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A CANTUS CATHOLIOI ÉS SZERZŐJE. 
A magyar katolikus egyház legrégibb nyomtatott énekes könyve csak 

a RMK. megjelenése óta vált általánosan ismeretessé. Ez a nevezetes könyvünk 
Kisdi Benedek egri püspök buzgóságából 1651-ben hely megjelölése nélkül, 
de kétségtelenül Nagyszombatban jelent meg. Ezt 1674-ben követte Kassán 
a Szegedi Lénárd-féle második kiadás, reá rögtön Nagyszombatban 1675-ben 
a Szelepcsényi-féle harmadik, 1703-ban ugyanott a negyedik, s ugyanazzal 
a szerkesztéssel ugyanott 1738-ban az ötödik, Nagyszombat és Buda impres
summal 1792-ben a hatodik, végül Vácott 1797-ben a hetedik kiadás. Sok 
példánya foroghatott tehát közkézen, mégis úgy fordult a dolog, hogy két
száz év múlva Sándor István és Toldy Ferenc kora már nem ismerte az első 
kiadásokat,1 söt, ami még különösebb, belőlük ma sem ismerünk többet 4—5 
példánynál. Tetézi ezt a bibliográfiai képet az, hogy még a későbbi kiadások 
is ritkaságokká váltak, sőt az 1738. évit csak töredékes példányban ismerjük 
(Pannonhalma), az 1797. évi váci kiadást pedig egyáltalán nem vette még 
számba a könyvészet, csupán Petriknek keveset mondó feljegyzéséből van 
róla tudomásunk. El lehet mondani a Cantusról, hogy csupa kérdőjel 
kíséri Sándor István óta, söt még régebbről is, mind a mai napig. Tótnyelvü 
kiadása is volt, de erről az irodalomtörténet meg sem emlékezik. 

Ismereteink azonban nemcsak kiadásai tekintetében hézagosak, de 
a Gantusnak még csak szerzőjét sem ismertük. Kisdy és Szelepcsényi kortársai 
bizonyosan tudtak, ki a szerkesztője, de minthogy nevét egyetlen kiadás sem 
jelzi, idők folyamán ez teljesen kiesett a köztudatból: Sándor István már 
nem tudta, s még az 1935-ben megjelent nyolcadik kiadás2 sem állapította meg 
a szerző nevét. 

Most immár előkerült ez is. 
Anyagot gyűjtögetve a RMK pótkötetének új kiadásához, 1934 őszén 

a Pázmány-egyetem könyvtárában kezembe került egy Ab. 118. jelzetű 
kéziratos könyv ilyen címmel: Liber ord. Soe. Jesu continens Elogia S. J. 

1 Sándor és Toldy csak a nagyszombati 1675. évit ismerték, de ezt is 
rosszul, mert 1672. évinek állították, s ezt a hibás meghatározást eleinte 
Szabó is elfogadta, de utóbb (RMK. IL 1368) helyesbítette. Söt az 1719-bén 
meghalt Szörényi Sándor, a jezsuiták bibliográfusa, sem ismerte már a szerző 
nevét, mert Pannónia docta c. kéziratos könyvében (Bp. Egyet. Ktár) csak 
így emlékezik meg róla: «Cantus Sacri, idiomate Hungarico, ab authore 
anonymo conscripti prodierunt in lueem anno 1675 Tyrnaviae in 8.» Az 1710. 
évi Catalogus librorum szerint bolti ára 50 dénár volt. 

2 Magyar irod. ritkaságok, 35 sz. 
14* 
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Tyrnaviae defunctorum. Tartalma élet- és jellemrajzok az elhunyt jezsuiták
ról, amit a rend főnöke előírás szerint minden egyes esetben a tartományi 
főnökhöz küldött. Ezek az írásbeli jelentések idővel annyira megszaporodtak, 
hogy külön folio-kötetekbe gyűjtötték, s belőlük az utódok rövidebb-hosszabb 
kivonatokat is készítettek. Ilyen az én forrásom is. E kéziratnak 85. lapján 
a következő feljegyzést találtam: «P. Benedicius Szeoleosy anno 1656 die 
15. dec. coelo adscriptus vir apostoliéi zeli pro suo in promovendam 
devotionem zelo typis vulgavit Cantus Ungarico-Latinos et Latino-Slavo-
nicos.» 

Ezen a nyomon elindulva könnyű volt megtalálni írónkat a jezsuiták 
nagy bibliográfiájában is. De Baker VI. 699 rövid életrajzot ad róla a Gantusra, 
vonatkozó fenti megjegyzéssel, Sommervogel pedig VII. 1787 ugyanezt ismétli, 
hivatkozással Stoegerre és De Bakernek még egy másik helyére. Innen vette 
az adatokat Szinnyei a M. Irók-ban.1 

Tehát Szőlősy Benedek volt a Cantus szerkesztője, s ő szerkesztette 
a Cantus tót kiadását is, az 1655-ben megjelent Pfisne katholicket 

Az Elogia adatai szerint Szőlősy Benedek 1609-ben született Nagy
szombatban. 1629-ben lépett a rendbe, noviciátusát a stájer Leoben kolosto
rában tölti, 1683-ban már a nagyszombati kollégium magistere és a parvisták 
oktatója. Egy év múlva Bécsben tanulja a logikát, 1635—36. évben a fizikát 
és metafizikát Újabb két év multán ismét Nszombatban van, 1639-ben már 
Páter, tehát fölszentelt pap és az egyetemi rectornak ministere, mai értelem
ben tanácsjegyző. A következő évben a tót hitszónok tisztét tölti be s egyben 
katecheta és a tanulók gyóntatója. Az 1642. évben ismét Leobenben találjuk, 
harmadik próbaévében. Ettől az időtől kezdve haláláig, 14 éven át, folytono
san járja széltében-hosszában a tót nyelvterület községeit, missionáriusként 
prédikál, luteránusokat térítget s közben alaposan megismeri a falusi nép 
hitéletét. Hosszasabban tartózkodik a borsodmegyei Szendrö rendházában mint 
a noviciusok tanára, 1651-ben már Kassán működik, majd Zniováraljára 
helyezik át hitszónoknak. Az 1654. év elhatározó volt reá nézve, ekkor került 
Szépesváraljára Csáky főispánhoz. E főúr környezetében, de kivált Soós 
György szepesváraljai kanonok hatása alatt érlelődött meg benne a Cantus 
összeállításának gondolata. Úgy sejtem, hogy a magyar Cantus szerkeszté
sében Soósnak is tevékeny része lehetett; ugyanis mind az 1651. évi magyar 
kiadásnak, mind az 1655-iki tót kiadásnak2 előszava a szepesi káptalanban kelt 
Talán ez is volt annak oka, hogy a Cantus egyáltalán szerzői név nélkül,. 
a címlapon csupán a még megíejtetlen A. P. P- jelzéssel jelent meg: Szőlősy 
szerénysége folytán nyilván nem akarta, hogy a címlapon csak az ö neve szere
peljen. A magyar Cantus előszava minden név említése nélkül jelent meg, 
Soós iránti háláját aztán a tót kiadásban rótta le, az előszó magasztalásaiban. 

1 Nagyszombatban levő hasonló jezsuita följegyzésekből ugyanezt állapí
totta meg rá egy évre dr. Weiss-Nägel Stanislav is, az ottani rendház tagja 
s ezek alapján igen érdekes, az én forrásomnál is részletesebb adatokkal 
megvilágított cikket írt Szölősyről a nagyszombati Kultúra c. folyóirat 1935-
októberi füzetében. 

2 Csak egyetlen teljes példányát ismerem, a bpesti EKtárban (RMK-
II. 830); egy másik példánya, a címlevél és az előszó két első levele híján 
a nszombati Adalbertinum ktárában. 
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A tót kiadás is hely megjelölése nélkül, ugyanolyan kiállításban jelent 
meg, mint a magyar, de ugyancsak a szerző neve nélkül. A két kiadás 
tárgyánál és a szerkesztő személyénél fogva olyan szorosan összefügg, hogy 
okvetlenül együtt kell a kettőt ismertetni. 

A Cantusn&k mind a magyar, mind a tót kiadása a nyomtatás helyé
nek megnevezése nélkül jelent meg. Ezért van aztán az, hogy a RMK, I. 
856. számához több könyvtárunkban ezt a kézírásos kiegészítő bejegyzést 
találjuk: Pozsony. Ez azonban tévedés. Pozsonyban katolikus érdekeket 
szolgáló nyomda 1651 és 1655 között nem volt, mert hiszen a vitás 
Pázmány-nyomda Pozsonyból 1640 táján Nszombatba visszakerült, söt 1650-
töl egészen 1665-ig Pozsonyban egyáltalában semmiféle könyvet nem nyom
tattak. Betűtípusából, fejléceiből és szakasz-záró vignettáiból ítélve az 
egyformán negyedrét alakú két Gantus határozottan nagyszombati nyomtat
vány. Szabó a tót kiadás leírásában maga is Nagyszombatot jelöli meg, 
noha a magyarnál véleményt még nem mert mondani. 

Szabó Károly az 1655. évi tót Gantust az 1651. évi magyar kiadás fordítá
sának mondja. Hogy ez mennyire téves állítás, azt még a tót nyelvnek nem 
ismerője is könnyen megállapíthatja, ha a kettőt pusztán mennyiség szempont
jából hasonlítja össze. A magyar kiadás tartalma ugyan is — nevezzük rövidség 
kedvéért CH-nak — címlevél, 8 számozatlan lapon előszók (latin és magyar) -f-
1—269 számozott lapnyi énekszöveg - j - 7 számozatlan lap mutató -f-1 lap errata, 
ez összesen 287 lap. Viszont a tót kiadás—nevezzük ezt CS-nek — terje
delme ez: címlevél,6számozatlan lap előszó (csak latinul) -f-1—320 számozott 
lap énekszöveg + 7 számozatlan lap mutató -|- 1 lap errata, ez összesen 
335 lap* Ehhez képest az énekek száma is különböző a kettőben, mert a CH 
173 éneket tartalmaz, ezekből 69 latin, magyar ének pedig lOi (és 10 
magyar litánia); viszont a CS énekeinek száma 282, ezekből 66 latin, 
a tót énekek száma pedig 216, vagyis több mint kétszerese a magyar éne
keknek (és 5 tót litánia). Megjegyzem, hogy a két könyv teljesen azonos 
magasságú és szélességű negyedrét. 

Mind a két kiadás nemzeti nyelvű énekeit latin eredetijük előzi meg, 
ámde nem mindegyiknél. A CS latin énekei között 10 olyan van, amely 
a Cíl-ban nincs, viszont a CH latin énekei közül 22 a CS-ben nincsen meg. 

A CH kiadás több helyén van olyan ének, amely ezt a feliratot hordja: 
Régi magyar ének. A 7. lapon valóban érdekes régiségre bukkanunk ugyan
ilyen felirattal, cime : Hajnali Ének, Boldog Aszszonyról. Kezdete: 0 fényes
séges szép Hajnal, ki nékünk menyből adatai, üdvöz légy tellyes maiasztal. 
Ez az ének, az előtte álló hangjegyek tanúsága szerint, teljesen azonos 
dallammal, megvan a CS kiadásban is, Pysen Ranny, azaz Hajnali ének, 
címen, de egészen más szöveggel. Ennek ez a kezdete: Haynal wssvchnj 
zaspywagme ; magyar fordításban : Hajnalt daloljunk mindnyájan. Ez 
csakugyan régiség. 

Ismételten feljegyezték ugyanis, hogy hajdanában az a szokás járta 
a magyarok között, hogy a nap felkeltét toronyról énekkel és trombitaszóval 
Üdvözölték. Ez a szokás Nagy Lajos kora révén a lengyeleknél is általánossá 
vált, s a MNyr á. 169. közlése szerint az ének tartalma többnyire egyházi 
vonatkozású volt, de világi dalt is zengettek a toronyból. Ezt a reggeli zenét 
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a lengyelek hajnalnak és hejnalnak mondóíták, sőt közmondásban (juz po-
hajnalach : már hajnal után vagyunk) mai napig is használják. A sző magyar 
eredete vitán kívüli, de érdekesebbé teszi még az is, hogy Bél Mátyás 
feljegyzése szerint a felvidéki tótoknál is általánosan szokásban volt. Szölösy 
tanúsága szerint szintén Hajnal voit.a neve, és egyik változata így hangzoff 
a tót ajkon: Szolai szolai virazto szolai! Ugyanezt szó szerint így mondja 
Glusius is: «Pannones idem factitare....» és még ezzel toldja meg : «et cum 
sub auroram se recipiunt, canunt: Haynal vagyon szép pyros haynal, haynal 
vagyon.» A magyar szokásnak a lengyelekhez való eljutásában tehát nyilván 
volt valami közvetítő szerepe a kettejük között álló tótoknak is, mert a Bél 
M. szerint való énekkezdet világi dal, a CS kiadás szerint pedig egyház 
ének volt. Az egyházi vonatkozású középkori eredetű «hajnal»-nak mind 
magyar, mind tót nyelvű szövege a Gantus cathoUci révén tehát betű és 
szó szerint most már ezzel etibénk került.1 A Hajnal-ének csak magyarul 
és tótul van meg, latin szövege nincs, és a tót még sem fordítása a magyar
nak, mindakettő pedig nyilván középkori szokásra vág vissza.2 

Régi magyar ének feliratú a hires Stabat mater dolorosa fordítása 
is a CH. 50. lapján, ilyen kezdettel: Álla a keserves anya; ennek a CS 
110. lapján van a párdarabja «Stala mátka litugjey» kezdettel. Mindakettő 
gen jó, gördülékeny verselésü, s ahány ilyen réginek jelzett éneket elolvasunk, 

rögtön az az érzés támad az, emberben, hogy ez a sima gördülékenység 
csakis hoszú századok folyamán keletkezhetett,illetőleg csiszolódhatott annyira, 
hogy közönséges népénekké tudott válni.3 Ugyanaz a jelenség, amelyet, 
a müköltők szerzeményénél is látunk: a nép felkapja, javít-csiszol .rajta, 
amíg teljesen az ajkához nem idomul, s észre sem vesszük, hogyan vált igazi 
népdallá. El lehet mondani a Cantusvól, hogy belőle pusztán a ritmus, 
a gördülékenység alapján ki lehet válogatni az igazi régi énekeket. Ha 
a Gantust ebből a szempontból vizsgáljuk, arra a meglepő jelenségre jutunk,, 
hogy ahány ének van benne «régi» jelzéssel, annyi a simán gördülő vers, 
amely a nép ajkán a folytonos használatban népivé átgyúródott; ellenben a régi
nek nem jelzett darabok között bizony elég sok van, amely gyatra verselésével 
azonnal elárulja, hogy nemrégiben kelhetett valamely barát cellájában. 

Az énekek régiségét még a protestáns énekeskönyvekkel is ellenőriz
hetjük, így az az általánosan ismert «Mint a szép hives patakra» kezdetű 
zsoltár is minden protestáns énekesben «ősi, eredeti ének» és «eredeti dallam» 
jelöléssel azért szerepel, mert valóban régi, Luther-előtti korból való magyar 

1 V. ö. Nyr 4, 169 és 226, MNy 3, 126, NytK 25, 58 stb és Harsányi 
István, Toronyzene. , Bél M., Notitiae II. 433, Ipolyi, Mythol. 271 
és Bbányai műv. tört. vázl. 116. 

2 A karácsonyi énekek egyikében ezt olvasom : «Ezerszer néked éneket 
mondgyunk, tö'ményteni ezerszer.» A myrias, multa millia régies kifejezése 
mutatja, hogy érdemes volna a Gantvsi nyelvtörténeti szempontból is 
átvizsgálni. 

s A CS énekeinek forrása 80%-ban a luteránus Tranoscius és a Hlohovsky-
féle katolikus cseh énekes, de Szölösy a cseh szöveget gondosan áltótosította, 
ami a XVII. században ritka jelenség. Húsz százaléka eredeti, hazai népi 
származású tót ének. (J. Yilikovsk& megállapítása a Trnavsky Sbornik 
1935. 57—94.) 
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szerzemény szövegestül-dallamostul1 és élénk ellentétben van a protestánsok 
többi, francia és német eredetű énekeivel. Ezt a CH-ban is megtaláljuk, 
a 173. lapon, mégpedig ugyanazzal a szöveggel és ugyanazzal a dallammal, 
mint amilyennel a protestánsok énekelik. 

Ez és még több «régi» jelzésű ének a tót kiadásban nincsen. Ez arra 
mutat, hogy Szölősy nagyon ügyelt arra, hogy kinek-kinek csak a maga 
énekeit nyújtsa: igazi magyar népénekeket tótra, tótokat pedig magyarra 
nem fordított. A háromnyelvű, lótúl kitűnően tudó SzÖlösy és mecénása, 
Soós prépost, ugyanis nagyon jól ismerhették személyes tapasztalatból 
a magyar és tót nép templomi éneklését. 

Közli: STRIPSKY HIADOR. 

KAZINCZY GÁBOR LEVELEI MIKÓ IMRE GRÓFHOZ.* 
Kazinczy Gábornak alább közlendő három levele Kolozsvárott, az Erdélyi 

Múzeum-Egylet kézirattárában maradt fönn; mint Mikó Imre grófhoz inté
zett leveleket a gróf Mikó-levéltár őrzi őket. Keltezve nincsenek — Kazinczy 
Gábor rendes szokása volt, hogy leveleiben nem tette ki írásuk pontos idejét, 
de a levelek tartalmából kikövetkeztethető. Az bizonyos, hogy egymástól 
kis időközben keletkeztek, s mivel az első jan. 27-én kelt, egy naptári évben. 
Mivel pedig Kazinczy Gábornak a levelekben említett kiadványa, a M. T. 
Akadémia kiadásában megjelent Magyar történeti emlékek, II. osztály, VII. k., 
1868-ban, az év első felében jelent meg, s még a második levél is mint 
bírói zár alatt lévőről emlékszik meg a munkáról, valószínű, hogy 1862-ben 
írta őket Kazinczy Gábor. 

1. 
Bánfalva, jan. 27-d^ 

Egy régótai ismerősöm, mely gyakran teljesen képtelenné tesz min
denre s lelkem minden rugalmát elzsibbasztja, oly kitartó ragaszkodással 
köszöntött be nálam az új évvel, mint eddigelé soha: vesém fájdalma. Ez 
magyarázza ki Excád előtt, hogy igért folytatása válaszomnak egy 
pár héttel elkésett. Excád tudja, kell tudnia, mily örömet — nem! boldog
ságot hoznak számomra mindig, oly nyájas, nemes sorai s valóban nincs 
semmi, mely fájóbb volra reám nézt, mint a hit, hogy Excád képtelennek 
vél irántami nemeslelküségének felfogására, átértésére s a legbensöbbleges 
érzelemmeli viszonzására. 

Igen, én Excád leveleit ereklyékül tevém el, mint legértékesb ado
mányait reám nézt e korszaknak, melynek gyötrelmes súlyát leginkább 
érzem én, ki a lehető cselekvés' határain is túl, száműzve, állok. Valamin* 
multam nem jogosíta fel arra, hogy Excád figyelmét megérdemeljem: úgy 
a jelenben és csupán a polgári hűség s a jellemnagyság iránt tartozó tiszJ 

telet áldozatát nyújthatom. Mérlegelje, méltányolja az Excád belátása s 
keblének sugalma szerént. 

1 Ez a föltevés bajosan áll meg. Szerk. 
1 V. ö. IK. 1932. 397—401. 1. , 


