
szerzetesi szabályok előírásával a misztikus egyesü-

3. S&nekek-éneke V.r. 8.v.: "mit moddtok néki? 
hogy én a szerelem betege vagyok!"

1. Winkler-k. 363 1. - Llber de modo bene vlvendi: 
/P.Migne: Patrologiae cursus completus. Lat.Tóm. 
184 Paristis 1854. 1222 1./ "Vere pro amore Je- 
su Ghristi Inflrma% jaces in lecto contemplatio-I nls. si Ghristum super omnia diligis."

2. V.Ö. Ersekujvárl-k. 169 s köv.l.
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lésre akarná olvasóit előkészíteni. Mikor azonban az 
isteni szeretet tárgyalásához érkezik, egyszerre el
öntik stílusát a misztikus kifejezések és misztikus 
hasonlatok. - Itfem lehet ennek más magyarázata, mint 
az, hogy az Író /és fordító/ már maga sem vette komo- 

; lyan a misztikus egyesülésre való buzdításokat. A misz
tika terminológiája - mint fentebb már utaltunk rá, - j ..........- •  '      ' J
akkor is életben maradt, midőn e kifejezések mögül
már kihalt a tulajdonképpeni tartalom. Mikor az Író

! , , , , Ia szerzetesi életre való oktatások folyamán elérke-
| zett az isteni szeretetre buzdító részhez, Bernát és 
a többi misztikusok nyomán a hagyománynak hódolva ké
pes kifejezéseket használ, s általában átvette a misz
tikusok stílusát, de anélkül, hogy maga tisztában 
lett volna azzal, hogy az unio-élmény elérése előtt 
az e cél felé törőknek igen nehéz utat kell megjár
niuk, Ha ennek tudatában lett volna, és ha csakugyan 
a misztika utján való járásra akarta volna olvasóit 
buzdítani, akkor tudnia kellett volna /saját tapasz
talatából/ azt is, hogy az Istennel való egyesülés
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több, vagy legalább Is nem úgy teljesíthető, mint egy 
erkölcsi parancs. Ha ennek tudatában lett volna, nem 
ajánlotta volna csak úgy, szinte mellékesen, hogy "e- 

I gyesülj avagy szerkézzé! a te láthatatlan jegyesed 
Jézus Krisztushoz", vagy hogy "az szeretetnek sebivei 
általverettessél, úgy hogy méltán mondhassadí megseb- 
hedtem én szereimnek miatta".^ Igen valószínűnek lát
szik az is, hogy az ilyen felszólításokat olvasó ma
gyar apácák meg sem is igen értették ezek mély jelen
tését. Erre utal, hogy az Ersekujvárl-ltódex másolója, 
bár már belekezdett az "Egyenlő bánatról" szóló rész 
leírásába, azt néhány sor után abbahagyta, s az ed
dig Írtakat is áthúzta. A Winkler-kódex másolója sem 
igen láthatott e misztikus kifejezésekben mást, mint 
"szép" kifejezéseket, stilisztikai képeket, szóvirá
gokat, - mondhatnánk - frázisokat. Egyhelyt maga is 
"szépíteni" igyekszik a kifejezést, s ezáltal még ér
telmetlenebbé teszi szövegét. /"Jaces in lecto con- 
templationis'ou'áz lelki édeskedésnek ágyában fek-

1. Winkler-k. 358 1.
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szel'; Érsekujvári-kódex rxJ'mennyel emléköze tödnek á 
gyában fekszesz*./ Az Ilyenféle szöveg Igazit ás ok, kö 
zépkorvégl kódexfordítóinknak nyelvi nehézségei is e 
rősen hozzájárulnak ahhoz, hogy a misztika kódexiro
dalmunkban nem mint a nagy érzelmi kitörések vallá
sossága, hanem csak mint egy érzelmes, szentímen- 
talizmusba áthajló vallásos Ideál tűnjék fel.

Ez a vallásos érzelmesség nemcsak összefüggő szö
vegekben nyilatkozik meg, hanem - talán még szembe
tűnőbben - egyes szépítő jelzőkben is. Már Imre Sán
dor Is utal rá, hogy e “gyermekes, édelgő jelzők... 
kapcsolatban vannak azon keresztyén mysticlsmussal, 
mely a természetfölöttiekhez/való/ vonzódást ilyen 
lágy és hő érzéssel párosította." E szépítő jelzők, 
melyek gyakran az illető fordításszöveg latin erede
tijében nincsenek is meg, csupán a magyar fordító 
/esetleg másolók/ betoldásai, azért Is különösen fon 
tosak a mi szempontunkból, mert arra utalnak, hogy

1. Imre Sándor: A középkori magyar Irodalom stíl
jéről. /Olcsó Könyvtár 719-720 sz.Bp. 1890/ 51 
1.
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az az érzelmes vallásosság, mely ezeket kitermelte, 
nemcsak egy esetleges átvétel volt, hanem kódexiro
dalmunk létrehozói műveltségének, szellemi alkatának 
is megfelelt. így pl. hiányzanak a Nagyszombat1-kó- 
dex eredetijéből a következő /aláhúzott/ jelzők: "az 
én gyengeségös, szép szerelmes orcámat", "az én csil
lagé . szép két szemeimet", "az én szlzességös, szép 
anyám", "az én gyengeségös,szép testűmet", "az én
gyenyerüségös gyenge fejemet", stb.1 E szépítő jel-

I r I| zők mellett szívesen told még be a Nagyszombati-kó
dex Seuse-szövegének fordítója fájdalmat, keserűséget 
ecsetelő kifejezéseket Is: "No és szemeim sírjatok 
Immáron és hullassatok keserűségös könyveket /a.m. 
könnyeket/ és meg ne szűnjetek a keserűségös slrás- 
tól át a. könnyhulla tás tói és óhajtástól"^. így "szé
píti" , így teszi az Ersekujvátl-kódex fordítója Is

1. Nagyszombat1-k. 17-18 1. Y.ö. Seuse: Horologl- 
um Sáp lentiae /Köln: Winters 1480/ b VIIIr. A
A megfelelő latin szöveget Vargha Damján Is köz
li /Seuse H.A. a magy.kod.-Irodalomban 38-40 1./

2. Nagyszombati-k. 50 1. V.ö. Seuse l.m. / id.lnc./ 
c. Vrt "effundite lacrimas ocuii mei, plorate 
et nolite deficere".
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még érzelmesebbé szövegét.I De feltűnő, hogy nemcsak jj 
a misztikával kapcsolatos szövegeinkben, hanem olya- ! 
nokban is gyakrl az ilyen "édelgő” jelzők használata, 
melyeknek a misztika vallásosságához úgyszólván sem
mi közük sincs.2 De másrészről viszont az is nyilván- : 
való, hogy ezek a jelző-halmozások, melyek egyrészt 
a fordító áhítatáról, másrészt az Író és az "édeskés”
jelzővel ellátott isteni személy közti bensőséges vi-

á
szonyról tanúskodnak: a lelki jegyesség mlsztikjának 
a következményei. Ha t.i. a misztikust nem a hit kö-

I
ti Istenhez, s vallásosságát nem az Istenfélelem, ha- | 
nem az "örök jegyös", a. Krisztus iránt ézett szere- ! 
tét határozza meg, akkor Jézus nem mint király, nem \

mint fenséges égi hatalom él képzeletében, hanem 
mint vőlegény, mint barát, aki testileg is "szép”, 
"gyengeségös" és "gyenyerüségös". így lesz Jázos 11 sze
retőnek édessége","kévánatos barát", "sziveknek édes-

le L. pl. Srsekujvárl-k. 238-239 1.: "Jézusnak
szép jegyösi", "szép szenteknek jószágig "szent 
szíreknek kari", stb. Y.ö. klgne id.klad. 1221B 
1.2. Pl. az Erdy-k. Példákat 1. Imre S. i.m. 50-51 
1.
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sége és elméknek nagy gyenyeró'sége"A hozzá való 
viszony, az "amor" Is gyakran mint "édösség", "édös- 
ködés" jelenik meg. A Guarv-kódex szerint az Imádság 
“Istennel való édösködést ad". "Ha dcarsz az te szere
tő jegyösödnek oleletlvel gyenyerködni és ővele édös- 
ködnl - mondja máshelyt - tehát légy Imádságos". Épp 
Így az Imádság teszi lehetővé, "hogy Istennel szólj, 
beszélj és üvele nyájaskodjáí"^. "Vaj mely gyakorla- 
tos meglátogatása vagyon az Ur Isteünek az lelki áj- 
tatos emberhez: édes nyájadkodása, megvlgasztalása és 
csodálatos édesködóse" - olvassak a Sebrecenl-kódex- 
ben is.4

Ez a szentimentális, Jézus-szerelemtől áradozó 
hangnem, melyet a vallásos irodaiamban főleg a késő- 
középkori misztika honosított meg, s amelyiknek nyo
mát kódexirodalmunkban Is megtaláltuk, bizonyos ro
konságot mutat a hanyatló lovagi-szerelmi költészet-

1. Pozsonvi-k. 1, 7 és 10 1.
2. Guarv-k. 101 1.
3. ü.o. 124 1.
4. Sebrecenl-k. 284 1. - A "divlna dulcedo", a 

mennyei édesség befejezéseihez v.ö. Horváth J.
A magy.irod.müv. kezdetei 267-270 1.



i tel.1 Mint ennek, éppúgy a misztikából kifejlődött 
vallásos "szerelemnek" is az adja meg a szentimentá
lis jelleget, hogy benne a reménytelenség játssza a 
legfontosabb szerpet. Annak a szerzetesnek vagy a- 
pácának ugyanis, amelyik bár el volt telve a Krisz
tus iránt érzett szeretettel, de szeretete mégsem 
volt olyan erős, hogy én-jének teljes feláldozására 
képessé tette volna, éreznie kellett, hogy e tisz
tán lelki szeretete örökké kielégítetlen marad, mert 
ennek nincs annyi ereje, hogy az Istennel-egyesülsé- 
ben kielégülést szerezzen számára. Mikor kódexeink
ben "unió mystlca" helyett Istennel vagy Krisztussal 
való"édeskedésről* van szó, ezt az "édeskedést" mind
untalan megzavarja a "Krisztus szerelméért való be
tegség", "a szeretet sebével való általver ettetés'í 
vagyis a * szerelmes szenvedet" hangja.

Ez "édes-fájdalmas Urai misztika" - mint Schal-
1. V.ö. R.Schwarz; Has Christusblld des dt.Mysti- 

kers H.Seuse 37 1.
2. V.ö. J.Hűlzinga; Herbst des Mittelalters 

/Deutsch von Wolff-Hőnckenberg, Leipzlg 1930/ 
151 1.
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ler nevezi - a XV. században nyugaton Is el volt tér- |j 
jedve, de Itt hátterét "fokozott vallásos Ingerlé
kenység" és 11 túlérzékenység" alkotta.1 Hogy nálunk 
lehet-e ebben a korban Ilyesmiről beszélni; azt to
vábbi művelődéstörténeti kutatások lesznek hivatva 
eldönteni.

1
A misztika vallásossága, ameddig az úgy nyilatko

zott meg, mint Clalrvauxl Bernátnál. vagy akár Eck- 
hart mesternél is, nem állt ellentétben az ember ér- 

I te Imi tevékenyéségével. Midőn azonban ^misztika ér- j| 
zelmi erejének intenzitása csökken, egyszerre ellen- j 
tétet látott a középkorvégi ember vallásossága és ér
telmének tevékenysége között. A XIV. század második 
felétől kezdve ugyanis egy bizonyos vallásos rezig- 
náeió kezd mutatkozni az európai szellem történeté
ben.2 A középkor kultur+eszméjenek már nincs meg a 
régi ereje, s az embereknek önmagukba vetett hite

1, H.Schaller: Dle Weltanschauung des Mittelal- 
ters 144 1.

2. H.Stadelmann: Vöm Gelst des ausgehenden Mlttel- 
alters 98-129 1.
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kezd meggyöngülni. A "civitas dél" e földön megvaló
sításának lehetősége mindinkább kétségessé válik, s 
azok, akik mégis e célért lelkesednek, már nem érzik 
magukat elég erőseknek ahhoz, hogy egyszerre értel
mi és érzelmi utón is megpróbáljanak hidat verni a 
transzcendens és az érzéki világ közé. A skolasztika- 
theológia, miután elkészültek nagy rendszerei, sum
mái /Tamás, Beuvalsi Vince stb./ egyszerre hanyat
lásnak indul. Az ember logikai öneszmélése az érte
lem felszabadulsát hozta magával, ez pedig már kife- | 
lé mutat az egyház keretei közül. Akik az egyház hü 
fiai akartak maradni, azoknak nem volt más válászta- 
nivalójuk, minthogy az ember értelmi tevékenységét 
megtagadta,egy tisztán érzelemtől kormányzott élet
formát válasszanak.

Ha csak közvetve is, okajfLehetett az értelem meg- ; 
vetésének a középkor vége felé egyre fenyegetőbbé 
váló, különböző formában megnyilatkozó eretnekség 
is.1 Az értelem, a dolgok fölött való töprengés az,

1. V.ö. Schaller i.m. 149 1.
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ami félrevezeti az embert. A megváltozás után szomja
zó léleknek nem erre van szüksége, hanem olyasvalami
re , ami nem térhet le az Igaznak hitt útról. A bölcsel
kedés tehát, amelyik ellentétbe kerülhet a dogmával, 
elkerülendő és megvetendő: egyedül az Isten iránt ér
zett szeretet, az érzelmi életbe való elmerülés az, 
ami boldogságot tud adnl.^

A középkorvégi embernek ez a "docta ignorantia"- 
ja, "bölcs /a.m. szándékos/ tudatlansága" főképp Kemf 
pls Tamás /megh. 1471/ "Imitatio Christi" c. müve 
fordításrészleteivei jutott be kódexirodalmunkba.%
E régebben Gerson Jánosnak is tulajdonított, a biblia 
után egyik legtöbbször kiadott könyvből két kódexünk 
is tartalmaz fordítást.3 A tudomány hiábavaló voltá

1. A szeretet egyedül üdvözítő voltát tanítja az 
apostolok méltóságáról Írott11 Könyvecske" 43. 14
1.: Bod-k. 32 1.; Guary-k. 60-62 1.i Debreceni- 
k. 267 1.\ Virginiáik. 93-94 1.

2. A Jókal-kódex is óvja a barátokat a tudóskodás
tól és a. "tanúságnak felettébb való gondjá"- 
tói /l09 1./, de e magatartás nem azonos Kem- 
pls-szövegelnk felfogásával. Szt.Ierenc t.i. 
nem magát a tudományt, még kevásbbé az ember 
ismerő tevékenységét vetette meg, hanem csak a 
tudomány által eredményezett gőgöt és fenhéjá- 
zást. A Jókai-kódex is kiemeli, hogy a. "felfű

zd.
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ról s az emberi értelem bűnösségéről legbővebben mü
ve első könyvének második fejezetében szól Kernpis. E 
fejezet fordítása is két kódexünkben van meg; a Lázár- 
és a Weszpréal-kódexben, ez utóbbiban különösen töre
dékesen.

A lázár-kódex 283,lapján kezdődő szöveg az ember 
természetes ösztönének állítja be a tudás után való 
vágyat. De a tudomány Isten félelme nélkül mit sem 
használ az embernek. "Bizonyával jobb az alázatos 
paraszt..., ki Istennek szolgál, hogynem mint az ke- 
vély bölcs doktor, ki önnönmagát elhagyván, eltunyol- 
va nézi, avagy gondolja csak az égnek forgását".^ A 
külső világ megismerésénél fontosabb és hasznosabb 
az önismeret, mert ez segíti az embert az alázatosság
hoz és az önutálathoz. "Szinjél meg annakokáért az

valkodott tudomány"a megvetendő. V.ö. ehhez P. 
Sabatler: Leben des Heiligen Franz von. Assisi 
/Deutsch vöm M.-Lisco, Berlin "1897/ 205 s köv.l.

5. Miklós Rafael; A Krisztus Követése magyar for
dításai /A csornai Szt.Sorbert glmn. 1934-35 é- 
vi értesítője/ 24-27 1.

1. Lázár-k. 283-299 1.; Veszprámi-k. 132-134 1.
2. Lárár-k. 284-285 1.
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felette való tudományok kévánáságától, mert ott ta
láltat lk nagy feslöttség csalárdság"^". A bölcsek
hatalom után vágynak, szeretik, ha nézik és csodál
ják őket és ezért az Ítélet napján örök kárhozatra 
fognak jutni. Igen sok dolog van, aminek a tudása 
semmit sem használ a léleknek. Pedig egyedül csak ez 
a. fontos. "Bolond, kába, balgatag az, ki egyebekre 
igyekezik, hogynem mint azokra, melyek az ő ^tőségé
nek szolgálnak"^. Minél többet tudsz, annál nehezebb 
Ítéletnek fogsz alávettetöi. lie tudásra, hanem szent 
életre igyekezzél tehát. Ha jól tudsz varrni, és di
csekszel vele, ujjadba szúrhatod a tüt, és tovább nem 
varrhatsz. Ha jól tudsz irni, vagy olvasni, azzal se 
dicsekedj, mert úgy lehet, Isten elveszi szemed vilá
gát és oda a tudományod. "De inkább félj az teneköd 
adott e silleretekről és tudományokról". Gondolj, hogy 
milyen sok minden van, amit még"nem tudsz és nem ér
tés s z í  annakokáért ne akarj magas-an és nagyon érte
ni, de inkább az te tudatlanságodat valljad"3. "Ha

1. házár-k. 288 1.
2. U.o. 291 1.
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akarsz valamit használatosképpen tudni és tanulni, 
szeress nem tudni és semminek a l i t t a t n i . E  "bölcs 
tudatlanság" meg fog óvni a kevélységtől és szent é- 
letet fog számodra előkészíteni.

A "misztikus ut" tárgyalásánál láttuk, hogy^misz
tikusnak élménye elérése érdekében meg kell szabadul
ni^ mindattól, ami őt e múló világhoz köti. Ki kell 
vetnie leikéből a földi dolgokról alkotott képeket, 
hogy figyelmét teljesen Istenre koncentrálhassa. Tu- 
daltanságról van itt szó, de az a tudatlanság, ez a 
földi világtól való megszabadu'ltság egy olyan állapo
ta a misztikusnak, melyet csak nehéz munkával, küz-i . . .

déssel tud magának megszerezni. Es az igazi misztiká
ban a lényeget éppen ez a küzdés, a legmagasabb érték 
után való vágy mindent áttörő ereje jelenti.Tudat- 
lanságról van Kémeiénél is szó, de a tudatInáság ál
lapota itt nem küzdéssel, nagy emberi erőfeszítéssel 
elérhető cél, hanem egy olyan állapot, mely akkor áll 
elő, has a tudást, mint az ember eleve bűnös tevé

1. Lázár-k. 296 1.
2. L. pl. E.Underhilli Mystlk 30, 64 1.
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kenységét megvetjük. A ” szeress-nem-tudni"-elv tehát 
nem egy megtisztulást folyamat eredménye itt, nem is 
biztosit az embernek lehetőséget egy’1 magasabb rendű” 
lelki funkció érvényesítéséhez, mlnt.pl. Bernátnál 
vagy a középkor többi nagy misztikusánál. Az ember 
egy fáradt mozdulattal elfordul a magát, mint tudás
anyagot felajánló világtól és n e m  egy már megszerzett 
tudás fölé akar emelkedni, hanem már kezdettől fog
va tudatlan akar maradni.^

Hogy Kcmpls "uocta ignorantla”-elvét, a tudás meg
vetését kódexeink fordítói is magukévá tették, illet
ve hogy ez az értelem-tagadás megfelelt a középkor- 
végi magyar szerzetesek, apácák és beginák világnéze
tének; arra egy kódexeink nyelvében részlegesen és fel- 
tételezhetőleg végbement jelentéseltolódásból lehet 
következtetnünk.

Kódexeinkben az ember értelmiségével kapcsolatban
1. V.ö. ehhez az Eckhart 11 simplif Icatio”-ja éa a 

Kempis ”simplicítas”-a közti különbséget. R.
Stade'lmann 1.m . 111-112 1. - Kempis tudatlan
ság-ideáljához 1. még Weszpréml-k. 132-134 1. 
hobkowltz-k. 71-71 1. és házár-kt 276-277 1.
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levő szavak jelentés szempontjából három csoportba 
oszthatók. 1»),A "bölcs", " böcsesség" , "okos", "érte-* 
lem", "értelmes", "tud", "tudomány", stb. szavaknak 
a ma Is használatos jelentésük van. E szavak Így for
dulnak elő leggyakrabban. A Magyar nyelvtörténeti 
Szótár csakis e ma is használatos jelentésben isme
ri az idézett szavakat. - 2/)Az ember értelmiségét 
jelölő szavakat az Augustlnus ismeretelméletében gyö
kerező Középkori felfogásnak megfelelően^-kettős je
lentésben /kétféle jelentésszinezette'l/ használják. 
a.)Az emberi lnteligencia a kijelentés, Isten, az 
egyház tantételei, a szentek élete megismerésére 1- 
rányul. Az ilyen tudás, az ilyen bölcsesség, az ilyen 
okosság az ember üdvösségét segíti elő, tehát hasz
nos és Istennek tetsző, ilyen használatban meliorativ 
lesz az illető szó hangulata. b.)Az emberi tudásvágy 
a világi dolgok felé fordul, és olyan dolgokat akar 
megismerni, #elyek nincsenek Istennel és az ember 
üdvösségével kapcsolatban. Az ilyen tudás felesleges

1. V.ö. XI. Altmann; Vöm he imlichen Le ben dér Seele.
15-16 1.
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és káros Is, mert elvonja az embert lelki üdvének 
munkálás át ól. Ez tehát elkerülendő és megvetendő.1 
Ha világi dolgokra vonatkoztatva használták a "tudás” 
szót, pejoratív hangulatot nyert. - 3.^A "szeress- 
nem-tudnl"-elv szerint az ember értelmi tevékenysége 
minden esetben bűnös és kárhoztatandó.^ Ennek meg
felelően az ember értelmiségével kapcsolatos szavak 
pejoratív színezetet nyernek. Csakugyan találunk is 
rá néhány’ példát, hogy olyan szövegek fordítói, me
lyek az értelem bűnös voltát hangsúlyozzák, néha az 
értelem tevékenységét jelölő szavakat sinonim jelen
tésűnek veszik a "rossz”, "bűnös”, stb. szavakkal.
A Lobkowitz-kódex KcmpIs-szövegének fordítója például 
a latin "phantasla"/gondolat% "ötlet"/ szót egyszer 
"gonosz mlvelködet"-nek fordítja.^ Ennek ellenkezo-

1. Horváth C.; Kódexeink skolasztikus elemei /I- 
rod.-tört.i/özl. 1932/ 123 1. - Ilyen különbség- 
tétel pl. Ersekujvárl-k. 25 1.; "ajtatos igye
kező lélök igen kevésből sokakat vehet, miként 
ez goromba test, avagy testi értelöm igen so
kakból keveset vehet."

2. R.Stadelmann l.m. 75-77 1.
3. "Ho azért ne háborítsanak meg tégödet embörök

nek gonosz mlvelködeti, akármiképen legyenek" 
/Lobkowltz-k. 106 l./rv"Hon ergo te conturbant



208.

j éré Is találunk példát. Ha t.l. az értelem megve
tendő , az okos ember bűnös, a tudatlan embernek jó
nak, szentnek kell lennie. A Vlrglnla-kódex Hlerony- 
rnus"Regula Monaclorum-ának fordítója a "stultus" /a. 
m."Balga* , "ostoba" , "dőre"/ szót"szentnek" fordítja.^ 
Az Ilyen irányú... jelentései tolódásnak azonban útjá
ban állhatott a fordítók természetes nyelvérzéke.
Ha a"gondolkozás"fogalma csakugyan a "gonosz mlvel
ködet" fogalmával, a "balga" pedig a "szent" fogalmá
val kezdett volna azonos, vagy hasonló jelentésűvé 
válni - mint erre két példánkból, melyek egyszerű 
tévedések eredményei Is lehetnek, csak igen feltéte
lesen következtethetünk - e jelentéseltolódás nem 
folytatódhatott tovább, Illetve nem terjedhetett el 
szélesebb körben, mert az ember értelmiségével össze
függő fogalmaknak ha nem is meliorativ, mindenesetre 
közömbös jelentésszínezetük volt. És úgy látszik, e

alienae phantasiae, de quacumgue matria Inge
st ae.”

l."Az szent bolondságot és szent bölcsességet min
den napon tanuljátok az monostorban szerelmes 
leány lm" /Vlrglnla-k. 130 l./oo "Hanc sanctam 
stultitiam, stultamque sáplentIám quotidie in
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jelentésszínezet e fogalmaknál fontosabb volt, mint 
maga a fogalom tartalma, A nyelvérzék t.1. hogy a 
"bölcs”, "értelmes”, "tudományos", stb. szavak jó 
/melíorativ/ értelmét,/amelyet az "ignorantia"-elv 
pejoratívvá válással fenyegetett/ megmenthesse, az 
említett szavaknak és ezek slnonlmálnak az "erkölcsi 
jó" értelmet kezdte tulajdonítani. Erre kódexeinkben 
számos példát találunk. Az Érsekujvári-kódex szerint 
"a békésséges szlz bölcsnek mondatik, az haragos sziz 
nem mondatIk tudományosnak".^ Az Úri Imádságban - a 
Székelyudvarhelyl-kódex szerint - a "szent Léleknek 
hét ajándokit"kérjük "az hét halálos bűnöknek elle
ne" . Első ajándék a"bölcsesség...kevélység ellen", 
második az "értelem...fösvénségnek ellene", ötödik 
a "tudományit.. .haragosságnak ellene" . A Cornldes- 
kódex egyik prédikációja szerint "ez tudomásnak e- 
reje, jószága az: hogy/fi^bert megtanejt igazan élni,

monastorlis discite filiae" /Hieron.Reg.ko- 
nach. Gap.XII. Migne id.kiad. Tom.30. 403B 1./

1. Érsekujivárl-kódex 197 1.
2. Szekelyudvarhelyl-k. 162-163 1.
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nyájaskodni gonosz visszafordult emberek között". ̂ 
Nyilvánvaló, hogy Itt a "bölcs", "tudomány", "érte
lem" szavak, illetve ezek származékai nem eredeti je
lentésükben szerpelnek, nem azt jelentik, mint ma^, 
hanem a "jóság" egy faját jelölik. A fentebb idézett 
példákban azonban e jelentéseltolódás még következ
ménye lehet annak is, hogy e szavakat gyakran /?/ 
használták olyan kapcsolatokban, melyekben az Ismerés 
a kijelentésre, Istenre vagy a dogmákra vonatkozott. 
Ilyen kapcsolatokban ugyanis az értelmet, ennek minő
ségét vagy tevékenységét jelíölő szavak melioratív 1- 
rányban tolódhattak el, egészen annyira, hogy végül 
is e szavak magát a "jó" fogalmát, vagy annak egyik 
változatát jelenthették. Hogy ez mégis kevésbbé va
lószínű, mint az, hogy e jelentésváltozás oka a Kem- 
pls-féle "ignorantia"-elv hatása, azt bizonyítsa a kö- 

I vetkező két példa. A Wlnkler-kóclex ismertetett isteni
1. Gornldes-k. 157 1. A Szentháromság napjára való 

prédikációból.
2. Hogy e szavak eredeti jelentése egyezik a ma is 

használaossal, ahhoz v.ö. Ny.Sz. példáit, melyek 
azt mutatják, hogy e szavak legrégibb kódexeink
ben 11 doctus" , "scientia" ,"intellestus" jelentés-
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szeretetről szóló szövegének fordítója egyhelyt az 
"Intelligo" szót "szeretőnek fordítja,^ és ugyanígy 
tesz az Érsekujvárl-kódex megfelelő szövegének a for
dítója Is2. Jelen esetben nem valószínű, hogy elnézés-, 
ről vagy tévedésről lenne szó, hiszen két fordító el
járása Is párhuzamos egymással.3 Eljárásuk csakis úgy 
magyarázható, hogy az "intelligo" szó magyar megfele
lőjének meg akarták tartani a latin kifejezés jó /me- 
liorativ/ értelmét, ez pedig az "Ignorantia"-elv ha& 
tása miatt már nem volt meg a "belát", "megért" sza
vaknak, s ezért legalább másodszor /először a "cogno- 
scíP" szót mindkettő "megismer"-rel fordította/ egy 
teljesen melloratlv hangulatú szót, a "szeret" igét 
kellett használniuk. Ugyancsak Így lehet megérteni 
azt Is, hogy miért fordítja a Lobkowltz-kódex fordl-

ben voltak használatosak.
1. "hogy őtet megismerjem és tekélletességgel sze

ressem" /rinkler-k. 362 1./r>o "ut eum cognoscam 
et perfecte intelll^am" /Liber de modo bene vi- 
vendi"Jligne id.kiad. Tóm. 184 l.p. 1221 D.l./

2. "hogy őtet megismerjem ésjmegismervén szeressem" 
/Érseku.jvárl-k. 240a 1./

3 . Pusch 0. szerint a fordítokmás-más szöveget Is 
használtak.

zt.



tója a M tenere aap lent lám11 szókapcsolatot "békességöt 
tartanunk"-kai.1 Á "sapientia" magyar megfelelője az 
ő nyelvérzékében az "Ignorantla-elv" hatása alatt már 
nyilván annyira rosszalló jelentésűvé vált, hogy ami
kor kifejezetten jó jelentésszlnezetü szóbal akarta 
azt magyarázni, megfelelőbbnek találta a tartalmilag 
ugyan eltérőbb, de hangulatilag a "sapientia" szaval 
teljesen megegyező "békesség" szót. Ha most már ezek 
alapján feltehetjük azt, hogy az "Ignorantia-elvnek" 
olyan hatása volt kódexeink fordítóira, hogy nyelv- 
használatukban az ember értelmiségére vonatkozó sza
vaknak rosszalló jelentése kezdett kifejlődni, felte
hető, hogy fentebb Idézett magyar példáinkban, hol a 
"bölcs", stb. szavak az "erkölcsi jó" egy faját je
lentették, szintén az "ignorantia-elv" haátsa alatt 
kezdett kifejlődni ez uj jelentésük. Az "Ignorantia- 
elvnek" itt az a hatása lehetett, hogy szükségessé 
tehette az idézett szavak jó értelmének a megmenté
sét. Ez pedig csak úgy törtónehetett meg, hogy a 
nyelvnek az illető fogalmak tartalmi jegyeiből kellett
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többet-kevesebbet feláldoznia.
De még ha Így, közvetett utón nem is sikerült vol

na bebizonyítani azt, hogy az "ignorantia-elv" annyi
ra hatott kódexeink fordítóinak a világnézetére és 
gondolkozásmódjára, hogy nyelvhasználatukban jelen
tésváltozást idézett elő - azt talán mégis si
került bemutatnunk, hogy a "szeress-nem-tudni"-elv 
az ember értelmiségére vonatkozó szavaknál egyes szö
vegeink fordítóinak nyelvhasználatában fogalomzavart 
okozett. Ez pedig azt jelenti, hogy kolostori fordí
tóink és másolóink nem csupán érdeklődtek az "imitatio 
Christi" eszméi iránt, hanem ezeket magukévá is tet
ték. Világnézetük, műveltségűk kialakításában a "doc- 
ta ignorantia" gondolata is szerepet játszott, s Így 
igen nagy a valószínűsége annak, hogy a magyar kolos
toriakéi is részt vettek - egyesek feltehetőleg ak
tive is - a későközépkori misztika szellemáramlatában.

A misztika, mint az érzelem vallásossága, nem mint 
vallásos lelkesedés jelentkezik kódexeinkben, hanem

1. Lobkov/itz-k. 58 1 . Kempls; Imit. Chr.1.22.
Idézi Miklós R. i.ra. 30 1.
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ide már csak úgy jutott el, mint egyjfajta érzelmes 
vallásosság, mely egy szentimentális életérzés felé 
közeledik, s az emberi értelemmel szemben tagadólagos 
álláspontot foglal el.

Az értelem tagadása annak a beismerése, hogy az 
ész és az értelem birodalma nem két egybeeső kör, ha
nem egymástól független terület.^ Eszel a gondolattal 
a középkorvégi egyház lemondott arról a jogáról, hogy 
a tudás, a tudomány fölött ellenőrzést gyakorolhas
son, azt saját céljai szolgálatába állítsa. A fejlő
dés iránya csakugyan az is, hogy a későközépkor elő
készítésére az újkorban a filozófia megszűnik "ancil
la theologiae" lenni, sőt egyre növekvő hatalmát meg
kísérli az egyház ellen is kihasználni. Az egyház bem 

l tudott e világi tudománnyal szemben megfelelően magas
színvonalú egyházi tudományt állítani, hiszen az ér-

! ' '   1
j; telem tagadásával a vallás maga mondta ki az itéle-
j te.t a szolgálatában álló skolasztika felett.

1. V.ö. Stadelmann l.m. 31 1.
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Összefoglalás és kitekintés.

Ha csak futólagosán végigtekintenénk azoknak a 
misztikusoknak a nevein, akiknek a müveiből középkor
végi kódexeinkben magyar fordítások vannak, s e nevek
ből akarnánk következtetni kódexirodalmunk misztikád 
jának a jellegére, azt mondhatnánk, hogy kódexirodal
munk áttekintést ad a középkor egész nagy vallásos 
mozgalmáról. Találkoztunk Claivauxl Bernát /1091-1153/, 
Bonaventura /1221-1274/, hudolphus de Saxonla /megh. 
1340 után/, Seuse Henrik /1295-1366/ és Kempis Tamás 1 
/megh. 1471/ müveiből való fordításokkal, Assisi Szt. 
Ferenc /1182-1226/ és Slenflal Katalin /1347-13B0/ le
gendáival. - A XII.század elejétől a XV. század máso
dok feléig játszott a misztika döntő szerepet a nyu
gateurópai szellemi életben, s mind e négy évszázad 
szellemi termékéből megőrzött valamit számunkra kó
dexirodalmunk.

Ha azonban kódexeinknek a misztikával kapcsolatba
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hozható szövegelt tartalom szempontjából vizsgáljuk, 
s az ezeket együttvéve meghatározó szellemi állásfog
lalást akarjuk tisztázni, mégis csak azt kell monda
nunk, hogy kódexeink misztikus szövegeiben tipikusan 
csak a későközépkori vallásosság nyilvánul meg. Kó
dexeink fordítói a középkor korábbi századaiban élt 
misztikusok müveiből is csak azt választották ki, ami 
összhangban volt az ő későközépkori műveltségűkkel, 
vllágnézetükke1.

Mielőtt még egyszer végigtekintenénk kódexeink 
misztikus szövegeinek azokon a már kifejezett tartal
mi jegyein, melyekből e tételt levonhattuk, meg kell 
jegyeznünk, hogy kódexirodalmunk misztikus szövegei
nek e "későközépkori" jellegét számunkra nemcsak az 
adja meg, hogy e szövegekben megnyilvánuló világné
zet nagyjából megegyezik a nyugati "későközépkor!" 
világnézettel - későközépkoron a XIV. század második 
felét és a XV. századot értem - í han^e)sokkal inkább 
az, hogy a szövegeinkben megnyilatkozó világnézet ön
magában is elárulja, hogy egy kultúra-váltó kor tenné-
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ke. A középkor alkonya egyszersmind az újkor hajnala 
Is. Kódexirodalmunknak a misztikával kapcsolatba hoz
ható szövegeit kétség kívül a középkor érzésvilága és 
gondolkozásmódja termelte ki, de egy részüket már úgy, 
mint bomlási terméket, mely tápanyagul szolgált egy 
uj kor, egy uj szellemiség kialakulása számára. Ve
gyük most már ezt a szempontot alapul, s vegyük sorba 
kódexirodalmunk misztikájának jellemző sajátságait 
aszerint, hogy melyek vitték végig a középkori szel
lem egy megnyilvánulását annyira, hogy bennük a kö
zépkori szellem mintegy zsákutcába jutott, s melyek 
engednek kitekintést az újkor szellemi világa felé.

Lássuk először, hogy kódexirodalmunk misztikájának 
milyen jellemvonásaira mondhatjuk ezt, hogy úgy tűn
nek fel, mintha a középkori szellem utolsó megnyilvá
nulásai lennénekl

Ha a kolostori Irodalmunkban jelentkező misztikát 
egészében vesszük, mindjárt az az eklekticizmus tűnik 
szemünkbe, amelyik a kultúrák hanyatlásának kísérője



218

lensége szokott lenni.^ A misztika eszméjének, mikor 
ez hazánkban a kolostori műveltség szerves része lett, 
nem volt már meg az az ereje, hogy önálló alkotásra 
késztessen. Kolostori irodalmunk misztikája teljes e- 
gészében átvétel, "nem kitalálás, hanem megtalálás" 
Átvétel ez a misztika, mégpedig irodalmi elsajátítás, 
és nem életformáié erő átvétele volt. Tudomásunk sze
rint nem a misztika hozta létre a XV. század utolsó 
évtizedeinek kolostori reformját!, hanem ellenkező
leg a kolostori reformok eredményeképpen keletkezett 
egy kódex-irodaiam, amelyikbe a misztika is felvételt 
talált."5 A misztikának tehát nálunk nem volt már szer
zetesi reformokat létrehozó ereje, mint volt pl. Clalr- 
vauxl Bernét, vagy Assisi Ferenc misztikájának.

Harmadik általános jellemvonása kolostori irodal-
1. V.ö. pl. a hellénizmus korának az eklekticizmu

sát. Alkotás helyett gyűjtés /alexandriai na^y 
könyvtár/, eredeti gondolatok helyett magyara- 
zás /grammatika/, önálló filozófiai módszerek 
helyett synkretizmus /ujplatonizmus/.

2. Turóczl-Trostler J.:Entwlcklungsgang dér ung. 
hit. 1.19 1.

3. Horváth J. A magy. Írod. müv. kezdetei 111-125 
1.
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műnk misztikájának, hogy könnyebben elérhető célokat 
tűz maga elé, mint az ereje teljességében megnyilvánu
ló misztika. Megelégszik tomboló szenvedélyek helyett 
érzelmességgel, szertelen metafizikai spekulációk he
lyett erkölcsi elvek hangoztatásával, s ami a legfon
tosabb: az Istennel való egyesülés élménye helyett, 
egy sokkal kisebb élmény, Krisztus szenvedéstörténeté
nek az átélése áll vallásossága középpontjában. Mind
ez a misztika szellemáramlatának ellanyhulását, ereje- 
vesztását s a középkori formák haldoklását jelenti.

A "misztikus ut" folyamatának áttekintésénél lát
tuk, hogy kódexeink szövegei milyen rendkívül nagy je
lentőséget tulajdonítanak az alázatosság erényének. J. 
Hulzinga, holland kulturtőrténész a gőgöt és a kapzsi
ságot a régi és az újkor bünkként állítja szembe egy
mással. A gőg és fennhéjázás tipikusan a feudális és 
hierarchikus korok bűne, mikor ez folytonos tápanya- 

| got nyer térdreboruló kódolásokban, hűbéresek szolgá
lattételeiben, ünnepélyes tiszteletadásokban és a fe
je delmi pompában.1 Ez magyarázza meg, hogy kódexeink-
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ben oly sok Írás dicséri az alázatosságot, a gőg és 
a fennnéjázás ellentétét. Hiszen az erkölcsi tanítás 
orvosság akar lenni, s az aláza|0\tjsság hirdetésére ott j 
és akkor van szükség, ahol és amikor a fennhéjázás 
betegsége igen erős. kiég Bakócz Tamás egyéniségére, 
nagyravágyására, fermhéjázására és pompaszeretetéré 
gondolnunk, hogy megérthessük, miért foglal el olyan 
fontos helyet az alázatosság hangoztatása kolostori- 
irodalmunkban. De ha Igaza van Ilúlzlngának abban, 
hogy a fennhéjázás és a gőg a középkor, különösen a 
XIV és XV. század bűne, akkor az alázatosság /a gőg 
ellentéte/ oly nagy mértékben való kiemelése, mint 
azzal kódexirodalmunkban találkozunk, szintén erő
sen kötve van jelentkezése korához, a későközépkor
hoz, és ez uj társadalmi-és életformák jelentkezésé
vel feleslegessé válhatik.

Kódexeink passió-misztikájának fájdalom-vágya, 
ha ezt egy vallásos szubjektivizmus kifejezésének 
fogjuk fel - mint ezt tettük is - az újkor vallásos

ig J.Hulzinga: Helbst des Mittelalters 32 1.
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sága felé atal. De felfogható e szenvedésvágy úgy is, 
mint egy különös menekülés a szenvedésekkel tele élet
től. A szenvedés realitását úgy akarták kijátszani a 
kódexeink szenvedéseket kérő imáit olvasó szerzetesek, 
hogy a legnagyobb fájdalom elviselését, Krisztus kín
jait tűzték maguk elé ideális, elérhetetlen célul. Az 
életet a maga egész realitásában élő ember előtt a 
szenvedés nem lehet cél, hiszen a mindennapok megpró
báltatásában eleget szenved. Azok azonban, akik ez e- 
lől megfutnak, kárpótolva hiszik a szenvedést követe
lő életet azzal, hogy annak követelményét /ahelyett, 
hogy megadnák azt/ ideális céllá magasztos!!ják fel."*" 
Hogy kódexirodalmunk misztikájának jellemző sajátsága 
a mindennapi élettől, a zajos világtól való elfordulás,

1. Összehasonlítható ez a lélektani folyamat egy 
egészen mindennapi, szemünk előtt lejátszódó 
megfelelőjével. A serdülő gyermekeknek a fan
tasztikus regények /Verne, May, Jókai,^stb./ i- 
ránti érdeklődésére gondolok. A serdülő gyermek 
az élet mindinkább közeledő, durvának feltűnő 
valóságai elől az idealizált élet fantasztiku
mába menekül. Mennél kevésbbé mer élni, annál 
többet olvas, mert a valóságok gondolati átélé
se gyakran könnyebb és magasztósabbnak tűnik 
fel, mint a hétköznapi életbe való elmerülés.

Z-V
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arra nemcsak következtethetünk, hanem ezt számos pél
dával igazolhatjuk is. A Bod-kódex több mint felét az 
"embernek három fő ellenségé"-ről szóló elmélkedés te
szi ki. Ugyanez az elmélkedés megvan a Lobkowltz-kó- 
dexben is.^ Eszerint az elmélkedés szerint az "ember
nek első ellensége ez világ, ki szönétlen minket mag
osak és elhitet". "Kell azért mlnekenk ez világot el- 
távoztatnónk sok okért": az élet félelemmel teljes, 
nincs benne nyugalom, gonoszsággal van tele, ellensé
gességet szerez Isten és ember között, végül mert ha-

/ ✓ 2 zug az élet és "megvakltja embernek okosságát" . De
ugyancsak ez a élettől való elfordulás jellemzi azo
kat a szövegeket is, melyek a "szent fő jószágokat", 
vagyis a legnagyobb erényeket Írják le. A Hagyszomba
ti-kódex egyik szövege szerint például ha valaki alá
zatos penitenciát tart, jóakarat, szent szeretet van 
benne és áhitatos, vagy ha megtartja szerzetesi foga
dalmát, gyakran megellékezik Krisztus szenvedéseiről 
és a háborúságot békésen viseli el: "Istennek előtte

1. Lobkowltz-k. 265-308 1.
2. U.o. 265-256 1.
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igön kellemetos" lesz.^ E tanítás Is, mint látnivaló, 
az é letesz ént séget csupán a befelé fordulásban látja.
A világ megjavítása, a külső jócselekedetek szerinte 
nem cél. Számos hasonló példát sorolhatnánk fel, de 
e helyett idézzük Inkább Horváth János szép összefog
lalását kódexirodalmunk általános jellegéről: "A kül
ső, világi eseményektől távol, szinte a világ folyásá
tól függetlenül írták, olvasták e kegyes müveket, s 
e viszonylagos elszigeteltség teszi érthetővé, hogy 
éppen egy különben hanyatló korszak történetlapjait 
ékesítik." “Sziget, a békesség szigete volt maga az 
egész Irodalom, s csak azoké, kik a széles folyón, 
mely a békétlen, a profán,nagy világtól elválasztotta 
őket, visszafelé soha át nem keltek.M Ml e "sziget"- 
szerüségben, a világtól való elzárkózásban Is hanyat
lást látunk, nem ugyan a magyar irodalom fejlődéstör
ténete, hanem a középkori misztika szempontjából. U-

1. hagyszomba11-k . 307-314 1. Hasonló erényeket so
rol fel a Guary-k. "Hét szent jószág11-ról szóló 
szövege is /65 s köv.l./.

2. Horváth J. i.m. 111 és 112 1.
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taltunk már rá, hogy bár a misztika elméletileg bizo
nyos fokig passzív álláspontot foglal el a világgal 
szemben1, a nagy misztikusok kiváló gyakorlati embe
rek voltak. A ferencesek misztikájáról állapítja meg 
Troeltsch, hogy itt "az aszkézis nem csupán mórtifi
kké ló /S]éj dualista contemplatio, hanem a közösségért 
való pozitív munka, eszköz a "Corpus Christlanum" 
szolgálaátban" De maguk a magyar ferencesek és Do
monkos-rendiek is Igen eltértek eredeti élethlvatá-

1. Prohászka Lajos /A vándor és a bujdosó. Miner
va XI.évf. 237 1./ a misztika kulturellenessé
gét vagy legalább is a kultúra Iránti közömbös 
voltát a misztikusoknak adlalektlkus, az "ellen
mondások feszültségétől megtisztult lélekállapo- 
tával" magyarázza.

2. Emil Troeltsch: DIe Sozlal'lehren dér christll- 
chen Kirchen udd Gruppén /Ges.Schr.Bd. I. Tü-
bingen 1912/ 238 1. - V.ö. Wilhelm Genl_ beveze
tését a "Deutsche Mystikerbrlefe des Mittelal- 
ters" /München 1931/ c.kiadványhoz: "DIese Ek- 
statiker, Visináre, Süsser, Prediger und speku
latívon Philosophen erscheihen in lhren Brlefen 
als zielbewusste Organlsatocen, kluge Diplomá
ién, Kirchenfürsten, Ordenscbere, Reformern, 
Friedensstiftér, Laturforscher, Historiker und 
Maimer vor Fürstentronen". /XX.1./ L. mée Sta- 
delmann: Vöm Geist des ausgehenden Mittelalters. 
115 1. 1.jegyzet.
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suktól, mikor a tanítás és térítés helyett egy csu
pán önmagukba forduló, ön-javítást célul kitűző val
lásos eszmény szolgálatába állottak.

A középkori vallásos kultúra végét, lezárását je
lenti ez az állásfoglalás is, nemcsak azért, mert a 
következő /XVI. és XVII./ századok eszménye a harcos 
vallásosság, hanem azért Is, mert e világtól való el
zárkózással maga a középkori ember ismeri el eszmélnek 
csődjét: lelép az értük való küzdés színteréről és 
rezignáltén nézi uj eszme-világok, uj kultur-célok 
megszületését.

Mikor kódexeink misztikájáról, mint az érzelmes- 
ség és tudatlanság vallásáról szóltunk, rámutattunk 
arra, hogy a "docta ignorantia" elve hogyan teremt 
lehetőséget a világi bölcselkedés megindulsára, s egy
ben hogy mond ítéletet a vallás szolgálatában állóI
skolasztika felett. De nemcsak a tudatlanság, hanem 
az érzelmesség vallása is egy hanyatló kultúra ter
méke. A misztika életlehetőségét a középkorban éppen 
a benne rejlő nagy érzelmi erő biztosította. Á misz-
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tika régen a legnagyobb célokért küzdők vallása volt, 
kódexirodalmunk korában pedig már csak egy biztosnak 
látszó menedékhely az élet forgatagából félreállok 
számára. A misztika azáltal, hogy érzelmi erejéből 
vesztett, megakasztotta saját fejlődése lehetőségét. 
Mert ha egy érzelmi jellegű vallásosságban éppen az 
érzelem ereje kezd csökkenni, akkor ennek a vallásos
ságnak végül önmagában kell zátonyra jutnia. Hiszen 
lényeges vonása elvesztésével, a nagy érzelmekről va
ló lemondással a misztika éppen azt vesztette el, a- 
mi számára a további életlehetőséget biztosította vol
na. Hogy a fejlődés meg ne szakadjon, a vallásba uj 
erőknek kellett belekapcsolódniuk...

Mikor felsoroltuk kódexirodalmunk misztikájának 
azokat a jellemvonásait, melyek arra mutatnak, hogy 
e misztikával kapcsolatban lévő szövegek összegyűj
tőinek a világnézete és vallásossága a hanyatló kö
zépkorral együtt zsákutcába jutott, még nem merítet
tük ki sem kódexirodalmunk misztikájának, sem pedig 
e misztikát magáévá tevő közönség vallásos világnéze-
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tériek a jellemzését. Ha azt mondtuk kódéi:Irodalmunk 
vallásosságára, hogyjez Hanyatló misztika, ez a "Ha
nyatló" jelző csak arra akar utalni, hogy e vallásos
ságban a középkori formák már többé-kevésbbé kiélték 
magukat, de egyszersmind uj lehetőségeket Is horda
nak magukban: uj lehetőségeket uj formák számára.

Ha most kódexirodalmunk misztikájának e másik cso
portba osztható jellemvonásait vizsgáljuk, azokat, 
melyek mintegy átvezetnek bennünket az újkor szellemi 
világába, először is e misztika nemzeti nyelven irt 
müvekben való jelentkezése tűnik szemünkbe.

A középkori nyelvlogikák, "jelentéstanok" /tracta- 
tus de módIs slgnificandl/ a szót, természetesen a 

I latin szót, nem mint psychophlslkai egységet tárgyal
ták. Számukra a szó csak egy szempontból volt fontos: 
hogy az mit jelent és e mellett nem voltak tekintet
tel a szó hangalakjára, és még kevésbbé a szóhangulat 
ra. Érthető tehát, hogy a megmerevedett latin nyelv

1. M.Grabmann: Mittelalterlichés Geistesleben 117
1. /Kap. IV. Die Entwicklung dér mittelalter-
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miért felelt meg a skolasztika fogalmiságának a légj oh 
bán: nyilván azért, mert Itt a szó csakugyan csak egy 
fogalmat fejezett ki, s nem volt meg az a hangulati 
színezete, érzelmi tartalma, mint az anyanyelv sza
vainak. A vallásos-épületes iratok nyelve is megma
radhatott latinnak mindaddig, míg a vallásban nem 
az érzelem játszotta a legfontosabb szerepet. Az ér
zelem vallásossága, a misztika azonban fontossá tet
te a szóhangulatot és általában a nyelv érzelemkeltő 
erejét is. Ez az erő a latin nyelvben nem volt meg, 
vagy legalább is kevésbbé volt meg, mint a mindenna
pi használatban egyéni élménytartalommal is eltöltő
dött nyelvben. Ezért mikor a vallásos szövegek Írói 
- éppen a misztika hatásaként - elsősorban az olva

sók érzelmeire akartak hatni, az anyanyelvhez kellett 
fordulniuk. De maguk a misztikusok Is gyakran könnyeb
ben ki tudták fejezni magukat anyanyelvükön, A misz
tika ellensége az éles fogalomelhatárolásoknak, nem 
annyira az egyes létezőkről beszél, fontosabb szárná- 

lichen Spachloglk/.
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ra az egyedi léttel bíró dolgoknak az isteni egység 
által nyert értelme.1 Ezért maguk az Írók is néha szí
vesebben fordultak a nemzeti nyelvhez, mint a ponto
san elhatárolt fogalmakkal bíró latinhoz. De emellett 
- mint Bühler utal rá - fontos szerepe van a miszti

ka szubjeletIvitásáhak is a nemzeti nyelv előtérbe-ju
tásánál. A misztika vallásosságának elterjedése előtt 
ugyanis a kórusban zsolozsmázó apácák számára csak az 
volt a fontos, hogy illő áhítattal és szépen énekel
jék a himnuszokat vagy psalmusokat. Hogy megértettek- 
e minden latin szót belőle, az /^ELlékes volt számuk
ra. Azoknak az apácáknak azonban, akik magukévá tet
ték a misztika vallásosságát "be kellett hatolniuk a 
szavak értelmébe is, ha ki akarták meríteni a nem is 
annyira liturgikus, mint inkább szubjektlve 'épületes 
lelki gyakorlat élményértékét".^ E momentumokhoz já
rul még egy harmadik: az, hogy ha a misztika a laiku-

1. V.ö. Josef (mint: Mystlk /Mer keit-Stammler: Real- 
lexikon d.dt, Lit.-gesch. Berlin 1931 Bd.4./69a 
1.

2. J.Bühler: Das deutoche Geistesleben im Eittel- 
alter 49 1.
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lm sok körében, a bégina-házakban, vagy a szerzetbe lé
pő , latinul nem tudó barátok és apácák között is el 
akart terjedni az illető nemzet nyelvén kellett kö
zönségét eszméi számára meghódítania. nagyjából e 
három okra lehet visszavezetni azt a tényt, hogy a 
misztika nyugaton, de különösen fiámétországban - itt 
már a XIII. század első felétől kezdve1 - egy hatal
mas nemzeti nyelven irt kolostori irodalmat hozott 
létre.

E feltételek, már mint a misztika érzelem-vallá
sossága, szubjektivizmusa /erről még később is/ és 

| egy laikus tömegnek a szerzetbe lépése a XV. század 
végi, XVI. század eleji magyar kolostorok életében 
is jelentős tényezők voltak. Ezek alapján joggal kö
vetkeztethetjük, hogy kódexirodalmunknak ha nem Is 
létrejötte, de magyar-nyelvűsége kapcsolatban lehet 
ez irodalom misztikájával, líem akarjuk kódexirodal-

1. Az első német misztikus müvet a legnagyobb né
met apácamisztikus, láechthlld von Uagdeburg 
/ffiegh. 1293 körül/ irta; elme: "Das fliessende 
Llcht dér Gottheit" .2. Thienemann T. Városi élet a magyar középkorban 
/Minerva II. 1923 évf./ 65 1 . _______________



231.

műnk magyar nyelvűségét egyedül a misztika eredményé
nek tulajdonítani, de mint egy belső magyarázó elvnek, I 
joggal jelentőséget tulajdoníthatunk ennek is. - Ezzel 
azfö̂ lán megtaláltuk azt az első szálat, amelyik a m@4Jz- i 
tlka vallásosságából az újkorba - elsősorban a prő
té stánt izmus nemzeti nyelvű vallása és irodalma felé - 
vezet.

A Ludolphus de Saxonla latin eredetijéből fordított, 
Srsekujvárl-kódexbell imákkal, s egy részben Bonaven- 

í túrából átdolgozott passió-szövegünkkel /Lobkowitz- 
és Debreceni-kódex/ kapcsolatban már utaltunk a misz
tika, közelebbről kódexirodalmunk misztikájának a 
szubjektivizmusára. Láttuk, hogy a szenvedés-vágyat 
tartalmazó szövegeink is kapcsolatba hozhatók a szub
jektív vallásossággal. Rámutattunk arra is, hogy egy 
egyéni élményt célul kitűző vallásosság - kódexiro
dalmunk passió-misztikája - miképpen válhatott uj 
formák előkészítőjévé azáltal, hogy egyrészt az egyé
ni élmény hangsúlyozásával lehetővé tette a hagyomá
nyokhoz kötött gondolkodásmódtól való eltávolodást,

Zi.
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másrészt pedig az élmény hangsúlyozásával megnyithat
ta a tapasztalatokból kiinduló gondolkozásmód előtt 
az utat. De még talán fontosabb és konkretebb ered
ménye a misztika szubjektivizmusának az, hogy előké
szítőjévé vált a reformációnak. Azáltal, hogy a val
lásosság egy egyéni élményben - ha a passió contemp- 
lativ átélésben is - csúcsosodik ki, az egyénnek Is
tenhez való viszonya az egyén magánügyévé válik. Ezt 
az élményt nem élheti át helyette senki, s ennél az 
élménynél az egyház közvetítő szerepe is felesleges
sé válik, A misztika szubjektivizmusának ez a követ
kezetes végiggondoltsága, mely az egyházi tanokkal 
való nyílt szembeszállásra vezetett volna, természe
tesen nincsen meg kódexirodalmunkban, de megvannak 
ez Meretnek” állásiogalásnak a gyökerei. A misztika 
szubjektivizmusa Németországban már a XIV. század 
közepén eretnek-mozgalmakba torkollott. Laikus körök 
elszakadtak a papi vezetéstől, nem törődtek az egyház 
dogmáival, úgy gondolták, hogy érzéseik jámborsága 
és istenes életre való törekvésük inkább biztosítja
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számukra az üdvösséget, mint a római egyház közvetí
tő szerepe és egész "üdv — intézménye".^ Kódexeinkben 
a misztika szubjektivizmusa nem vezetett ilyen 
"eretnek"-mozgalmakhoz, egyrészt mert az egyház e 
szubjektivizmust saját keretein belül le tudta vezet
ni, másrészt mert nálunk a misztika szubjektivizmusa

' , , jigen későn, csak a reformáció hajnalán jelentkezett
s igy a szubjektív vallásosság eredményei egyenesen
a protestantizmus felfogásába torkolhattak.

E szubjektivizmus az egyház keretein belül is
I

megmaradhatott, ha az egyház vallásos objektivizmu- 
sát nem vetette el. Ez esetben csupán abban nyilat
kozott meg, hogy a sákramentumoknak nem ez egyéntől 
független üdv-közvetltő értékét hangsúlyozta, nem az 
11 opus operatum"-ot, a szentségvételt mint olyat, ha
nem a szentségvételnél tanúsított szubjektív maga
tartást, az "opus operendűm"-ot.2 Az Srsekujvárl-kó- 
dex compilátora /Sövényházi Márta/ például a töre
delmes szívről, gyónásról, böjtről, alamizsnáról és

1. V.ö. J.Bühler i.m. 50.1.; W .Stammler: Von dér 
Mystik zum Barokk. 1 1.



Imádságról szóló elmélkedés után egy olyan tanítás- 
szöveget másolt a kódexbe, mely kiemeli, hogy "kettő 
vagyon, ki embernek bizodalmat ád idvességéről mind 
életében, mind halálának idején: első szeretet, más 
a lelkiismeret tisztasága.11 ̂  Ugyanez a szöveg hang
súlyozza, hogy "minden szentség nálad lehet, de azért 
gonosz lehetsz és kárhozhatol, de az szeretettel

1/szubjektív érzés!/ gonosz nem (e'yhetsz, sem nem kár- j 
hozhatol"

Az egyház Ily módon levetethette és saját céljai 
szolgálatában hasznosíthatta a misztika szubjekti
vizmusát, azonban a reformációt, azt a nagy vallásos 
mozgalmat, mely törhetetlen meggyőződéssel hirdette, 
hogy a hit, az embernek Istennel való személyes vi
szonya a vallás lényege, már nem akadályozhatta meg, 
és annak sem állhatott útjába, hogy a mtsztikajszub- 
jektivizmusa előkészítse a reformáció egyes,később 
az evangélium tételeivel megalapozandó tanát.

2. J.Bühler i.m. 49 1.
1. Érsekujvárl-k. 541b 1. /"A lelkiismeretről"/
2. U.o.
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Kevesebb szövegünk szól róla a szubjektivizmus
nál elszigeteltebben is jelentkezik kódexirodalmunk
ban az a gondolat, mely bizonyos mértékben szintén 
a misztika vívmánya,^ s melyet ugyancsak a protestán-
tizmus fog majd erőteljesebben hangsúlyozni és dogma-'
jává termi: a hit által való megigazulás gondolata.
A Székelyudvarhely1-kódex egy halálról szóló elmél
kedése arra tanltja olvasóit, hogy a haldoklónak o~ 
lyan kérdéseket tegyenek fel, melyekből kitetszik, 
hogy az illető "az üdvözölendőknek számi közül való- 
e"& A hatodik ilyen kérdés: hiszi-e, hogy "mehessen 
az Örök életre: nem az ő tulajdon érdemeiért, de csu
pa csak az édes Jézus Krisztusnak kánjának érdemé
nek miatta?" Ha a haldokló Igenlő választ ad:"tahát 
üdvösségnek jegye". Épp Ily félreérthetetlenül eme
li ki a Nagyszombat1-kódex egyik tanítása is a hit 
üdvözítő voltát: "Mikoron ember igaz hitbe nincsen, 
akármene /a.m. akármennyi/ jót tegyen, semmit örök 
üdvösségre nem használ"

1. W . Stamraler l.m. 3-4 1.
2. Székelyudvarhely1-k. 292 1.
3» nagyszombat1-k. 306. 1.
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Hogy a hit által való meglgazulás gondolata és a 
misztika vallásossága közti összefüggést megérthes
sük, újra emlékezetünkbe kell idéznünk kódexirodal
munk misztikájának azt a sajátságát, hogy e vallásos
ságnak lényeges jegye a világtól való elzárkózás és 
■ ennek következménye, a befeléforaulás. A “misztikus 
ut" tárgyalásával kpcsólatbán megemlékeztünk a misz
tika erkölcstanáról is. Kiemeltük, hogy a misztiku
sok - különösen pl. Eckhart mester - a külső jócse- 
lekedetknél előbbre helyezik, fontosabbnak tartják 
a lélekben való megváltozást. A misztika egyik faj
tája, az amelyik a katolikus vallással szemben már 
eretnekségnek mondható, az alamizsnaadást, misehall
gatást, böjtölést stb. teljesen feleslegesnek is tart-; 
ja, mert "semmit sem használ a léleknek".^ Eddig - 
mint láttuk - nem megy el a mi kódexirodalmunk misz
tikája, de a léleknek, a hivő léleknek az elsőbbsé
gét számos szövegünk kiemeli a külső jócselekedetek

1. hlmburger Chronik 1388-ból. Idézi aT.Stammler
i.rn. 1 1.
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rovására."̂ " Ha most már erre a gondolatra nagyobb 
hangsúly kerül, s a külső cselekedetek sem vesztik 
el értéküket, csak érdem-szerző jelentőségük vész 
el és úgy fogják fel őket, mint "az igaz hit által

OKrisztusba oltott" ember hitének "jó gyümölcseit",^ 
de a fontos mégis a"lelki jómivelködet" marad: akkor 
már kialakult a protestáns egyházak fontos tétele: 
az egyedül igaz hit által való üdvözülés gondolata. 
Mint láttuk, e gondolat előkészítése megvan, sőt két 
esetben határozott kifejezése is belekerült középkor- 
végi kolostori irodalmunkba.

Azzal a felfogással, mely szerint az embert nem 
üdvözíthetik a külső cselekedetek, szoros kpcsolat- 
ban van az a mély bűntudat, mely kódexeink (grê több 
imájának,3 de néhány elmélkedő-tanitó szövegének is

1* A Debrecenl-k. egy Kempis "imltatio Christl-jé- 
ből fordított szövege "az lelki jómivelködetök"- 
ről is tud. Ha ezekre adod magadat - tanítja a 
szöveg - "kétségnekil meglátod Istennek orszá
gát tereád szállania*. /284 1,/

2. V.ö. Heldelbergl-káté /megjelent 1563/ 64 kérdé
sét- •

3. 0-orzó Gellert /Ráday Pál imádságai. írod.-tort. 
Közi. 1915 évf. 156 1./ is utal egy Gyöngyösl- 
/28 1./ és egy Cech-kódexbell /67 és köv.l./ 1-



alaphangja. E bűntudat kifejezése leginkább hempis 
"imitat io- jából fordított szövegeinkben van meg. Á 
Lobkovritz-kódexbell "Űlvastatik ett az Írás az emböri 
gyarlóságnak, nyavalyásságnak meggondolásárul" cim- 
közleményü fejezet emelkedik ki különösen ebből a 
szempontból.^ "Gyarló és nyavalyás" emberről, "embö
ri rothadatosságról"-ról, "nyavalyás, eltorhadandó 
élét"-ről beszél. De a hobkov/ltz-kódex más fejezete
it is jellemzi e hangnem: "En vagyok szegén te szol
gád, és elvetett férög, naggyal Inkább utálatos, hogy 
nem mint én magam tudnám és merészkedném mondanom... 
Semmi nem vagyok én. Semmit nem vallók, nem bírok és 
emmagamtul semmit sem tehetek".^ Az Srsekujvári-kó
dex tanításai közül is kiválik egy, a penitenciáról 
szóló, ebből a szempontból.3 Es jellemző:; hogy a ta
nítások különbben döcögős és fölöttébb prózai nyelve

mára, "mely az egyéni érdemtelenség végleges 
kiélezésével s a krisztusi érdemek közbeveté
sében való bizakodás rendithetetlenségével, ki
fejezés tekintetében megközelíti a későbbi pro
testáns felfogást."

1. Lobkov/ltz-k. 52-61 1.
2. t/.o. 102 1.
3. Érsekújvár1-k. 170-177 1.
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itt szinte költői magaslatra emelkedik. Érzik fá^^or- 
dltó itt nem egy számára közömbös szöveget dolgozott 
át magyarra, hanem a felkiáltásokkal, lírai kitöré
sekkel színezett tanítás megfelelt az ő érzelem és 
gondolatvilágának is. Mindez arra utal, hogy a későb
bi , XVI. századi protestáns irodaiam bűnbánatiul tel
jes költészetének /Balassa!/, de magának a protes
tantizmusnak az emberi cselekedetek teljes érdemet- 
lenségéről alkotott felfogásának is bizonyos fokig 
megvannak az előzményei kódexirodalmunkban. E mély 
bűntudatnak azonban - mint a misztika lényegéenk 
tisztázásnál utaltunk rá - a tulajdonképpeni misz
tikához nem sok köze van. Hiszen a misztika felfog
ható olyan vallásosságnak is, mely az emberi bűntu
dat lehető teljes kikapcsolására töekszik. De annak 
a misztikának a keretébe, mely kódexirodalmunkban 
jelentkezik, szervesen beletartozik a bűnbánat hang
ja. Az emberi értéktelenség hangsúlyozása ugyanis 
értelmezhető úgy is, mint az Isten előtt való alá
zatosságnak konkretizálása. Arra pedig, hogy kódex
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irodalmunk misztikájának igen fontos jegye az aláza
tosság törvényének a kiemelés, már többször utaltunk.

A misztikához ugyan semmi köze nincsen, de ha már 
arról van szó, hogy kódexirodalmunk egyes szövegei
nek a vallásos magatartása mennyiben válhatott a pro
testantizmus előkészítőjévé, érdekes azt is megjegyez
ni, hogy középkorvégi kolostori irodalmunk közönsége 
előtt még a predestináció gondolata sem lehetett e- 
gészen ismeretlen. “Keressétek az édes TJr Istent 
mindeneknek fölötte - tanítja az Krsekujvári-kódex 
isteni szeretetről szóló szövege - mert ő titeket vá
lasztott idvességre ez világnak kezdetinek előtte.,'1

Kódexirodalmunk misztikájának nemzeti nyelvűsége, 
szubjektivizmusa, a hit egyedül üdvözítő voltának a 
tanítása, továbbá a misztikával kapcsolatban levő 
szövegeinkben jelentkező mély bűntudat azok a gon
dolati szálak, melyek későközépkori kolostoraink 
vallásosságától mintegy átvezetnek bennünket a refor
máció, a protestantizmus gondolatvilágába. Ezeknek

1. Érsekújvár 1-k. 238 l.^>OM,qua ipse te elegit
ante saecula" /Klgne id.klad. Tóm. 184-.1221D 1./
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& szálaknak a meghúzásával azonban még korántsem me- 
ritettük ki kódexirodalmunk misztikájának abból a 
szempontból való jellemzését, hogy az mennyire enged 
kitekintést következő korok vallásossága felé. Mert 
amennyire a kódexirodalmunkban jelentkező misztikus 
vallásosság az előbb említett szempontokból felfog
ható a magyar protestantizmus előkészítőjének, más 
szempontból, ugyanannyira, vagy még inkább felfogha
tó a magyar ellenreformáclós katolicizmus szellemi 
kiindulópontjának is.

Kódexirodalmunk misztikájának megítélésénél ugyan
is nem szabad szem elől tévesztenünk azt a tényt, 
hogy minden misztikus áramlat vallásos elmélyülést 
vont maga után következményül.^ Kódexirodalmunkból a 
tulajdonképpeni misztika, az amelyik az emberi énnek 
az Istenbe való teljes feladását hirdeti, hiányzik.

/Kivételt ez alól csak az Krsekujvár1-kódexbe11 Sien- 
nai Szt.Katalin-legenda, s néhány Istennel való egye-

1. V.ö. J.Bühler: Das deutsche Geistieben lm Mit- 
telalter 48 1.$ Szelényi 0.: A misztika lénye
ge és jelentősége 19 1.; Jancsi L.A misztikus 
intuíció 63 és 102 1.
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3ülésre felszólító szövegrészlet alkot. Ez utóbbiak
ról azonban megállapítottuk, hogy ezeknek sem Igen le
hetett a reális vallásosság szempontjából értékük, s 
csupán arra utalnak, hogy a misztika frazeológiája kó
dexirodalmunk korában még élt. De ha ez a tulajdonkép- 
penl, "virágzó” misztika hiányzik Is kódexeink (bzövo- 
golbőj), megvan bennük a misztika vallásosságának szá
mos következménye, és megvan bennük egy - mondhatnánk 
- "lefokozódott” misztika, melynek célja nem az Is

tennel való egyesülés élménye, hanem a vallásosságnak 
passló-éményekben való feloldódása és tisz^n érzelmi 
térre való terelése. Ha azonban egy vallásosságban az 
üres formalizmusok helyett az élményszerűség láp elő
térbe, (éQjgyen az a vallásos élmény bármilyen természe
tű is, éppen mivel az Istennek lélekben való Imádását 
vonja maga után, feltétlenül magasabbrendü és mélyebb, 
mint egy olyan vallásosság, mely megelégszik az egy
ház által előirt szabályok és formulák megtartásával. 
Ez kódexirodalmunk misztikával kapcsolatos szövegel
nek is az egyháztörténet szempontjából legnagyobb ér-
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tökük. A középkori egyháznak - mint már utaltunk rá - 
sikerült - legalább részben - saját keretein belül 
levezetni a misztikának a vallásosságot szubjektív

misztika vallásosságának csak egyes eredményei szivá
rogtak át a protestantizmusba. Maga a középkori misz
tika azonban egészben véve nem lépte túl az egyház 
által megvont határokat, de még elmélyítette, lelkib
bé és személyibbé tette az egyház által képviselt ad
digi vallásosságát. Ezért azután, mikor a protestan
tizmus egyre fenyegetőbbé való terjedése a katolikus 
reakciót életre hívta, az az evangélium tiszta keresz
tyéni eszméit valló protestantizmussal nem állítha
tott szembe egy üres formalizmust, hanem - legalább 
részben - vissza kellett térnie a misztikusok vallá
sosságához , s abból Kellett emelnie azt, ami abban 
nem volt időhöz kötött jelenség, s a nagy tömegek szá
mára is megfelelőnek bizonyult. S ez a vallásosságnak 
épp az a lelkigyakorlat-szerű elmélyítése volt, raely- 
lyel legtisztábban kódexeink pássió-szövegeiben ta

élménnye tefő erejét, s ezáltal elérte azt, hogy a



lálkoztunk. Mint már utaltunk rá, több passió-szöve
günk fontosabbnak tartja a szenvedéstörténét objektív 
tényeinek elmondásánál azt a belső, lelki történést, 
amit a passió fölött való elmélkedés, a passió-szöve
gek olvasása vagy hallgatása az elmélkedőbői kivált. 
"Ugyanazon módja ez az élményszerü elmélyítésnek - Ír
ja Horváth János is - melyhez később hoyola Ignác tért 
vissza lelki gyakorlataival".^ Kern véletlen az sem, 
hogy Kempls "Imltatio Christi"-jét, amelyikből hét 
kódexünkben is van fordításrészlet f  éppen Pázmány 
Péter, az ellenreformáció magyarországi vezére fordí
totta le először teljes egészében nyelvünkre.

Kódexirodalmunk misztikája azonban nemcsak a refor
máció, és a katolicizmus uj utal felé enged a közép
kor világából kitekintést, hanem - mint annak idején 
bővebben megemlékeztünk róla - bizonyos tekintetben 
a renaissance felé is. Az európai emberiség ujkor-ele-

1. Horváth J. lm. 176 1.
2. Miklós R. /A Krisztus Követése magyar fordítá

sai 24-27 1./ a következő kódexeket sorolja fel: 
Lobkowltz /31-32, 35-48, 52-59, 61-65, 68-76 , 
86-97, 99-100, 322-324 1./, Lázár /119-138, 194- 
198, 238-299 1./, Debreceni /238-24Ő, 275-296 1./
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ji nagy 11 újjászületés*-gondolata vallásos Indíttatá
sokra megy vissza. A vallásos *rinascita* apostolai 
Flóréi Joachlm és Assisi Ferenc voltak. Assisi Ferenc 
életének legendája pedig három kódexünkben is megvan.
A Virgínla-kódexbelln, meg Seuse-fordításunk természet 
leiró részletén megismertük a misztikának azt a faját, 
melyet természetmlsztlkának neveznek, s mely az em
bert körülvevő természeti világ felfedezésével lehe
tővé tette egy olyan gondolkozásmód kialakulsát, mely
nek középpontjában már nem Isten, hanem az ember és 
a természet áll. De a metafizikai spekulációkról va
ló lemondással, s ehelyett egy bizonyos valóságok-fe- 
lé fordulással, amit passió-szövegeink realizmusának 
neveztünk, más szövegeinkben is találkoztunk. Ez, meg 
magának a misztika vallásosságának "tapasztalati”-jel
lege előkészítője, távoli szellemi elődje a renalssan-

S ce természeti vilgg felé fordulásának.

Azt mondottuk fentebb, hogy kódexirodalmunk mlsz
íjadon /7-8 1./, Veszprémi /132-134 1 
27 1./, Guary /133-134 1./ / ./, Bőd /26-
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tikája önmagában véve is a hanyatlás jeleit mutatja: 
egyes jellemvonásai egy felbomlásban levő világnéze
ti rendszerre utalnak, mások viszont már újkori jelen 
ségek csiráit hordják magukban. De lehetetlen rá nem 
mutatnunk arra is, hogy kódexirodalmunk misztikája, 
vagyis az a világnézet, mely a misztikával kapcsolat
ban levő szövegek kiválogatásában megnyilatkozott, 
feltűnő hasonlóságot mutat egy főleg a nyugati álla
mokban, elsősorban Hollandiában, de Francia- és német 
országban Is elterjedt későközépkori vallásos Irány
zattal.

J.Hulzlnga, a középkorvégi kultúrtörténet nagy bú
vára "Herbst des Mlttelalters” c. müve •'Religiőse Er- 
regung und Phantasie1' c. fejezetében a kor /XIV, XV. 
század/két vallásos irányzatát különbözteti meg. Az 
egyik szertelen lelkesedésben, féktelen érzelmi ki
törésekben, a másik a világtól való elzárkózásban, 
szándékos tudatlanságban, jámbor kegyességben nyil
vánult meg. Ez utóbbi vallásos Irányzat "devotio mo- 
dernaM néven vált Ismeretessé. E vallásosság azoknak
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a "pietista" körében alakult ki, akik magukat tuda
tában léve újító voltuknak, modern, korszerű jámbo
roknak mondták.^ Társasági formájuk az érzelmes szel
lemi közösség volt, csendes Intimitás egyszerű embe
rek ás asszonyok között, akik megcsodálták Kenpls Ta
másnak a világban való járatlanságát s egy wlndesheimi 
priort tiszteletadó melléknévvel "Kem-tudom János"- 
nak hívtak, A maguk világán kívül nem Ismertek más 
világot. Azáltal tisztították meg magukat, hogy a go- 
noszt kizárták körükből.^ A misztika szélsőséges Irány■ 
zatával, melyből az ő életformájuk is kinőtt, nagyobb
részt szakítottak s ezzel elejét vették annak Is, hogy 
az egyház mozgalmukat ”eretnek" jelzővel bélyegez
hesse meg. A németalföldi "korszerű jámborok" vallá
sosságát - Huizlnga szerint - praktikus erkölcsióág 
és bizonyos józanság jellemzi. De sokra becsülték a 
szívből fakadó gyengédséget is és a Krisztus szenve-

1. J.Huizlnga: Herbst des Eittelalters 275 1. - A 
"Devotio moderna" megalapítója a flamand Johan- 
nes Ruvsbroeck /1295-1561/. Az ő és a vezetése 
alatt álló groenendaeli társaság hatása alatt 
szervezte meg Geert Grcot /me/~h. 1384/ és Flo- 
rens Radewljns /megh. 1400/ azt a társas formát
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elésein való elmélkedések által előhívott jámbor köny- 
ny eket.
ÓY. Stadelmann "Vöm Geist des ausgehenden Hlttelalters" 
c. munkájában a "devotlo moderna"-ban megnyilvánuló 
rezignációt emeli ki. A"korszerű, jámborok" csalódtak 
az életben és ezért fordultak el tőla. Az Igazságért 
való küzdésről eleve lemondtak, s a "bölcs tudatlan^ 
ságban", a “docta lgnorant!a"-ban látták szellemi 
fejlődésük céljátMisztikájuk szem előtt tartotta 
a reális lehetőségeket, metafizikai spekulációktól ó- 
vakodtak, s tanaikat nem s&ját vallásos tapasztalatuk
ra építették fel, hanem hitelesnek elismert források* 
bői indultak ki. Misztikájukat - Stadelmann szerint - 
az átéltség hiánya jellemzi, s az, hogy a misztika 
náluk tisztán csak ilodalmi jelenség volt.3 "Erkölcsi

/"Dle Brúder des gemelnsamen Lebens" és "blndes 
heimer Kong re gat ion11/, mely a "devotlo moderná"■ 
t kifejlesztette es széles körben elterjesztet
te. V.ö. J.Qulnt: Mystik 85a l.;u.I. irodalom 
is.

2. HuÍzInga i.m. 277 1.
1. U.o. 277-279 1.
2. R.Stadelmann: Vöm Gelst des ausgehenden Mittel- 

alters 74-79 1.
3. Stadelmann i.m. 104-106 1.
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érzelmes, terméketlen-passiv, korlátozott-negatÍv 
vallásosság” volt ez.^

Azokat a kultúrtörténeti szálakat, melyek a "devo
tlo moderna"-t középkorvégi magyar kolostoraink val
lásosságával összekötik, nem lehet feladatunk felfej
teni. Elég ha utalunk arra, hogy - Stadelmann szerint 
- a 11 devotlo moderna" is kolostori reformok követ

kezménye,^ éppúgy mint - Horváth János megállapítása 
szerint - a ml későközépkori kódexirodalmunk is. kém 
lehetetlen az sem, hogy középkorvégi kolostoraink 
vallásossága tudatos 11 modern jámborság” volt. Ráskai 
Lea, a Domonkos-kódex másolója 1517-ben feljegyezte, 
hogy "ezen esztendőben halának meg az vén sororok, 
Legéndy Kató asszony, mind az többi”. Horváth János 
szetlnt ezek "nem csupán elöregedett apácák voltak, 
hanem utolsó maradványai egy korábbi, még a reform 
előtt beöltözött apáca-típusnak."  ̂Ha e két apáca- 
tipus megkülönböztetése szokásos volt, valószínű,

1. StadeImann I.m. 113 1.
2. U.o. 110 1.
3. Domonkosok. 265 1.
4. Horváth J. i.m. 125 1.
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hogy az "uj apácák” , Ráskai Lea nemzedékeTa vallásos
ság tekintetében is elkülönült, "modern" volt a Le- 
géndv Kátóék régibb generációjáéval szemben.

Azok a kódexek, melyekben a misztika vallásosságá
val kapesőlat ba-hozható szövegeket találtunk az egy 
Érdy-kódex kivételével /mely karthausi eredetű/ mind 
Ferences- és Domonkos-rendi kódexek voltak.

A ferencrendlek közül különösen kiemelkedik a 
Nagyszombat1-kódex /1512-13/ Seuse-fordításával és a 
lélek méltóságáról szóló szövegével. A Lobkowltz-kó- 
dex /1514/ Bonaventura eredetijéből fordított passió
jával és Kempis Tamásnak a világ megütálásáról szóló

t

/kódexünkben Szent Bernátnak tulajdonított/ szövegei
vel vonta magára figyelmünket. Két az alázatosságot 
dicsérő szövege, ugyancsak Bonaventura-passlója és 
Kempis-részletel miatt érdemel megemlítést a Debre
ceni-kódex /1519/ is. A Vltkovlcs- /1525/ és a kel
tezetlen keszprérni-kódexel pássió-szövegei sorolják 
a misztikával közelebbi kapcsolatot mutató kódexek
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közé.
A Domonkos-rend kódexei közül az Srsekujvárit 

/l530-31/ nemcsak nagy terjedelme és verses Alexand
riai Katalin-legendája, hanem számos misztikus szö
vege is értékessé teszi. A napi foglalatosság ideje 
szerint beosztott ésjegy elbeszélő-jellegű passiója, 
meg a "Liber de modo bene vlvendi11—bői való Isteni 
szeretetről szóló szövege vonta magára figyelmünket.
De itt találtunk egyedül jó példát a misztikus egye
sülés (&§) általában az extatikus misztika bemutatásá
ra /Slennal Szt.Katalin legendája/. A kódexnek az 
emberi lélek nemességéről Írott szövegét is a misz
tika vallásosságával kapcsolatos szövegek közé sorol
tuk. A Domonkos-rendi kódexek közül kiemeltük még a 
keltezetlen Virginla-kódexet, melynek Ferenc-legen
dája a symp at iku s -1 e m é  sz e t-mi szt lkával, apáca-sza- 
bályzata pedig kolostori vallásosságunk egyes esz
méivel ismertetett meg. A Horvát-kódexet /1522/ egy 
Krisztus szeretetéről szóló szövege, a V/lnklert /1506/ 
pedig egy 11 ájojtatus gondolatok" c.imasorozata, to-

i fa.



vábbá a fent említett "liber..."-bői való fordítás- 
részlete sorozza a misztika szempontjából értékesebb 
kódexek közé.

Amint nem lehet puszta véletlennek tartanunk azt, 
hogy középkorvégi kódexeink zömét Ferences- és Do
monkos-rendi szerzetesek Írták, éppúgy nem véletlen 
az sem, hogy e szerzetek kódexei emelkednek ki a 
misztika szempontjából is. Hiszen - mint Kályusz 
alemér megállapította - "az uj egyházi műveltséget... 
a XIII. század elején alakult kolduló rendek, a fe
rencesek és domonkosok juttatták el Magyarországra, 
s tették ily módon lehetővé, hogy a román stílus 
korszakát felváltsa a gótika".^ Ezek a rendek lehet
tek tehát elsősorban azok, melyek keretén belül a 
misztika mint gar excellance gótikus vallásosság a 
fejlődésnek arra a fokára eljuthatott, melyben az 
kódexirodalmunkban megnyilvánul.

Ez a misztika már messze eltávolodott attól az 
ideáltól, mely a nagy magyar Domonkos-rendi apáca,

1. Málvusz E.; Árpádházi Boldog Margit /Károlyi- 
emlékkönyv/ 358 1.______________________________



Boldog Margit életét hevítette, de ez az eltávolodás 
csak viszonylag jelent hanyatlást. Ha önmagában vizs
gáljuk a fejlődést, azt kell mondanunk, hogyha Feren
ces- és Domonkos-rend a XVI. század első negyedében 
is megtartotta azt a kulturális szintet, melyen akkor 
állt, midőn hazánkban elsőül honosította meg a góti
kus műveltséget. A XV. század végén ugyanis /de külö
nösen a XVI. század elején/ a korszerű már nem az 
volt, mint a XIII. században. Ha akkor az ereje tel
jességében megnyilvánuló gótikát kellett a Ferences
és Domonkos-rendnek képviselnie /Boldog Margit?/, 
most, az újkor küszöbén már egy "devotlo moderna"-sze
rű vallásosság felelt meg a fejlődésnek.

Annak pedig, hogy a magyarországi kolduló-rendek 
a középkor végén is egy szinten állottak a nyugati 
fejlődéssel, az a rendkívül nagy jelentősége van, 
hogy-ezáltal lehetővé tették a magyarság szélesebb 
rétegei számára is a nyugati művelődéssel való to
vábbi lépéstartást. A ferenceseknek és a Domonkos
rendieknek, mint a magyarság nagyobb tömegeihez kö-
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zel-álló szerzeteseknek volt meg egyedül az a lehe
tőségük, hogy - ha csak töredékekben is - közöljék 
a néppel /a köznemességgel/ azt a vallásos műveltsé
get, mely akkor a legkorszerűbb volt. Hogy ennek a 
jelentőségét megérthessük, elég ha arra utalunk, hogy 
a német és a svájci reformáció is abból a világnéze
ti talajból sarjadt ki, mely hazánkban is elő volt 
nagy változások számára készítve. Hogy a reformáció 
hazánkban oly gyorsan elterjedhessen, mint ahogy az 
a XVI. század folyamán bekövetkezett, annak az iste
ni kegyelmen kívül legfontosabb előfeltétele az volt, 
hogyja magyarság az uj , a középkorinál mélyebb és e- 
vangéllumlbb vallásosságba már elő legyen készítve. 
Ezeknek az előkészületeknek a nyomat! próbáltuk kó
dexirodalmunkban felkutatni. Úgy találtuk, hogya fej
lődésnek kettős lehetőségét tartotta nyitva kódexeink 
misztikája: egyrészt az elavult és kiélt középkori 
formák már megértek arra, hogy reakciót váltsanak ki, 
s pusztulásuk uj formák számára nyisson lehetőségeket, 
másrészt e későközépkori formák is hordanak magukban
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már olyan csirákat, melyek kibontakoztatása egyenes 
ut a fejlődés számára.

Kódexirodalmunknak csak egy rétegét vettük vizs
gálat alá: azt, amelyik a misztikával valamilyen kap
csolatban van. Kódexirodalmunknak több ilyen rétegét 
felkutatni, s azt feldolgozni ujabb kutatások számá
ra szép eredményeket Ígérő cél lehet.

rrrn.T ni.rrP
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