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SZENCZI MOLNÁR ALBERT KÖLTÉSZETE.

A Molnár előtti vallásos költészet áttekintése. — Molnár reform ja; zsoltárai 
készítése. — A héber poésisről. — Molnár feladatának megoldása.

Ha nyomot hagyott Molnár tudományos munkássága nemze
tünk műveltségének történetében: költői hatása még fontosabb 
volt a költői stil és technika reformjának szerencsés megoldása 
miatt.

A közép-kor scholastica theologiája nem csak a szabad gon
dolkodást, hanem az emberi érzés nyilatkozását is megbénította s 
a vallásos költészetben is éreztette zsarnoki hatalmát.

Az emberi kebel mélyén fekvő s a költői termékek el nem 
avulását biztosító jellemvonások kifejezése helyett1) saját dogmati
kai irányát érvényesíté. Gyarló tartalom szolgált még gyarlóbb 
formában az ember legfőbb szellemi szükségletének kielégítésére, 
miről eléggé meggyőznek bennünket a Patris sapientia, Krisztus 
kínszenvedéséről és haláláról, A szentleiekről czímü és ezekhez 
hasonló darabok.

Mind egyikben bibliai s száraz dogmatikai okoskodások állják 
útját a kedély szabad ömledezésének, s kivételt csakis azon énekek 
képeznek, melyekben népies irányuknál fogva a puszta okoskodá
sok helyét nemzetiségi vagy hazafiui motívumok foglalják el, 
mikből majd az egész nemzetre, majd az emberiségre vonatkozó s 
a kedély mélyében gyökerező állandó jellemvonások sarjadzanak 
elő nemzeties formában.

\

Ilyenek a nemzetnek nagy királyairól, a szent László- és 
Mátyásról szóló énekek, melyekben az igazi érzés több helyen 
nyer költői kifejezést s melyek egyszersmind a népköltészet gyön
gyeinek értékét is feltüntetik az attól eltérő silány okoskodásokkal 
szemben.

Ugyancsak ily költői lélekből fakadt érzések kifejezéseire 
akadunk a szűz Máriáról, mint hazánk védőasszonyáról nagy 
számmal fenmaradt énekekben is.

Amint a renaissan<;e felszabadítá a szabad vizsgálódást, az 
érzés is visszanyerte szárnyainak szabadságát s azután inkább

r) T aine: Eszmény a művészetben.
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a kedély légkörében élvezte azt. Majd az országra nehezedő 
csapások idézik vissza a nemzet emlékébe annak boldogabb kor
szakát, s közös nemzeti ele^iába olvad az egyesek kebléből kitörő 
sóhaj. Példája ennek a «Boldog asszony anyánk* kezdetű s a 
Szent Istvánról szóló ének, melyekben az országnak patronájához 
s sz. királyához fordul a közös szerencsétlenségben menedéket 
kereső zaklatott lélek s bajainak elzokogása elavúlhatlan költői 
alakban nyilvánul.

A 16. században a reformatio terjesztői nálunk is hathatós 
eszközül választák ez éljük kivitelére a költészetet, főleg a lyrait. 
A vallásos buzgalom ébren tartása végett, Luther példáját követve, 
régibb keresztyén énekeket, latin hymnus-fordításokat használtak 
s világias népkölteményeket alkalmaztak egyházi czélra, mire 
Erdélyi népköltészeti gyűjteményének nem egy darabja emlékeztet.

A reformatio vezérférfiai: Dévai Biró Mátyás, Székely István, 
Sztárai Mihály a híres éneklő, Huszár Gál sat. mindnyájan foglal
koztak egyházi énekköltéssel. Mint a nép fiai, alig tehették túl 
magukat a népköltészet vadvirágainak reájok való hatásán, melyek 
az egyesek kisebb-nagyobb műizlésétöl beoltva lassankint neme
sített virágokat hajtottak.

A tőlük kikerült első költeményeken a reformatio nem 
érvényesíthette még átalakító hatását; innen van, hogy ezen átme
netieknek nevezhető termékeket az egyhangú és még mindig 
darabos külalak mellett szilárd vallásos meggyőződés jellemzi.

Balassa lantján már szelidebb hangok nyernek kifejezést; 
tágul az eszmekör, s mindez az eddigiektől egészen elütő formát 
ölt magára. Az átalakulás ezen állapotára kétségkívül nagy befo
lyással voltak az akkoriban annyira kárhoztatott s nem rég nap
fényre került virágénekek, a népköltészeti termékek üdítő for
rásaként hatván a szó akkori érteimében vett mtiköltészetre.

Ez előzmények mutatják, hogy Molnár Albert nem volt tulaj
donkép úttörő e téren; de mint a következőkből kitűnik, mégis 
leginkább őt illeti meg a reform dicsősége.

De halljuk őt magát, mint adja elő zsoltárai előszavában a 
költői technika reformjára vonatkozó eljárását: «A régi magyar 
énekekben*, úgymond, «avagy semmi egyenlő terminatiók nem 
voltak, avagy tíz vers is egymásután mind egy igében ment ki, a 
honnan a históriás versekben számtalan a sok vala, vala, vala, 
kinn az idegen nemzetek, kik ezt látják, nem győznek eleget rajta
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nevetni. De hála Istennek! ez egynéhány esztendőkben a mi embe
reink is ékesebb verseket szoktak irni. Példának okáért egy vers 
nemének megjobbított módját írom le. Az első és közmód ez :

Láss hozzám Úristen kegyelmes szemeidet,
Nyomoruságimban vigasztalj szentlelkeddel,
Sok boszuságimat hogy elszenvedhessem jó lelki békességgel

Második azon nótára ím ez:
Csoda állhatatlan 
Lám ez világ dolgában,
Mint kerék forogván 
Inkább minden órában 
Változik, külömböz,
Szántalan sok bút hoz 
Minden szempillantásban.

Harmadik azon nótára legszebb:
Bocsásd meg Istenem ifjúságomnak vétkét,
Sok hitetlenségeit, undok förtclmességét,
Törüld el és rútságát*
Minden álnokságát,
Könnyebbíts lelkem terhét.1)

A franczia rythmusok pedig sokkal külömb formán foglaltat
nak össze és a verseknek sokféle nemei vannak. Néhol a három 
első rythmus egy módon megyen ki; de a negyedik rythmus 
végének a következő vers rythmusi felelnek meg; ilyen a 22. 
zsoltár. Összességgel a zsoltárok száz Jtarmincz különböző nótákra 
vannak, és majd megannyi a versek nemei. Annakokáért meggon
dolhatja minden, minemü nagy munkával kellett énnekem e hosszú 
magyar igéket a franczia apró igékből álló versekre formálnom, 
holott egy syllabával sem tehettem többet hozzá, sem a sensustól 
nem kellett eltávoznom. Mert nagyobb gondom volt a fundamen- 
tombeli igaz értelemnek fordítására, hogy nem a verseknek ékes- 
getésére.»

Molnár 1606. évi szept. 23-án fejezte be zsoltárait. A kiadás 
eszközölhetése végett megvált nevelői állásától s előbb Heidel- 
bergbe, majd Frankfurtba ment, hol a szükséges javításokat 
végezte.

J) Balassa költeményeinek egy-egy strophája. Lásd Balassa költem. 
Szilády Áron kiadásában.
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A frankfurti kiadóval, Paltheniussal, meg nem egyezhetvén, 
Herbornba megy és Hollós Kristóf személyében kiadóra talál. Ez 
miután Strassburgban a hangjegyeket megrendelte, ápril 22-én 
hozzáfogott a nyomtatáshoz s május 12-én befejezte a munkát 
(1607). ')

Molnár IV. Frigyes rajnai palotagróf-, választó-fejedelem - 
8 bajor herczegnek és Móricz hesseni tartománygrófnak ajánlta 
munkáját, mire a protestantismus ügyében véghezvitt jeles szol
gálatuk s Molnárnak több körülmény szülte háladatossága adott 
okot.2)

A mü megjelenésének eíiyéb körülményeit illetőleg tudni 
kell, hogy Dávid királynak 150 zsoltára közöl ötvenet Maróth 
Kelemen, százat pedig Béza Tódor fordított először franczia 
nyelvre.

Fordításuknak’megjelenése a zsoltárköltészet virágzását vonta 
maga után Németországban, valamint a többi európai államban is.

Németországban Melissus már 1572-ben követte Maróth 
Kelement, nem csak fordításban, hanem versalkat- és dallamokban 
is, a következő évben pedig Lobwasser Ambrus még nagyobb 
sikerrel dolgozta át zsoltárait szintén Maróth és Béza után. Lob- 
wassert utánzata miatt calvinismussal vádolták s tán ez birta rá 
Molnárt, hogy őt kövesse.

A zsoltároknak magyarra fordítása több körülménynél fogva 
szükségessé vált Molnárra nézve.

Külföldi tartózkodása alatti ínségében 8 haza nem térhetése 
miatti bánatában Dávid zsoltáraival vigasztalta magát, mivel az 
azokban foglalt érzés leginkább megegyezett kedélyhangulatával.

Midőn pedig 1601-ben Frankfurtban tartózkodott, egészen 
meg lön hatva Maróth és Béza zsoltárai éneklésének hallása által 
az ottani franczia templomban.

Mindezen okok, valamint az is, hogy magyar nyelvre nem 
voltak még lefordítva az oly nagy elterjedettségnek örvendő zsol
tárok, — arra bírták Molnárt, hogy a testvérhaza keresztyén egy
házának fejeit és hivcit megörvendeztesse fordításával.

l ) Sz. Molnár A. Naplója a K. Papp Miklós szerkesztette Történeti 
Lapokban.

s) Maga említi a Zsoltárokhoz írt ajánlatban.
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A zsoltárok dallamait Bourgeois Lajos és Goudimel Kolos 
készítették s azoknak népszerűségét Németországra nézve is sike
rűit kivívniok a rhythmusnak bennök rejlő változatossága által.

Most azonban, mielőtt Molnár feladatának megoldását tennők 
figyelmünk tárgyává, vessünk egy pillantást a héber nép zsoltár
költészetére.

E zsoltárok a világirodalom elavdlhatlan termékei; még 
pedig a kedély mélyén rejlő azon egyetemes jellemvonás kifejezése 
miatt, mely minden időben és minden népnél feltalálható. Ez 
okozta azoknak elterjedését oly nagy körben s ez szülte a hatást, 
mit a müveit népek költészetére különböző időkben gyakoroltak.

Ezt ugyan más ókori nép költészetéről is elmondhatjuk s 
tán még nagyobb mértékben ; de a különböző jellemvonás szem- 
meltartása mellett. Mig a régi classicus nép költészete az emberi 
érzések változatos színében pompázik, addig a héber költészeten 
egy uralkodó érzés vonul keresztül, melynek a többi mind árnya
latát képezi. S ez nem más, mint Istennek, a legfőbb lénynek a 
gyarló emberhez való viszonyából keletkezett érzés, mely olykor 
valóságos indulattá fejlődik.

A classicus népek költészetében is megvan az ember és Isten 
viszonyából származó érzés kifejezése, csakhogy a népnek istenei
hez való emberi viszonya ez érzésre is az emberiesség bélyegét 
nyomta.

A héber nép theokratikus alkotmánya legszebb s legmara
dandóbb nyomot hagyott annak zsoltárkölté3zetében. Ez olvasz
totta az egyéni érzést egy sajátságos nemzetibe, melynek nyilvá
nítása előtt megsemmisül a barátság, szerelem s a zsoltárokban 
kifejezett függési viszony érzetének árnyalatát képezi.

Ez okozta azoknak a keresztyénség ifjú korában a keresztyén 
énekek alapjáúl történt elfogadását, midőn a legfőbb isteni hatalom 
érzete előtt minden emberi nagyságé elhalaványúlt.

A héber zsoltárok a népnek állami felfogásán kivül magu
kon viselik annak foglalkozása, naiv hajlama, szóval egész élet
módja és földrajzi helyzetének bélyegét. Keleti színben látjuk a 
nép különböző körülményeiből merített hasonlatok és egyéb köl
tői díszítmények szépségét, melyek a népnek ártatlan foglakozása : 
a földművelés és baromtenyésztés iránt nyerik meg rokonszen- 
vünket.

Dávid, mint a zsoltároknak szerzője (?), a népnek fia, annak
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foglalkozása iránt sem idegen. Minden sorában a legtermészetesebb 
és bájosabb kifejezését találjuk ennek, hol egyszersmind a termé
szeti képek és hasonlatok figyelmeztetnek bennünket, hogy a népek 
gyermekkora épúgy, mint az egyéneké, érzéki fogalomkörben 
mozog s abból szövi merész kezekkel a költészetnek biborhajnalát.

Jellemző sajátsága végre a héber költészetnek a gondolat 
rhythmusa, mely ismétlő tulajdonságával fokozza az előrész okozta 
hatást.

Dávidnak Urias ellen elkövetett gonosztette a lelkiismeret 
furiáit támasztá keblében, melyek őt éjjel-nappal gyötörve vissza* 
kivántatták vele előbbi ártatlan s Istennek tetsző állapotát.

Innen van azon elegikus hang ez időszakbeli zsoltárain, mi 
a bűnös őszintén érzett bánatáról tanúskodik s keblünkben is 
hasonló húrokat penget:

Oh ha szárnyaim lehetnének,
Mint a galamb ha repülhetnék,
Én elrepülnék messze földre,
Elmennék e népek közöl,
Pusztát keresnék ezentől,
A hol nyugodalmam lehetne. (55. zsolt.)

Mily szemlélhetőleg van kifejezve Dávid lelki szenvedése a 
következőkben :

Az én lelkem oroszlánok közt ül,
Kik széles lánggal vettenek kömyül,
Foguk oly hegyesek, mint nyíl és dárda,
Naponként nyelvök úgy megélesűl,
Mint a jól megköszörült éles szablya.

Ilyen és ezekhez hasonló az ő ellenségei: Saul és saját fia 
Absolon által neki okozott keserv egyéb nyilatkozata is, melyek
ben szabadúlni óhajt egy kies vidékre, hol a béke olajága zöldell 
s hol Isten fogja pártját, ótalmának erős várába fogadván a testi
leg és lelkileg üldözött szerencsétlent.

A zsoltároknak ezen tulajdonsága s az egyszerű vallásos 
szertartáshoz leginkább illő egyszerű énekelhetési modora kitűnő 
eszköz volt arra nézve, hogy azokat a keresztyénség puritán egy
szerűségű, főleg pedig annak üldözést szenvedő korszakaiban a 
rokon érzések nyilatkozatául válaszszák. Ily korszak volt többek 
közt a reformatio s a vele járó sok háború által okozott csapások 
és szenvedések korszaka, mely tény a zsoltároknak Európa
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nyugati népei előtt való népszerűségét kézzel fogbatólag meg
magyarázza.

Ezen általános áradat vonzotta Molnárt is e térre, kinek 
egyéni körülményeiből származott hangulata a zsoltároknak nem 
egy helyével találkozott s tette lehetőbbé feladata megoldásának 
sikerét.

Ez vívta ki Molnárnak fordító létére a költői hírnevet, mit 
valóban meg is érdemelt.

Mind láttuk, Molnárnak elődei a dogmatizáló tartalomnak 
silány alakban adtak kifejezést, mely iránytól Balassának s'került 
az első és nevezetes fordulatot tevő lépést tennie. S hogy Balassá
nak nem sikerült a költői stíl és technika reformját véghezvinni, 
annak tulajdonítandó, hogy az ő vallásos költészetének geniusa 
nem járt oly magasan, mint a zsoltárköltészeté s így nem is kellett 
a költői kifejezések előteremtésében annyira fáradnia, mint Mol
nárnak, kinek erőteljes anyag állott ugyan a nyelvben rendelkezé
sére ; de életet neki kellett beléje lehelni, hogy költőivé varázsolja.1)

Nagy érzések- és szenvedélyektől szült gondolatok szá
mára kellvén alakot teremtenie, gyakran küzd a költői kifejezés 
megalkotásában s a technika korlátai közt sem jár mindig elég 
biztossággal.

Mindazáltal többször igen szabatosan fejezi ki gondolatait, 
melyek a rhythmus szabályos menetével kellemes harmóniát kel
tenek az olvasó lelkében.

Mily erőteljes kifejezés, a mellett szelíd érzés nyilatkozik 
zsoltárfordításának fönnebb közölt töredékeiben i s ! De ezenkívül 
mily nagy számmal gyüjthetni fenséges gondolatokban és költői 
kifejezésekben gazdag helyeket, mint megannyi tanúit Molnár köl
tői tehetségének!

Ilyen pl. a XVIII. zsoltár, melyben Dávid hálát ad a meg
szabadulásért. Egyike ez továbbá azon zsoltároknak, melyekben 
az úr hatalma a természeti erők nyilvánulásában van bemutatva 
a szebbnél szebb természeti képek világában.

A rhythmusnak nem egészen egyenletes volta Molnárnak 
az ária által való korlátozottságára mutat.

Lehet-e szebb kifejezése az Isten rendeletében való meg

*) Jancsó Benedek: Sz. Molnár Albert.
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nyugvásnak, mint a XXIII. zsoltár, Dávidnak hálaadása a gond* 
viselésért?

Ugyanezen eszmét fejezi ki Berzsenyi is «Fohászkodás» 
czímű ódájában, csakhogy a rokon eszme amott szerényebb kül
sőben, bár szép epithetonokkal ékesítve jelenik meg, míg itt a 
cla8sicismus mezében pompázik.

Igen szép a :
Mint a szép hűvös patakra 
Az szarvas kínálkozik —

kezdetű 42. zsoltár is; de kevés van, mi a 45-iket, a «Jövendölés 
Krisztusról* czímüt felülmúlná.

És így folytathatnók ezt tovább, ha még inkább meg akar
nánk győződni Molnár költői nagyságáról, mely őt kora költői fölé 
emeli.J

Öntudatosan kezeli a nyelvet; bár távol az édes haza föld
jétől. Idegen légkörben sarjadzanak költészete legszebb virágai; 
de a talaj, melyből fakadnak, magyar, — szíve egész életén át 
hónáé.

S hóna viszonzásul nem adhatott mást sok nélkülözést és 
szenvedést kiállott fáradhatlan fiának, mint azt, hogy nevét a 
zsoltárok fordításában önmagának felállított emlékben máig híven 
fönntartotta.

Szűcs L a jo s.

Martialis VII. 12.

•Mennyi mi kell ? Engem nem szükség kérni,* naponként 
Kétszer s háromszor, Baccara, mondogatod.

Sürgeti a fizetést szigorún a mogorva Secundus :
Hallod s még se tudod, Baccara, mennyi mi kell.

Hangosan és nyilván kérik te előtted a házbért;
Hallod s még se tudod, Baccara, mennyi mi kell. 

Elpanaszolgatom én, hogy könnyű s avét a kabátom :
Hallod s még se tudod, Baccara, mennyi mi kell.

Az kell csak, hogy a némító guta üssön a szádba,
Hogy kérdezni ne bírd, Baccara, mennyi mi kell.

Ford. P. T. E.
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