A kódexirodalom.

Társadalmi bázis


A vallásos művelődés elsősorban az uralkodó réteg
érdekeit szolgálta, társadalmi bázisa azonban
kiszélesedett: a középkor tömegkultúrája lett.
A polgárság és a parasztság szociális, társadalmi
elégedetlenségét is a vallásos ideológia köntösébe
ötöztette, laicizmus vagy eretnekség formájában.
A szerzetesek által létrehozott egyházi irodalom eleinte
kizárólag latin nyelven volt elérhető, később a latinul
nem tudó apácák olvasmányigényeinek kielégítésére a
nemzetek nyelvére is lefordították szövegeit.
Elterjedt volt az ún. Biblia Pauperum (Szegények Bibliája),
azaz a képes szentírás is.

Az egyház szerepe


 Inkvizíció – üldözik az eretnekeket, és a másként
gondolkodókat. Pl. huszitákat.
 A XII. századig a szerzetesrendek (bencések,
ciszterciek) szervezettsége jelenti az ideált mind
erkölcsi, mind társadalmi vonatkozásban. A
kolostorok a mennyország égi másai.
 Ereklyekultusz: a szent ereklyékkel való fizikai
érintkezés állandóságot, biztonságot jelent.
 Zarándoklat, keresztes háborúk.

A korai középkor egyházi
irodalma



A középkorban mindenfajta írott szöveget irodalomnak
neveztek. Az írástudás egy szűk kör kiváltsága volt,
melynek tagjai többnyire a papságból kerültek ki; a kor
átlagembere (gyakran még az uralkodó is) analfabéta
volt, latinul pedig mégannyira sem értett.
Az egyházi szövegemlékek legföljebb felolvasva
terjedhettek el a nép körében.
A vallásos irodalom két fő műfaja eleinte a legenda és a
himnusz volt.

Azért nem minden
fekete vagy fehér

 A középkorban a szent és a profán nem válik szét
élesen, mint a későbbi korokban.
 Az ősi, pogány hit elemei jelen vannak a kultuszban.
 Az ünneplés gyakran karneváli jellegű: szabados,
kaotikus.
 Káosz megteremtését (majd az ebből való
újjászületést) célozzák: az erkölcsi világrend
felbomlását fejezik ki.
 Téli napforduló, tavaszi-farsangi ünnepek,
bolondünnepek...



A kódexek

A kódexek kézzel írott középkori könyvek, amelyek
kezdetben pergamenre, később papírra íródtak.
Gyakran alkalmaztak nagy, díszes kezdőbetűket, amelyeket
iniciálénak nevezünk.
A kódexeket miniatúrák is díszítettek, amelyek az iniciálé
részét is képezték.
Nem voltak számozva az oldalai.
Igen drágák voltak, egy-egy díszesebb darabért több faluval
is fizettek.
Nem kizárólag az egyházi irodalom forrásai.
Híres kódexmásoló: Ráskay/Ráskai Lea



Szent Ágoston vallomásai

 Latin nyelvű ókeresztény irodalom egyik fő alakja.
 Széleskörű műveltségre tesz szert.
 Püspöki rangra emelkedik, bár nem kereszténynek
születik.
 Az antik filozófiából is merített.
 Vallomásai megtérésének és korábbi bűnös életének
számvetései (397-400 között írta).
 Eszközei: az elvont fogalmak megszemélyesítését, a
döntés belső drámájának külső megjelenítését is
alkalmazta.

„csalatkozom, tehát vagyok”


 Egy emberi élet fejlődését rajzolja meg.
 Egy emberét, aki vívódik, gyón, vitázik, imádkozik,
elmélkedik, szórakozik, olvas és értelmez.
 Ezt a műfaji sokféleséget a magáról valló személyiség
(szubjektum) egységesíti.
 Kerti jelenet – megtérésének története.
 Későbbi vallomásszerű önéletrajzok (Rousseau, Rákóczi
Ferencé) Augustinus műfaját folytatták.
 Babits Mihály: ,,A világirodalom fő művei közé tartozik ez a
könyv ... íly hang volt, új műforma és örök: új lehetőség,
örökre
kitárult.
Ágoston
a
keresztény
szellem
megformulázója: egyik kútfeje a folyamatnak, mely
civilizációnk folyama lett. A modern gondolkodás
elsőmestere. De első mestere a modern irodalomnak is: s
Dantéig alig követi második."

A LEGENDA



legenda = (latinul) ’olvasandó’


Vallási tárgyú kisepikai műfaj, mely általában egy
egyházi szempontból fontos személy, szent, mártír,
pap, vallásalapító életéről, egy szent hely, templom,
ereklye, ünnep keletkezéséről szól.
Eredetileg a szentté avatáshoz készült élettörténet,
később azonban a szerzetesek és apácák okulására
szolgált, a bencés rendben például étkezési időben
olvasták fel.
Fennmaradt néhány gyűjteményük, azaz
legendáriumuk is, a legfontosabb a XIII. századból
származó Legenda Aurea.

MŰFAJI TRADÍCIÓ


 Ókeresztény kor: a vértanúk a követendő
mintaképek (az első „legendák” vizsgálati
jegyzőkönyvek a keresztényüldözések korából –
mártírakták).
 Keresztényüldözések után: hőseik a hitvallók (akik
magatartásukkal és cselekedeteikkel tesznek
tanúbizonyságot hitükről).
 Később: szentség híre (fama sanctitatis) a történeti
magot körülfonja a szájhagyomány, majd valaki
írásos formában rögzíti.


A legendák három feladatnak tesznek eleget:
 bizonyítékul szolgálnak a szent csodáira,
 megörökítik élete eseményeit,
 nevelő célzatú olvasmányok.

Négy részből állnak:





a tárgyalt személy nevének eredete (etimológia),
élettörténet (vita),
szenvedéstörténet (passio),
csodajegyzék (miracula).

Szent György legendája



Szent Margit legendája





E szentséges szűznek, Szent Margit asszonynak vala nagy könyörülete a beteg
szororokhoz, mely betegek gyakorta sokan valának a szororoknak sok voltukért,
úgyhogy a nagy könyörület miatt és a nagy alázatosság miatt nem láttatik vala
lenni királyi szűznek és gyengeséges szűznek lenni, de mindeneknek anyjának és
dajkájának bizonyíttatnék lenni. Mert az ő szerének szolgálatja felett gyakorta
meglátogatja vala a betegeket, megmossa vala fejüket és lábukat a betegeknek, és
mikoron szükséges vala, az ő hajukat ő fejükről tulajdon kezével elnyírja vala;
csak egyszer egy délben hét betegnek nyírá el hajukat. Megtisztítja vala a
betegeknek ő ruhájukat és megveti vala ágyukat. Ha mikoron valamely beteg vét,
okád vala és e szent szűz hamar valami edényt nem lelhet vala, tehát Szent Margit
asszony markát tartja vala a beteg eleiben és [az] abba vét vala. Ígyen örömest és
nagy szerelemmel szolgál vala a betegeknek és megkéri vala a priorisszától
engedelmességben, hogy ő szolgálhatna akkoron a betegeknek, mikoron vagyon
szörnyebb idő, nagy hidegség, nagy sár, nagy eső és nagy hó.

Isten rabjai


A ferences rend egy kolduló
római katolikus szerzetesrend, amelyet Assisi Szent
Ferenc alapított 1209-ben.
Mottója: Pax et bonum (Béke és
áldás).
http://www.youtube.com/w
atch?v=6hKUCbQL4Zk&list=
PL4138C311281A534B

Assisi Szent Ferenc


A legenda szerint Szent Ferenc Cannarióban prédikálni kezdett a népnek, de előbb megparancsolta a
fecskéknek, hogy hallgassanak, míg el nem mondja beszédét. Azok azonnal engedelmeskedtek…
Továbbmenve fölemelte tekintetét, észrevette, hogy az úttól nem messze a fákat óriási madársereg lepte
el. Egészen elámult a madarak hihetetlen sokasága láttán, és azt mondta társainak: „Várjatok meg itt,
amíg prédikálok húgocskáimnak, a madaraknak.” Letért a mezőre, odament a madarakhoz, és
elkezdett beszélni a földön csipegetőkhöz, mire a fákon ülők is mind odasereglettek, valamennyien szép
csöndben várták végig a beszédet, s el nem szálltak addig, amíg Szent Ferenc áldásával égnek nem
eresztette őket. Amikor Szent Ferenc közöttük sétált, s csuhájával megérintette a madarakat, akkor sem
repült el egyik sem.
„Húgocskáim, madarak! Ti igen sokkal tartoztok a Teremtőnek, azért mindig és mindenütt kötelesek
vagytok dicsérni őt. Mert kétszeres, sőt háromszoros ruházattal látott el benneteket; szabadságot adott
nektek, oda röpülhettek, ahová akartok; Noé bárkájában megőrizte fajotokat, hogy ki ne vesszetek.
Hálával tartoztok a levegőért, amelynek uraivá tett. Azután gondoljátok meg, hogy se nem vettek, se

nem arattok, Isten mégis gondoskodik rólatok. Inni ad a folyókból és forrásokból, menedéket nyújt a
hegyekben és völgyekben, helyet biztosít a fészekrakáshoz a fák lombos ágain. Azután még fonni és
szőni sem tudtok, Isten ruház föl benneteket és fiókáitokat. Jótéteményeiből, amelyekkel elhalmozott,
láthatjátok, mennyire szeret Teremtőtök. Őrizkedjetek tehát húgocskáim, a hálátlanság bűnétől, s azon
legyetek, hogy szüntelenül áldjátok Istent.”



http://www.youtube.com/watch?v=xbDY1Av-7y8&list=PL4138C311281A534B

A HIMNUSZ


A himnusz a középkor jellegzetes lírai műfaja: magában hordozza az antik
formai hagyományt, melyet keresztény teológiai tartalommal tölt meg.
Milyen antik himnuszokat ismersz?
A himnuszok istentiszteletek alatt, vallásos összejövetelek alkalmából énekelt,
a hívők áhítatos érzelmeit kifejező, az Istent magasztaló és a szenteket
dicsőítő, emelkedett hangulatú költemények voltak.
A nyugati himnuszköltészet megteremtője Szent Ambrus (Ambrosius). Ő
vezeti be a miseliturgiába a közös dalolást, mert felismeri az ének
pszichológiai hatását.
Himnuszait antik metrikus formába öntötte, rímtelen négyes jambusi sorokba;
négy sor egy strófa, s egy himnusz nyolc versszakból áll.
Az ambroziánus himnusz az őshimnuszok kedvelt versformája lett.
Olvasnivaló! Déry Tibor: A kiközösítő https://reader.dia.hu/document/Dery_TiborA_kikozosito-16500

Assisi Szent Ferenc:
Naphimnusz



 Olaszul íródott.
 A költemény egy zsoltár újjáköltésének indul, mely a
teremtett mindenséget Isten dicsőítésére buzdítja.
 A természeti világ szépsége egységet alkot az
emberrel.
 A világ nem siralomvölgy, hanem Isten csodálatos
alkotása.

Assisi Szent Ferenc:
Naphimnusz



Mindenható, fölséges és jóságos Úr,
Tied a dicséret, dicsőség és imádás,
És minden áldás.
Minden egyedül téged illet, Fölség,
És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja.
Áldott légy, Uram, s minden alkotásod,
Legfőképpen urunk-bátyánk, a Nap,
Aki a nappalt adja és aki reánk deríti a te világosságod.
És szép ő és sugárzó, nagy ragyogással ékes:
A te képed, Fölséges.

Áldjon, Uram, téged Földanya nénénk,
Ki minket hord és enni ad.
És mindennemű gyümölcsöt terem, füveket és színes
virágokat.
Áldjon, Uram, téged minden ember, ki szerelmedért
másnak
megbocsát. És aki tűr gyötrelmet, nyavalyát.
Boldogok, kik tűrnek békességgel,
Mert tőled nyernek majd, Fölséges, koronát.

Áldjon, Uram, téged Hold nénénk és minden csillaga az
égnek; Őket az égen alkotta kezed fényesnek,
Áldjon, Uram, testvérünk, a testi halál,
drágaszépnek!
Aki elől élő ember el nem futhat.
Áldjon, Uram, tégedet Szél öcsénk,
Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak,
Levegő, felhő, jó és rút idő,
És boldogok, aki magukat megadták a te szent
kik által élteted minden te alkotásodat.
akaratodnak,
Második halál nem fog fájni azoknak.
Áldjon, Uram, tégedet Víz húgunk,
oly nagyon hasznos ő, oly drága, tiszta és alázatos.
Dicsérjétek az Urat és áldjátok,
Áldjon, Uram, Tűz bátyánk;
És mondjatok hálát neki,
Vele gyújtasz világot éjszakán.
És nagy alázatosan szolgáljátok.
És szép ő és erős, hatalmas és vidám.

Zsoltárok

 A zsoltár egyfajta verses imádság, himnusz.
 Eredetileg az Ószövetségben található 150 vallásos
ének gyűjteménye. Zsoltárok könyve.
 Zenei kísérettel előadott dal.

Passió és misztérium

 A misztérium középkori vallásos tárgyú színdarab,
amelyet kezdetben a templomi szertartás részeként latinul
adtak elő.
 Liturgikus drámából kialakult színjátéktípus, amely
később a templomokon kívül anyanyelven a papok, az
iskolások vagy a felnőttek (polgárság) adtak elő.
Karácsonyi, húsvéti és egyéb ó- és újszövetségi
történeteket dolgoztak fel.
 A passió Jézus szenvedéstörténetének stációkra bontott
dramatikus műfaja.
 A szenvedés ábrázolása kelt katarzist az olvasóban.

A középkori egyházi
irodalom műfajai

Epika
Szent Ágoston – Aurelius Augustinus (vallomás), legenda
(Szent Margit legendája), prédikáció - Halotti Beszéd és
Könyörgés, példázat, látomás
Líra
Szent Ambrus – Aurelius Ambrosius (himnusz), Ómagyar
Mária-siralom, zsoltárok
Dráma
passió, misztérium

