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tionak helye van ott, a hol evidens tételből, vagyis közvetlen 
igazságból indul ki; azonban a subjectiv módszernek az emberi 
gondolkodásban nincs helye; minden egyes embert olyan ered
ményre vezet, a minőt az akar (mint ezt az ugor-magyar theoria 
a legfényesebben bebizonyította); legfölebb időtöltésre való, nem 
a tudomány mivelésére; csak polemizálni lehet vele, de meggyőzni 
és meggyőződni nem.

S mindamellett látjuk, hogy a magyar ethnologiában két 
módszer: a subjectiv deductio és objectiv inductio van alkalmazva : 
ez a két irány áll harczban egymással, mint hajdan Carthago és 
Róma; amaz is, emez is győzni akar; én pedig azt képzelem, 
hogy az öreg Cato vagyok, ki a római senatusban azzal végezem 
beszédemet: Censeo Carthaginem esse delendam.

T úry J ózsef.

A XVI. SZÁZAD MAGYAR LYRAI KÖLTÉSZETE.

H l. Zsoltárok és zsoltárfordítások,
A XVI. századbeli énekszerzőknek a latin hymnarium mellett 

másik főforrásuk az ó-testamentom. A zsoltárokat és jeremiási 
lamentatiokat a katholikusok is ismerik és isteni tiszteletökön ezek 
régóta divatoznak. A fenmaradt katholikus karkönyvek legalább 
e mellett tanúskodnak; mert zsoltárokat a gyulafej érvári és sáros
pataki u. n. hymnarium ok is foglalnak magukban. A protestánsok 
pedig, mint a hymnus-forditás és átdolgozás terén, itt is követték 
Luther példáját s az első reformátorok éppen oly buzgalommal 
késziték a zsoltárok paraphrasisait, mint az ünnepi dicséreteket.

Benczédi Székely István x) magyar zsoltárai már 1548-ban 
jelennek meg, egyházi éneklésre szánva ugyan, de csak prózában. 
Benczédi az eredetit (a Vulgata szövegét) híven fordítja versről- 
versre; nyelve erőteljes, zengzetes és éneklésre nem alkalmatlan; 
valószínű, hogy az ő zsoltárait tartalmazza a nagydobszai énekes* 
könyv; a codex ismertetője, Kálmán Farkas, az ebben levőket

*) Benczédi Székely István: Soltar konu Székel Estuantul magiar 
nielure forditta io t. Krakkó. 1548.
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tartja a legrégibb fordításoknak. A katholikus hymnarium okbeli 
zsoltárok szintén prózák és különös, hogy ezek a Székely-félékkel 
sokkal inkább egyeznek, mint sem az egyezést csupán a közös 
eredetiből magyarázhatnók; nemcsak kifejezések, de néha egész 
versek szórul-szóra azonosak; annyi tagadhatatlan, hogy e két 
forditás sokkal több lényeges jegyben találkozik, mint akár egyik, 
akár másik a Károli-biblia szövegével.

Ha következetesek akarunk maradni magunkhoz, itt ismét 
azt kell állitanunk, hogy a református zsoltárok az eredetiek. 
A katholikus egyház-történelemben nyomát sem találjuk a refor- 
matio korát megelőző magyar zsoltároknak, nem is őriztek meg 
kódexeink egyet sem s arról az egyetlen zsoltárról, mely a Régi 
Magyar Költők Tárában *) a középkori költészet maradványai közt 
foglal helyet, maga Szilády azt tartja, hogy a XVI. századnál 
korábbi időbe nem tehető; Székely pedig a latinból ültette át 
zsoltárait. Valamint a hymnusok, úgy a zsoltárok is, mint magyar 
nyelvű egyházi énekek, protestáns termékek; tehát nem a reformátu
sok vették át a magyar hymnusokat és zsoltárokat a katholikus 
egyháztól, hanem a dolog éppen ellenkezőleg történt.

A ki következtetésünket kissé merésznek tartja, vegye figye
lembe, hogy a hitújítástól meglepett katholikusok kénytelenek 
voltak háttérbe vonúlni. Legjobb erőik hagyták oda és csatlakoz
tak az irányhoz. A tudományosabb, míveltebb, felvilágosodottabb 
emberek ha nyíltan nem is tettek vallást a pápistaság, mint tévely
gés, és a protestáns, mint igaz hit mellett, — a mi különben sem 
ment oly hamar és oly könnyen, — irodalmi működésükben 
a reformatio szellemétől vezéreltettek; e kor férfiait nem is 
kinyilvánított vallástételök, mint inkább irodalmi, általában 
szellemi munkásságuk szerint számíthatjuk egyik vagy másik 
felekezethez. A mely magyar író e század első felében bibliát 
fordít, magyar egyházi énekeket szerez, zsoltárokat dolgoz át, azt 
eleve is a reformatio híveihez sorozhatjuk. A katholikusok az 
irodalom és nemzeti nyelv fegyvereivel való harczra csak a tri
denti zsinat után gondolnak. Oláh Miklós, esztergomi érsek, ekkor 
állítja fel az első kaiholikus nyomdát s hívja be a jezsuitákat.

*) Szilády A. Régi M. Költők Tára I. köt. 221. lap. Qui babitat in 
adjutorio. «Az ki veti segedelmét.* A XC. zsoltár fordítása.
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A század végével a katholikusok oly irodalmi tevékenységet 
fejtenek ki, hogy a protestánsokkal nemcsak megbirják a versenyt, 
de később le is győzik őket. S ime a katholikus irodalom fényko
rában, Pázmány, Káldi és Zrínyi virágzása idején s még később 
szerkeztett katholikus énekeskönyvek, mint a Nárayé, Kájonié, 
Illyésé, a Cantus catholici, *) nem átallják nagyszámú XVI. 
századbeli protestáns dicsérettel és zsoltárral gyarapítani tartal
m ukat; felveszik magokba Sztárainak legtöbb darabját, Balassának 
egyik legszebb istenes énekét (LI. zsoltár), sőt elég különös Luther 
hires költeményét is: «Erős várunk nekünk az Isten*. Mennyivel 
inkább megtörténhetett mindez a XVI. században !

De a kérdést *) tovább nem vitatva, áttérhetünk a zsoltárok 
verses fordításaira, mint a melyek a prózaiaknál bennünket sokkal 
közelebb érdekelnek.

Valamint az ünnepi dicséretek nem egy ember munkája, 
úgy a  zsoltárok átültetését is többeknek köszönhetjük. A magyar 
zsoltárok nem tervszerűen, nem egyöntetűen készülnek; az egyes 
énekszerzők néha egymásról mit sem tudva, egymástól messze 
föld és hosszú idő által elválasztva, szólaltatják meg nemzeti 
nyelvünkön a biblia dalnokát. Innen van, hogy egy zsoltárnak 45 
fordítását is találjuk, mig a zsoltárok más részét, majd felét a 
hívek csak a később létrejött Bogáti- és kivált Szenczi Molnár-féle 
teljes psalteriumokból ismerhették meg.

A kornak majd minden jelesebb embere lelkesül az ókori
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*) E katholikus énekes könyvek mind a XVII. század folyamán je
lentek meg.

*) Ezen irodalomtörténeti fontossággal biró kérdést, több anyagot 
gyűjtve, valamint a kézirati és nyomtatott énekgyüjtemények bővebb tanul
mányozása és szigorúabb összehasonlítása után, óhajtanók tér és alkalom 
adtával tüzetesebben kifejteni, annyival inkább, mivel a XVI. és XVII. 
századbeli egyházi költészet eredete fölött már megindult az irodalmi harcz 
Bogisich Mihály fővárosi kath. káplán (jelenleg plébános) és Kálmán Far
kas ref. lelkész között. A vita felekezeti elfogultsággal, sőt szenvedélyesség
gel folyt a «Prot Egyházi és Iskolai Lap»-bán, mi által mindkét fél több 
hamis állításra ragadtatta magát. így Bogisich majd minden alap nélkül e 
két századnak egész egyházi költészetét — brevi manu — a protestánsok
tól elragadja s minden érdemet a katholikusoknak tulajdonít; sőt az 
előbbieket még nem hazafiassággal is vádolja mind a költészet, mind a 
nemzeti zene terén. Ily szellemben irvák több akadémiai értekezése (Ma
gyar egyházi énekek 1881 és Cantionale et pás8. 1882.) és felolvasása.
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költészet ez örök remekein s igyekszik ki többet, ki kevesebbet 
magyar nyelvre áttenni. A fordítók között buzgó reformátorok és 
tehetségesebb költők ismert nevei váltakoznak egész ismeretlene
kével. A szatmári Batizi és a tolnai Sztárai, a tanító Szegedi és a 
tanítvány S*karicza, a főur Balassa és inasa Hartányi, két egy 
testvér, Dóczi Susánna és Ilona, majd Bogáti és végül Szenczi 
Molnár egy századon át fordítják a szent költeményeket. Müveik 
csodás gyorsasággal terjednek és csakhamar helyet foglalnak az 
összes felekezetek gyűjteményeiben, a protestánsoktól átmennek 
az unitáriusokhoz, és a katholikusoknak éppen úgy ájtatosságul 
szolgálnak, mint a szombatosoknak.

De nincs mit csodálnunk, hogy e kor annyira kedvelte a 
zsoltárokat s oly annyira magáévá tette, hogy eredeti alkotásaiban 
is ezek szelleme és a belőlük vett eszmék uralkodnak. Az új 
felekezetek önálló magyar énekeiben, egész természetszerűleg, 
nagyon előtérbe nyomult az epicus, a dogmai és polémiái elem, 
mi miatt a legerősebb vallásos érzelmek sem juthattak teljes 
kifejezésre. Az ünnepi dicséretek között — mint már láttuk — ritka 
az, melyben a hála és tisztelet, a szeretet és hódolat érzése 
zavartalanúl, tiszta lyrai formában jelennék meg. A zsoltárok 
ellenben őszinte szívből fakadnak és igaz vallásos érzelmeket 
zengenek, képes, költői, de mesterkéletlen nyelven, a dogma és 
epika minden zavaró hatása nélkül. A XVI. század magyarja 
nemcsak mint buzgó protestáns, de mint nemzete sorsát szivén 
viselő hazafi is énekelhette e hymnusokat; bennök nemcsak a 
legfőbb lény tiszteletét, dicsőítését fejezhette ki, verseikben nemcsak 
a megalázódás, a bűntudat, a legmélyebb bünbánat hangjaira 
akadt, de ott találta a legkeserűbb panaszt, mi fájdalom és vesze
delem sújtotta szívből csak fakadhat, ott találta a zsidóknak erős, 
bosszúálló istenét, a ki az útjáról letért népre csapás után csapást 
mér, de a ki végtelen irgalmában még sem hagyja választottait 
a pogányoktól megsemmisíttetni. Az előbbi érzelmek bármely 
időben is viszhangra találhatnak a hívők lelkében, de az utóbbiak 
csak a XVI. századi magyar szive húrjait hoztak igazán rezgésbe.

«A soltárkönyv — úgymond Gelei Katona *) — olylyan, mint 
egy gazdagon minden orvosságokkal poltzonként megrakatott

1) Az Öreg Gradualhoz írt előszóban.
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patika, agy mint mellyben mindenféle lelki háborúk, próbák, 
kisértetek és casusok ellen kész orvosságok, vigasztalások, intések 
és tanítások jelen vannak, mellyekből mind az bódog és kedves s 
mind penig az bódogtalan és kedvetlen, ellenkező állapatokban 
mint s hogy kellessék kinek-kinek akarmi rendbeli embernek is 
magát viselni, megtanulhatja. Innen adta Naziansenusimez dicsére
tes encomiumokat hozzája: Psalmi juventutem delectant, senectu- 
tem elevant, militum clypeus, triumphantium corona, lusjentium et 
trÍ8tantium consolatio.»

S a magyar protestáns főleg ez utóbbiért fordult e korban 
oly odaadással szent Dávid zsoltáraihoz. A bünbánatnak és hazafi 
fájdalomnak a vigaszra különösen szüksége volt. Valóban a refor
mátus énekeskönyvekben foglalt körülbelől száz zsoltár-para- 
phrasis közül, a melyeket a prózai és Szenczi Molnár-féle zsoltá
roktól való megkülönböztetés okáért, mint az ujabb keltű ünnepi 
énekeket, szintén isteni dicséreteknek neveztek, a legtöbben ama 
két érzelem hangja jő fülünkbe; a Toldytól önállónak nevezett 
lyra képviselőinek, Palatichnak, Vajdakamarási Lőrincznek *) és 
Balassa Bálintnak ajakán ugyanez érzelmek zengenek, valamint 
azon névtelekén is, kiknek költeményeit a Csorna-, Lugossy- és 
Decsi-codexek *) megőrzék.

A magyar zsoltárok nem hti másai az eredetieknek. A fordí
tók inkább csak kifejezést, eszmét és hangulatot vesznek át a 
szent költeményekből s általában oly szabadon bánnak el velők, 
hogy egyazon zsoltár több magyar fordítása legfölebb hangulat
ban egyezik. Némelyiknek megismerésére nagyon szükséges az

*) Palatich György: Igen szép enek es kenierges, melliet égi iambor 
Uitez ember zerzett rabsagaban. Kinek nevet megtalálod az uersfeiekben 
1570. Ez a különkiadásnak a czime; számos énekeskönyvben megtalálható, 
Palatich György uramnak csonkatoronyi éneke czimmel. Vajdakamarási 
Lörincz pedig Erdély veszedelmét siratja 1592-ben.

*) Mindhárom codex az Akadémia kézirattárában. Énekgyüjtemények 
ezek, néha igen tarka tartalommal; legnagyobb részüket azonban vallásos 
költemények töltik be. Jelentőségük abban áll, hogy számos ki nem adott 
vagy nyomtatásban elveszett költői művet őriztek meg. A Csoma-codex 
tartotta fenn a Szilágyi és Hajmási históriáját. Ennek és a Decsy-codex-nek, 
rövid ismertetését lásd Thaly Kálmán: Vitézi énekek. Pest. 1804. I. köt. 
Előszóban és a jegyzetekben.
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a zsoltár első vagy utolsó versszakában foglalt utalás a zsoltár 
sorrendjére, m int:

«Szent Dávid próféta éneklő könyvének 
Huszonhármad részében*1)

Vagy:
• Mint irva van Soltár könyvnek tizenhatod részében*.*)

Gelei Katona 8) is említi, hogy az ő előtte való gradualék zsoltárai, 
«nem literaliter, hanem periphrastice, azaz bővebbedkén körüljáró 
beszéddel vannak fordítva#.

Hogy mily különböző tartalmú, terjedelmű és értékű költe
mények származtak egyazon eredetiből, elég felhoznom a XLVI-ik 
zsoltárt, melyből egyrészt a «Mikor Sénakhérib a Jeruzsálemet 
megszállottá vala» kezdetű hosszú, különösebben ki nem emelkedő 
dicséret készült, másrészt pedig Luther, a maga leghíresebb 
költeményét, a református egyházi énekek egyik remekét alkotta, 
mely az «Erős várunk nekünk az isten» kezdetű dicséretben a  
magyar protestánsokat is századokon át lelkesíté.

Hogy az énekszerzők nem kötötték magukat a bibliai 
szöveghez, eljárásukat természetesnek kell találnunk. E korban 
különben sem készül mai értelem szerinti fordítás; a zsoltárok 
pedig csak is úgy hathatták meg igazán a protestánsok vallásos 
lelkületét s szólhattak valóban a magyarnak szivéhez, ha a fordító 
nem ragaszkodik mereven az eredetihez, hanem ha a kereszténység, 
kivált a protestantismus szellemét önti el müvén, ha a csak zsidót 
érdeklő epicus elemeket mellőzve, magyar vonatkozásokkal tölti 
be; ha a bűnbánat szavait nem a Dávid, de a maga nevében 
hangoztatja, ha a Saultól üldözött 6zent költőnek panaszát, 
keserves kifakadását kiveszi szájából és a töröktől, némettől 
pusztított nép ajakára adja. S e kor legtöbb énekszerzője úgy is 
cselekszik.

A zsoltárok számos helyét Krisztusra és a megváltás nagy

*) és a) Mindkét idézet egy XVII. századi protestáns énekeskönyvből, 
mely 1648-ban Debreczenben Margittal Jánosnál nyomatott. Ez énekes
könyvek különben berendezésre és a költemények számozására nézve több
nyire egyeznek a XVI. századtól a múlt század végéig. Az énekeskönyv e 
kiadására többször fogunk hivatkozni. Az első idézet Sztárainak egy dicsé
retéből való (83. dicséret), a másik egy ismeretlen fordítóéból (81. dicséret.)

3) Öreg Gradual. Előszó.
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müvére vonatkoztatják és a magyar énekekbe nem egy protestáns 
dogmát visznek be. Már Luther sem a zsidók nevében könyörög, 
hanem az igaz keresztények szabaditásáért esd, midőn ezt zengi:

• Oh Ur Isten ! tekints hozzánk,
Magas mennyből nézz mi reánk 
És könyörülj te népeden
Nyomorult keresztyéniden*. (XII. zsoltár). l)

Sztárai Mihály szintén kortársaihoz szól a XV. zsoltár kez
detén ;

• Sokan vagynak most olyat én emberek,
Kik azt vélik, hogy Ők jó keresztények,
Noha feslett és nem jámbor életek,
Sőt mindenben Krisztussal ellenkeznek. 8)

Általában igen sok zsoltár végződik a szent-háromsághoz intézett 
glóriával.

• Sok hálát adunk — úgymond Sztárai —s) mi Istenünknek,
És mi teremtőnknek, te szent fiadnak,
És vigasztaló szent lélek istennek.* —

Ugyancsak Sztárai már dogmát is hangoztat, azt a hitelvet, a mely 
oly komorrá teszi a protestáns vallást, de a mely oly jól illett e 
sötét, zord időbe, melynek majdnem minden költői termékéből 
kihangzik, t. i. hogy nem a cselekedet, de a hit üdvözít, hogy a 
magunk érdeme mit sem ér, mert a megváltást egyedül Krisztus 
vére omlása szerzé meg. Ezért halljuk Sztáraitól is, hogy:

«Sok emberek vagynak e széles világon 
Kik tévelygésben vannak,

Az Úristen előtt az 6 érdemekben 
Igazúlni akarnak,

*) A XII. zsoltárnak ezen paraphrasisa ismeretlen szerzőtől ered. 
Hogy Luthernek német átdolgozása után indult, bizonyságul elég lesz 
ennek csak két első sorát idéznem:

Ach Gott von hímmel, sicli darein 
Und lasz dich des erbarmen.

Az énekeskönyvekben e zsoltárfordítás a 79-ik dicséret helyét foglalja el. 
Sztárainak pedig ugyanezen zsoltárból készült éneke (Szabadíts és tarts 
meg, uram isten!) a 78-ik helyen áll.

*) Az énekeskönyvben 80. isteni dicséret.
#) A LXXIV. zsoltár átdolgozása. Énekeskönyvben 126. dicséret.
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Mert az idveeségről és az bódogságról 
Ingyen semmit sem tudnak,

Evangyéliomnak azért helyt nem adnak 
Sőt ellene állanak*. (XXXII zsoltár) *)

A dogma, a polémia viszketege még itt sem hagyja nyugodni a 
theologus költőt; az erős protestáns hálaadása közben sem feledi 
elleneit és szent Dávid tekintélyével akarja a tévelygőket a maga 
vallásának egyedül igaz útjára tériteni, intvén őket:

• Tanulják meg azért Dávid Prófétából
Mint megigazuljanak* .. (Sztárai u. o.)

Érdekes, hopy Illyés István, az 1639-ik évi «Soltári Énekek* 
kiadója, a XVI. századbeli református zsoltároknak merész plagi- 
satora és katholikus szellemben való elferditője, Sztárai e zsol
tárának első sorait mint változtatja meg s mint veti vissza a pro
testánsok fejére:

• Sok emberek vagynak ez árny ék világban,
Kik tévelygésben vannak,

Semmit érdeminknek Krisztus érdemiből 
ők nem tulaj donitnak,

Jó cselekedetből semmi igazulást 
Ismérni nem akarnak, stb.»

• Dávid prófétából bizonyságot hogy már
Eléhozni akarnak,

Noha semmit itten oly érdemek ellen 
Soha nem találhatnak . . . .  stb.»

A protestánsoknak e dogmájával nagyon egyezett számos oly 
zsoltár, melyekben a buzgó költő oly jellemzőn, oly erősen fejezi 
ki vallásos meggyőződését, hogy egyedül az ur az ő reménysége, 
az ő oltalma, kővára és kőszála, bástyája és tornya. Ezért ragadta 
meg Luthert a XLVI. zsoltár 2) és ösztönzé hatalmas éneke 
megírására, ezért kedvelték a magyar protestánsok is a XXXL 
zsoltárt 8) (Benned bíztam Uram, soha ne gyaláztassam) és a

l) Enekeskönyvben 93. ist. dicséret.
*) Luther: «Ein feste Burg ist unser Gott 

ein gute wehr und waffen stb. 
s) Szerzője: Thordai Benedek. A versfökből «Bnedictus Thordensis 

verti» olvasható ki. A fordítás latinból készült; mely így kezdődik: In te 
domine speravi, non confundar in aeternum. A régi énekeskönyvben 90.
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XCI-iket x) (Te benned bíztunk eleitől fogván), ezért hangoztatja 
e hitet annyi énekszerző nemcsak zsoltárokban, hanem másnemű 
költeményekben is.

De általában, hogy az istenbe vetett bizodalom ily erősen 
és hatalmasan nyilatkozik, nemcsak a fentebbi dogmából, hanem 
a protestantismus egész szelleméből foly.

A protestáns vallás megszüntette a szentek tiszteletét, a szűz 
Mária cultusát is elveté; magához Krisztushoz sem száll fel többé 
oly rajongó tisztelet, oly fenséges hódolat, mint szent Bernát 
hvmnusaiban; a szent-leiket pedig főkép csak pünköst ünnepén 
hívják segítségül a hívek; de mint hajdan a zsidók, majdnem 
egyedül az úrhoz fordulnak. Ez a mily egyszerűvé tette a vallást 
és a mily jótékonyan hatott az igaz benső vallásosság kifej lésére, 
oly komorrá tette a protestánsok lelkületét, tudván, hogy a 
boldogságos szűznek, szenteknek, martyroknak pártfogásában 
nincs mit bizniok, hanem csupán az ur irgalmától kell lelkök 
üdvösségét reményleniök.

E mély vallásosság, a hit ez erkölcsi szigora fejti meg ama 
•kétségbeeséssel határos töredelmet, bűntudatot», mely a kornak egyik 
legjellemzőbb vonása. E töredelmesség és bűntudat a zsoltárokban 
éppen úgy táplálékra talált, mint az istenben való bizodalom. 
A protestáns vallás nem fogadja el a gyónást; a papnak közben
járását vagy bűnfeloldó hatalmát még kevésbe ismeri el, mint a 
szentekét; így a hivőt magára hagyja akár jó, akár rossz lelkiis
meretével ; a hivő bűne bocsánatát csak istentől kéri és csak tőle 
váija. Innen, hogy a protestáns költők oly annyira kedvellik Dávid 
azon zsoltárát, melyben a szerelmétől bűnbe csábított király oly 
töredelmesen vallja meg bűnét és oly megalázód ássál könyörög 
bocsánatért. Az LI. zsoltárt öt énekesnek ajakáról halljuk.

• Végtelen irgalmú,
Oh te nagy hatalmú 

Isten légy már kegyelmes — kiált fel a bűnbánó Balassaa) —

dicséret; a Régi Magy. költők Tárában (II. köt. 246—48 lap) is megjelent, 
hol Szilády hibásan mondja XXX. zsoltárnak.

*) Szenczi Molnár Albert fordítása.
*) Gyarmathi Balassa Bálint költeményei. A m. történelmi társulat 

megbízásából Szilády Áron. Budapest. 1879. A Balassa költeményeiből való 
idézeteinket mindig e kiadás fogja szolgáltatni. Ez 51. zsoltár a radványi
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Mosd el rólam immár,
Kit lelkem alig vár 
Mosd el bűnöm rútságát. *

E töredelmet hangoztatja vissza Balassának kedvelt inasa (író 
deákja, titkára?), Hartányi Imre. 1)

• Atya Úristen könyörülj rajtam a te nagy jó voltodért,
Sok bűneimet bocsásd meg nékem nagy irgalmasságodért . . . »

(Mert) «Kut vagyok sok bűneimmel mind e világ előtt;
De meg ennél is rútabb vagyok istenséged előtt >

S még költőiebben hangzik a bűntudat e vallomása a Csoma-codex- 
nek egy ismeretlen szerzőtől eredt költeményében, melyen nagyon 
látszik az LI. zsoltár 2) hatása.

• Siralmas beszédem, hallgasd meg Istenem 
Könyörülj én rajtam!

Sok undok bűnömet bocsásd meg énnekem,
Légy kegyelmes nekem!

Ne nézd undokságom, számtalan sok bűnöm,
KegyelmeR Istenem!

De nekem kegyelem, légyen engedelem,
Légy kegyelmes nékem!

Mint Magdalénának megbocsátád bűnét,
Számtalan sok vétkét:

Úgy nekem bűnösnek bűnömet bocsásd meg,
Légy kegyelmes nekem !• stb.

De nemcsak a vallásos érzületnek nyújt táplálékot a psalte-

codexben a LXXXIX. számmal van jelölve; alatta e megjegyzés: Ezt a 
psalmust a Beza verseiből fordította, csak halála előtt való betegségében. 
Sziládyüál 142—145 sz.

*) Hartyáni (Hartányi vagy Harsányi) Imre, egyike azon nagyszámú 
prot. énekszerzőknek, kiknek csak nevét ismerjük, azt is rendszerint a 
versfőkből. Balassa végrendeletében emlékszik meg róla, midőn ezt ír ja :
*az zabola, lovamat és az pej paripám at. . . .  egy ezüstös csákánynyal 
egyetemben, ki merő ezüst aranyozott és szablyával együtt hagyom az én- 
inasomnak Hartyáni Imrének.» Szilády (Balassa B. költ. Bevezetés 
XLVin. lp.) Ugyané Hartyánit tartja a radványi-codex leírójának.

*) Lásd: Thaly K. Vitézi énekek és elegyes dákok.
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rium, hanem a hazafiasnak is. E század költője, a mint sehol 
sem tnd kivetkőzni papvoltából, a hazafit sem tagadja meg soha; * 
a mint a dogmákat belevitte, a hová csak lehetett, úgy helyt 
enged a költészetben ha nem is a politikának, de a politikai 
közérzületnek.

A magyar zsoltároknak több mint fele olyannak fordítása, 
melynek felibe a Károlyi-féle biblia ezt irja: * Dávid könyörgése a 
megszabadításért» vagy «Könyörög az Isten népe a szabadításért.»
S ezekben az énekszerző gyakran elfeledi, hogy Dávid szavait 
fordítja, hogy tulajdonkép a zsidók panaszait zengi, hanem a 
maga és hazája nevében szólal meg. Hangja ilyenkor felmelegűl és 
szívből szivbe hat a keserv, midőn panaszolja:

• Árvákul eladád népedet,
Várasrul várasra viszik őket,
Ifjakot, szüzeket, gyermekeket 
Oszvekötözve hajtják el őket.

Határos szomszédink szidalmaznak,
Nevetnek, tapsolnak, csúfolnak,
Fejeket csóválják, orrolnak,
Beszidbe költünk mindazoknak.* (Batizi. XLIV zsolt.)1)

S miután a költő a csapások, veszedelmek, mind megannyi 
megérdemlett büntetések hosszú szerét-számát elsorolta, a szaba
duláson soha kétségbe nem eső hívek így kiáltnak fel véle:

• Támadj fel, Úristen, már mellettünk!
Mi nagy ügyeinkben légy velünk,
Színyedet ne rejts el előlünk,
Győzedelmet adj már minekünk

A szegény foglyokat fogságból
Hozd ki Mahumet országából.* (Batizi u. o.) a)

Általában mint a lyra többi neme, a hazafias is Jerémiás siralmai 
mellett főkép a zsoltárokból táplálkozik, melyekből számtalan 
eszmét, képet, hasonlatot vesz át és ezekkel majd minden verssza
kot betölt.

’*) és *) Batizinak ezen zsoltári éneke csak Bornemisza P. (CXVII. 1.) 
és Gönczi György (68. 1.) gyűjteményében található; újabban a Régi Magy. 
Költők Tárában látott napvilágot, II. köt. 71. lp. A régi énekes könyvek-

PhilologUi Közlöny. VH. 2.

Digitized by v ^ o o Q l e



178 KARDOS ALBERT.

A magyar zsoltárok szerzői között nagy tehetséget, ki mintegy
* uralkodnék kora költőin, éppen úgy nem találunk, mint az ünnepi 

dicséretek készítői sorában, legfeljebb Sztárait és a század második 
feléből Balassát emelhetjük ki.

Ez utóbbi csak öt zsoltárt dolgozott át (XXVII, XLII, LI, 
LIV és CXLVIII számuakatJ), Beza és Marót szellemében, ismerve 
és követve ezek fordítását. Mint más lyrai költeményeivel, úgy 
ezekkel is messze kimagaslik a többiek közül s vele csak Bogáti 
Fazakas és Szenczi Molnár mérhető össze. Zsoltárai, melyeket lyrai 
forma, kitűnő verselés, költői képekben és bibliai kifejezésekben 
gazdag nyelv jellemeznek, nem kevéssé járultak hozzá, hogy istenes 
énekei annyi kiadást érjenek, mint egy magyar poétának műve 
sem. Az LI. zsoltár határozottan felülmúlja Molnárét s nagy költő 
legyen, ki, akár ma is, szebben lefordítja. Csak sajnálnunk lehet, 
hogy a protestáns énekeskönyvekbe nem vétetett fői; egyedül a 
nCantw CatholicU-bán talált helyet. A református énekeskönyv 
legutóbbi szerkesztésénél sem méltatták figyelemre s valószínű, 
hogy a most folyó énekjavító munkálat közben sem veszik tekin
tetbe, mert korunk egyházi énekköltői nem igen fordulnak a XVI. 
század termékei felé: legfeljebb Szenczi Molnárt tartják szemök 
előtt. A megújított nyelvvel, pompával és némi mesterkéltséggel 
akarnak hatni ott, a hol a régiek egyszerű szavakkal, de mély 
vallásossággal, igaz érzelmekkel indíták meg a hívők szivét.

Sz tárairól azért kell különösebben megemlékeznünk, mivel a 
zsoltárok átültetésében a legtöbb fordítással ő vett részt, a mint 
az kitűnik ama 16 zsoltárból, melyeknek versfejei Sztárai, Starinus

bői bizonyára e zsoltárnak egy másik fordítása szorította ki, melynek szer
zője Németi Ferencz, 1560—65-ben tokaji kapitány.

*) Balassa még több zsoltárt is szándékozott átdolgozni, vagy' talán 
át is dolgozott. Tudjuk ezt a radványi codexből, melynek leírója egy helytt 
(99. 1.) ilyen megjegyzést tesz: *Még vadnak ennehány istenhez való éne
kek, kiket a psalmusokból is, magatul is szerzett, ki mindenestül i* t i z ; 
azok más könyvben vadnak. Nem is adja azokat ki meddig több psalmust 
nem fordít meg azokhoz.* Az itt felsorolt 5 zsoltár Szilády kiadásában a 
következő lapokon található meg. XXVII. zsoltár 99. lp., ez Buchananus 
latin fordítása után (Deus in tenelTris quum milii praeluceat) készült; a 
XLII. zsolt. a 131. lapon, az LI. zsolt. a 142. lapon, ezt némelyek szerint 
Nyéki Vörös M. fordította; az LIV. zsolt. a 122. és végül a CXLVIII. zsolt. 
p. 123. lapon,
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vagy Michael *) nevet rejtenek magukban. Egyszersmind őt 
tartjuk e téren elsőnek; az ő fordításai szolgálhattak buzdító és 
utánzandó példákul a kortársaknak. Erre mutat a zsoltár-átdolgo- 
zások azon formája, melyet nála találunk először s a melyet a 
többi énekszerzők olyannyira követnek, hogy másnemű költemé
nyeikben is használják. Értem itt Sztárainak azon sajátságát, 
hogy epicusszerű elemekkel terheli a zsoltárok elejét és végét. 
Az első egy-két strophában ugyanis elmondja azt a körülményt, 
állapotot vagy alkalmat, mely a zsoltárköltőt éneklésre birta, a 
végső versszakban pedig többnyire a zsoltár számrendét vagy a 
fordítás készültének esztendejét adja tudtunkra. A compositiónak 
e módja uralkodóvá válik a század költészetében. A Szkhárosi 
Horvát-féle feddő és polemicus költemények közül többnek, még 
sokkal inkább a jerémiádoknak formája mind erre emlékeztet; 
sőt a lyraibb menetű ének, a szerelmi dal sem bir tőle szabadulni ; 
Balassa nem egy dalát zökkenti ki könnyed menetéből és nem 
egyszer zavarja meg a lyrai hangot, midőn költeménye elejébe- 
utójába epicus vagy leíró elemeket vegyít. De e formát legtúlságo- 
eabb kifejlődésében Bogátinak zsoltárfordításaiban találjuk.

Bogáti Fazakas Miklós a XVI. századnak egyik legszorgal
masabb irodalmi munkása és egyik legjelesebb költője, kit csupán 
zsoltáraiból Ítélve, mindjárt Balassa után tehetünk. Leghíresebb 
müve psalteriuma, melyet Lugossy József a) az akadémiai Jancsó-
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*) E nevek a következő zsoltár-paraphrasisok neveiből olvashatók k i:
1. X. zsoltár, régi énekeskönyvben 75. dicséret. Michael Starinus fecit.
2. XH. zsolt. 78. dicséret. Starai Mihály. 3. XV. zsolt. 80. dicséret. Staria- 
nusié. 4. XXIII. zsolt. 83. dicséret. Starai Mihál. 5. XXVI. zsolt. 85. dicsé
ret Michael fecit. 6. XXVIII. zsolt. 87. dicséret. Michaelé. 7. XXIX. zsolt. 
88. dicséret Starai Mihál. 8.) XXXII. zsolt. 93. dicséret. Starinus dedi. 9.) 
XXXIV. zsolt 94. dicséret. Michael Starinus faciebat. 10.) XXXVI. zsolt. 
96. dicséret Starinus faciebat. 11.) XXXVII. zsolt. 97. dicséret. Michael 
Starinus contra magnum orabat. 12.) LXIV. zsolt. 118. dicséret. Michael 
Starinus. 13.) LXV. zsolt. 119. dicséret. Starinus fecit. 14. LXXIV. zsolt. 
126. dicséret. Starinus. 15. XCII. zsolt. 135. dicséret Michael Starinus. 
16. XCIV. zsolt 136. dicséret. Michael Starinus contra impios.

*) Lugossy József. Egy szombatos éneleskönyvről. Új Magyar Mu- 
zeum. 1850—51. évf. C—CXXXVII. 1. A régi magyar nyelvnek és irodalomnak 
kiváló ismeretén alapuló értekezés ez, mely, bár sok részben már felül van 
múlva, számos tévedése pedig megigazítva, ma is elolvasásra méltó.

12*
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codex ismertetésében annyi dicsérettel halmoz el s melyről Toldy1) 
is úgy nyilatkozik, hogy e kor költészetéhez képest érezhető 
emelkedést mutat «s mind melegségre s költői kifejezésre, mind 
az érzések nemességére, úgy a nyelv és versalak tisztaságára 
nézve mindent meghalad, mit egyházi (egyházi czélra készült) 
költészetünk azon időben előállított».

Azonban a zsoltárok és magának Bogátinak személye 
körül több rendbeli tévedésbe esett irodalomtörténetünk, melye
ket csak a legújabb időben oszlatott el Jakab Eleknek 2) egy 
szorgalmas kutatáson alapuló értekezése.

Lugossy ugyanis a szombatos Jancsó-codex első felének 
szerzőjét nem ösmeri, de mint a másik felének, úgy ennek 
is szerzőjéül Péchy Simont, 8) e tudós erdélyi államférfiút, 
Báthorinak és Bethlennek hires cancellárját vallja s a remek 
fordítástól elragadtatva, nem győzi elléggé tömjénezni a veit 
szerzőt, az újonnan fölfedezett költőt. E tévedést, melyért a csak 
egy forrásból merítő Lugossyt nem igen lehet megróvnunk, már 
1854-ben, «Költészet történeté* ben helyreigazítá Toldy, 4) midőn 
Krizának vele közlött adataiból meggyőződött, hogy a Jancsó-codex 
első része nem egyéb, mint a kolozsvári könyvtárakban több 
példányban reánk maradt Bogáti-féle psalterium, melyről a 
könyvészek azt vélték, hogy nyomtatásban is megjelent, holott 
csak kéziratokban terjedt el úgy az unitáriusok, mint a szombatosok 
között s legfeljebb 20 vagy 25 darab látott napvilágot az unitárius 
énekeskönyvnek második, a XVI. század elejéről való kiadásában.

Azonban maga Toldy 6) is hibába esik, midőn e magyar

*) Toldy F .: A magy. költ. története. I. köt. 206. 1.
*) Jakab Elek: BogátiFazakas Miklós, XV I. századi magyar iheo- 

logus és költő. Keresztény Magvető. Kolozsvár. 1881. XV. folyam. 1. 1. 
Jakab Elek, a XVI. és XVII. századnak számos ritka, (több muciim) kéz
iratát átkutatva, e helytt Lugossynak és Toldynak több rendbeli tévedését 
mutatja ki és igazítja helyre, Bogáti Fazakasnak életét, irodalmi működé
sét, továbbá a szombatos és unitárius egyházi költészetnek egymáshoz való 
viszonyát is tisztába hozza.

3) E nagy tudósnak és hires államférfiéinak életéről bővebben olvas
hatni : Kemény János önéletírásában ; Köváry Lászlótól, Keresztény Mag
vető 1871. 34 1., Lugossy említett értekezésében.

*) A magy. költ. története. I. köt. r03.
#) U. o.
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zsoltárok szerzőjét Bogáti Fazakas Miklóst ifjabbnak és szomba
tosnak mondja. Jakab Elek főkép ez utóbbi ellen érvel s valóban 
sikerül bebizonyítania, hogy Bogáti a zsoltárokat mint unitárius 
s nem mint szombatos szerezte; ellenkező esetben, hogy volna 
megfejthető az, hogy az unitáriusok több költeményét rendes 
énekgyüjteményükbe fölvették s hogy később is róla nagy tiszte
lettel, zsoltárairól nagy dicsérettel emlékeznek. Jakab Elek érteke- 
zéséből az is kitűnik, hogy a zsoltárköltő Bogáti egy ama Bogáti 
Fazakas Miklóssal, ki Mátyás históriáját folytatta és befejezte, a ki 
«A nagy Castriot Györgynek . . . vitézi dolgainak históriáját* 
irta meg és számos más költői és theologiai müvet szerzett. Hogy 
a zsoltárfordító neve elé az «ifjabbik» jelző került, az nem egyéb 
irodalomtörténeti mythosnál, melynek hogy mi alapja sincs, 
kitetszik abból, hogy a zsoltárfordítás még 1586-ban készült és 
nem 1604, 1605 vagy 1608-ban, a mint azt a később keletkezett 
külömböző psalterium-másolatok hibásan mondják; egy ifjabb 
Bogátiról *) egyébként mit sem tud sem az egyház-, sem az iroda
lomtörténet.

De ha mindezt Jakab Elek meg nem is bizonyítja, magukból 
a zsoltárokból nyilvánvaló, hogy azok nem szombatos ember 
szerzeményei; szombatos szellemet ugyanis, a mit Toldy lát 
bennök, egyetlen egy sorból sem olvashatnánk ki. S hogy a 
szombatosok mégis annyira kedvelték e zsoltárfordítást, hogy 
náluk jobban elterjedt, mint magánál az unitárius felekezetnél, 
annak oka átdolgozása módjában rejlik.

Bogáti bár az alakra és kifejezésekre nézve éppen annyi 
szabadságot enged meg magának, mint Sztárai Mihály és a 
többi protestáns énekszerző, ezek példájától eltérőleg nem önt

x) Toldy 8 mások tévedése Bogáti zsoltárainak egy kézirati másolatá
ból ered, mely az unitáriusok kolozsvári collegiumának birtoka s melynek 
ez a czíme: Psalterium. Magiar Soltar kit az iideokbeli históriák ertelme 
zerint kiileomb-küleomb magiar ekes nótákra az Isten Giiilckezctinek jauara  
Forditot Bogati Fazakas (fia) Miklós. E «fia» szó kis betűkkel van be- 
toldva a Fazakas és Miklós nevek közé. Erről a többi kézirat, sem a 
korábbiak, sem a későbbiek mitsem tudnak. Ezt a «fía» betoldást Bogáti* 
nak latinosított neve okozhatta; ugyanis Pelidesnek nevezte magát; egyik 
kézirat (Erdélyi Múzeumban) szerint: Psalterium Dauidis. Authore Nicolao 
Peljdis Bogathio. E patronymicus Pelidest fordíthatták Fazakas fiának, 
majd ifjabb Fazakasnak.
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fordításába sem keresztény, sem speciális magyar szellemet; 
zsoltáraiban nem vitat dogmát és nem hangoztat hazafi érzelmeket. 
A szombatosok tehát bizvást énekelhették Bogáti Fazakas műveit, 
mert ezek semmi olyast, mi ó-testamentomon alapuló vallásukat 
botránkoztatná, magukban nem foglaltak.

Bogáti psalterium a a zsoltárok első teljes magyár fordítása, 
t. i. kötött beszédben. Nem akarunk túlzásba és ismétlésekbe esni, 
de ki kell mondanunk újra, hogy e zsoltárfordítás a XVI. századi 
lyra legbecsesebb termékei közé tartozik. Tartalom és alak, de 
kiváltkép a dictio ereje és szépsége, a verselés magyarossága, 
rhytmusos volta ha nem is helyezik egy polczra, de közel emelik 
Balassának és Szenczi Molnárnak hasonnemű műveihez.

Sokba telnék mindezt idézetekkel megbizonyitanunk, megtevé 
azt annak helyén Lugossy. Olvassuk el ezeket vagy tekintsünk 
általában akármelyik kéziratba, mely Bogáti zsoltárait megőrzé, 
meg fogunk győződni, hogy e fordító költői tehetség is.

Bogáti, mint már említettük, nagyban különbözik a protestáns 
énekszerzőktől, hogy költeményeiben nem dogmatizál és nem tart 
erkölcsi tanítást. Ez mindenesetre kiemeli kortársai közül, de 
ezeknek egy nagy bűnétől a bőbeszédűségtől ő sem m ent; zsoltárai 
talán a leghosszabbak. Itt marad el igen messze Szenczi Molnár 
Alberttöl, kinél pedig gyakran jobban és magyarosabban versel. 
A verselésben csak Balassa Bálint múlja fölül. A hosszabb sorokat 
ugyan még nem szakítja rímek által rövidebbekre (bár elvétve erre 
is találkozik nála példa), de az erős, szabályos rhytmus által 
úgyis részekre válnak. A régi és a népköltészet tanúsága szerint 
azonban a magyar verselésben mindig többre kell becsülnünk a 
jó rhytmust rím nélkül, mint a csengő-pengő rímeket amannak 
híjával. Bogáti a hosszabb sorok közűi kiváltkép kedveli a 16 és 
19 szótagot; amaz «Szilágyi és Hajmási históriájáéból ismeretes, 
ez a Balassa-strophának szolgált alapjául; e sorokból rendesen 
három-három alkot nála egy versszakot. Használja a rövidebbeket 
is, mint a Iá és 10 szótagút, de főleg a tizenegyest és nyolczast.

A fordítás módjában — mondhatnók a compositióban a 
Sztárai híve; mindkettőnél ugyanazon epicus elemek zavarják 
meg a hála és tisztelet, a bünbánat és panasz hangjait a zsoltárok 
elején és végén.

Bogáti Fazakas, mint jeles theologus és exegeticus pontosan 
és egész tudományossággal adja elő azt a körülményt, mely a

Digitized by v ^ o o Q i e



A XVI. SZÁZAD MAGYAR LYRAI KÖLTÉSZETE. 183

zsoltárköltőnek az éneklésre alkalmúl szolgál, mint a XXXIV. 
zsoltárban olvassuk:

•Jámbor vitéz Dávid Saul ellőt hog futna *)
Az zomszed kiraljhoz égi kor zolgalni alla 
De ott megismerek es beadak, kj uolna,
Dávid iyettében teue magat bolonddá.

Orra zaja levet zakalara boczata 
Falra kap mjnt bolond kapun ajtón irkala 
Ezt kiral hog* lata, el-kitaszigaltata,
Két kiraltol ig ment, kiért Istent ig' alda...»

A költemény utolsó stróphája pedig:
Ezt nagy eŐrömeben ifjú Dauid enekle,
Az isten dolgarol, maga feleól beszéllé,
Jamborsagban bizni tanéta, myndent inte,
Harmincz négy rezében soltárnak jelente.»

A tudós fordító az eredeti költőket sem téveszti össze, mint Sztárai 
és többen; jól tudja, hogy melyik ének Dávidé, Asafé, a Khore 
fiaié vagy másé; az utolsó versszak rendszerint a szerző megne
vezésére van szánva, mint például a XC. zsoltárban:

«Ez keönieörgest az pusztán 
Zent Moises monda,

Hol az versenjes sidokat 
Az Ur sujtola,

Sok fele czapasival 
Az feöldre ronta,

*) Ezen és a Bogátira vonatkozó többi idézeteinket a Jancsó-eodexből 
vettük, melyet az Akadémia kézirattára őriz s a melynek bővebb ismerte
tése Lngossy és Jakab Elek említett értekezéseiben megolvasható. A codex 
zsoltárokat, énekeket és tan vitató verseket őrzött meg. All összesen 161 le
vélből, nem egész állapotban; híja van elől is, közben is, vége pedig a leg
fontosabb tanoknál szakad meg. Két külön részre oszlik, melyeknek elseje 
106 levelen Dávid zsoltárait tartalmazzák Bogáti fordításában. A leírást 
végezte «Nagy Solymoson nyomorgó Gábor deák az o jóakaró és bizodalmas 
urának K i*-Solymoson lakozandó Máté fi Pálnak házánál». A második rész 
55 levelen a szombatosok hymnusait s végül néhány polemicus és dogma- 
ticus verset foglal magában. Czíme: *Az istentől rendeltetett szent igaz 
innepeknck megszentelésére csináltatott énekek az igaz valláson váló tudós 
és istenfélő férfiaktól. Irattatott Kis-Solymoson 1615, elkezdvén 25-die May 
Váradi János által*. E rész leírásában azonban még többen vettek részt.
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Fegiverrel. tűzzel, fergekkel 
Sok ezert elfogiata.*

Gyakran a költő állapotát festi, mielőtt tulajdonképeni érzelmeit 
zengené, mint azt a kiválóan szép XLY. zsoltárban látjuk:

«He volt lelkem, zívem búsult,
Jo bezédre geried, indul,
Zivemtűl nyelvem mjnt uidúl,
En yró kezem nieluem után indúl.

Az zű keduet D y e lv e m  mongja,
Nyeluem zavat kezem iria,
Kiraliom eöreömet hallia,
Ekés enekkel meniegzeőét álgyja.*

Ugyané zsoltárt igy végzi:

• Lewy fiaj kantorok,
Ezt eneklek mu Bikasok 
Salamon kiralt igy aldak,
Hogi ©gyptusi kyrály leányát hozák.»

A versfők nem nevét, hanem szent mondatokat, a tartalomra 
vonatkozó jegyzéseket foglalnak magukban, a milyenek a korábbi 
református és unitárius énekekben sem szokatlanok, később pedig 
a szombatos költeményekben is divatoztak. E hosszabb vagy rövi- 
debb versfői mondatok Bogátinak héberben való jártasságára 
mutatnak, minthogy rendszerint e nyelvből fordítvák. Ilyenek: 
Boczasd buneómet Ur isten ; Ereös a mi Isteneönc, no diczirieók; 
Esetem eoreoljk. Segeli Ur; Isten ueleonk; Idnepet zentely; 
Eghezseghre tért, stb.

IV. A szombatosok énekköltészete.

E kor költészetének vizsgálata közben egy kisded felekezet 
hívja magára figyelmünket, mely Erdély bérczei közt támadva, 
sajátságos szüleménye a magyar reformationak s melynek egyházi 
énekei magasztos erkölcsi elveikkel, ábrándos világnézletökkel, 
borongó bánatukkal, rajongó vallásos érzelmeikkel s nem csekély 
alaki és tartalmi szépségeikkel mintegy betetőzik XVI. századbeli 
egyházi lyránkat.
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Kik voltak e szombatosok, l) a kik vallásos életüket, hosszas 
üldöztetésüket s még tovább tartó szenvedésüket oly költői éne
kekben örökítették meg ? A Dávid Ferencz-féle Krisztus-tagadásnak 
következménye-é a század ez ábrándos sectája, vagy pedig az 
Oroszországban rég időtől fogva élt szombatosok tanai szivárogtak 
valamikép hazánkba: a kérdés teljesen még nincs eldöntve. Az 
utóbbi föltevést azonban egyetlen történeti bizonyíték sem támo
gatja s hozzája fordulnunk talán nincs is szükség. Készünkről 
szívesebben maradunk ama vélemény mellett, mely háromszázados 
hagyományon alapúi és a melyet a szenvedélyes Katonától a 
higgadt Lugossy Józsefig annyi író elfogadott; megmaradunk 
annál is inkább, mivel látjuk, hogy Dávid-szellemti papok voltak 
a szombatosság első terjesztői s unitárius főurak első pártfogói; 
hívei is leginkább unitáriusok közül kerültek ki és ezek között 
lappangottak hosszú időkig.

Azt az ellenvetést, melylyel az újabb föltevés felállítói a régi 
hagyományt megtámadják t. i. hogy a deismus felé törő Dávid 
Ferencznek elveiből nem fejlődhetett ki az orthodox zsidósághoz 
hajló szombatosság, nem tartjuk legyőzhetetlennek, mivel éppen 
ellenkezőleg, mi azt véljük, hogy Dávid Krisztus-tagadásától csak 
egy lépésnyire volt a judaismus. Mert ha — Dávid Ferencz szerint 
Krisztus nem isten, nem is isten fia, akkor tanai sem megdönthe- 
tetlenek, s bár isteni kijelentéseknek tekinthetők, felmerülhet a 
kérdés, nem kell-é alább államok a korábbi, a Mózes-féle kijelen
tett tanoknál ? A kérdésre sokan igennel feleltek s imé létre jött 
a szombatosság. Az új vallásnak akadtak aztán dogmaticusai, kik
nek hitelvei — szerte szórva ugyan — e költeményekben reánk is 
maradtak.

*) A szombatosok felekezetivel és költészetével Lugossy Józsefen és 
Jakab Eleken kívül többen foglalkoztak: Geleji Katona István: Titkok 
titka  Gyulafej érvár. 16Í5. Előljáróbeszéd; Kőváry László: A szombatosok 
Erdélyben. Keresztény Magvető. 1867. IV. folyam. 244 lp .; Kriza János: 
Egy szombatos énekeskönyv ismertetése. Uj Magy. Muzeum. 1851—2 évf. 
IL köt. 160 lp .; Gróf Kuun Géza: Keresztény Magvető. 1879. XIII. évf.; 
Low L ipót: A szombatos felekezet szertartásköny véröl. Zsidó évkönyv. 
íSzerk. Kiss József) 1875. 99 lp. A nem rég elhunyt Dux Adolf is élte utolsó 
napjaiban a szombatosok ujabb énekköltészetével foglalkozott, különösen 
annak a héber költészethez való viszonyát igyekezvén felderíteni, de a halál 
bevégzetlenűl hagyatta vele munkáját.
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E zsidózó felekezetet tehát a magyar reformatio szelleme 
szülte; az a szellem, mely éppen úgy megtámadta a lutheránusok 
stabilismusát, mint kevéssel előbb a katholikusokét; az a szellem, 
mely csakhamar a Calvin confessiójára pártoltatta a magyarokat, 
majd Socinus és Dávid Ferencz hitelveinek szerzett híveket, mig 
végre tulmenve a határon, végletbe, mondhatnék a fejlődés ellen
tétébe csapott s létre hozta a zsidózást. De a sectában oly magasz
tos erkölcstan, oly tiszta világnézlet, istennek oly nemes felfogása 
nyilvánul, hogy a calvinistáknak és unitáriusoknak nincs mért 
szégyenkezzenek s nincs mért a rokonságot megtagadják. De 
bizonyuljon bár bé, hogy a szombatos elvek nem Magyarhonban 
termettek, a vitás kérdés ilyetén eldőlte kevés befolyással lehet 
azon magyar énekek felfogására, jellemzésére, melyek ez üldözött 
felekezet leghívebb és legbecsesebb emlékeit teszik, s igy bennün- 
két közelebbről nem is érdekel.

Az akadémiai Jancsó-codexben és több kolozsvári kéziratban 
fenmaradt szombatos egyházi költemények tulajdonkép hymnu- 
sok, ünnepi dicséretek,*) melyekhez egy nehány erkölcsi és dog
mai tanokat tartalmazó, néha polemicus vers csatlakozik. (Hogy 
Bogáti Fazakas Miklósnak szintén e codexben foglalt zsoltárfordí
tásai miért nem vonhatók ide, arról már megemlékeztünk. Bogátit 
tehát a szombatosokhoz nem számítva, összes vallásos énekeik 
nem igen rúgnak többre száznál s ezek legnagyobb részét ünnepi 
hymnusok teszik.)

De nem a keresztény ünnepek megszentelésére írattak e 
dicséretek, hanem a zsidó szent napok tiszteletére. A szombatosok

l) A szombatos költészet maradványait a következő kéziratok őrzik: 
A már többször fölhozott Jancsó-codex az akadémia kézirattárában. Az uni
táriusok kolozsvári collegiumának két codexe. Egyiket Kriza ismertette 
(Uj M. Muzeum 1851—52. II. köt. 160) s ennek czíme: Szombatosok Énekes 
Könyve. Collegii Unitarii Claudiopol. Anno 1766. Ez évben került ugyanis 
a kézirat az unitárius könyvtár birtokába; íratása különben a Jancsó- 
codexével egy időben és azonos helyen történt, a XVII. század elején a 
kis-solymosi Mátéfiak birtokán. A másik codexet Jakab Elek ismerteti 
(Kér. Magvető. 1881. XV. évf.) Ugyanaz a kézirat, mely első részében 
Bogátinak egész czimében bemutatott psalteriumát tartalmazza. A szom
batosok ujabb énekei az Akadémiának két e századból való kéziratában 
találhatók, melyeket a Történelmi társulat egyik 1874. évi ülésén Deák 
Farkas mutatott be. Lásd: Századok. 1874. Értesítő.
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ugyanis teljesen vissza mentek az ó-szövetségre; azt tartják isten 
igaz kijelentésének; annak törvényeihez, rendeleteihez ragasz
kodnak, majdnem betűhöz híven; az új-szövetségnek még nevét is 
kárhoztatják, mert a törvény örök és változhatatlan; isten nem 
alkuszik kétszer az ő népével.

A kereszténységgel csak az kapcsolja még őket össze és a 
zsidóktól az választja el, hogy Krisztust Messiásnak elismerik, de 
nem mint isten fiát, nem mint a szent-háromságnak, melyet 
egyáltalán tagadnak és gúnyolnak, egyik tagját, hanem mint bölcs 
tanítót, mint Mózeshez hasonló prophetát, ki csak magyarázója 
isten régi kötésének. Hivatása ugyan az emberi nem megváltása, 
örök boldogság teremtése lett volna, de ezt végbe nem vihette, 
mivel a zsidók, az üdvösségre kiszemelt nép, benne hinni nem 
akartak és így az isteni nagy kegyelmet eljátszották. Krisztus 
tehát bizonytalan időre mennybe ment, honnan majd az utolsó, a 
nagy szombatén ismét leszáll, hogy küldetését immár megteljesítse, 
hogy a szenteket és jámborokat ezer évig tartó boldogságra 
(chiliasmus) *) vezérelje, a hitetleneket és hozzá nem térőket 
pedig végtelen kínra, örök pokolra kárhoztassa; s ez időt nevezi a 
szombato& tulajdonképen újszövetségnek.

t Peter apostol ezt megmutatia nag nilagosan 
Zúkseg egekben Christusnak lenni, mjg ideye elieó,
Hogi mindeneket eö raeguiczon, heljere alasson 
Akkoron birya a Dauid zekit a Jacob hazaban 
Es uralkodik mjnden hiuekkel az uizeöuetsegben 
Lelekbeól álló nag duczeöseges meniei orzagban.»

(76-ik ének).*)
Ellenben:

«Romlás zal akoron idegen nepekre
Kjk kegietlen zübeol teortek hyveire.»(19-ik ének.)

A szombatosok tehát az új szövetséget evangéliumnak nem 
tekintvén, belőle csak azt fogadják el, mi Mózes törvényeivel 
megegyezik s így természetes, hogy azon ünnepeket ülik meg,
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*) Mind a nagy vagy végső szombat (Sabbath hagodal), mind a 
chiliasmus a zsidó talmudból átvett vallási fogalmak.

*) Ez idézetek mind a Jancsó-codex második részéből vévék. A szá
mok az énekek sorrendjét jelölik, minthogy a kézirat lapszámmal nincs 
ellátva.
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melyeket az ó-testamentom a zsidóknak meghagy; az újakat 
ellenben, melyek a régieket vagy egészen kiszorították, vagy ter
mészetükben megváltoztatták, emberi szerzésnek, pápai találmány
nak, olasz csalárdságnak tartják. Ezeket minden igazhívő vesse el 
és szentelje csak azokat, melyeket a most is szent nép, az istentől 
kiválasztott zsidó nép ünnepel.

Szombat lön tehát az ur napja és nem vasárnap; szombat 
tiszteletére zeng a hymnusok jó része; szombattól nyeri nevét 
maga a felekezet is. Hátra veti a Victor pápától szerzett húsvétot, 
de szenteli az umak pesah nagy ünnepét, mert ennek tartásából 
jő áldomás az urtól; nem Krisztus feltámadásának emlékét 
ünnepli, hanem a zsidó nemzetnek Egyptomból szabadultát. Nem 
ismer pünköstöt, nem is hívja és várja ezen a szent-leiket, hanem 
a törvény kiadásáért ad hálát az •eötvenedik nap*-on a Sinai 
hegyen megjelent istennek.

A mint nem várja Krisztus kínszenvedéséből és feltámadásá
ból bűnei bocsánatját, úgy nincsen az üdvözítő születésének emlé
kére szentelt karácsonyja, sem nagy, sem kicsiny, ellenben 
fölelevenífci a zsidók új esztendejét, és sátoros vagy vszedeó-vedeo» 
ünnepét.

Holdujságkor is hála száll az egek felé, de a hivők kijelentik, 
hogy távol a bálványimádástól, egyedül az istennek,

«......... nem a holdnak ynnepelunk,
Zuuel, zoual nieluünkel eöt dicziriük.»

Csak egy ünnepnek nem találjuk nyomát, a zsidók legkomorabb, 
de legnagyobb ünnepének. S ez az engesztelés szent napja (hosszú 
nap). ')

1) A szombatosok ez ünnepeket mind a zsidó vallásból vették által, 
s ha nem is ennek minden apró szertartásával, de minden esetre annak a 
szellemében ünnepelték is meg. Az ünnepek magyarázatáben, dogmai fel
fogásában és erkölcsi jelentőségében tökéletesen egyeznek a zsidókkal. Az 
ünnepek eredeti héber nevét vagy megtartják, vagy magyarra fordítják vagy 
az ünnep természetéből vett új névvel cserélik föl. Énekeik is az ünnepek 
szerint rendezvék. így a Krizától bemutatott codexben, melylyel majdnem 
teljes azonos szerkezetű a Jancsó-codex, szombatra való ének van 36, újhold 
(liéb. rosch khodes) napjára 4, pesahra (héberül is pesah) 11, az ötvenedik 
napra (schevuoth, xev?£xá??r,) 7, ívj esztendőre (rosch haschana) 3, úr sáto
rosára (sukoth) 5.
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Mint e kor alkalmi énekeiből egyáltalán, úgy a szombatosok 
h^mnusaiból sem hiányoznak a dogmák, a történeti és polemicus 
részletek, melyek itt éppen úgy megakadályozzák az énekek 
szabad, lyrai röptét, éppen úgy megzavarják a vallásos érzések 
tiszta ömlését, mint egyéb felekezetek egyházi költészetében; sőt 
szombatosoknál e zavaró körülményeknek még inkább előtérbe 
kelle nyomulniok.

Az újonnan alakuló felekezet, mely majdnem teljesen szakít 
a keresztény hitelvekkel, mely annyi más vallás gunyjáfc és gyűlö
letét vonja magára, mely annyi üldözést és nyomást szenved, 
mivel hogy hirdetni meri, hogy egyedül ama megalázott, világgá 
szélesztett zsidó nép szent, csak ennek törvénye igaz és üdvözítő, 
ez a  felekezet kénytelen előbb létrejöttét igazolni, kénytelen előbb 
a világot léte jogosultságáról meggyőzni, kénytelen előbb tanainak 
helyes és igaz voltát megbizonyítani, hogy a hívekkel korábbi 
vallásukat, szerinte tévelygésöket megtagadtassa s a semmi világi 
jóval nem kecsegtető, sőt ellenkezőleg, szenvedéssel járó hitelveket 
elfogadtassa.

Innen a dicséretek egyforma szerkezete. Kevés kivétellel 
mindnek első stropháit az ünnep keletkeztének története, helyes
ségének igazolása, az ellen-vélemények czáfolása tölti be; s az 
éneknek csak második, rendesen rövidebb felében hallszik a hála
adás, a könyörgés, csak itt szólal meg az igazi költészet; mig az 
első rész csak tanít, okoskodik, int.

Az első részben megtudjuk, hogy az urnák igaz napja 
szombat és nem a helyébe csak minap költ vasárnap, Sylvester 
pápa találmánya: hogy a szombat isten kötésének záloga, a terem
tés pecséte, hogy e szent nyugvó napot

• Zent teöruiny keonjuiben giakor helien Isten 
Kivanja, paranczollia,

Hog eö nagi dolganak emlekezetere 
Eö nepe....... tartsa.* (2-ik ének.)

Az első strophák adják tudtokra a híveknek, hogy minden teremtött 
állat dicséri az urat, az ég, föld, csillagok, de nagyságát és dicsőségét 
mi sem magasztalja annyira, mint az útját örökké megtartó hold, 
mely

« ....... nagi peldaya mindennek
Mert pontiat is nekj adót tiztynek 
Teliesiti, tanúság embereknek.* (34 ik ének.)
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Ezért «vallj és üllj újságot*, !) mert

•Dicziretes az zent nap, kj uyhold innepe,
Mely hold zolgal uilagnak uilagot terieztue,
Forgaeaual ualtozva, üdőt haeitia hetre 

Holnapi rendekre,
Napoknak ualtozasat agia zem eleyben

Üdeökort mutat meniben.» (33-ik ének).

Ugyancsak ezen első versszakokból érti meg a jámbor szombatos 
gyülekezet, mórt ünnepli a pesah nagy ünnepét és nem a husvétot, 
olaszok szerzését, miért szenteli istennek nisan hó 15—22 napjait, 
miért tartja a pogácsás hetet; 2) mert kell, hogy

• Emlékezzünk a nagi Isten dolgarol 
Aegyptombol sidoknak kihozasarol 
Ez zent napon ezuda nag hatalmarol,»

kell, hogy:
• Enekeliunk hozank is jo voltarol.» (43. ének.)

El is beszéli a szerzft az aegiptombeli szabadi tás egész históriáját; 
egyik dicséretben egyik, másikban másik részletet emelve ki inkább 
és értetvén meg jobban a hivekkel.

A hymnusok első fele azt is tanítja még, hogy megszentelendő 
az a nap, mely sivan hó hatodik napja és

«Zam rendi zerint evtuenedik 3)
Kovaztalan innep után ualo nap.* (52-ik ének.)
«Jacob maguanak rendelt teoruinj kyadasat 
Emlékezetes innepŰl» (4-9-ik ének) kell tartani, mivel

*) A zsidók ma is vallják és ülik a holdújságot (rosch khodes, hófő), 
az ezredévek előtti természeti vallásnak, a hold istenül imádásának ezen 
utolsó maradványát; minden hónapban könyörgéssel tisztelik meg az új
holdat.

9) Ez pesah ünnepe, a zsidók husvétje; pogácsás hét neve a kovász- 
talan kenyértől (pászka, a dunántúli népnél: laska) ered, melylyel egy 
egész hétig kell a zsidóknak élniök; az Egyptomból való szabadulás örö
mére van szentelve.

3) Az «cölvenedik nap» ünnepje a zsidók pünköstje; pesahtól ötven 
napra, a keresztény pünköst tájába esik. Zsengés-tinnepnek, törvénykiadás- 
napjának is nevezik a szombatosok, mivel a zsidók e napon nyerték a tíz 
parancsolatot s mivel e napon mutatták be istennek az első áldozatot azon 
év termésének zsengéiből.
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■ Kettős ez nap innepe, mert ngi néz eengere,
Mjnt teoruinykiadasnak eó emlitesere*. (53 ik ének.)

E hymnusok még arra is intik a híveket, hogy őszszel nyolcz 
napon át levélszin alatt lakva, nagy ünnepen adjanak hálát 
istennek, miért hogy

• Az zent nemzet eleyuel 
Zent Ur ez nagi jót teötte,
Hogj negiuen eztendeig
Sátorokban eörzeötte.* (57. ének) 8 hogy
 • --mennyei atiank, nezeónk haznat ez eztendeöben
Jeouedelmunket attad kezünkben
Rezesse teottel zent kegielmedben.»

Ez az oka az ur sátorosa, takarodás, összegyűjtés és szedés-vedés, 
ünnepének. *)

S végül okadatolják e költemények kis és nagy karácsony 
elhagyását, ez emberi szerzéseknek hátravetését, mert

• Uj eztendeot nagi Urnák kj zentel igazan 
Tisri hónak *) teoruin zerint tartia elseö napian 
Hatra uetuen küs karaczonit, mert papa talalmanj.»

(55. ének.)
Esik pedig Tisri hó elseje az őszi éjnap-egyenlőség körül, hol 
előtte, hol utána; s mért hogy épen Tisri hó elseje az ünnep, 
annak oka,

•Ez nagi uilag teremtese mert ez ideökor leöt 
TeremteotöJ mjnden alat eletet akkor veött.* (56. ének.)

Nem csoda tehát, hogy midőn ennyi uj ünnepet, szokást, szertartást 
kell meghonosítani, annyi régi hagyomány emlékét kell megsza
kítani, a hívőkkel annyi idegen hitelvet kell elfogadtatni, hogy ily 
körülmények között a költészetben csak a tiszta lyra, a vallásos

E négy nevezet a zsidó sukoth-nak (sátoros-ünnep) felel meg. Az 
elnevezések maguk megmagyarázzák az ünnep okát és természetét. A sze- 
dés-vedée, szedő-védő (v. ö. szedte-vette), a szedni és venni igék összetétele, 
aratást, gyűjtést jelent.

*) A zsidóknak kétféle évszámításuk s kettős évkezdetük van. Hitök 
szerint- az isten a világot őszszel teremté; ezért az esztendő kezdete Tisri 
bó elseje; gyakoribb azonban az a számítás, mely Nisan hóval kezdi az 
éveket. E hóban szabadultak ugyanis meg az egyptomi szolgaságból; az 
új élet tehát új esztendőnek is lön kiinduló pontjává.
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érzelmek szabad nyilatkozata szenved. A hymnus-szerző a tanítás
tól alig ér rá a könyörgésre, a czáfolástól a hálaadásra. De a  
jámbor énekes erről sem feledkezik meg; a költemények második 
részében szabad folyást enged érzelmeinek. Sőt vannak költemé
nyek, bizonyára a későbbi időből, melyekben a tanító és elbeszélő 
elem alig szerepel, melyek a mily ritka kivételek, éppen oly becses 
gyöngyei nemcsak a szombatos hymnariumnak, de a kor egész köl
tészetének. Hisszük is, hogy utóbb, ha a felekezet megszilárdulva 
s a fenyegető veszedelmektől menekülve, dogmai tanításra és ön
magának igazolására nem kényszerül, lyrája magasb irányt vesz 
s a tiszta lyrai költemények rövid időn kiszorítják a dogmai tar- 
talmuakat.

Az igazhivő szombatos tehát a hymnusok másik felében 
hangos szóval ad hálát istennek a v'ött jótétekért, kivált azért, hogy 
kimenté a tévelygés sarából és megtisztítá a pogányság seprejétöl; 
rátéríté az igaz útra és közié vele azon javakat, melyek tulajdonkép 
a zsidó nép jutalmazására voltak szánva; buzgón könyörög az 
urnák, hogy ne nézze bűneit, rut fogyatkozásait, hanem építse, 
nemesbítse őt folyvást s adjon neki elégséget (képességet) a jobbu- 
lásra, hogy megérje a végső szombatot, hogy Jézus Krisztus 
országlását a többi szentek sorában ő is élvezhesse.

E rajongó vallásosság, ez ábrándos vágy bús hangja uralkodik 
az összes énekeken és teszi azokat valódi lyrai költeményekké.

Az üldözött vallásban mindig van valami részvétköltő, a val
lásos rajongásban valami megható. Valóban az a nemes lemondás 
testi örömről, világi haszonról, az a magasztos lelki nyugalom, 
mely a gúnyt és üldözést zúgolódás nélkül tűri, az a folytonos 
törekvés tökéletesbülésre, az a rendíthetetlen erős hit, mely csapások, 
vészek közepett sem esik kétségbe, de bízik istenéhez, reményű 
Messiását, várja a szabadulás, az örök boldogság napját; mindez 
érzelmek a mi szivünk húrjait is rezgésbe hozzák, ha a szombatos 
elveket nem is követjük, de sőt kárhoztatjuk.

S ez érzelmek párosulnak a legtisztább erkölcsi elvekkel; 
Lugossy szerint, a Krisztus fenséges tanai által megihletett zsidó 
erkölcsi elvekkel. «Istenről, tökélyeiről, munkáiról s imádásáról», 
úgymond Lugossy «e felekezet a legméltóbb, igazabb s tisztább 
fogalmakkal birt s midőn a főlény dicsőségét, fenséges voltát énekli, 
midőn teremtményeinek irántai viszonyát, imádási kötelességét, 
ragaszkodását, fiúi bizodalmát festi, kifejezéseinek oly keleties
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pompájában áradoz, melyhez hasonlót csak a bibliai hagiographok 
legszebb darabjai mutathatnak föl.® *)

Valóban különös hogy bár vallásuknak alapja az ószövetség, 
bár annak majd minden rendeletét megtartják, az isten felfogásában 
mennyire eltérnek az isten választott népétől. Istenök nem a 
zsidók erős, bosszúálló istene, ki az atyáknak bűneit meglátogatja 
a fiakban negyediziglen, hanem a kereszténység szerető, végtelen 
irgalmú, kegyelmezni mindig kész atyja, ki nem akarja a bűnökért 
az emberiség romlását, sőt ellenkezőleg mind több s több népet, 
igy őket is, Japhetnek pogány maradékit, — 8) térit az igaz törvény 
utára, a bűnösökön nem áll rögtön bosszút, de térő napot enged 
nekik s

•Ereos kezet kariat latogatas napian 
Czak avval uiselteti*, (61. ének)

ki a végső időkig meg nem javult, de hitetlenül

..........kegjetlen zübeöl teort hjueire.»

S ez irgalmas istenhez csak akkor tartják magukat méltóknak, 
ha jámborok, szelidek, ha megtisztulnak a kevélység, a negédség 
seprejétöl. A legnemesebb érzelmeket táplálják felebarátaik iránt, 
sőt még az oktalan állatok iránt i s ; hiszen a szombatot egyért 
azért is ünneplik, hogy legyen a barmoknak is nyugvó napjok. 
Általában azt vélik, hogy ünnepet valójában csak szegényeknek 
jóltartásával ülhetnek s úgy, ha kezüket az nap alamizsnára nyit- 
ják, ha

« . . . .  hideg telre kelue ruhatalan rongios 
Nem latatik keözottunk.» (61. ének.)

S mily nagy a különbség a protestáns és a százszor több ül
dözést és nyomást szenvedett szombatos között. Amaz engesztelhe
tetlen gyűlölettel keblében, imádkozik istenéhez, hogy ellenségeit 
vaspörölylyel törje össze, rontsa szét, mint cserépedényt; addig a 
jámbor szombatos kínjai közepett Krisztusilag arra in t :

*) Lugossy J. Uj M. Muzeum 1850—51. II. k.
*) E felfogással, mely szerint a magyar nép isten előtt nem oly ked- 

vee, mint a zsidó, már egy unitárius énekben (Unitárius énekeskönyv II. 
kiad. 689 lp. Petki János műve) találkozunk ; ez a zsidókat isteni kézzel 
plántált szőlőgyümölcsnek, bennünket pedig csak vadfa oltóit ágának mond.

PhilologiaJ Közlöny. VII. 2. 13
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• Könjeöreogiunk---- tizta buzgó zubeöl
Azokért kjk uldeozuek.*

Magasztos hit és erkölcsi elvek, rajongó vallásosság és kivált 
túl világi ábrándos vágy; ezek nyilvánulnak a szombatos hymnu- 
sokban. Nyilvánulnak páratlan melegséggel, közvetetlen bensőség- 
gel s oly külalakban, minőben e századból csak Bogáti zsoltárai 
és Balassa dalai jelentkeznek.

E hymnusoknak van még egy jellemző vonásuk, mely szintén 
hozzájárul beesők emeléséhez. Ez a szombatos énekek eredeti ma
gyar volta. A többi felekezetek szorosan egyházi lyrájuk főrészét, 
az ünnepi dicséreteknek éppen javát idegenből fordították vagy 
dolgozták á t ; s ebben egyeznek a katholikusok a protestánsokkal. 
Hymnariumjok jobbára latin fordítás, zsoltáraik pedig héberből 
ültetvék át. A szombatos hymnusok magyar költők eredeti müvei, 
kik motívumokat vettek ugyan a bibliából s más felekezetek egy
házi költészetéből, sőt egy pár református és unitárius szép éneket 
majdnem változtatás nélkül használtak, de egészben véve önálló 
eszmékkel s formával lépnek föl.

S kik lehettek ez énekek szerzői ? A versfők kevés felvilágo
sítással szolgálnak; név összesen csak 5—6 ének versfejeiben rejlik; 
egynéhányé szent mondatokat vagy az ének tartalmára vonatkozó 
jegyzést foglal magában, mint Bogátinál is láttuk, (ualj es illj 
újságot; ha eottel, halali; ur satorossai a ualo (t. i. ének), zombati 
ének, senges innepre stb.); de a legtöbbé értelmetlen.

Az előforduló nevek Péchy Simon (34. és 47. énekben) Pankotai 
Tamás, (36) Bökényi János (57. és 68. ének) Alvinczi Énok (64 ének) 
a Jancsó-codexben és Thót Demeter az unitárius collegiumnak egy, 
az előbbi kézirattal majdnem egyező codexében. De hogy a többi 
énekek közül melyiket s hányat szerzett e költők egyike vagy 
másika, azt a mai adatok szerint meghatározni felette bajos, talán 
lehetetlen dolog.

Lugossy hajlandó majd az egész codexet a Péchy rovására 
írni, de bizonyítékai nem elég erősek, hogy megállanák a szigorúbb 
kritikát. A zsoltárok fordításának dicsőségétől Péchy már elesett; 
így Lugossy leghatalmasabb bizonyító fegyverének éle is igen 
megtompúlt. Mert íme látjuk, hogy a zsidó nyelvben Bogáti Fazakas 
is csak oly jártas, mint Péchy Simon; általában e kor theologus 
költői nemcsak latinúl tudtak, de jól értették a görög és héber 
nyelvet is és a bibliát rendszerint az eredeti nyelvekből fordítót-
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ták. Az az érv is elesik, melyet Lugossy az erdélyi cancellámak 
tudományokban s egyéb arsokban jeles voltára alapít, mert tagadha
tatlan, hogy Bogátinak sem verselése, sem dictiója nem áll alább 
a szombatos énekekénél. Az egyező nyelvre pedig csak úgy általá
nosságban hivatkozni nagyon könnyű dolog, de a közösség elfoga
dására meggyőző momentumokat kimutatni sok nehézséggel jár s 
ez, azt hiszem, Lugossynak sem sikerűit volna.

De úgy vagyunk az irodalomban, mint a történelemben. A 
népmonda, a krónikás és a kritikára kevés súlyt fektető historicus 
szeret egy jelesebb történeti személyt magasra kiemelni, annak 
tulajdonít országok megalapítását, annak nevéhez fűz századokra 
szóló munka végbevitelét. A római nép mondája szerint Romulus 
egymaga alapítá Kómát és alkotá meg államformáját; a magyar 
krónikások, sőt ujabb történetírók is az egész magyar alkotmányt 
szent Istvántól származtatják, holott hosszú idő kellett annak 
kifejlesztésére.

így az irodalomtörténetben is. A homályos ókorból hány 
költeményt hoztak Homeros nevével kapcsolatba; a sötét közép
korban hány egyházi éneket tulajdonítottak Ambrosius püspöknek! 
íme nálunk is a XVI. századnak számos kisebb rangú költője közzűl 
kiváló lyrikusnak, Balassának hírét Szilády1) ugyancsak siet egy 
nagyobb elbeszélő költemény szerzésével öregbíteni, midőn könnyen 
megtámadható okokból öt vallja Eurialus és Lucretia szép históriája 
Írójának; Beöthy2) és Thaly8) szintén hajlandók költeményeinek 
számát egy-egy Balassa-szellemű verssel megszaporítani.

*) Szilády Áron Balassának általa eszközölt kiadásában már fel is 
veszi a költemények sorába Eurialus és Lucretia históriáját, melynek ecldig- 
elé sem Toldy, sem mások szerzőt nem tudtak találni. E szerelmi történet 
Aeneas Sylvius Piccolomininek (II. Pius pápának) *De duobus amantibua* 
czimü novellaszerű elbeszélése után készült Patakon 1577-ben; először 
1592-ben jelent meg; Szabó Károly szerint egy korábbi kiadása is van, de 
évjegy nélkül. Szilády szerint a költemény «nyelve, valamint a versalakra 
vonatkoztatható körülmények Balassát vallják a pataki névtelen szerzőnek.* 
E nézetét hosszabb fejtegetésben igyekszik elfogadtatni, de fölhozott okai 
közül egy sem megczáfolhatatlan; alkalom adtával szándékunk is Szilády 
érvelésére megtenni ellenészrevételeinket. *

*) Beöthy Zsolt: A magy. nemzeti irodalom története. II. kiadás 
L kötet.

3) Thaly Kálmán: Vitézi énekek. II. köt.
13*
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Lugossy is ez irányban ragadtatva, szórta oly hamar és oly 
teli marokkal* a költői dicsőséget Péchy Simonnak, a szombatos 
énekszerzők közűi egyedül ismeretes névnek, a gazdag főumak és 
nagynevű államférfiúnak. De a hírnév koszorújának felétől már 
Jakab Elek megfosztá, midőn kimutatá, hogy a zsoltároknak nem 
ő, de Bogáti a fordítója; a mi pedig hymnusszerzői dicsőségét 
illeti, az sem terjeszthető ki mindazon énekekre, melyek nevet nem 
őriztek meg, mint azt Lugossy akarja tenni.

Az a két hymnus ugyanis, mely Péchynek nevét fentartá, nem 
nyújt elég alapot Lugossy nézetének elfogadására. Egyik, a 34-ik 
számú, melyet a kolozsvári unitárius collegium codexébe eajátkezüleg 
irott be, nem nagyon költői, mert a dogmai és tudományos elemek 
erőt vesznek a lyrán. Ebből azt vélhetnők, hogy a tudományos 
színezetű hymnusok az ő termékei; azonban Pankotaynak 
ugyanazon ünnepre írt költeménye dogmai és tudományos voltával 
Péchy énéi nem áll hátrább. Második költeménye (47-ik ének) 
ellenben a legszebb hymnusok közé tartozik mind tartalmánál, 
mind alakjánál fogva, de viszont nem szerez-é Bökényi két hasonló 
szépségű hymnust, mint Péchynek utóbb említett költeménye? 
Továbbá nem tiltakoznak-é Lugossy véleménye ellen a másolónak 
e szavai: «Az istenteol rendeltetet zent igaz innepeknek megzen- 
telesere csináltatot énekek az igaz ualason ualo tudós es 
istenfeleo férfiaktól*. Azután tudnunk kell, hogy a szombatos 
felekezet Péchy fellépte előtt jött létre s első énekeinek e korból 
kell származniok.

Azonban legyen bárki ez énekeskönyv szerzője, a hymnusok 
becsét és értékét az nem változtatja; a szombatos énekek mindaz- 
által e század lyrájának kiválóbb termékei; az egyházi czélra szol
gáló költészet pedig bennök tetőzik.

Végűi még egy vád alól kell a szombatosokat felmentenünk 
vagy legalább a vád súlyát csökkentenünk. Azt vélték ugyanis, 
hogy azon érzelemnek, mely e kor annyi költőjének szolgált ihletül, 
mely annyira összeforrt a vallásos lyrával, hogy annak jellemző 
vonásává lön, t. i. a honszerelemnek tüze hymnusaikban sehol 
sem lobog fel.1) Lugossy maga is menteni igyekszik őket, midőn a 
dolognak ilyen magyarázatát adja: «Az ő szemeik inkább egy

*) Lugossy J. Uj M. Muzeum. 185U—51. II. köt.
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képzetes haza felé, a szentek laka, Jeruzsálem felé vagynak irá
nyozva s a Messiás utáni esengés feledteti velők a földi hazának 
emberien édes kötelékeit; mi is természetes kifolyása szintúgy 
tanaiknak, nevezetesen évezredelmi reményeiknek, mint azon szo
morú nyomatásnak, melyet a türelmetlenség s üldözés leikétől ki 
kellett államok

De a szombatos felekezetnek e mentegetésre nincs szüksége. 
Mert igaz ugyan, hogy a Jancsó-codexbeli énekekben alig találunk 
egyebet általános czélzásoknál, mint

«.......adj békeseget
Orzagunkban egiesseget; •

hallunk ugyan bennök is segedelem kérést a pogányok e llen, de eze
ken nem törököket kell értenünk, hanem a többi, szombatosságra 
még nem tért ’felekezeteket, [melyeket orthodox-zsidó felfogással 
pogányoknak nevez, hogy külömbséget tegyen közte és Istennek 
választott népe között]; de tudjuk, hogy az akadémiai énekeskönyv 
csonka és így lehetséges, hogy belőle épen a hazafias költemények 
vesztek el. Föltevésünk nem alaptalan, mert íme az unitárius 
főiskola teljesebb kéziratában már több oly énekre akadunk, mely 
igaz hazafi-érzelmeket hangoztat vissza, sőt végül ott olvashatjuk
— majdnem szórul-szóra — azt a hatalmas, hazafi-panaszszal tölt 
jeremiadot, mely • Emlékezzél, mi történék, Uram,mi rajtunk* 
kezdettel már Hoffgréf György és Bornemissza Péter gyűjtemé
nyeiben napvilágot látott s onnan a protestánsok és unitáriusok 
énekeskönyveibe áment.

(Vége következik.)

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