
a tett és alkotás egységében valósította meg programjait és élte át válságait. „Én nem bűvésznek, de 
mindennek jöttem" érvényes jelszó Petőfinél is. Aki csupán a művészt keresi benne „tiszta irodalmi" 
szempontok szerint, az a legelmélyültebb tudással, a legárnyaltabb műérzékenységgel is óhatatlanul 
elhatárolja magát az életmű teljes jelentőségének megértésétől. 

* 

Szemlélet és módszer hasonlósága alapján állítottuk egymás mellé a két Petőfi-könyvet. Közös 
vonásuk a nemzeti, történelmi hivatástudat, mellyel a Petőfi-életművet vizsgálták a hazai és az európai 
fejlődés vonulatában, összegező szintézisként és irányt mutató példaként. Koruk, egyéniségük, világ
nézetük megszabta e szemlélet határait - következményét láttuk a népiesség, a politikai költészet 
megítélésénél. — Módszerük hasonlóságából következett a két könyv sok új eredménye: a történeti 
alap, a művelődéstörténeti tények, irányok sokoldalú vizsgálata az alkotásokban, a jellemrajz és a 
művek szoros kapcsolata főként a népdalok, a szerelmi líra, a tájköltészet és a hazafias versek bizonyos 
fajtáiban. - Szemlélet és módszer hasonlóságából következett viszont a jellemrajz, a pályakép és 
«gy-egy mű elemzésének hiányossága, túlzott egyszerűsítése. Petőfi karakterét a természetes naivság, a 
problémátlan, akadálytalanul érvényesülő erkölcsi nemesség, a spontán cselekvőkészség jegyében 
szemlélték mindketten, a költő válságainak, gondolati vívódásainak mélységében sem Riedl, sem 
Horváth János nem hitt. Ezért a romantika hatása általában, valamint a romantikus motívumok és a 
művek értékelése egyoldalú maradt. — Horváth János könyve készült későbben s természetesen 
hordozza alkotójának differenciáltabb, összetettebb szemléleti alapjait, egységesebb módszerét és sok 
esztendő kutatásának eredményeit. Mindenekelőtt az egységes fejlődésrajzot, a pályakép szintézist 
teremtő egységét emeljük Riedl könyve fölé; életrajz, történelem, művelődéstörténet árnyalt, 
sokoldalú kapcsolatokban világosodik meg a költő életművének egészében s a példamutató mű
elemzésekben. A tanítvány meghaladta mesterét, s mindkettőjüket - reméljük — az erkölcsi felelősség
tudatot, a tudományos elmélyültséget, a fáradhatatlan kutatásokat új eredményekben összegező jövő. 

Haiman György 

KNER IMRE ÉS A PSALMUS HUNGARICUS 

Több mint ötven év telt el Kner Imre, Kozma Lajos és Király György alkotóhármasának nagy 
nyomdászati és kiadói kísérletei óta. Elegendő távlat ahhoz, hogy alkotásukat, melynek tipográfiai 
mestere Kner Imre volt, a XX. századi magyar nyomdászat eddigi legjelentősebb eredményének 
tekintsük. Legjelentősebb és a maga korában legvisszhangtalanabb eredményének. Elszigeteltsége és 
anyagi kudarca nyomán Kner Imre az egészet „nagy élettévedésének" nevezte. Apja, a nyomda 
alapítója, Kner Izidor még élt, amikor 1933-ban elhatározták, hogy egyelőre abbahagyják a könyv
kiadást. Amikor ennek 1939. évi könyvjegyzékük előszavában nyilvánosan is hangot adtak, a magyar 
könyvpiac romboló és minőségellenes árpolitikai viszonyaira hivatkoztak. Tudjuk azonban, hogy az' 
elhatározás hátterében politikai, világnézeti megfontolások is állottak. 

Kner Imre, 1919-ben a proletárdiktatúra aktív munkása, a fehér terror éveiben mélységes csalódott
ságban és politikai dermedtségben élt. Kiábrándult a forradalom eszméiből, de nem találta helyét a 
„neobarokk társadalomban", melynek felszínen mozgó képviselőit tehetségtelennek, korruptnak és 
reakciósnak tartotta. 

Hogy ebből az eszmei válságból mikénj következett a könyvkiadás feladásának gondolata, arra 
Kner Imrének Fülöp Lajoshoz intézett 1934. január 21-i levele adja meg a legteljesebb választ.1 A levél 
nemcsak a kneri problémáknak, de a kor kiadói (és kulturális) kérdéseinek szenvedélyes, drámai 
bírálata.,,Nem szabad többé azt csinálnom, amit csináltam . . . " „Kit adjak ki, ki legyen az és mi, amit 
kiadok - úgy, hogy hihetek benne, fedezhetem világnézlettel..." „És hol van az irány, amely mellé 

lA könyv mestere. Kner Imre levelezése. Bp. 1969. 185-201. 
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szegődhetem úgy, hogy higgyek is benne és nem vernek érte fejbe ma vagy holnap, s nem teszem ezzel 
tönkre azt, amiből élek . . . " 

Mi maradt ezután: „félkézzel készült" kiadványok, amelyekre újabb tipográfiai invenciót nem 
kellett fordítania, (mint az északi írók sorozata,) s alkalmanként egy-egy magánkiadvány. Az utóbbiak 
üzleti szándék nélkül, kedvtelésből készültek, hogy tervezőjüket, Kner Imrét és munkatársait az 
alkotás, illetve az alkotó megvalósítás örömében részeltethessék. „Az élet ma oly kevés rendes 
feladatot nyújt, hogy az embernek úgy kell magának mesterségesen munkaalkalmakat teremteni. A 
tipográfia nagyon sok elmélyedést, kísérletezést kíván és ha nem gyakorolja az ember, el is felejti, hogy 
kell csinálni" - írja Kner Imre a Kodálynak készült Psalmus LV. kiadvány kapcsán 1939. október 
26-án Fitz Józsefnek.2 

Az önként vállalt világnézeti és szakmai elzárkózást azonban a történelem eseményei idővel mégis 
lazították. A fasizmus nyílt és mind fenyegetőbb előretörése színvallásra kényszerített mindenkit, aki a 
szó nyomtatott terjesztésének forrásainál állott. Ha a háborús készülődés szorongásos éveinek kiad
ványait átnézzük, kiderül, hogy Kner Imre korábbi tartózkodását több esetben feladva, nyíltabban vagy 
burkoltabban kifejezésre juttatta ítéletét az ordas eszmékről. Nem is egyszer publikált és írt maga is 
hazafiságról és nemzeti tradícióról, nemzeti műveltségről és népművelésről úgy, hogy az egyértelműen 
az uralkodó körök népellenes, nemzetvesztő politikájának tagadása volt. 

Távol áll tőlünk, hogy e csendes tiltakozás köré az ellenállás legendáját költsük, de tanulságosnak 
véljük megmutatni, hogy a történelem igazságai, amelyek nem kevesek szemét kinyitották a fasizmus 
sötét éveiben, Kner Imrét is kimozdították elvonultságából és megnyüatkozásra késztették. Ezzel 
magatartásának és pályájának eddigi képe is némileg módosul: a magyar tipográfiai reform3 sikeres évei 
után mégsem teljes magábazárkózással, a közigazgatási nyomtatványok szerkesztéséhez való el
vonulással, magára erőltetett világnézeti közömbösséggel zárja pályáját. 

Az első, a hatalommal polemizáló és politikus mű, amely a Kner-nyomdát elhagyja, Zsolt Bélának 
Ars scribendi vagy az időszerű újságírásról szóló füzete 1937-ben.4 A röpirat - eredetileg előadás — 
lerója tiszteletét a nácik által koncentrációs táborba zárt újságíró, a Nobel-békedíjas Karl von Ossietzky 
előtt. írója nyíltan védelmébe veszi a fasiszták által megtámadott spanyol köztársaságot is. Ez az 
igazság hevületétől fűtött írás, amely a csúszó-mászó bértollnokokat és a hatalom csúcsain élősködő 
korrupt gazdáikat pellengérezi ki, vádirat a fasizmus ellen, írója pedig, mint vádló, harcos polgári 
humanizmusának fegyverzetében kora leghaladóbb eszméivel azonosul. 

1941-ben jelenik meg Gyomán Kölcsey Ferenc Nemzeti hagyományok című műve.s A szerző 
1826-ban bocsátotta közre a nemzeti hagyományok ápolására, megőrzésére és a jelenben való 
hasznosítására vonatkozó nézeteit. A nemzeti hagyományra, amely szerinte „megbecsülhetetlen 
kincs", „a nemzeti lelkesedésnek s annál fogva a honszeretetnek vezércsillaga". A „boldog költőre", 
akinek „műveiben ölelkezik a hősi szép kor a jelenvalóval, emberiség érzelme a hazafisággal." Joó 
Tibor utószava nem hagy kétséget a kiadás itt és mostjáról: „Ez a kis könyvecske . . . nem puszta 
tipográfiai játék. Nem is csak hódolat a százötvenéves Kölcsey emléke előtt. Ma is azért nyújtjuk a 
nemzet felé, mint egykor írója. Azért, hogy ismét szóljon hozzá kemény, éles, szívigható hangja: 
hogyan ápoljátok őseitek hagyományait, emlékeztek-e hajdankorotok képeire, miket mi századról
századra szállítánk, . . . hívek voltatok-e hozzánk? megmaradtatok-e a magyar nemzetnek? vagy e 
nemzet helyére mit fogtok tenni? " 

Kner Imre 1940. évi rádióelőadásából is (A könyv művészete)6 nemcsak a könyv szeretete csendül 
ki, nemcsak arra figyelmeztet, hogy a könyvkultúra a nemzeti kultúra ügye, hanem a nemzeti kultúra 
sorsáért való aggodalom is: „Szeresd hát a könyvet magyar olvasó, — szeresd és tiszteld mesterségedet, 

2 Békés Megyei Levéltár, Kner nyomda iratai. A továbbiakban B.M.Lt. 
3 HAIMAN György: A Kner-műhely. Kner Imre, az ember és a könyvnyomtató. Bev. Kner Imre: A 

könyvművészete c. műhöz. Bp. 1972. 
4 A Magyar Cobden Szövetség szemináriumában 1936. november 27-én tartott előadás. Ny. Kner, 

Gyoma, 1937 január, 100 példányban. 
5 Kölcsey Ferenc: Nemzeti hagyományok, 1826. JOÓ Tibor utószavával. Kner, Gyoma, 1941. 

február. 
"KNER Imre: A könyv művészete. Rádióelőadás 1940. július 10. Ny. Kner, Gyoma, 

1940. október. 
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magyar könyvnyomtató és a legegyszerűbb feladatot is azzal az érzéssel, azzal a felelősségtudattal 
igyekezz megoldani, hogy nemzetedért dolgozol, mikor magyar könyvet csinálsz." 

Az 1940-es évnek és a Kner-kiadványok történetének jelentó's eseménye Tótfalusi Kis Miklós 
Mentségének kiadása.1 A könyvnyomtatás feltalálásának ötszázadik évfordulójára készült. Sokkal több 
azonban, mint nyomdászattörténeti megemlékezés. A pusztuló, hanyatló Erdély önpusztításának s a 
nemzet egyik legigazibb fia üldöztetésének felmutatása kiáltó figyelmeztetés a nemzetgyilkos háború, 
a mind jobban elszabaduló fasizmus éveiben. Ezt tükrözi mind a szerkesztő' Tolnai Gábor, mind a 
tipográfus Kner Imre utószava. 

Úgy tudtuk, hogy a Mentség kiadásának Kodály Zoltán volt a kezdeményezője. Ezt 1939. 
december 26-án Kner Imréhez intézett leveléből8 következtetik. Kodály és Kner azonban már 
korábban, 1939. nyarán beszélgettek a Mentségről. Ez a beszélgetés adta Kner Imrének az első 
inspirációt az új kiadáshoz.9 Augusztus elején írt először a Mentség ügyében Tolnai Gábornak, október 
13-án pedig közölte, hogy fényképmásolatot szeretne rendelni a Széchényi Könyvtár példányáról. 
December 14-én sürgette a fényképeket.10 Kodály, aki nem ismerte az előzményeket, az említett 
levelében már nyitott kaput döngetett... 

Az említett időszak levelei azonban a Kodály-Kner barátság egy másik feljegyzésre érdemes 
epizódját őrzik. Az epizód az LV. zsoltár parafrázisának énekszövegéből készült kis Kner-féle 
kiadványhoz kapcsolódik. A kiadványt Kner Imre Kodály Zoltánnak, a Psalmus Hungaricus szerző
jének tiszteletére nyomtatta Gyomán, 1939. októberében, húsz példányban.1 J 

A kiadás nem volt több, mint baráti gesztus Kodály iránt, a téma megválasztásával azonban méltán 
kapcsolódik azoknak a kiadványoknak a sorába, amelyek a múltra utalva, a jelenkor ki nem mondható 
fájdalmait tükrözték. A Jószágokban felfuvalkodott" gazdagok álnoksága, gonoszsága, az ártatlanok 
üldöztetése mi mást fejezett ki akkor, mint a háborús-végzetes 1939 gondjait? 

A kiadás Kner Imréné kezdeményezése volt. Kner Imréné Kulka Etelka 1894-ben született 
Budapesten. Az 1910-es években a Zeneakadémián, zongora szakon tanult. Tanárai közé tartozott 
Bartók Béla is. 1937-től lányuk, Kner Zsuzsa is a Zeneakadémia növendéke volt, hallgatta Kodály 
népzenei előadásait, tanulmányait Kodály azonban nemcsak mint tanár, hanem mint a család jóakarója 
is támogatta. Bartók és Kodály vonzódása a Kner-családhoz nemcsak Kner Imrének, a nemzedék 
magyar tipográfusának és haladó személyiségének, hanem a muzsikus tanítványoknak is szólt. E 
kapcsolatok is hozzájárultak a kis kiadvány gondolatához. 

Kner Imréné a család másik barátjának, Szabolcsi Bencének tanácsát kérte a Psalmus kiadása 
ügyében. Szabolcsi előbb egy másik bibliai szöveget javasolt, amellyel az időben Kodály foglalkozott. 
Kner Imre elolvasta az ajánlott szöveget, de annak megjelenítésére nem talált alkalmas tipográfiai 
formát. így visszatértek a Psalmus kiadásának gondolatához.13 

Kner Imre 1939. március 28-án levélben kérte Tolnai Gábort, hogy a Psalmus Hungaricus 1924-ben 
megjelent kottájához mellékelt, a Boroszlói kéziratról készült hasonmást betűzze ki és írja le 
Kecskeméti Vég Mihály zsoltár-parafrázisának szövegét.13 A nehezen olvasható kéziratos szöveg 

7M. Tótfalusi K. Miklósnak . . . Mentsége, . . Kolozsvár 1698. Betűhű kiadás. Szerk. és utószavát 
írta: TOLNAI Gábor. A kötet végén: Kner Imre, Tipográfiai megjegyzések. Gyoma, Kner, 1940. 

* A könyv mestere; i. m. 262. 
'Kner Imre levele Tolnai Gábornak 1939. augusztus 3 (vagy 8) „ . . . Régen szerettem volna már 

elolvasni Misztótfalusi Kis Miklós Mentség c. munkáját. Kodály Zoltán említette a múlt héten s ezért 
vált most újra aktuálissá . . . " B.M.Lt. 

10Kner Imre Fitz Józsefnek 1939. augusztus 17-én: nyugtázza az értesülést, hogy a Mentség 
megtalálható a Széchényi Könyvtárban. Szeptember 30-án Tolnai Gábornak: kérdezi, mennyibe 
kerülne a Mentség fotókópiája. Október 13-án Tolnai Gábornak: Szeretné a fotókópiákat megrendelni. 
Tolnai Gábor kelet nélküli levelében, október 18. után közli: a Mentséget november 5. után lehet 
fotózni. K. I. Fitz Józsefnek 1939. október 26: előre is köszöni a Mentség fotóit. K. I. Tolnai 
Gábornak 1939. december 14: sürgeti a Mentség fotóit. Valamennyi levél: B.M.Lt, 

1 ' Címlapjának és kolofonjának szövegét reprodukcióban mutatjuk be. 
13K. I. levele Kodály Zoltánnénak, 1939. november 5. B.M.Lt. 
13K. I. levele Tolnai Gábornak 1939. március 28. B.M.Lt. A Psalmus kottája: Psalmus Hungaricus. 

Kecskeméti Vég Mihály 55. zsoltára. Zenéjét írta Kodály Zoltán, op. 13. Zongorakivonat. Universal-
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átírása nem sikerült. Kner Imre ismét Szabolcsi Bence tanácsát kérte, aki a „Gönci-féle" énekes
könyvben található nyomtatott szöveg felhasználását javasolta. 1939 augusztusában Kner Imre meg
köszönte Szabolcsi tanácsait, majd így folytatta: „A két létező legrégibb kiadásból a példányok túl 
vannak a határon s így a Múzeumban [Országos Széchényi Könyvtárban] meglevő példány után 
készítem el. . . habár néhány szóval el is tér a Psalmusban megjelent írott ősszövegtől. Hiszen úgysem 
forrásmunka igényével készül, egyszerűen csak szép akar lenni a kis szöveg és tükrözni akarja egy 
korszaknak a képét, melyben talán jobb lett volna élni, mint ma."14 A „Múzeumban meglevő 
példány" az 1642. évi lőcsei kiadású Keresztyéni Isteni Dicséretek volt, amelynek felhasználását 
Szabolcsi is jóváhagyta: „a kótában közölt őskézirat már csak azért is kevésbé fontos, mert Kodály 
nem ezt követte, hanem a nyomtatott verziót, s a kompozíció már készen állott, mikor a kéziratos 
formára véletlenül rábukkantam."1 s Szeptemberben érkeztek Gyomára az 1642. évi lőcsei énekes
könyv fényképmásolatai s még abban a hónapban elkészült az LV. zsoltár betűhű szedése.16 A 
szedéstükör mérete hasonló az eredetihez, amelyből az LV. zsoltárnak a 490—494. lapokon található 
szedése most a kis füzet 2-6. lapjaira került. Az egy-egy lapra eső versek nem azonosak, a sorok száma 
sem, a szöveg azonban pontos, betűhű mása a lőcsei kiadásnak. Kivételt képez néhány olyan nyomdai 
jel, ami mai szedésanyagban nem állott rendelkezésre, s azokat a ma szokásos jelekkel voltak kény
telenek helyettesíteni. így például ö és ü betűket szedtek a régi kis « jelekkel ellátott o és e betűk 
helyére, e-t használtak a régi e helyett stb. 

A szöveg korrektúrájában, a címlap és a kolofon szövegének megszerkesztésében Tolnai Gábor volt 
Kner Imre segítségére. 

Edition, Wien-Leipzig 1924. A Boroszlói kézirat (XVI. sz.) 33/b-35/a levelén maradt fenn Kecskeméti 
Vég Mihály énekszövege. A szöveg gépírásos másolata 5617. sz. alatt a Zeneművészeti Főiskola 
Könyvtárában. Készítője, Isoz Kálmán (1878-1956) a másolatra ezt jegyezte fel: „Eredetije Szegedi 
Gergely Debrecen 1569 kiadású Énekeskönyvéhez volt kötve (A boroszlói Városi Könyvtár példánya 
unicum. Könyvtári jelzése: 4. N. 212.)" Szegedi Gergely énekeskönyve ma is megvan a Wroclaw-i 
Egyetemi Könyvtárban, 1. RMNy I. 264. Az Országos Széchényi Könyvtárban levő mikrofilmjén a 
hozzákötött 50 lapnyi kézirat is megtalálható, jelzete FM 2/1853. 

14K. I. levele Szabolcsi Bencének 1939. augusztus 8. B.M.Lt. 
1 s Szabolcsi Bence válasza K. L-nek levelezőlapon, 1939. augusztus 16. B.M.Lt. 
1 * Tolnai Gábor 1939. április 11-én nyugtázza K. I. március 28-i levelét. A következő időszakról 

nincs adat, csak 1939. augusztus 3 (8)-ról, amikor K. I. Tolnai Gábortól szeptember elejére kéri a 
Psalmus „dolgait". K. I. 1939. szeptember 30-án írja Tolnainak, hogy a fotók alapján elkészült a 
szedés. K. L-nek Kodály Zoltánnéhoz írott 1939. november 5-i leveléből tudjuk, hogy a Boroszlói 
kézirat hasonmását nem sikerült kibetűzni, s itt is hivatkozik Szabolcsi Bencére, aki a Gönci-féle 
énekeskönyv szövegét ajánlotta. „Ennek az énekeskönyvnek a Széchényi Könyvtárban meglevő leg
régibb kiadását kerestem k i . . . "-írja. Szabolcsi javaslata a Szabó Károly által RMK I. 252. sz. alatt 
leírott énekeskönyvre vonatkozhatott, amelyet akkor még 1592. évinek és Gönci György kiadásának 
hittek. E kiadás énekszövegé(t adta közre Szilády Áron is a Régi Magyar Költők Tára 1883. évben 
megjelent IV. kötetében. Úgy látszik, a betűhű gyomai kiadvány céljára nem sikerült korábbi 
szöveghez hozzájutni, mint a Szabó Károly által RMK I. 726. sz. alatt leírt énekeskönyvhöz. A 
közhasználatú, de felületes „Gönci-féle énekeskönyv" fogalmába ugyan ez a kiadás is beleillett, 
valójában mégis máshová tartozik. Az 1592. évinek hitt „Gönci" ugyanis azoknak a debreceni 
kiadásoknak az egyike, melyeknek sorát Szilvásújfalvi Anderkó Imre nyitotta meg 1602-ben, újra 
kiadták 1616-ban, 1620-ban. Valószínű, hogy 1632. évi Fodorik Menyhért debreceni nyomdász által 
készített kiadása az, amelyet sokáig tévesen 1592. évi Gönci-féle énekeskönyvnek hittek. Jelenlegi 
ismereteink szerint az 1602. évi tíjfalvi-féle kiadás a Kecskeméti Vég Mihály-féle ének első nyomtatott 
közlése, ezért elsőrendű forrásnak tekintendő. Az 1642. évi lőcsei kiadás már Gönci György előszavát 
sem közli, szerkezetében pedig merőben más, mint a debreceni kiadások. Lehetséges, hogy a címlapján 
feltüntetett hatodik kiadás az 1593. évi bártfai énekeskönyvtől (A keresztyéni gyülekezetben való 
isteni dicséretek. . . RMK. I. 267), a felvidéki lutheránus énekeskönyvek előfutárától való le
származására kíván utalni. Csomasz Tóth Kálmán úgy véli, hogy a bártfai, lőcsei szerkesztők lutheránus 
teológiai elveket követtek, de arra is ügyeltek, hogy a református könyvvásárlókat is megtartsák. 
Kétségtelenül sok mindent átvettek az Űjfalvi-féle debreceni kiadásokból, minden bizonnyal innen 
származott az LV. Psalmus szövege is. Ennek köszönhető, hogy a Kner-féle kiadvány szövegének 
megválasztásánál nem történt még nagyobb hiba. 
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A kis füzet végül is a lőcseivel megegyező kb. 66 X 105 mm lapméretben, merített papírra 
nyomtatva, 8 lap terjedelemben, borítóján Psalmus L V. felirattal készült el október hónapban. 

Vele együtt még egy hasonló másik kis füzet hagyta el a sajtót 20 példányban, melyet a kolofon 
ugyancsak Kodály Zoltánnak és barátainak ajánlott. E második kiadvány Kölcsey Ferenc bordalát 
foglalta magában. A Bordalt Kodály 1913-ben férfikarra dolgozta fel.17 

A Bordal szövegét a XIX. századi klasszicista tipográfiát idéző keskeny félkövér antikva betűből 
szedték. A hiteles szöveg és az adekvát tipográfiai stílus megtalálása ez esetben nyilván nem járt 
gonddal, s így nem véletlen, hogy amíg a Psalmus keletkezését számos levélváltás örökítette meg, a 
Bordalról mindössze egy helyen találtam érdemi említést. 

1939. október 26-án Kner Imre Kodály Zoltánnénak küldi el a Psalmus és a Bordal 15-15 
példányát, közte a Kodály könyvtárának szánt bőrbe kötött darabokat.18 Itt említi meg, hogy a 
Psalmus kinyomtatásával feleségének régi elgondolását valósította meg, míg a Bordal a saját kezde
ményezéséből keletkezett. Javasolja, hogy Kodályék juttassanak egy-egy példányt Szabolcsi Bencének 
és Isoz Kálmánnak, ö maga Fitz Józsefnek és Tolnai Gábornak adott a füzetkéből. November 4-én a 
Széchényi Könyvtárnak is küld példányokat.19 

Kodály december 26-án válaszol kézzel írott levélben.20 Reagálása az „apró remekekre" meglepő. 
„ . . . akár hiszi, akár nem, nekem valami azzal nem okoz több örömet, ha személyes összefüggése van 
velem. Elgondolom: még egy kis papír, munka, esetleg az ifjú Mihály legény közreműködése: és 
megvan pl. a Misz Tótfalusi Mentsége hozzáférhetetlen egyetlen példányból kiemelve, sokak 
okulására." 

íme a Mentségre való utalás — amelynek kiadásán, amint láttuk, Kner Imre már ekkor dolgozott -
s egy meglepő fordulat: Kodály puritán felfogásával ellenkezett a személyének szóló, nyomtatott 
megemlékezés, vagy más okból nem örült úgy az ajándéknak, amint az várható lett volna. 

Kodály ellenérzésére két másik levél ad felvilágosítást, amelyek eddig nem kerültek nyilvánosságra. 
Kner Imre november 1-én írja Fritz Józsefnek,2 J hogy amint hallja, Kodály más szövegeket szeretett 
volna, alkalmasint a különböző énekszövegek változatainak kiadását tartotta volna helyesebbnek. 
További részleteket tudunk meg november 5-én Kodály Zoltánnéhoz intézett leveléből.2 2 A levélben 
visszatér Kodálynénak Kner Imrénével folytatott beszélgetésére. Itt kerültek szóba Kodálynak a 
kiadott szöveggel szemben való fenntartásai. Sajnos, Kodály álláspontját a levelezés nem közli: 
véleményére csupán utalásokból következtethetünk. Kner Imre, nyílván Kodály észrevételeire 
válaszolva, ismerteti a kis Psalmus L V. kiadványhoz használt lőcsei forrásszöveg megválasztásának 
történetét. 

Kodály bizonyára nyomós ellenvetéseket tehetett, mert Kner Imre egy új kiadás készítését ajánlja 
fel, amelyből kitűnne, hogy „a szöveget miként alakította a Tanár úr" és kéri Kodályné közbenjárását, 
hogy férje segítséget vagy kéziratot adjon egy ilyen új kiadás céljára. 

Az eszmecsere folytatásának nincs nyoma a levelezésben. Az új kiadásra többé nem került sor. 
A vita megértéséhez Kecskeméti Vég Mihály zsoltárparafrázisának történetéhez kellett fordulnunk. 

Kecskeméti Vég MihályróL az LV. zsoltár parafrázisának költőjéről keveset tudunk. Szilády Áron a 
Régi Magyar Költők Tára 1883. évben megjelent IV. kötetében más szerzőkre hivatkozva közli 
életrajzának néhány adatát. Ezek szerint 1521-ben Krakkóban tanult, 1535 körül írt „egy szent 
éneket", 1564-ban egy kecskeméti eredetű levél keltezése tartalmazta nevét, főbírói megjelöléssel. 
Zsoltáros énekének versfőiből ilyen formában olvasható ki neve: MICHAEL VEG KECSKEMÉTI AHS. 

Kecskeméti Vég Mihály énekének mai ismereteink szerint legrégibb szövege a már említett 
Boroszlói kéziratban maradt fenn. 

1 'Kölcsey Ferenc: BordaL 66 X 105 mm 8 1. füzet, merített papíron. A borítón: Bordal. Kolofon: 
Nyomtattatott Kodály Zoltán és barátai számára, Kner Izidor könyvnyomdájában Gyomán, 1939. 
október havában 20 példányban. 

18K. I. levele Kodály Zoltánnénak 1939. október 26. B.M.Lt. 
1 *K. I. levele Fitz Józsefnek 1939. november 4. B.M.Lt. 
2 °Id. a 8. jegyzetben. 
" K . I. Fitz Józsefnek 1939. november 1. B.M.Lt. 
32Id. a 12. jegyzetben. 
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A XVI. századból ismert másik írásos változat a Bécsi kézirathói való. Ez a gyűjteményes kézirat 
többek között magyar, német, horvát és latin szövegeket tartalmaz, valamennyit arab-török betűkkel 
írva. Kecskeméti Vég Mihály énekének itt talált és latin betűkkel átírt szövegét Eugen Mittwoch 
közléséből ismerjük, 1927-bó'l.2 3 

A két kéziratos közlés utolsó strófái így rögzítették az ének keletkezésének idejét: 

Boroszlói: 
Ezer ötszázban és hatvanegyben 2 4 

vigasztalásért szerzé ezt versekben. 
Bécsi: 

ezer ötszázban és hatvanhétben 
vigasztalásért szerzek ezt versekben. 

Később, a nyomtatott közlésekben ez a két sor nem ismétlődik meg, így helyettesítették: 

melyből az hivek keserűségben 
vigasztalásért szörzék igy versekben. 

Az ének első nyomtatott közlését Újfalvi Imre énekeskönyvébó'l, a Keresztyéni énekekből 
ismerjük, amely 1602-ben Debrecenben jelent meg.25 Vajon a nyomtatott szöveg a Boroszlói vagy a 
Bécsi kéziratra támaszkodott-e, talán más kéziratos vagy nem ismert nyomtatott előzményre, esetleg 
szájhagyományra? Nehéz lenne megmondani, mivel találunk benne olyan kifejezést, amelyet csak a 
Boroszlói s olyant is, amely csak a Bécsi kéziratból ismerünk. Néhány példa: 

A 4. versszak 4. sora a boroszlói szövegben: 
innét én régen elrepültem volna. 

Ugyanez a bécsi szövegben, majd 1602-ben és később: 
innét én régen elfutottam volna. 

Másutt azonban, mint a l l . versszakban 
Boroszló: ha ellenségimtől bántásom volna 
Bécs: ha ellenségtül nyavalyám volna 
1602: ha ellenségtül bántásom volna 
1620: ha ellenségtül nyavalyám volna. 

A legutóbbi példa Újfalvi énekeskönyvének harmadik debreceni kiadásából származik.2 6 E kiadás
ban néhány szónyi módosítást találunk az énekszöveg 1602. évi első megjelenéséhez képest. Ezek 
közül némelyik újabb kezdeményezésnek tűnik, mások azonban az első nyomtatott közléssel szemben 
a XVI. századi kéziratos szövegek kilejezéseit állítják vissza. 

A l i . strófából idézett verssor pedig - véletlen-e? - a Bécsi kézirattal vág egybe, szemben a 
Boroszlói kézirat és az 1602. évi kiadás megfelelő helyével. 

Szilády Áron a Régi Magyar Költők Tárában az általa 1592. évből származónak hitt, Gönci-féle 
énekeskönyvként említett kiadás énekszövegét adta közre 1883-ben. A Régi Magyarországi Nyomtat-

23Eugen MITTWOCH: Die deutscher^ magyarischen, kroatischen und lateinischen Texte der 
Wiener Sammelhandschrift, in Literaturdenkmäler aus Ungarns Türkenzeit, hg. von Robert Gragger, 
Berlin und Leipzig, 1927. pp. 88-130. Kecskeméti Vég Mihály éneke a XVI. századi kéziratban a 
64/b-67/a leveleken, latin betűkkel a kiadványban a 125-127. lapokon. Wiener Sammelhandschrift: 
österreichische Nationalbibliothek, Wien, Orientalische Handschriftensammlung, Flügel Bd. III. S. 
535 ff. Nr. 2006. 

2,CSOMASZ TÓTH Kálmán az 1561. évet tartja a zsoltárparafrázis keletkezési idejének. 
(RMDT. I. 638.1.) A Magyar Irodalmi Lexikon I. Bp. 1963. 613-614. (a Bécsi kézirat énekszövegében 
foglalt) 1567-es keltezést említi. 

2SRMKI. 376. 38/b-39/b.'levél. 
26RMKI. 497. 41/b-43/a. levél. 
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vanyok I. kötetében (RMNy 640. alatt) olvashatjuk, hogy ez a kiadás, amelynek címlap nélküli csonka 
példánya a kolozsvári református kollégium birtokában volt, valószínűleg 1632-ből származik.17 (Bár 
ezt kétségtelen bizonyítékok nem támasztják alá, az egyszerűség kedvéért e változatról itt, mint 1632. 
évi kiadásról szólunk.) 

Az 1632. évi kiadásnak a betűtípusa és szedésmódja a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárá
ban található mikrofilmje szerint megegyezik az 1620. évi kiadáséval és minden bizonnyal a debreceni 
nyomda terméke. Az LV. zsoltár szedése néhány kisebb, nem jelentős módosítást tartalmaz a korábbi 
debreceni kiadásokhoz képest. 

Szilády a szöveget mai helyesírással közli, az átírásnál azonban néhány helyen pontatlanul járt el. 
így: 
1632. évi kiadás: Szilády: 
3. versszak: Csak sivok, rívok nagy nyavalyámban rivok-sivok 
5. versszak: Vadon erdőben szellyel bujdosnom széllel 
10. versszak: Özvegyek, árvák, nagy bosszút vállnak válnak 
15. versszak: Az ellenségtül mert én igen félők „én" hiányzik 

Kodály a Psalmus Hungaricus zenéjét 1923-ban szerezte. A zenemű szövege Kecskeméti Vég Mihály 
énekének egy újabb, Kodály által alakított változata. Kodály énekszövege különféle eltéréseket mutat 
a korábbi változatoktól: bizonyára a számára leghitelesebbnektűnő, a kor szellemét legjobban kifejező 
és nyelvileg legszebben megformált részleteket válogatta össze. Néhány helyen pedig élt a költői változ
tatás jogával: olyan módosításokat találunk a szövegben, amelyek minden bizonnyal tőle származnak. 
Végül kihagyott öt versszakot: a régi énekszövegek huszonkét strófájával szemben Kodály változata 
csak tizenhét versszakból áll. Kimaradt a 7., 8., 13., 16. és 17. versszak. Viszont kétszer visszatér az 
1. versszakra, az 5. és a 10. (Kodálynál 8.) versszak után beiktatva, a 15. (Kodálynál 12.) strófát 
ismétléssel mégegyszer közli, végül az utolsó előtti strófa 3-4. sorát is megismétli. 

Kíséreljük meg Kodály szövegváltozatának forrásait fellelni a régi énekszövegek tükrében. 
Bizonyára használta a Boroszlói kéziratot, hiszen ennek hasonmását az 1924. évi kotta-kiadásban le 

is közölte. Az eltérések azonban azt mutatják, hogy tanulmányozta a nyomtatott kiadásokat is, mert a 
szövegrészlet-variációk eseteinek nagyobb részében nem a Boroszlói kéziratból merített, hanem a 
nyomtatott szövegekből. Bizonyára ismerte az 1632. évi kolozsvári unikumot, amely az 1883-as 
Szilády Áron-féle kiadás forrása volt. Nem lehet kétséges, hogy Szilády szövegét is használta. 

Említettük, hogy a Szilády-féle átírás milyen hibákat foglal magában az 1632. évi forráshoz képest. 
Kodály szövegében mind a négy részlet hibátlan - tehát vagy az eredeti, régebbi nyomtatott 
szövegeket követte, vagy pedig helyesbítette Szilády tévedéseit. 

Kodály tehát minden bizonnyal használta a legrégibb nyomtatott közléseket is, illetve közülük 
azokat, amelyekhez az időben — az 1920-as évek elején - hozzáférhetett. 

A XVII. század elején megjelent debreceni református énekeskönyvek közlései, amint erre példát is 
láttunk, az Ujfalvi-féle 1602. évi kiadás szövegétől alig különböznek. Ezekkel szemben az 1693. évi 
nagyszombati énekeskönyv, Illyés István kiadása lényeges változtatásokat tartalmaz. Ezek közül csak 
egyetlenegy nem jelentékeny módosítás esik egybe a Kodályéval s így lehet, hogy csupán véletlen 
műve. A 12. versszakot ugyanis az Ujfalvi-féle énekeskönyv különböző kiadásai így kezdik: 

Én barátomnak az kit vélek volt 
A sor Illyésnél és Kodálynál az Én helyett a De szóval kezdődik. 

Még egy ellenőrizhetetlen egybeesés tűnik fel az Illyés-féle szöveggel való összevetésnél: a 22 vers
szakos teljes szövegből a 7., 8. és a 15. versszakok egyformán hiányzanak mind Illyésnél, mind 
Kodálynál. A további hiányok és Illyés pótlásai azonban teljes különbözőségre mutatnak. 

Vajon a Kecskeméti Vég Mihály-féle zsoltár-parafrázis egyéb változatainak lehetett-e valami köze a 
Psalmus Hungaricus énekszövegéhez? E kérdés tisztázása érdekében a zsoltár-parafrázisnak még 
néhány ismert változatát is meg kellett vizsgálnom, összevetettem Kodályéval a Kecskeméti Graduál, a 

2 7RMK I. 252, amelyről már a 16. jegyzetben szóltunk. A kolozsvári unikum niikrofilmje a MTA 
Könyvtárában 190/IX. jelzet alatt. A RMKT-ban Szilády az „LV. Psalmus" című sora után az „Exaudi 
Deus orationem meam" sort önkényesen vette fel, mert ilyen a kolozsvári unikumban nem szerepel. 

18RMKI. 1446.86-89.1. 
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Kájoni-féle énekeskönyv és az 1774. évi kiadású Kolozsvári énekeskönyv szövegeit.19 Ez a három 
forrás különféle eltéréseket tartalmaz mind az előzményekhez, mind a Kodály-féle szöveghez képest, a 
különbségek azonban nem olyanok, hogy a Psalmus Hungaricus énekszövegének keletkezéséhez 
bármiféle támpontot nyújtanának. Nem valószínű, hogy e szövegek Kodály vers-szerkesztését be
folyásolták volna. 

Mi késztethette Kodályt Kecskeméti Vég Mihály énekszövegének megrövidítésére? Általában 
bizonyára a drámai tömörítés szándéka vezette, a kihagyott részek tartalmi-szerkezeti vonatkozásai 
azonban közelebbi okot sejtető következtetéseket is megengednek. Az énekszöveg 6-10. strófája a 
költő panaszának második része, amelyben ellenségeinek álnokságáról szól. (Hogy az öt versszak 
valamiféle- Vég Mihálynál kissé terjengősen előadott - tartalmi egység, azt bizonyítja az LV. zsojíár-
nak Szenei Molnár-féle fordítása is, amelyben ugyanezeket a gondolatokat egyetlen hatsoros strófába 
sűrítette a fordító.) Vég Mihály e rész kezdetén három strófát szentel az ellenségek áskálódásának; e 
háromból Kodály csak az elsőt tartotta meg. 

A 12-13. versszak a barátok képében tetszelgő titkos ellenségekről szól: Kodály csak a 12. szakaszt 
vette fel énekszövegébe. 

Az eddigi kihagyások tehát terjengős részek tömörítését célozták: a megtartott részek kevesebb 
szóval ugyanazt adják, de nagyobb drámai erővel. A 16-17. versszakok az ellenség hitszegéséről és 
képmutatásáról szólnak. Ezeket Kodály más okból hagyta ki. A 15. versszakkal kezdődik a fohász „Én 
penig Uram hozzád kiáltok . . . " Ez a rész Kodály 12-16. strófájában töretlen, kerek gondolati egység: 
a könyörgés, az igazságtételbe vetett bizalom, a bűnösök megbüntetésébe vetett remény egyenesen 
vezet az igazak nagy tisztességre való felemeltetésének magaslatához. A hitszegésró'l, képmutatásról 
szóló két versszak kirívóan nem ide való, úgy tűnik, mintha az első résznek, a panasznak elkésett 
refrénje volna. Lehet, hogy az ősi költő spontán érzelmi kitörése: túltengő megbántottságában a.fohász 
emelkedett pillanataiban mégegyszer visszatér sérelmeire, nem törődve azzal, hogy felborítja a mű 
szerkezetét. Az is lehet, hogy amikor a fohász kezdetén az ellenségtől való félelméről szól, meg
ismételve korábbi panaszát, újabb képet fest az álnokságról. (E szerkesztési következetlenség - ha 
szabad annak nevezni - Szenei Molnár Albert fordításában is hasonló módon található.) Kodály 
ökonomikus kompozíciójához szinte magától értetődően hozzátartozott, hogy e két versszakot is 
elhagyja. 

Kecskeméti Vég Mihály énekszövege egyébként nagyszerű kompozíciós erényekről, lenyűgöző 
kifejező erőről is tanúskodik. A költő panasza egyre fokozódó szenvedéllyel ragadja magával a 
hallgatót az ellenség fejére szórt átokig: „Keserű halál szálljon fejére". (Ez Kodály Psalmusanak első 
zenei csúcspontja is. „ . ... Hatalmasívű rondóformában kovácsolódik seggyé a szöveg és a zeneminden 
rezdülése. A rondóban tér vissza újra a mű alaphangja, a szöveg »kerete«". Majd: „A zenekar veszi át a 
kórus síró panaszát, az énekkar pedig az első szakasz, a keret-hang, a rondó megismétlésével jelzi, hogy 
új rész kezdődik Sodorna és Gomorra bűneinek felsorolásában. A zenekar torlódó tizenhatod-imitációi
ban már ott nyüzsögnek az igazság ellenségei... hogy az igaz prédikátort megnyomorítsák, hogy 
»fogságán ők vigadhassanak«" - írja Üjfalussy József.) A költőnek az ellenségre szórt átka a panasz 
katarktikus befejezése. Új szakasz kezdődik, melyben megcsillan az igazságtétel reménye is. A 
prédikátor kéri-követeli az egek urának védelmét, majd emberi és személyes hangon biztat a 
bizalomra, az igazságszolgáltatásban való hitre. (A zenében: „ . . . egyszerre különös hang töri meg az 
átok és a kórus szaggatott könyörgésével, majd félelmében követelőző kérésével egybekapcsolódó 
prédikátori hang szavát. Formailag trió kezdetén érezzük magunkat. Hangja líraibb szélesívu 6/4 adagio 
dallam hárfakísérettel." Majd: „A »Mikoron Dávid« 2/4-re keményedett dallamával az utolsó ítélet 
harsonái között jelenik meg az igaz isten, ítélni eleveneket és holtakat.") A könyörgés nagylelkűen 
szűk szavakkal szól a bűnösök megbüntetéséről, annál drámaibban fokozódó feszültséggel vezet az 
igazak elégtételének magaslatára: a költemény és a zene második csúcspontjára, az igazaknak, 
kegyeseknek és szegényeknek végül nagy tisztességre való felemeltetéséig. (Kodály zenéjében meg-

29Kecskeméti Graduál, 1637. évi kézirat a MTA Könyvtárának kézirattárában K. 74 jelzet alatt, 
542-545.1. Kájoni János: Cantionale Catholicum, Csíksomlyó, 1676. 608-609.1. RMK 1.1188. 
Közönséges Isteni-Tiszteletre rendeltetett Lelki Énekek, Kolozsvár, 1744. Kolozsvár, Egyetemi 
Könyvtár, 121-124. L Mikrofilm a MTA Könyvtárában 172/VII. jelzet alatt. 
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jelennek „a »jMikoron Dávid«Wallam dúrbaiharmonizált, szélesen ujjongó, jubiláló hangjai . . . " „De a 
jubiláció tetőfoka, a tündöklő D—E-dúr\fanfárhangzatok fénye hirtelen elsötétül: a D-dúr akkordból 
egyszerre H-val tetézett moll-szubdomináns válik, s most már azonos a bevezető zene, csúcspontról 
lezuhanó kétségbeesésével... ")• Végül a záró versszak, amelyből a prédikátor megnyugvása, talán 
belenyugvása, Kodálynak viszont a „pillanatnyilag reménytelen valóság" feletti, zenében elmondott 
lesújtó ítélete öltött formát. („Ha vigasztalás sehol, a zárósor dallamának leverő, a kialvó Igyertya 
szemrontó homályát idéző párhuzamos kvintjei közül mégegyszer kisikolt a »keserűség«!szava, majd a 
nagyított dallamvégződés basszuspizzicatóiban enyészik el a hatalmas látomás!" - írja Ujfalussy.)30 

Kecskeméti Vég Mihály énekében Kodály a XVI. századi magyar költészet nagyszerű, lelkesítő 
művére talált, amely témájában, tartalmában, formájában egyaránt alapja, ihletője lehetett egy nem 
kevésbé kiváló, de nem archaikus, hanem korszerű zenei alkotásnak. Amit Kodály az énekszövegen 
változtatott, az nem a mű szellemét, tartalmát érintette, hanem elsősorban szerkezetét csiszolta, 
arányosította. így a szöveget és a zenét teljes tartalmi-formai egységgé ötvözte össze. 

A szerkezeti változtatásokon — kihagyásokon — túl Kodály mást is módosított. Énekszövegének 
néhány részlete sajátosan különbözik valamennyi, általam megvizsgált régi szövegtől. Úgy tűnik, 
ezekben az esetekben ő maga formálta át a szöveget. 

A 15. versszak zárósorának „én igen félek" felkiáltását így enyhíti: 
Az ellenségtől mert én igen tartok. 

Itt a sort végző „félek" helyébe jobban rímelőj g a fohászkodó hívó lelkiállapotát hívebben tükröző 
kifejezést iktatott be. 

A 18. versszakban a régi kiadások „minden" szavát megkettőzi: 
Rólad elveszi minden, minden terhedet 
A fokozott hangsúly a felszólításnak, a „bízz!" hangulatának ad nyomatékot. 
A 19. versszak 4. sora: 
Hosszú életök nem lészen a földön, 

a nyomtatott közlések „ez földön" végződésével szemben. 
Az 1642. évi lőcsei kiadás, amelynek szövegét betűhű szedéssel adta ki 1939-ben Kner Imre, több 

kisebb eltérést tartalmazott a debreceni kiadásokkal szemben. Lényegesebbek közülük: 
a 2. versszakban: 
Nagy szükségében ne hagyj engemet 

Helyesen: Nagy szükségemben ne hagyj engemet 
az 5. versszakban: 
Akarok inkább pusztában laknom 
Vadon erdőben széllel bujdosnom 

Hitelesebbnek tűnik, Kodály is ezt használja: 
széjjel bujdosnom, 

a 15. versszakban: 
Reggel-is délben, estve könyörgök. 

A többi helyen: Reggel és délben stb. 
Amikor tehát közel négy évtized távlatából azt keressük, hogy Kodálynak milyen kifogása lehetett 

a kis Kner-féle kiadvány ellen, akkor a régi kéziratos források, a korai kiadások és a Szilády-féle 
interpretáció összevetése, Kodály énekszövegével való összehasonlítása a valóságot megközelítő választ 
ad számunkra. 

Kodály ismerte Szilády átírását, s annak hibáit. Ismerte a Boroszlói kéziratot s az azt némiképpen 
módosító régi nyomtatott közléseket, ahol az utóbbiak szövegváltozatait részesítette előnyben. Szilády 
forrásainak kérdését az irodalom csak jóval később tisztázta, Kodály számára azonban már akkor 
nyilvánvaló lehetett, hogy az első nyomtatást több évtizeddel követő (önmagát hatodik kiadásnak 
nevező) 1642. évi lőcsei énekeskönyv szövegének felhasználása nem a legszerencsésebb választás volt. 

30 Az énekszöveg és a zenemű párhuzamára vonatkozó idézetek: UJFALUSSY József, A Psalmus 
Hungaricus. Zenetudományi Tanulmányok Kodály Zoltán 75. születésnapjára. Szerk.: SZABOLCSI 
Bence és BARTHA Dénes. Bp. 1957. 21-25. 
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Ezt igazolják a lőcsei kiadás énekszövegének azok az eltérései, amelyek, ha nem is jelentősek, 
mégiscsak rontották a szöveget. 

Végül a Psalmus Hungaricus szövegétől eltérő, közvetlen forrásául sem szolgált régi szövegnek 
minden kommentár nélküli kiadása olybá tűnhetett, hogy a kiadó tudomást sem vett Kodály Zoltánról, 
a filológusról, aki feltámasztotta s a költőről, aki noha alapjában véve megőrizte, de nyelvében
formájában csiszolgatta, szerkezetében javította, a zeneművel tökéletesen összeötvözte Kecskeméti 
Vég Mihály énekét. Kodály nem elégedett meg azzal sem, hogy a kiadvány „egyszerűen csak szép akar 
lenni", s ha már egyáltalán megjelent, szemben Kner Imrével, igenis „forrásmunka igényével" fogadta. 

Hogy a Kodály-féle szöveg tükrében visszapillantást nyújtsunk a régi szöveg-változatokra és a 
konkrét különbségeket megmutassuk, egy táblázatszerű összehasonlítást közlünk. Hangsúlyozni 
szeretnénk, hogy összehasonlításunk csak a lényegesebb szó- és kifejezésbeli eltéréseket vette számba. 
Nem voltunk tekintettel számos, olyan apró különbségre, amely az eltérő hangzásból, írásmódból, a 
helyesírás változásából ered. 

A Psalmus LV., Knerék 1939. évi kis kiadványa a jogos bírálat ellenére is nemes szándékkal készült 
nemes cselekedetként jegyezhető fel — mint szerény epizód - a magyar könyvtörténetben. 
Emlékezetes marad, mint a nemzeti aggodalomnak immár harmadszori allegorikus megnyilatkozása. 
Kecskeméti Vég Mihály a török és a Habsburg által gyötört, három részre szakított és belső zülléstől is 
szenvedő XVI. századi Magyarország sorsát siratta a bibliai költő köntösében. Kodály a maga 
1919-1921. évi meghurcoltatásának, elhallgattatásának, az ellenforradalom közállapotai felett való 
ítéletének adott hangot a Psalmusban, melyet 1923-ban szerzett Budapest fennállásának ötvenedik 
évfordulójára. Amikor 1939-ben Kner Imre a Psalmushoz nyúlt, a Kodály számára 1923-ban „pillanat
nyilag reménytelennek látszott" valóság a nemzet totális válságára fordult. 

A Psalmus LV. 1939-es gyomai kiadásával Kner Imre újra felidézte Vég Mihály és Kodály 
aggodalmait, amelyek mind a nemzetre, mind saját sorsára ismét tragikusan időszerűvé váltak és sajnos, 
be is teljesedtek.3 * 

Kodály: Psalmus Hungaricus énekszövegének és Kecskeméti Vég Mihály zsoltár-parafrázisa 
régi és újabb szövegváltozatainak összehasonlítása 

A Kodály-féle énekszöveg az 1924. évi Universal (Wien, Leipzig) kiadású kottából származik. A szöveg
ben vastagabb betűvel kiemelt részek a különböző szövegváltozatokban eltérnek. Jobboldalt felsorol
juk az eltéréseket és rövidítéssel jelezzük, hogy az eltérés melyik kiadásban fordul elő. Az összehason
lított kiadások és azok rövidítése a következő: 

B = Boroszlói kézirat, XVI. sz. 16 20 = Ujfalvi-féle énekeskönyv Lőcse = Énekeskönyv 1642., ül. 
W = Bécsi kézirat, XVI. sz. 1632 = Újfalvi-féle énekeskönyv betűhű kiadása Kner 
1602 = Újfalvi-féle énekeskönyv (tévesen „Gönci-féle 1939. 

1592. évi") Illyés = Énekeskönyve, Nagy-
Sz = Előbbi szövegének szombat, 1693. (Csak a 

Szilády Áron-féle kiadá- 12. versszak kezdőszavát 
sa RMKTIV. 1883. illetően.) 

3 ' Az énekszöveg forrásainak összehasonlításánál CSOMASZ TÓTH Kálmán: A XVI. század magyar 
dallamai (RMDT I.), Bp. 1958. c. művére támaszkodtam s a szerző személyes tanácsait is igénybe vet
tem. A Psalmus Hungaricusra vonatkozó zenetörténeti adatokat keresve haszonnal forgattam EÖSZE 
László műveit, aki egész dolgozatomat érintő észrevételeivel is támogatta munkámat. A XVII századi 
énekeskönyvek kiadásának vizsgálatához HOLL Bélától kaptam értékes segítséget. A Békés Megyei 
levéltár iratanyagát dr. SZABÓ Ferenc levéltárigazgató állította össze. A szöveg-összehasonlítás 
munkájában RUSZNÁK Erzsébet működött közre. Valamennyiüknek itt mondok köszönetet. 
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A rövidítéssel nem jelzett eltérések valamennyi változatban egységesen különböznek a Kodály-féle 
énekszövegtó'l. Az eltérő szövegrészleteket általában mai helyesírással közöljük. A 7M 8., 13., 16. és 17. 
versszak a Kodály-féle énekszövegbó'l hiányzik. Az összehasonlítás teljessége érdekében ezeket a stró
fákat Szüády Áron kiadásából vettük át és dó'lt betűvel különböztettük meg a Kodály-féle ének
szövegtó'l. 

1. 
Mikoron Dávid nagy búsultában, 
Baráti miatt volna bánatban, 
Panaszolkodván nagy haragjában 
Ilyen könyörgést kezde ő magában. 

2. 
Istenem Uram, kérlek tégedet, 
Fordítsad reám szent szemeidet, 
Nagy szükségemben ne hagyj engemet Lőcse: szükségében 
Mert megemészti nagy bánat szívemet. B: az 

3. 
Csak sívók, rívok, nagy nyavalyámban, Sz: rívok-sívok B: oly vagy én (?) W, 1602: én, 1620-tól: 
Elfogyatkoztam gondolatimban, nagy nyavalyámban 
Megkeseredtem nagy búsultomban, 
Ellenségemre való haragomban. 

4. 
Hogyha énnékem szárnyam lett volna, 
Mint az galamb, elröpültem volna, 
Hogy ha az Isten engedte volna, 
Innét én régen elfutottam volna. B: elrepültem 

5. 
Akarok inkább pusztában laknom, 
Vadon erdőben széjjel bujdosnom, B: „zelel", W: „sellel", 1602: „sellyei", 1620: „széllel", 
Hogynem mint azok között lakoznom, 1632: „szellyel", Sz: széllel, Lőcse: széllel 
Kik igazságot nem hagynak szólanom. 

6. 
Éjjel és nappal azon forgódnak, 
Engem mimódon megfoghassanak, 
Beszédem miatt vádolhassanak, 
Hogy fogságomon ők vígadhassanak. 

7. 
Látod jól Uram álnok szíveket, 
Csak szemben való szép beszédeket, 
De zabolázd meg az ő nyelvöket, W: „sajokat" 
Ne tapodják le híremet nevemet. B és W: hírünket 

8. 
Ugyan szememmel jól látom őket, 
Én reám való gyűlölségeketf 
Fülemmel hallom káromlásokat, 
Igazság ellen feltámadásokat. 
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Egész ez város rakva haraggal, 
Egymásra való nagy bosszúsággal 
Elhiresedett az gazdagsággal, B: S elhiresedett az (?), W: Elhiresedett nagy 
Hozzáfogható nincsen álnoksággal. 

10. 
Gyakorta köztük gyűlések vannak, 
özvegyek, árvák nagy bosszút vállnak, Sz: válnak 
Isten szavával ők nem gondolnak 
Mert jószágukban felfuvalkodtanak. 

11. 
Keserűségem annyi nem volna, 
Ha ellenségtől nyavalyám volna, B és 1602: bántásom 
Bizony könnyebben szenvedtem volna, W: „semvedtem", Lőcse: „szenyvedtem" 
Magamat attól megóhattam volna. 1602: tőlük 

12. 
De barátomnak az kit vélek volt, Én, csak Illyés: De; B: voltam, W: „véltem" 
Nagy nyájasságom kivel együtt volt, 
Jó hírem nevem tisztességem volt, 
Fő ellenségem most látom hogy az volt. B: (nyilván tévesen) Ily álnokságot soha nem gondoltam 

13. 
Csuda szerelmét én hozzám láttam, 
Kivel sokáig mind együtt laktam, 1602: én 
Az istent véle együtt szolgáltam, 
Ily álnokságát soha nem gondoltam. 

14. 
Keserű halál szálljon fejére, 
Ellenségemnek ítéletére, 
Álnokságának büntetésére, 
Hitetlenségének kijelentésére. 

15. 
Én pedig, Uram, hozzád kiáltok, B és W: óhajtok 
Reggel és délben, este könyörgök, Lőcse: Reggei-is; B és W: kiáltok, 1602: óhajtok 
Megszabadulást tetőled várok, 
Az ellenségtől mert én igen tartok. B és W: igen én félek, Sz: az én hiányzik; mindenütt: félek 

16. 
Megszegték ezek esküvéseket, 
Régen elhagyták az ő hűtőket, 
Nem hiszem immár egy beszédeket, B: Immár nem hiszem egy, W: Immár nem hiszem ő 
Mert megpróbáltam hitetlenségeket. 

17. 
Ezeknek szájok zsírosb az vajnál, 
Síkosb ajakok az faolajnál, 
Élesb az nyelvek az éles kardnál, 
Szájokban nincsen egyéb álnokságnál. 
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18. 
Te azértj lelkem gondolatodat 
Istenben vessed bizodabnadat, 
Rólad elveszi minden, minden terhedet, 
És meghallgatja te könyörgésedet. 

19. 
Igaz vagy Uram, ítéletedben, 
A vérszopókat ő idejökben 
Te meg nem áldod szerencséjükben, 
Hosszú életök nem lészen a földön. 

20. 
Az igazakat te mind megtartod, 
A kegyeseket megoltalmazod, 
A szegényeket felmagasztalod, 
A kevélyeket aláhajigálod. 

21. 
Ha egy kevéssé megkeseríted, 
Az égo tűzben elbétaszítod, 
Nagy hamarsággal onnét kivonszod, 
Nagy tisztességre ismét felemeled. 

22. 
Szent Dávid írta az zsoltárkönyvben, 
ötvenötödik dicséretében, 
Melyből az hívek, keserűségben, 
Vígasztalásért szörzék így versekben. 

B és W: minden gondodat 
B: „weszett" vagy „wezett" reménységedet, W: vessed 

reménységedet minden terhedet 
B és W: nagy 

W: vérontókat ő életükben 

B és W: éltekben, 1602-től: ez földön 

B: igazságot 

B: „megij kijsertetett" 
B: elkivetteted, W: belevetteted 
B: kimentetted, W: kimentheted 

B: ez (?), 1602 és 1620: ezt 

B: Ezer ötszázban és hatvanegyben, W: Ezer ötszázban és 
hatvanhétben B és W: ezt 
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