
A XVI. SZÁZAD MAGYAR LYRAI KÖLTÉSZETE.1)

I. A lyra általában.

A XVI. század, mint egész Európában, úgy nálunk is a 
reformatio százada. A vallás uralkodik e korszakon; a vallásos 
érzés ad színt a politikai, társadalmi és családi életnek ; összeforr 
vele a hazaszeretet s beleolvad a félj és nő közti hitvesi érzelem. 
Ezért van, hogy e kor költészetében a vallásos elem oly tetemes 
helyet foglal; ezért, hogy lyránk legnagyobb részében vallásos, 
egyházi költészet, mely magába olvasztja a hazafiúi érzéseket s a 
mely elnyomja a világi, kiváltképen a szerelmi lant húrjait.

E század lyrája azonban nemcsak vallásos, de egyszersmind 
protestáns. Az új evangélium új életre és csatára hívó harsonája a 
különben is kifáradt katholikus múzsát [hallgatásra bírja. A régi 
legendákat kiszorítják az ó-testamentomból vett bibliai elbeszélé
sek ; a katholikus latin hymnusokat protestánsok és magyarok 
váltják fel. Katholikus magyar költészetet ez egész században alig 
is találunk. Egy nehány énekeskönyv őrzi emlékeit; a gyulafehér
vári Batthányi-hymnarium s két sárospataki codex. De néze
tünk szerint — s ezt igyekszünk alább valószínűvé tenni — ezen 
egyező tartalmú énekeskönyvek nem katholikus eredetűek, hanem 
legnagyobb részökben a reformatio magyar költői termékeiből 
csak később szerkesztett gyűjtemények.

Azonban a protestánsok sem vonhatták ki magokat a katho
likus költészet hatása a ló l; a mennyit adtak a katholikusoknak 
kölcsön magyar müveikből, annyit vettek is előbb át a római egy
ház latin breviáriumából. A középkori keresztény lyra mélyebb 
gyökeret vert már a népek szivében, a százados és ezredéves hym- 
nusokban sokkal több költészet, az őszinte vallásosságnak nagyobb
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ereje, a magasra kifejlett egyházi zenében több szépség és mélyebb 
áhítat rejlett, mint hogy a reformatio e költészettel és zenével 
csak úgy könnyedén szakíthatott volna; nem tehette azt, annál 
kevésbbé, mivel kezdetben a régi é9 új vallás között a különbség 
távolról sem volt oly éles, mint a milyenné az később fejlődött. A 
két felekezetnek nemcsak alapja egy: az isteni kijelentés, de főbb 
dogmáik is azonosak ; a mai hitelvi eltérések az időben nem voltak 
oly szembeszökők.

A szertartás és istentisztelet pedig a rohamos fejlődés 
daczára jó időn át a református templomokban is majdnem a régi 
marad, csak nyelve változik meg. S ebben látjuk a magyar refor- 
matiónak irodalomtörténeti nagy fontosságát. A mit az új vallás a 
latin költészetből átvesz, azt magyarrá teszi s így szülőanyjává 
lesz a tulajdonképeni magyar költészetnek.

Az egyházi költészet azonban, — bár katholikus eredetű — 
szellemében a protestantismusnak hódol, úgy hogy a lyra alapjá
ban megváltozik. A reformátor-fordítók és magyar ének szerzők 
mellőzik a breviariumi liymnusok közül azokat, melyek szűz 
Mária tiszteletére írvák; az új vallás ugyanis teljesen elveti a 
Mária-cultust, mely a római egyházban oly előkelő helyet foglalt 
el s melyből a középkori vallásos költészet legszebb gyöngyei 
fakadtak; szintúgy ellensége a szentek tiszteletének is.

Eltűnnek tehát a szentekhez írott költemények, el a Krisz
tusról, tanítványairól és a vértanúkról támadt költői m ondák; Bőt 

Krisztushoz magához sem emelkednek többé oly vallásos rajon
gással, szenvedélyes hódolattal telt, magasan szárnyaló énekek, 
mint a minők szent Bernát fenséges hymnusai. A protestáns 
dicséretek nem borúinak le a boldogságos szűz előtt, nem esdenek 
a szentekhez, Jézushoz is ritkábban fordúlnak, hanem az istent 
keresik föl dicsőitésökkel, neki hálálnak a jótettekért, tőle várnak 
segedelmet az életben és üdvösséget a halál után.

A középkor mysticus világnézletében isten személye oly 
magas, oly megközelíthetetlen eszmény, hogy a hivő léleknek 
nincs bátorsága hozzá fölemelkedni: a legnagyobb öusanyargatás, 
a  testnek teljes megtörése mellett is oly bűnösnek érzi magát, hogy 
attól tart, hogy a legfőbb lény szentségét egyenesen hozzá intézett 
imádsága megsértheti. Közvetítőre van tehát szüksége s így az 
üdvözítőhöz fordúl, kihez, mint isten-emberhez, közelebb vél 
állani, ki lentjárva a földön, jobban ismeri az ember gyarlóságát,
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ki hamarább meghallja segítségkiáltását és könnyebben indúl 
könyörületre; még nagyobb a bizodalma a boldogságom szüzhöz, 
isten szeplőtlen anyjához, mert ez valóságos földi lény, azon vér
ből és azon testből, mint ő; s mert a női, az anyai szívben végte
len szeretet és irgalom lakozik, úgy hogy a legnagyobb bűnöst is 
pártfogásába veszi és könyörög érette istennél.

A protestantismus nem keres pártfogót é s . nem fogad el 
közbenjárót; közvetetlenül istenhez fordúl. Ez a felfogás a 
mennyire emeli a hivő öntudatát, oly nehéz kötelességet is ró reá. 
Nem külsőségekben nyilvánuló tiszteletet, de erős, mély vallásossá
got és bizonyos erkölcsi szigorúságot követel, mely a vallást és 
követőinek lelkületét komorrá teszi.

De a hymnusoknak nemcsak szelleme vesz más irányt, 
hanem tartalmukat is változás.éri. Az epicus és dogmai elemek, 
melyek a régi katholikus hymnusokban is megvoltak, de a lyrában 
felolvadva, a magyar fordításokban hova tovább nagyobh térre 
terjeszkednek, az eredeti protestáns termékekben pedig majdem 
kizárólagos uralomra jutva, a lyrán is erőt vesznek. Az új vallás 
énekeiben nem találkozunk többé a középkori kereszténység ama 
tiszta fohászával, mely a földi dolgokkal mit sem törődő hivő aja- 
káról száll istenhez; nincs meg bennök az a mély áhítat, mely 
minden e világit megvet s csak mennyei dolgokra tör, nincs meg a 
martyroknak az a vallásos rajongása, mely a földi szenvedésekért 
a túl világi üdvösségben keres vigaszt; a protestáns költészetet, 
bár mély hit és istenhez való rendíthetetlen bizodalom nyilatko
zik benne, valami józanság jellemzi, mely sokkal inkább tanít és 
elmélkedik, mint hogy a rajongás útján járna vagy hogy a tiszta 
lyra magas szárnyalását követné.

De hogy a XVI. század egyházi énekeiben, kivált az erede
tiekben, az epica, dogma, sőt még a polémia is annyira előnyomul, 
az nemcsak a kor mindennemű költészetének erkölcsi, tanító 
irányából, nemcsak a református énekszerzők csekély költői tehet
ségéből magyarázható, hanem okát egy sajátos tüneményben is, 
mely az újonnan alakult vallás költészetében szokott megjelenni, 
kell keresnünk. A protestantismus ekkor küzd a megszületes 
nehézségeivel; mint új vallás új szellemet és a régitől eltérő h it
elveket h irde t; ezek védelmére fegyvert ragad ellenségei ellen és az 
irodalomnak minden eszközével harczol egyrészt, hogy a katholi
kus támadást visszaverje, másrészt hogy a régi szellem és régi
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4 KARDOS ALBERT.

hitel vek várának megvívása után a magáét a népek ezrei között 
megépítse. A protestáns vallás ecclesia militans, nem csak a 
csaták, de az irodalom és költészet mezején is. Minden alakúló 
felekezet küzdelmeinek ez a képe: rombolja a régit, építi az ú ja t; 
minden új vallásnak első költészete harczias és tanító. A keresz
ténység legelső énekei, ha reánk maradnak, bizonynyal nem 
csekély nyomait őriznék a pogány-zsidó szellem és Krisztus tanai 
közti küzdelemnek, mely több századon át folyt az irodalomban és 
költészetben, majd ezredévig is a véres csatatereken. A reformatio 
terjedése idején is ezért növekszik a régi hymnusok magyar fordí
tásában a dogmai és polemicus elem, az eredeti dicséreteknek 
ezért válik főczéljává a tanítás és a harcz. Az egyházi költészetnek 
e jellemvonása ismétlődik az unitárius vallás és szombatos feleke
zet létrejöttekor, valamint a XVII. század nagy antireformatió- 
jában.

A középkori hymnusok a catholicismus általános uralmának 
korából származván, többé nem támadnak és nem védekeznek, a 
hitelvek századok folytán meggyökereztek a szívekben s nem kell 
azokat vallásos énekekben hirdetni; a római egyház hatalma tető
pontján áll és így nincsen veszedelmes ellensége, melynek tanai 
ellen a költészetben is síkra kellene szállania; őszinte kegyelet és 
mély áhitat nyer e hymnusokban kifejezést s valami békés szellem 
leng át ra jtuk ; a pogánynak, zsidónak és eretneknek nem meg
semmisítését, csak a világosság útjára térítését óhajtják és kö- 
nyörgik az istentől.

Ellenben a XVI. század lyrájában szemben áll a protestan
tismus a catholicismussal; ezt hevesen megtámadja, a gúny és 
satyra fegyvereivel ostromolja, a maga léte jogát pedig a tudomány 
és vallásos meggyőződés érveivel igyekszik megbizonyítani; az 
őszinte kegyeletet és áhítatot felekezeti korlátoltság és egyoldalú 
buzgóság váltja fe l ; a békés szellemet polémia és gyűlölő fanatis- 
mus szorítja ki, mely nem azért esd istenhez, hogy végtelen irgal
mával vallása ellenségeit is hozza az igaz útra, hanem arra kéri, 
hogy a vaspőrölvlyel tőrje őket össze.

A felekezeti korlátoltság és gyűlölő fanatismus főtáplálékát 
az ó-testamentomból nyeri, melynek hatása erősen megérzik 
nemcsak a lyrán, de a kor költészetének egyéb nemein is.

Istennek választott népe és népének költészete XVI. századi 
irodalmunk, általában a reformatio történetében nagy szerepet
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játszik. A protestáns vallás elvetvén a szentek, martyrok és más 
közbenjárók tiszteletét és a traditiók hitelét, egyedül az isteni 
kijelentésen alapúi s főkép az ó-szövetség az, mely a reformátoro
kat, bár evangéliumi tanokat hirdetnek, vonzza, magával ragadja. 
Ennek oka abban rejlhetik, hogy az új vallás apostolait nagyon is 
elragadta a hév; mentői élesebb ellentétben akarnak állani a 
római egyházzal és így a catholicismussal szemben, mely az 
ó-törvényt majdnem mellőzé, talán kelleténél is erősebben kieme
lik a szentírásnak első részét; ennek tekintélye és tisztelete az 
újabb meg újabb protestáns felekezeteknél csak növekszik, míg a 
reformatio legszélső hajtásában, a szombatosságban kizárólagos 
uralom ra jut.

A protestáns költők tárgyért és ihletért majd minden esetben 
az ó-testamentomhoz fordúlnak, mely valóban egyes részeiben a 
költészet örök remekeit bírja fölmutatni, más részeiben pedig a 
költői feldolgozásra kiapadhatatlan forrásúi szolgál. Az új szövet
ségben sem kevés a költői; a legendák is telvék költészettel, de 
ezekből nem merít a protestáns énekes, mert tart tőle, hogy ilyen 
tárgyú müveivel feltámasztja szűz Mária és a szentek cultusát.

Ezért, hogy a bibliai epikai költészet egyedül az ó-szövetség - 
bői vesz tárgyat, míg az evangéliumnak egy részét sem dolgozza 
föl, Jézus élete eseményeiből, csodatételeiből egyetlen egyet sem 
énekel meg. Ezért van, hogy a protestáns isteni tisztelet szent 
Dávid zsoltárait hova-tovább jobban megkedveli; a zsoltár a régi 
hymnussal versenyre kél s azt mind kisebb térre szorítja; szelleme 
uralkodóvá lesz az eredeti lyra legtöbb alkotásán. Az eredeti 
magyar énekekben a dogmai irány miatt kevés a költészet, az epi- 
cu9 és polemicus elemek elnyomják a hála és tisztelet, a könyörgés 
és imádás hangjait. Az erős hitü protestáns mindezt a zsoltárok
ban találta fel és ezért éneklé oly buzgósággal és bensőséggel a 
biblia szent dalnokának hymnusait, melyek nemcsak igazán vallá
sos kebel, de nagy költői tehetség szülöttei.

A protestantismus e szerint nagyon elterjeszti a bibliát, 
kivált az ó-testamentomot, melyből számtalan^kép és hasonlat jő 
át é3 olvad be a magyar költészetbe. Általában a XVI. század 
magyarja szeretett maga és a zsidó nép közt hasonlóságot keresni. 
Isten választott népének nevezi magát és történetét párhuzamba 
állítja a zsidó nemzet viszontagságos életével. A protestáns költőt 
a zsidó nép örökös bajai, az istentől rája bocsátott csapások
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emlékeztetik a maga és hazája szenvedéseire; Senacherib, Antio- 
chus és a rómaiak zsarnoksága eszébe ju ttatja a törökök és néme
tek pusztító kegyetlenségét; istennek méltó büntetését látja ebben 
mind a két nemzeten ; intő például hozza fel kortársainak, hogy 
térjenek az igaz útra (t. i. az új vallásra); egyszersmind vigaszt 
merít a közös szenvedésből és reményt táplál a jövőre, mert azt 
hiszi, hogy az isten, a mint a bűnbe esett zsidókkal újra meg újra 
éreztette kegyelmét, úgy a magyarok elöl sem rejté el örökre 
irgalmas arczát.

Ugyancsak Mózes könyveiből s főleg Dávid zsoltáraiból te r
jed el az erős, bosszúálló isten eszméje és férkőzik be félelme a 
protestánsok szívébe. Ez a felfogás és az egyedül üdvözítő hit 
dogmája teszi oly komorrá a vallástól magára hagyott, közbenjá
rót nem ismerő hívek lelkét s a protestáns költészetet; e kettő 
fejleszté ki azt a majdnem kétségbeesésig menő töredelmet és 
örökké vívódó bűntudatot, mely a zsoltárokból nyerte első táplá
lékát 8 mely az utolsó ítéletet hirdető nagy számú költemények
nek oly jellemző vonása. «Valóban Izráelnek bosszúló, hadakozó 
istene, egyrészt a nemzetet bűneiért ostorozva, másrészt a török 
és német ellenség ellen hatalmas karját koronkint föl-fölemelve, 
nagyon jól beleillett e romlott korszakba és szomorú időbe.»

E szomorú, zord században nem maradhatott néma a haza
fias költészet sem. A honfiúi érzés különben is uralkodó hangulat 
a magyar lyrában a legrégibb emlékektől fogva napjainkig, a 
müköltők fenséges ódáin kezdve a nép egyszerű, de mély érzelmű 
daláig. A zsidó költészetből a vallási buzgóság, a troubadourok 
ajkáról a szerelem hangja hangzik leginkább felénk; a magyar 
költők a hazaszeretetet zengik legerősebben és legállandóbban. 
Lyránk e természete a magyarnak ezredéves történetéből egész 
természetesen foly. Már mint kis nemzetben, melynek a nagy 
világon e hazán kívül nincsen helye, erősebben kellett kifejlődnie 
a honszerelem érzésének, a hazai földhöz való rendíthetetlen 
ragaszkodásnak; hiszen a haza földjének minden helyét egy dicső 
csata vagy országos csapás emléke tette kegyelet tárgyává, s 
minden rögét kiomlott honfivér szentelte meg. Az örökös harcz bél
és külellenség ellen, a hazának századokon át veszélyben forgó 
élete mély nyomokat vésett a szívekbe s erős emlékeket hagyott 
hátra az egész magyar s így a XVI. századi költészetben is.

Természetes, hogy a hitéletnek oly kiváló korában, mint a
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XVI. század, a hazafias lyra a vallásos költészettől nem válhatik 
el. A hazafiság eszméje már a középkorban is a vallással járt 
együtt, a catholicismussal és a királyság eszméjével forrt egybe. A 
hit és hon szerelme a reformatio korában is összeolvad, a hazafi 
és vallásos érzések e század lyrájában is együttesen nyilat
koznak.

A hazafiság eszméje azonban teljesen megváltozik. A hazafi 
költészetet többé nem a catholicismus és királyság eszméje ve
zérli, hanem a protestantismus és az ó-testamentom szelleme 
lengi át.

A mint az ország két részre, a nemzet két pártra és feleke- 
zetre szakad, úgy megbomlik a hazafiérzés előbbi egysége is. 
Egyenlő hévvel szeretik ugyan a hazát mind a katholikusok, 
mind a reformátusok; sorsát szívén viseli úgy a török, mint a 
német p á rt; az ország romlása, a nemzet pusztulása, mint igaz 
magyarokat, egyenlően bántja mind a két fél híveit, de egyoldalú 
felekezeti felfogással mindenik párt kétségbe vonja ellenfele igaz 
hazafivoltát; sőt vádakat szórnak egymás fejére és az országra 
szállott csapásokat isten méltó büntetésének tartva, egymást okol
ják isten haragjának fölkeltéseért.

A katholikusok felfogása szerint a nemzet azért bűnhődik, 
mert elhagyta az ősöktől reámaradt régi h ite t; ellenben a protes
tánsok hite szerint az isten ostora azért sújtja a magyar népet, 
mivel a régi tévelygésből nem tért meg a megtisztúlt vallás igaz 
útjára.

E vádaskodás, mely élénken emlékeztet bennünket ama 
6zemrehányásokra, melyekkel Kóma hanyatlása korában a régi 
pogányok és új keresztények illették egymást, a XVI. század köl
tészetében kivált protestáns részről foly nagy tűzzel és kitartással. 
Az új vallás hívei erősebb hitök- és szigorúbb erkölcseiknél fogva 
magokat jobbaknak tartván, mentői inkább gyarapodtak számban 
és hatalomban, azt hiszik, hogy annál jogosabb támadásuk a régi 
egyház ellen. S valóban e kor lyrája csakis a protestáns fölfogást 
tükrözi, csak a katholikus vallás ellen fölvetett vádakat hangozza 
vissza. A mindinkább kisebb térre szorított katholikusok némán 
tűrik a vádakat s költészetük a támadás ellen nem védekezik: csak 
a katholikus nagy visszahatás korában, ama messzeterjedő szel
lemi mozgalom idején, mely honunkban majdnem vetekedik a 
reformatióval, a Pázmányok és Zrínyiek korában gondol a katho-
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likus író és költő arra, hogy e vádakat megczáfolja, sőt hogy azo
kat éppen a  protestánsok fejére zúdítsa vissza.

A XVI. század hazafias l.yrája tehát merőben protestáns s 
mint ilyen főkép az ó-testamentomból táplálkozik. A hazafi érzé
sek köre nálunk felette szűk ; mély fájdalom és keserű panasz : 
ezek töltik be állandóan. S a magyar énekes e két érzelemnek 
igaz hangját, őszinte kifejezését megtalálta a zsidó költészetben, 
melyhez ennélfogva nemcsak a vallásos tisztelet, hanem a hazafiúi 
érzés és a költői szépség gyönyöre is kötötte. A protestáns költő a 
próféták és a zsoltárok vádjait szórja ellenfelére. Mózes átkait 
dörgi a hitetlenek ellen és Jeremiás siralmaiban sírja el fájdalmát 
és önti ki keserűséggel csordultig megtelt szíve panaszát.

Az így egybeolvadt vallásos hazafiérzés teszi alapját és ad 
színt a feddő és vitázó költeményeknek is, a XVI. század e sajátos 
termékeinek, melyek kivétel nélkül református énekszerzők művei. 
Ezekben a protestantismus a tudomány, satira és gúny számtalan 
fegyverével ostromolja a katholikus egyházat, ostorozza a bűnö
ket, nyilainak özönét ontja a katholikus papságra és kivált a rom
lott, kegyetlen és garázda főurakra (fejedelmekre). A feddés és 
vitázás hangja komor és keserű; e sötét korszakban a pap-költő 
ajkán nem lebeg csipkedő tréfa, nem könnyed gúny, de szenve
délye és igaz meggyőződése az utolsó ítélet méltóságos hirdeté
sében vagy erős satirában nyilvánúl.

így terjeszti el a protestantismus a maga komorabb isteni 
félelmével és szigorúbb erkölcsiségével azt a ködös, borús hangu
latot, mely az egyházi költészet minden nemében megjelen és a 
melyet az országot ért veszedelmek, a nemzetre szállott súlyos 
csapások folyvást táplálnak. E ridegebb isteni félelem azonban 
nem marad a protestáns felekezetnek egyedüli birtoka, nem a val
lásos lyrának kizárólagos sajátja, hanem komorrá teszi az összes 
jobb hazafiak lelkét, és bánatossá a költészet minden fajának han- 
gulatát.

A vallásos fájdalom és hazafibánat sötét korszaka természe
tes, hogy nem kedvez a világi lyrának. Nem hangzanak derűsebb, 
jókedvvel és örömmel teli dalok, nem röpkednek könnyed szerelmi 
költemények, virácfénekek. Egyház es tudomány harczol ez 
utóbbiak ellen a puritán vallásos túlerkölcsösségének és az elfő* 
gúlt írástudó gőgös megvetésének irtó fegyvereivel. Ki lantján 
mégis szerelmet zeng, az magára zúdítja az egyházi és tudós világ
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A XVI. SZÁZAD MAGYAR LYRAI KÖLTÉSZETE. 9

gyűlöletét és támadását. A bosszú század folyamán nem is szólal 
meg a szerelmi dal másnak ajakáról, mint Dévényi Mehmednek 
és Balassa Bálintnak.

Amaz hitehagyott keresztény, kinek lelke nem a protestáns 
vallás komor hangulatával, nem a hazafinak bánatos érzelmeivel 
van telve, de szerelem ég szívében, melynek a keleti költészet 
hatása alatt könnyed (és nem minden érték nélkül való) dalban 
ad kifejezést. Emezt, bár maga is hajlik a vallási mysticismus felé 
es lelkülete a lehető legsötétebb, e korban páratlan műveltsége 
(nem tudománya), kiváló költői tehetsége és erős szerelmi szenve
délye megmentik az általános elfogultságtól, mely a szerelmi lyra 
iránt kortársain annyira erőt vesz; s bár később, a mardosó bűn
tudatnak egy szerencsétlen pillanatában, tűzbe is dobja virágéne
keit, ezek nem enyésznek el, mert a hamvból századok múltával 
csodás phönixként feltámadván, egy új jelessel gazdagítják a 
magyar lantos költők sorát.

E néhány lapon vázoltuk a XVI. század lyrájának általános 
s felette hézagos képét; talán sikerül a homályosabb körvonalokat, 
az elmosódottabb vonásokat a kővetkező lapokon a lantos költé
szetnek részletes tárgyalása közben világosabban és határozottab
ban szembetüntetnünk.

H . Egyházi lyra. Hymnusok, ünnepi dicséretek.
\  magyar reformatiónak leghódítóbb fegyverei közé tarto

zott : istennek nemzeti nyelven való dicsőítése, a magyar egyházi 
éneklés. Az új vallás tanaival egy időben megzendűlnek az isteni 
tiszteleteken a magyar énekek; az első reformátorok nemcsak 
hittérítők, de ének- és zeneszerzők is, sőt némelyiknek, mint 
Sztárainak, legfőbb hatása zenei képzettségében és éneklő tehetsé
gében állott. Első szükségletüket a katholikus énekes könyvből 
fedezték; Székely és Kálmáncsai, Batizi és S ztárai*) a latin

Jl Bonczédi Székely Istváunak, a ki különben a zsoltároknak is első 
prot. fordítója, műve: „A keresztény ekklézsiának régi Deák Hymnusainak 
magyarázatja. Krakkó, 1538.» elveszett; hasonlóképen Kálmáncsai Sánta 
Mártonnak „Reggeli énekek a Psalmusokkal egyetemben“ czimü munkája 
is csak névről ismeretes. Batizi Andrásnak és Sztárai Mihálynak liymnus- 
és zsoltárfordításait, valamint eredeti énekeit elszórva, a különböző protes-
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10 KARDOS ALBERT.

breviáriumból fordítják vagy dolgozzák át a magyar hymnusokat, 
mellőzve a szűz Mária tiszteletére vonatkozókat és kihagyva vagy 
módosítva mindazt, a mi hitelveikkel ellentétben állott.

A latin hymnarium jó része és éppen szebb darabjai már a
XV. században magyarra fordíttattak; de hogy e magyar hymnu- 
sokat a latin isteni tiszteleten énekelték-e, arra nincs bizonyíté
kunk: valószínű, hogy csak házi ájtato3ságra szolgáltak.

A XVI. századbeli katholikus egyházról azt állítja Toldy \), 
hogy régi énekkészletével és azt tartalmazó írott könyvekkel ólt. 
« Ismerek — úgymond — három katholikus karkönyvet, úgymint a 
Batthányi-félét a gyulafejérvári s két mást a sárospataki könyv
tárban, melyek kétségkívül ez időből valók, de szövegök részben 
kétségkívül nagy régiségre, tehát a megelőző időszakra (XV. 
század) mutat, s bajjal meghatározható, járult-e hozzá e században 
valami egészen új s kitől, mikor s mi, miután sem a különben is 
csonka codexek, sem az egyes énekek évjegyet nem viselnek. 
Mindazáltal a hítújítási törekvések által támasztott katholikus 
visszahatás nehezen hagyta revisio nélkül az átöröklött énekkész
letet, mely az alap világos régisége mellett részben a csinosító s 
megújító kéz nyomait ismerhetőleg magán viseli.»

Fölmerül tehát a kérdés, hogy a katholikus énekkészletből 
mi a régi, mi az ú j ; továbbá, hogy a reformátusok a maguk első 
énekeit ezen magyar katholikus hymnariumból vették-e vagy 
pedig az eredeti latinból fordították ?

Az említett kézirati karkönyveket magunk is átvizsgálván, 
úgy találtuk, hogy azok tartalma, — nem tekintve csonkább vagy 
teljesebb voltukat, — egyező; mindenik ünnepi és köznapi hym 
nusokat, invocatiókat, versiculusokat, antiphonákat, responsoriu- 
mokat, prózákat, lamentatiókat, passiókat és végül prózában 
fordított zsoltárokat foglal magában.

S jobbára ugyanez a tartalm a a protestáns nagy-dobszai 
énekeskönyvnek2), valamint azon szintén protestáns karkönyv

tans énekgyüjtemények őrizték meg. Batizi azonban ujabb kiadást is é r t ; 
a liegi Magyar Költő Tárának második kötete (55—127 lp.) magában fog
lalja összes epicus és lyrai költeményeit.

x) Toldy Ferencz A magyar költészet története. Pest. 1851. I. kötet 
197—198. lp.

*) E codexet, mely a nagydobszai ref. hitközség tulajdona, részletesen 
ismertette Kálmán Farkas ref. lelkész a „Protesiuns EgyTuizi és Iskolai
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A XVI. SZÁZAD MAGYAR LYRAI KÖLTÉSZETE. 11

első felének, melyet Bartalns István kecskeméti codexnek J), nevez, 
sőt a keserűi Dayka és Gelei Katona-féle Öreg Graduálnak2) is.

E korban ugyanis a bét egyház istentisztelete távolról sem 
állott oly messze egymástól, mint napjainkban; fökülönbséget ez 
időben a nemzeti nyelv képezett. A protestáns egyházi éneklés 
azonban nemcsak tömeges volt, mint ma, de divatozott a váltó és 
magán éneklés i s ; továbbá nemcsak hymnusokra, isteni dicsére
tekre és zsoltárokra szorítkozott, de kiterjedt a katholikus isten- 
tiszteletnek antiphonáira, responsoriumaira, passióira és más 
szertartásos énekeire *). Kitetszik ez ama kézirati protestáns ének- 
győjteményekből, ki főkép az Öreg Graduálból, melyben, bár oly 
nyakas kálvinista szerkesztette, mint Gelei Katona, ott foglalnak 
helyet az említett rituális énekek, sőt a katholikus jellemű Canti- 
cnm Zacharia* és Canticum Mari a? is.

S ha most e katholikus hymnusokat, a codexek e legértéke
sebb darabjait vizsgáljuk, Toldy nézete mellett nem maradhatunk 
meg. E katholikus énekek ugyan talán egytől-egyig mind a latin 
breviáriumból kerültek, de sem nyel vök, sem verselésök nem azt 
bizonyítja, hogy az előző időszakból származó ének készlettel van 
dolgunk; sőt ellenkezőleg e fordítások váltig különböznek ama 
hyranusoktól, a melyeket a Peer-, a Döbrentey- s más codexek 
őrzőitek meg s melyek a Régi Magyar Költők Tára első kötetében 4)

lap**-nak (szerk Ballagi Mór) Í878. évi folyamában, a «Régiségek» rovatá
ban : nagydnbszai mekeshönyvrölS1 A régibb protestáns egyházi költészet
és ének-ügy ez avatott ismerője szerint a kéziratban három századot lehet 
megkülönböztetni, a XVI., XVII. és XVIII-ik századot. A legrégibb évszám 
benne 154ö. Ez énekeskönyv, mint nemében első, mindenesetre megérde
melné irodalomtörténetiróink bővebb figyelmét és tanulmányát.

*) Bartalns István: „<4 magyar egyhazak szertartásos énekei a X V I  
f* XVII. században.“ Értekezések a magy. tud. Akadémia nyelv- s szép
irodalmi osztályából. I. köt. 18b7—69. A szintén érdekes codexet az Aka
démia kézirattára őrzi.

Öreg Gradual. Keserűi Dajka .T. és Gelei Katona István. I. Rá- 
kóczy György támogatásával megjelent legnagyobb protestáns énekgytíjte- 
mény. Kolozsvár. 1636.

s> E rituális énekek természetéről többet Bartalus elébb idézett érte
kezésében.

4> Régi M. Költők Tára. A m. tud. Akadémia megbízásából kiadja 
Szilády Áron. I. köt. Budapest 1877.

E kötet tartalma középkori magyar költői maradványok.
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12 KARDOS ALBERT.

láttak napvilágot. A két század hymnusai közt oly nagy az elté
rés, hogy a közösséget meg kell tagadnunk; úgy, hogy a XVI. 
századiakon nem annyira a csinosító vagy megújító kéz nyomai 
látszanak, mint inkább egy önálló fordítóé, ki ismerhette ugyan a 
régibb fordításokat, de azokból keveset vett át.

Hogy Toldy mennyire tévedett állításában, kitűnik abból, 
hogy e hymnusok legtöbbje majdnem szórul-szóra megtalálható a 
protestáns énekeskönyvekben *). A jelen század elejéig használt 
protestáns hymnusokat pedig senki sem fogja a Peer- és Czech- 
codexbeli első magyar énekkísérletektől származtatni vagy azok 
javított és nyelvileg megújított másainak tartani.

íme a kérdés másik o ldala: protestánsok eszközlötték-é e
XVI. századi fordítást vagy katholikusok; a protestánsok tar* 
tották-é meg különszakadásuk idején a katholikusok magyar hym- 
nusait vagy a katholikus egyház vette-é át az új vallás nemzeti 
énekeit akkor, midőn a reformatio hatása alatt kénytelen volt 
ellenfele fegyvereihez nyúlni s híveinek kicsinyre olvadt táborát 
így biztosítani s majd gyarapítani.

E kérdésre határozott feleletet adni csak úgy volna lehetsé
ges, ha a katholikus karkönyvek keletkezése idejét pontosan 
ismernők; így csupán föltevéssel élhetünk. Toldy2) 1541. év 
utánra teszi korukat és mi bízvást állíthatjuk, hogy a XVI. század 
második felénél nem régiebbek; a nagydobszai protestáns énekes-

M A már említett Székely Istváu és Kálmáncsai Márton-féle ének- 
gyüjteményeken kivűl e kor nevezetesebb énekeskönyvei a következők: 
1. Huszár Gál énekeskönyve. Valószínűleg Debreczenben nyomattatott 
1564 — 1576 között. Egyetlen csonka példány az Akadémiában. 2. Bor
nemisza Péter: Éneitek három rendben stb. Detrekő. 1582. 3. Gönczi Kovács 
György: Énekes könyv. Debreczen. 1592. Számos későbbi kiadás. 4. A bártfai 
énekes könyv. 1593. 5. Beyte István énekes könyve csak Szenczi Molnár 
emlékezéséből ismeretes. 6. Ujfalvi Imre: „Halót temetéskurra való Éne- 
kek.“ Debreczenben. Nyomtatta Lípsiai Pál. 1602. 7. Az unitáriusok számára 
készült Dávid Ferencz és Heltai Gáspárnak énekes könyve. «Isteni ditsére- 
tek. Imadsagos és uigasztalo Énekek.* Nyomatott Heltai Gáspár Műhelyé
ben. Evjegv nélkül. Valószínűleg 1575. és 79 között. Ezeken kivül egy-két 
névtelen nyomtatott s számos kézirati gyűjtemény.

a) A magyar költészet története. I. köt. 198. lp. Újabban az országos 
könyvészeti kiállítás Kalauzában Volf György több fontos okból a XVI. 
század végére teszi a Battyhányi-Hymnarium korát, melynél a két pataki 
codex sem lesz feljebb való.
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A XVI. SZÁZAD MAGYAR LYBAI KÖLTÉSZETE. 13

könyvet Bemmi esetre sem előzték meg. Ha most figyelembe 
veszszük, hogy e kath. magyar hymnusoknak az előző századbeliek
hez semmi közük, hogy a reformatio előtt magyar egyházi éne
kekről nincs tudomásunk: ellenben ha meggondoljuk, hogy az első 
reformátoroknak főgondjuk magyar egyházi énekek szerzése volt, 
8 ha tudjuk, hogy Székely I. már 1538-ban kiadta: «A keresztény 
Ekklézsiának régi deák Hymnusainak magyarázatját», azaz a 
magyar hymnusokat s hogy a nagy-dobszai codex 1545-ben már 
létezett: ha mindezt tekintetbe veszszük, talán nem tetszik felette 
merésznek, ha minden felekezeti elfogultság nélkül azt mondjuk, 
hogy a XVI. századbeli magyar hymnusok szerzői protestáns 
költők és fordítók, s hogy a katholikus énekgyüjtemények e prot. 
fordításokból csak akkor keletkeztek, midőn a római egyház önfen- 
tartása érdekében kénytelen volt a reformatiót e térre követni.

De ezen szorosan irodalomtörténeti kérdés bővebb fejtegetése 
messze elvezetne. Annyi tény, hogy e hymnusok, akár protestáns, 
akár katholikus fordítók által, a latin breviáriumból kerültek 
hozzánk, a hol majdnem mindnek megtalálhatni eredetijét. Meg 
kell jegyeznünk, hogy a protestánsok és unitáriusok a hymnuso- 
kon éppen a latinból vett egyházi énekeket értették, míg ugyan 
olyan tartalmú, azon alkalomra írt, de újabb keltű költeményeket 
dicséreteknek neveztek. Azt is tudnunk kell, hogy némely latin 
hymnusnak magyarban több fordítása vagy átdolgozása is támadt. 
(A «Veni sancte tpiritus*-nak három mását énekelték az első refor
mátusok). Álljanak itt azok, melyek egész bizonyossággal brevia- 
riumi eredetűek: Veni sancte spiritus, Veni redemptor gentinm, 
A solis ortus cardine, Vexilla regis, Verbum superne prodiens, 
Conditor alme siderum, Corde natus ex parentis, Deus creator 
omnium, Christe <jui lux es et dies, Audi benigne conditor, Pange 
linqua gloriosi, Aurora lucis, Vita sanctorum, Regina coeli laetare, 
Magnificat anima mea dominum, Festum nunc celebre, Jesu 
nostra redemptio, Te deum laudamus, Lucis creator, Glória in 
excelsis deo, Hymnum dicamus domino, Patris sapientia, Jam lu
cis orto sidere, Natus est nobis rex glóriáé, Commendatio amoris 
dei erga nos, Chorus nov© Jerusal., Humiliavit me, Canticum 
Zachariflp, Canticum Simeonia, Cur mundus miiitat, Veni creator 
spiritus, De patre verbum, Ave maris stella, stbi.

E hymnusok — mint már mondtuk, alkalmi énekek; adventre, 
karácsonyra, vízkeresztre, nagyböjtre, a nagy hétre, húsvétra,
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11 KARDOS ALBERT.

urfelmenetele napjára, pünköstre é3 szent-háromság napjára szók
nak. Külön rendet tesznek a hetedszakai közönséges hymnusok a 
hét minden köznapjára és vasárnapra; végül itt foglalnak helyet 
az úrvacsora felvételekor mondandó énekek és a «Te deum 
laudamus.»

A hymnusokat, mint költői műveket megítélni, a szépet, a 
magasztost belőlök kiemelni, túlhaladja a mi gyenge erőnket. Ez 
énekek a középkori kereszténység latin lyrájának legszebb termé
kei közé tartoznak. Szerzőik szent atyák, nagynevű püspökök, 
kik költői tehetséggel voltak megáldva s a kik a classicus latin és 
hellén irodalmat is ismerhették. Soraikban ott találjuk szent Ágos
tont, Athanasiust, Honorius Fortunatust és kivált Ambrosiust, 
kinek a legtöbbet és legszebbeket szokták tulajdonítani, bárha te l
jes bizonyossággal csak négy hymnus származtatható tőle.

Ihletet e költők a megváltás nagy müvéből vesznek. Zengik 
Mária szeplőtelen fogantatását, boldog születését, Herodes kegyet
lenségét, a napkeleti királyok hódolatát, az üdvözítő kínszenvedé
sét, dicső feltámadását, mennybementét és végül a szent lélek 
leszálltát. Az irgalmas isten magasztalása, a megváltó Krisztus 
dicsőítése, a vigasztaló szent-lélek dicsérete, a katholikusoknál ezen 
kívül hódolat a boldogságos szűznek: ezek az uralkodó hangok a 
hymnusokban, melyeket Bodnár Zsigmond így jellem ez:1)

«Igazán vallásos kebel szüleményei lévén, a legnagyobb 
indifferentismus korában is tiszteletre s áhítatra buzdítják az oly 
ember szívét, kinek szüksége van az istenre. Míg a XVI. század 
eredeti alkotásaiban az ellentét és polémia, a felekezeti súrlódás és 
korlátoltság, az egyoldalú buzgóság és gvülőlő fanatismus hangjai
val találkozunk, éppen úgy mint a zsidó költészetben: a középkor 
szent énekei az őszinte kegyelet és áhítat termékei*.

Igaz, hogy e hymnusok sem mentek némi dogmai és tö rté
neti elemtől s igaz, hogy a magyar fordítás a tiszta lyra rovására 
ez elemeket csak szaporítja, hogy az eredetinek magas röptét nem 
bírja mindig követni, mindazáltal a XVI. századbeli énekesköny
veknek legszebb darabjait teszik s velők csak a szombatos feleke
zet hvmnusai versenyezhetnek, de ezek annál sikeresebben, mivel

1) Bodnár Zsigmond: A XVI. század egyházi l'yrája, Abafí L. Figyelő. 
V. köt. 17—23 lp. 1878.

Digitized by íjO O Q  le



A XVI. SZÁZAD MAGYAR LYRAI KÖLTÉSZETE.

— m int később látni fogjuk — eredeti magyar termékek és nem 
fordítások.

Eddig a katholikus és protestáns énekgyüjtemények egyez
nek ; a hymnusok közösek az összes felekezetekkel. A protestáns 
költők azonban nem elégedtek meg ennyi ünnepi énekkel és az 
első reformátorok vetélkedve siettek újabb meg újabb alkalmi 
énekeket szerezni és több németet átültetni. Számos pap és tanító 
vett részt e munkában és számuk *) az újabb kutatásokkal csak 
nőni fog. Nagyobb költői egyéniség azonban egy sem emelkedik 
ki közülök; nem azért, mivel «az egyenlő műveltségi fok — a 
mint Toldy-) véli — egyformává tette volna a költészetet#, hanem 
mert valódi költői tehetséggel egy énekszerző sem volt megáldva s 
mert a protestánsok nagyon hajoltak a dogma, polémia és didaxis 
felé, mire különben, mint újonnan alakúit felekezetnek nem cse
kély 8zükségök is volt. A dogma és történeti részek, melyek a régi 
hymnusokban oly harmonicusan olvadnak bele a lyrába, itt mind 
több tért foglalnak el, úgy hogy sok ének nem egyéb, mint a hitel
veknek vagy bibliai részeknek versbefoglalása.

Az énekek külső alakját is változás é r i ; a rímelés tökéletes- 
bűi ; a rhythmus magyarosabbá válik, de míg a régi hymnusok 
jobbára rövid nyolczasokban írvák, az újabb énekek, melyeket a 
protestánsok az előbbiektől megkülönböztetésül dicséreteknek ne
veznek, meghonosítják a hosszabb, 12, 13, 15 és még több szótagú 
sorokat, a mi —* Toldy szerint — a német költészet hatására 
mutat, bár Luther, Hans Sachs és mások énekei inkább a rövid 
sorokat kedvelik.

A hosszú sorok négyes Btrophákba fogva, tág kapút nyitnak 
a bőbeszédűségnek, a mi a protestáns predicatióknak és vallásos 
költeményeknek máig ismert gyengesége. A régi hymnusoknak

Egyedül a protestáns énekszerzők száma 50—60-ra rúg. Közülök 
nevezetesebbek: Batizi András, Dévai Biró Mátyás, Huszár Gál, Szkliárosi 
Horvát András, Mehics Juhász Péter, Szegedi Kis István, Radvány Balázs, 
Szegedi Gergely, Szegedi Lőrincz, Szkaricza Máté, Sztárai Mihály, Tordai 
Benedek, Temesvári István (István deák), Hartyáni Imre, Dávid Ferencz, 
Ládoni Sára stb. A német énekszerzők közűi Luther, Hans Sachs, Weisz 
(Musculus) Mihály, protestáns költők szerepelnek a gyűjteményekben egy-két 
dicsérettel.

*) Toldy F. A magy. költ. története. I. köt. 206 lp.
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16 KARDOS ALBERT.

megbővített magyar fordításai ritkán rágnak tíz strophára, az 
újabb dicséretek néha a húszat, harminczat is meghaladják. Hogy 
a dicséretek ennyire megnyúlnak, ennek főoka mindenesetre a 
költői ízlés és műveltség hiányában, a tanító és vitázó irányban 
keresendő, de többször egészen külső okokra vihető vissza. A tem
plomi éneklés a reformátusoknál megváltozván, a magán és váltó 
(antiphonalis) éneklés helyébe a tömeges lép; az egyházba lassan 
gyülekező hívek ájtatosságát csak hosszabb énekek elégítik ki. 
A szerző Déha csak azért szaporítja a versszakokat, hogy azok 
fejeiben nevét vagy valamely kedvelt mondatát foglalhassa be.

A hosszadalmasság alól dicséretes kivételt tesznek az unitá
riusok. Még a rövidebb hymnusokon is meglátszik egy Dávid Fe- 
rencznek *) csiszoló keze; nemcsak a hitelveivel ellentétest mel
lőzi, de minden feleslegest is igyekszik elhagyni. A protestánsoktól 
átvett hosszúj dicséreteknek néha felét is elmetszi, úgy hogy V. 
Nagy János 2) méltán dicséri az unitárius énekeskönyv szerkesz
tőinek, Dávid Ferencznek és Heltai Gáspárnak ízlését és választé
kosságát. Eredetit e nemben az unitáriusok keveset hoztak létre, 
inkább a zsoltárfordításokban térnek el jobban a protestánsoktól. 
Eredeti költeményeik az ulkalmi énekek (dicséretek) jelesebbjei 
közé tartoznak. Rövidebbek lévén, a dogma nem vesz annyira 
erőt az érzelmek szabad ömlésén. Az a vasárnapi ének,a) melyet 
Nagy .János közöl, a vallásos lyra gyöngyei közé sorozható s már 
külalakjával is igen közeledik a régi hymnusokhoz; ez azonban 
nem áll magára, hozzája hasonlót többet is említhetnénk, mert e 
gyűjtemény felvette mindazt, mit e kor jót termett.

Általában kicsinylőleg a protestáns alkalmi énekköltészetről 
sem szabad ítélnünk. A művészi alkotás kerekdedségét a legtöbb 
nélkülözi ugyan, a költői szép nem annyira egészben, mint egyes

*) A közhit ugyanis Őt tartja az unitárius énekes könyv rendezőjének 
és kiadójának.

2) Várfalvi Nagy János: Az unitáriusok éneken könyveiről. Keresztény 
Magvető. (Szerk. Ferencz József és Kovácsi Antal) VI. köt. 93—120 lp. 
Kolozsvár. 1871. A szerző tüzetesen ismerteti az unitáriusok összes énekes 
könyveit, a XVI. század közepétől a legújabb időkig; mind a nyomtatásban 
megjelenteket, mind a kéziratiakat. Könyvészre és irodalomtörténetiróra 
nézve egyaránt becses közlemény.

a) V. Nagy I. az említett helyen még több szép éneket és énekrész
letet közöl.
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reszekben nyilvánul, de tagadhatatlan, hogy az érzés melege, a 
lyrai forma, jó magyar rhythmas nem egynek ad absolat értéket. 
Luther húsvéti és pünkösti dicsérete («Az istennek szent angyala* 
és «Jövel szent lélek úristen») s egy néhány más bátran sorakozik 
a régi hymnusok mellé.

•Közvetlen mély hit, — mond Toldy *) — erős meggyőződés, 
bensőséges odaadás jellemzik ez egyházi költészetet, s ha a tarta
lom egyszerű beszédben szólalt meg, mely valamint egyfelül a 
mindennapitól, úgy másfelül a költői s kivált világias ékességtől 
vagy épen dagálytól távol m aradt: úgy rendeltetésének teljesen 
megfelelt. A gyenge külalak által kevesebbet szenvedett, mint oly 
költői divatnyelv által fogott volna, milyen a legújabb istenes éne
kekben a vallásosságot minden nyomon megczáfolja. S így a kor 
vallásos fogékonyságával találkozván, nem tévesztette hatását, 
buzgóbb érzéseket gerjesztett, mint kifejezni bírt s ekkép nagy
szerű tényezője lett azon lelkületnek, mely e században ismét a 
vallás belsősége felé fordúlt, értelme és kedélye minden erejével.*

K a r d o s  A l b e r t .

PETRARCÁBÓL.

Ha addig eltart kínos életem 
A bú s a gyötrő szenvedés daczára,
Míg majdan aggkorodnak végszakiiba’
Szemed már gyönge lesz és fénytelen ;

Arany hajadból szín-ezüst leszen,
S majd rózsabimbót nem tűzöl ruhádra;
Halvány lesz arczod, melynek szemsugára 
Félénk panaszt kelt szívem mélyiben.

Majd akkor Ámor bátorságot ad,
S majd elbeszélem, mennyi hosszú évet 
Örát és perczet tölték búban érted . . .

S habár az ég ellenzi vágyamat:
Mégis — tudom — majd nemsokára lészen
Késő sohajtásidból enyhülésem ! R a dó  A.

A magy. költ. története. I. köt. 203.

fhllologiai Kőzlöuy. VII. 1.
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