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A MAGYAR REFORMÁCZIÓ ÉS ANTIREFORMÁCZIÓ
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i.

»Az pogán Sokratest mikoron kérdenék, miczoda volna
a Philosophia, azaz az emberi természet szerént való bölczeség,
azt feleié, hogy nem egyéb, hanem az halálról való elmélkedés«
— írja egyik régi elmélkedő könyvünk. Ez a természet szerint
való bölcseség a legállandóbb ihletője reformácziónk lírájának is.
A mindennapi élet a virághervadástól a testvérelföldelésig, jóformán
naponként kényszeríti az embert, hogy gondolatát az élet végének
homályos távola felé irányítsa; a vallásos érzés megerősödése
a bűntudat elhatalmasodásával jár és így szorosan egybeolvad
a vég bizonytalanságán való aggódással. Csak természetes-/ hogy
a reformáczió és antireformáczió magyarja is sokat foglalkozott
a halállal, érkezésének bizonytalan időpontjával és az utána következő
bizonytalansággal. Ennek az elmélkedésnek két érdekes emléke
maradt reánk, melyek már czímökben is jelzik a halállal való fog
lalkozás kettős ozélját: a vigaszt és a tanítást. Heltai Gáspár
Vigasztaló könyvecskéi ír keresztyéni intéssel és tanítással, \
miképpen kelljen az embernek készülni keresztyéni és boldog
e világból való kimúláshoz* — Károlyi Péter pedig összeállít
Az halálról, feltámadásról
és az örök életről drága és hasznos
könyv etskét az keresztyén embereknek epöletekreß Amaz intései
és tanításai mellett is megmaradt vigasztaló könyvnek, afféle TrostBüchlinn&k, a milyenből készült, és a milyennek a Ráth-könyvtárban
lévő wittenbergi példányához (durch M. Johann. Spangenberg, 1549)
jól megismerhető szálak fűzik — emez, ha tanulsága végső ered
ményben vigasztaló is, jobbára mégis bibliai idézeteken alapuló
magyarázat és utasítás. Arra azonban nagyon alkalmasak; hogy
belőlük összeállítsuk azokat a gondolatokat, melyekkel a refor
máczió magyarja a halált fölkereste.
Heltai az »utolsó dolgok«-nak azok közül a mozzanatai \
közül, melyek az embert aggasztják, hármat emel ki: a halált, |
t
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Szabó Károly I. 32. és 271. sz.
Szabó Károly I. 116. sz.
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a bűnt és a poklot. A halálnak eredetén,1 erején,2 érkezésének
bizonytalan idején gondolkozik, ámde nem esik kétségbe: pogány
bölcsek mondásának tartja a kis epigrammot:
Három dolog kénoz engemet.
Halnom kell, s nem tudom az időt.

A keresztyén ember ajkán
akarja hallani:
Víg vagyok és nem szomorkodom,
Halnom kell ezt igen jól tudom,

Elmegyek, nem tudom a hellyét,
Hogy vennék valami jó kedvet ?

ezt a Luther-féle

átdolgozást

De mivel tudom, hova megyek,
Ezért vészek igen jó kedvet. 3

A protestáns hívő tehát nem fél a haláltól! Heltai könyvé
nek nem is más a czélja, minthogy a hívőt megerősítse arra, hogy
ilyen bizalommal fogadja a halált, megtanítsa az olvasót arra,
hogyan készülhet a halálra. Ennek a készülésnek a módja a jámbor
élet, a földiektől való elbúcsúzás és a szent olvasmány; 4 az írás
ból tudja meg a hívő, hogy hová kerül az igaz keresztyén, hogy
halálának idejét az Úr rendelte el, az tehát nem bizonytalan, hogy
a test is feltámad. Teljesen vigasztaló a czélja másik két fejezeté
nek is: a bűnről és a pokol rettenetességéről. Az előbbinél Krisztus
megváltó halálára figyelmezteti olvasóját és a Krisztus halálából
meríthető bizonyosságra: »pecsétes levele van erről — az Isten
nek ígérete a levél, a keresztség a pecsét«. A kísértésben sem
szabad eltávozni az Úrtól, kivel az úrvacsora egyesít. A pokol
rettenetessége sem rémíthet: gondoljon az ember az Isten végtelen
kegyelmére és szt. Pál apostol figyelmeztetése szerint irányítsa
tekintetét az örök boldogság felé.
Heltai könyvéből az a tanulság kínálkozik, hogy a protes
táns ember Krisztus ígéretében bizakodva le bírja győzni a haláltól
és az utolsó ítélettől való félelmet.6 Ezt érezzük ki Károlyi köny
véből is, csakhogy itt már dogmatikusabb természetű olvasmánynyal
van dolgunk; így aztán a vigasztaló gondolatok között még ez
a három jellemző tétel is erősen kidomborodik: 1. »nyilván
való dolog, melyről az egész szentírás tanúbizonyságot teszen,
hogy az Isten némelyeket még ez világnak fondamentomanak
felvetése előtt kegyelméből elválasztott az örök életre«; —
2. a lélek nem hal meg a testtel együtt, noha »az több istentelen
1
Spangenberg i. m. : Aus der Teuffels Hass und Neid, eben die Zeit, da
Adam und Eva Gottes Gebot übertreten . . .
2
U o . : Wir müssen alle einmal sterben. Der Tod achtet weder Gewalt,
noch Kunst, noch Reichtumb . . .
3
Lásd Szijády RMJKT. VI. 112. és 330. 1., a hol eredetére is rámutat.
* Spangenberg : Wer in Gott glaubt und hertzlich vertrauet und daneben
ein christlich Leben und Wandel führt, der stirbt nicht ungern.
5
Spangenberg : Denn wie ein Biene, die den Stachel verloren hat, wol
scharret und zornig ist, so kann sie doch nicht stecken. Also auch ob der
Teuffel Tod Sund und Helle wol grewiich drawen und schrecken, so vermögen
sie doch nicht.
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eretnekségek között, melyeket az sátán ő edéni által, Blandrata és
Dávid Ferencz által az mi időnkben feltámaszta, ez tudománt is
az ő tanítványi, Tót Miklós és Schomerus János egynéhány hozzájok hasonló bolond és részeges emberekkel felindíták«; —
3. »az pápának tudománya írás ellen való bolondság, ki az emberek
nek lelkeket az Lymbusban és purgatoriumban helyhezteti«.
A temetési szertartáson a pap ajkáról elhangzó szavak sem
tolmácsolhatnak más gondolatokat, mint a milyeneket a vigasztaló
könyvecskékben olvasunk: de irányuk kettős megnyugtatás, meg
nyugtatás a megholt ember sorsára vonatkozólag és a temetésen
megjelent hívekre vonatkozólag is. Az a határozottság, a melylyel
Károlyi Péter »az szenteknek megelevenítésekről« szól, kijelentvén,
hogy »valakik az Római Antichristusnak, az Pápának, érsekeknek,
kanonokoknak bálványozásokban, megholt szenteknek imádásokban
és sok Isten parancsolatja ellen való szerzésekben megmaradnak«,
a kárhozat útján járnak — világos elutasítása minden a holt
emberért megnyilatkozható fohásznak. Csak egy fajta fohászko
dásnak lehetett helye: a zsoltárokénak; Dávid siránkozását és
könyörgéseit ilyenkor mintegy a megholtnak nevében ismételgetik,
így jutott bele a temetési énekek gyűjteményébe a 38., 39., 40.,
50., 51., 88., 91., 112. és 129. psalmus. A mi ezen kívül elhang
zott, az elsősorban a megjelentek megnyugtatására hangzott el.
Ennek bizonyítékát az egykorú Agendák ordo sepeliendi mortuos-ában találjuk. A nagyszombati teszem x megdicséri a temeté
sen megjelenteket, mint az Úr a kegyeletes Tóbiást, és azután
arra a tanulságra tér, a melyet a halott látásából kell merítenünk;
a holttest arra tanít nála, hogy mindenkinek meg kell halnia, az
élet tehát buborék, olyan, mint a mezei virág; hogy a halál várat
lanul ér el, tehát állandó készülettel kell reá várakoznunk. A Heltaiféle Agenda2 viszont más gondolatokat is kiemel: »Továbbá, hogy,
ebbe a társaságba és az ő attyafiaknak eltemetésébe megemléközzenek az Úr Istennek ítéletiről és a bűnnek nagy voltáról és vesze
delmes voltáról, mert sz. Pál mondja: Müvelhogy a halál a bűn
nek soldja . . . Továbbá hogy szüvek szerént keresztyéni fohász
kodással könyörögjenek az Ur Istennek, hogy az ő szt. Lelkének
általa vezérelje őket, hogy a bűntől megszabadulhassanak és a ter
mészetből kitisztíthassák és kiirthassák, és hogy az Úr Isten az
ördögnek országát megrontsa és elveszesse, hogy szentül és tisztán
élhessenek, ő néki tisztességére és Lelkeknek örök idvösségére.
Továbbá ezért kell jelen lennünk a temetésbe, hogy ott gondol
kodjunk és elmélködjünk a jövendő feltámadásrul.«
A halállal foglalkozó hívő gondolatai tehát sajátos kiegészí
tést, de megkötöttséget is kapnak, a mikor a temetési szertartás
hoz kapcsolódnak; és — mint a két különböző felekezetű Agen1
2

Agendarius. Tyrnaviae, 1583. — Akad. kvtára RMIr. Qu. 13.
Agenda. Colosvarba nyomtatot Heltaj Gáspár által, 1559.
1*
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dar ms egyező gondolatai bizonyítják — ilyen irányú gondolatok
uralkodnak a protestáns és katholikus halotti szertartás szónokla
taiban egyaránt. A temetési énekek, a temetési szertartások részei,
egyfelől a halálról szóló elmélkedések versbeszedett elmondásai,
másfelől a hívők fohásza jó meghalásért, Krisztus segítségéért —V
de új motívummal is gazdagodnak, a búcsú motívumával. A halott
ajkáról elhangzó búcsúzás a vígasztalásnak vált közvetetlenebb
eszközévé, de a tanításnak, intésnek vagy buzdításnak bensőbb
nyilatkozásává is.
i
A búcsúzó halott végig tekint a maga életén, vagy azért,
hogy szomorúan sóhajtson fel könnyelműsége miatt, vagy hogy
sajnálkozzék azon a balgaságon, a melylyel a világ mulandó
javai után rohant. Megválásának beszédjébe így aztán némi szemre
hányás kerül, szemrehányás az álnok világ gonosz csalogatásaira
vonatkozólag, és intő figyelmeztetéssel rámutatás a világ mulan
dóságára meg a halál természetére. Ezzel a csalárd világgal szí
vesen állítja szembe az elköltözött azt a világot, a melybe jutott,
a boldogságot, melyet Isten közelében érez. A boldogságból egyikük
a minden teher nélkül való gyönyörűséget, a kísértés nélkül való
dicsőséget, minden jóban bőséget, szentek között elért méltóságát,
hervadhatatlan szépségét, megfogyhatatlan gazdagságát emeli ki,
más a bajok hiányát. A búcsúzó beszéd így válik vígasztalóvá:
az örömbe, a paradicsom kertjébe megy a halott, hogy ott, a bol
dog, szép lakó-városban keresztyén hitének jutalmát vegye el;
öröme az Isten nézésében végnélküli lesz. így aztán könnyű
a búcsú, könnyű az elválás: hiszen a régen szomjazott boldog
halált érte el a megsiratott. A meghalt hajadon már Jézus jegye
sének vallhatja magát, a vándor boldogan meséli, hogy szívesen
fogadták a mennyei polgárok, Krisztus-készítetté házba szállásolták,
a mennyei kert piros rózsáját illesztették homlokára, az Úr aszta
lánál ül és nyájas beszédben van része. De még ha ezt a boldog
ságba való eljutást az elsirató ének nem is mondja megtörténtnek,
kételkedni nem akar benne: »Mindazáltal én Christusom, véredhez
vagyon jussom.«
A búcsúzás hangja nem mindig ilyen megnyugtató; a vígasztalásba beleszól a figyelmeztetés is, a halandóság példájának kieme
lése: »Reám vigyázz, ne tétovázz, mert az halál ím lesben áll.«
A saját esetére mutat a halott, a maga halálára, mert »kik vagy
tok ti, én is voltam« — sőt beleilleszti a maga sorsát a természet
múlandóságába, a történelem tanulságába. A figyelmeztetés végül
kérésbe megy át, hogy hozzátartozói, sőt az egész keresztyén
község is hagyja el bűnét. Magát a halált a bűn következményé
nek hirdetik, Ádámról reánk szállott szomorú örökségnek, mely
alól senki sem vonhatja ki magát. Félelmes hatalma előtt borzadva
állanak: mint a jégeső a kikeleti oltványok bimbóit, mint a meg
áradott sebes folyóvíz a hidakat, mint a felgyúladott tűz a szép
épületeket, úgy dönt el mindent a halál; a lo^ióhcA^A^iUáiriláshoz^
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mondják hasonlónak, mert orozva jő. Platóntól tudják, hogy láthatatlafrple" képzelettik előtt—afféle apókalyptikus szörnyként jelenik
meg: magas üstöke az egeken fekszik, jobb lábával a tengert
nyomja, bal lábát a világ végére nyújtja; nincs szíve, súlyos a keze,
melylyel a világot befogja. Jobb kezében port és hamut tart; széles
homlokára a világ neve van írva, feje pedig kettő van: az egyik
ben világos a szeme, a másik vak. Hatalmas sárga alakja éles,
veszedelmes kaszával tűnik eléjük.
Bizonyossága és érkezésének bizonytalan időgontja__festi a!
halál képét ílyen^ félelmessé: m e r t ^ ^ i ^ h ^ ö s ^ ' r l a l á l , mindenkitj
elragád^^::;:^rvítté~^rriatalffiasakát mind, Salamontól Caesarig és
Attiláig; elszakít mindentől, királyt hatalmától, vitézt bátorságától,
bölcset tudományától, gyermekeket szüleiktől, férjet a feleségtől . . .
Ezért olyan nagy a félelem, a mikor testi jelei előtünedeznek,
a mikor az inak megnyúlnak, ízek-erek megszakadnak, az állkapcsok
megroppannak, a vér megaluszik, az érzékenység messze távozik. |
Ámde ez a halál elénk tűnő képének csak egyik oldala; énekeink I
bizalommal hirdetik: »Miképen a buzaszem megrothad, azonképen
mi testünk megrothad, de azért mi testünk sok gyümölcsöt hoz
hat !« Azoknak, kik Krisztusban bíznak, nem kell félniök a halál
tól, mert általa jutnak az életre. Ez a hit oly erőre emelkedhetik,
hogy bátran nézhetünk reá, »sőt ugyan csúfolhatjuk, a halált
boszonthatjuk: Hol fulánkod? mondhatjuk; meggyőzött Krisztus,
tudjuk.«
A vigasztaló versek legállandóbb és legerősebb érve Krisztus
megváltó halálának ereje; de a bizalomnak gazdag forrása
Krisztus föltámadása is, az általános föltámadásnak a belőle fakadó
reménye, melyet Ezekiel látása erősít; az ezzel kapcsolatos túl
világi élet és a túlvilággal szemben a földi élet múlandóságának,
sok nyomorúságának meggondolása. A fájdalom kitörését ez
sem tudja ugyan elfojtani — hiszen »oly nehezen válik ember el
társától, mint gerlicze madár szerelmes párjától« — de legalább
enyhíti. A halottak siratását pogány szokásnak tartják, mert a
keresztyén embernek tudnia kell, hogy »az mi dolgunk nyomorú
ság, az ő dolga csak vigasság«; látjuk azt is, milyen változó
a földi jó. »Egészség, betegség, gazdagság, szegénység, békesség,
háború, becsület, kisebbség, jó élet, bűntétel, mindenféle inség, vagy
öröm, vagy bánat, világi dicsőség« váltakozik benne. Előttünk van
a nagy monarchiák, országok, városok romlásának, emberek szo
morú sorsának példája; ismerjük az élet rövidségét, sok nyomorú
ságát, a természet is számos hasonlatot ad kitanulására. Szembe állít
hatjuk az örök élettel — mert ennek is szívesen szövögetik éne
keseink a színes leplét; leírásaiknak szt. János a mestere, vagy
szt. Demjén hymnusa nyomán készítik. Szt. János a vezetőjük
a mennyország képének elképzeltetésében és az utolsó ítélet elgon
dolásában is. Az ítélet napjának közeledése azonban nem félelmetes
énekeseinknek, mert meggyőződésük, hogy az Úr »nagy kegyelmes

fe^ci
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lészen a hívekhez, kik hallgattanak ő szent beszédéhez; rettenetes
a hitetlenekhez, kik biztanak hamis érdemekhez«. így aztán ritkán
jelenik meg előttök a pokol képe — inkább csak a katholikus
gyűjteményekben — a büntetés szörnyű gondolatát elkerülendő
nek tartják, és azok között a kérések között, melyekkel utolsó
órájokra gondolva Istent fölkeresik, a pokol gondolatának eltávoztatását is kérik — erre szolgál Krisztus jelenléte, szószólása. így
halad a temetési ének a búcsú vigaszától a boldog halálért esde
kelő imáig.
II.
Tartalmuk alapján a temetési énekek hármas elágazásúak:
vagy jó elmúlásért fohászkodik az író, vagy intést foglal beszé
débe, vagy vígasztal. A fohász és a vigasztalás gondolatai érint
keznek, mert megokolásuk közös: az Úr kegyelmére s különösen
Krisztus halálára való hivatkozás; viszont mind a két csoportba
beleolvad az intés is. A legrégibb termékek vigasza nem egyéb,
mint valamelyik megfelelő szentírási részletnek parafrázisa, vagy
bibliai vigasztaló mondások egyszerű összefűzése. Az előbbinek
példája az Emlékezzünk mi keresztyén népek ; 1 Pál apostol Korinth.
leveleinek I. 15-ét szedi versbe, de nem pontos tolmácsolásban,
csak a Krisztus feltámadására és a mi feltámadásunk hozzá kap
csolódó reményére vonatkozó részleteket ragadja ki és variálja.
Az intés is híven illeszkedik a tanító versszakokhoz, nem érezzük
ráaggatottnak, mert míg ott azt fejtegette, hogy Ádámban haltunk
meg, Krisztusban ébredünk, itt arra buzdít, hogy ha eddig Ádám
ábrázatját viseltük, vegyük magunkra most Krisztusét. Hasonló
természetű Az Istennek j óv oltár ól (Szegedi 187. 1.) kezdetű ének:
mint Selnecker halálról írt verse (Vom Tode *), ez is Esaiásnak
a föltámadásra vonatkozó szavain épül fel; míg azonban ott a papi
hivatal fenséges volta az uralkodó gondolat, itt az válik alap
eszmévé, hogy Krisztus a holtakat is megtartja. A próféta szavait
nem ügyetlenül tolmácsolja, a mikor az Úr így fordul a sírba
záródó halottakhoz: »Én híveim menjetek be, kaputokat zárjátok
be, egy kevéssé tegyétek be, hogy haragom ne menjen be! De
csak egy kevés ideig, lesztek egy szempillantásig, az míg haragom
elmúlik, mind ott nyugodjatok addig! . . .« Rövidségében is erő
teljesebben szólaltatja meg a prófétát a Tseh nevet versfőiben
viselő Tudjuk Uram Isten, hogy mind meg kell
(Bornemisza
Ék. 159. 1. [Szabó Károly I. 195.]); nem hasonlítgat össze semmit,
nem is részletezi a halál kapcsolatát Isten haragjával, csak a túl
világ bizonyos boldogságát hirdeti egyszerű versszakaiban. Ugyanez
a teljes megnyugvás szól a Megszabadultam már én és a Man1
Szegedi 1569. 183. 1. — Ugyanezen a levélen alapszik a Bornemisza
Ék. 257. lapján Thomas Tiviisnut éneke: Tudni adta nyilván . . .
2
Wackernagel: Das deutsche Kirchenlied. 1874. IV. 299.
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demus istud soraiból; az első, mint a Varadi Énekes könyvből1
tudjuk, egy keresztyén vértanúnak búcsúdala: büszke biza
lomnak szava, az« örök életre haladónak megnyugtató vigasz
talása ; emez, Prudentius verse, a föltámadás hangsúlyozásával
rövid elválásnak hirdeti a halált és még ezt a rövid elszakadást
is jobbnak mutatja az által, hogy a félelemmel és fájdalommal telt
földi élet nyugalmas elpihenését látja benne. A kedvelt latin vers
nek két egykorú fordítása akad elénk: az egyik (Szegedi: 186. 1.)
szorosan ragaszkodik Prudentius soraihoz, ezért aztán még a ríme
ket sem tudja helyökre rakni, a másik (Bártfai Ék.: 1593.412.1.
[Szabó K. I. 267.]) könnyebben bánik forrásával, nem bánja, ha
-nem is a teljes versszak szoros értelmét foglalja magában az ő
versszaka, máshol a gondolatot a maga kifejezése szerint módo
sítja, sőt neki induló elmerülese hangulatos versszakot is told
közbe. A lam moesta quiesce querela kezdetű Prudentius-éneknek is megvan a fordítása énekeskönyveinkben,2 de a ritmikus
latin ének biztató szavait sokhelyt nehézkes prózába sűlyedő pró
bálkozás tolmácsolja. Az Isten hivei kik vattok (Born.: 251. 1.)
kezdetű énekben sincs más versművészet, mint a ragok ismétlődé
sére szorítkozó négyes rímek és a versfők beszéde: Jesus vita;
maga a vers egyszerűen elmondja, hogy Isten hívei Istenhez jut
nak. Könnyedebb, ritmikusabb Tuba Mihály éneke Az
halálról;3
ennek a föltámadás a biztató vigasztalása, össze is foglalja hat
rövid versszakban a képét, de csak a jók sorsát emeli ki. A Bártfai
Enekeskönyvben elénk kerülő Fejenként mi erről (Bárt.: 419. 1.)
kezdetű ének is azzal nyugtat meg, hogy lelkünk csak testünkből
múlik ki, de Istennél örökké elnyugszik; idézi az Úrnak szavát
— hivatkozva Máté evangéliumára — egyébként is az oktatás
•száraz fejtegetéséhez tartja magát, mint Thomas Albensis is azonos
alapgondolatú énekében, mely még a bűn kezdetéhez is vissza
tekint és határozott utasításokat is ad (Tudjuk, hogy fejenként,
Exequiis Defunct, [röv.: ED.]; 1635 : 16. 1.)
Enekdnk._.vígasztalásáTrak másik- kedvelt forrása a földi élet
múlandóságának hangoztatása; klasszikus példája az ilyetén
versnek az ú. n. Jacoponus éneke, melyet Bornemisza Janus Pannoniusénak mond. Ezzel rokon az 0 mely igen rövid (Born.:
147. 1.) és 0 te meghalandó emberi nemzetség (Uo. 250. 1.)
— csakhogy amaz az esztelenül szorgalmatos ember életét is rész
letezi, a maga korának jóakarat nélkül szűkölködő emberein szo
morkodik és csak akkor fordul a világ mulandó voltának
bemutatására; hosszúsága ellenére is könnyed, folyékony vers,
1
Váradi Ék. 1566. 188. 1.: Christianus quidam sacerdos ab Archiepiscopo
combustus Anno Dni 1550. — Erre von. 1. Borbély czikkét EPhK. 1913. 170. sk. 1.
s
Born. Ék. 261. 1. — Prudentius Vmcentius-hywnusának töredékes fordí
tása Szőnyi N. István kötetében (Martyrok koronája, 1675) a 164. lapon
olvasható.
3
RMKT. VII.: 203. 1.
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néhol dallamos ritmust is megcsendít hármassorú szakaiban. Heve
sebb hangú a másik ének: nem is a szokásos történeti példákat
veszi sorra, hanem a magunk mai életére mutat reá, ebben az
életben az Isten ostorának annyi apró sujtolására, majd az élet
páraszerűségének hangsúlyozása után komoly figyelmeztetést mond.
Míg az előbbiből a vígasz teljesen kiszorult, itt négy versszak
hirdeti Krisztus segítségének erejét. Hangulatosabb áttekintését
adja az élet szomorúságainak a Mely csalárd ez világ
(Bárt.:
288. 1.) kezdetű ének; az emberi sors szSmTsrúságai;- a mulandóság
képei, az intő versszakok a meghatottságot híven tükrözik. De van
a világ múlandóságának egy még klasszikusabb példához fűzhető
hirdetője is: Tasnádi Péter verse,1 mely — czíme szerint — Hora
tius ódáján alapszik (II.^T^fr-Az-^alapgondolat közösségén kívül
azonban semmi sem fűzi bevallott mesteréhez, nincsenek meg benne
se képei, se mythologiai példái, se közmondássá vált kifejezései,
helyüket a halál hatalmának rendes példázó bemutatása foglalja
el. Csak a »fugaces labuntur anni« tolmácsolása emelhető ki:
»Járása időnek soha meg nem áll.« Maguk a példák, a halál
hatalmának történeti nevek felsorolásával vagy hatalmasságok meg
említésével való igazolása, halottas énekeinknek legkedveltebb vers
szakai. Már a Jacoponus-hymnus
is hivatkozik Salamonra, Sám
sonra, Absolonra, stb.; ilyen hivatkozásokat halmoznak a mi énekeink,
Hlyen nevek variatiójából nő ki a két magyar haláltáncz-ének i s :
Heltaié és Pestié. Heltai Gáspjir verséről Szilády kimutatta,2 hogy
német vígasztalókönyv versének fordítása: nem soronként meg- C
felelő, részletezőbb, a halálnak minden" "kézmozdulatát jelző; nem
költemény, de mindenre kiterjedő pontosságával a halál erejének
megdobbantok bemutatása^. Pesti György éneke 3 teljesebb: kitér
a halál keletkezésére is, az élet egyes hatalmasságainak elpusztu- j
lása mellett nem rohan el a fölsorolás gyorsaságával, meg-megá!l,
nem hallgatja el sajnálkozását vagy megvetését sem. Sőt párbeszé
dekre is ráér: a halál viszi benne a szót, még pedig — noha
\ hangsúlyozza az Isten fiával való szembehelyezkedését — büntető
1 hatalomként áll a haldokló előtt. Hosszadalmasabb, de jelenetekké
jszélesedő eleven részleteivel Heltai verse fölé emelkedik — jóllehet^.
a~tialál és a költő beszéde néhol zavaróan összeolvadt benne.
Látszólag művészibb a halál hatalmának az az ábrázolása,
a melyre Batizi Andrásnál (Born. 164. 1.) látunk példát: a
költő hasonlatban mutatja az élet elmúlásának képét. A szentírásban
gazdag sorát találjuk az ilyen összevetéseknek; elenyészünk,
mint a víz, mely a földbe enyészik; az Úr elszakasztja életünket,
mint a takács a vékony fonalat; Uram emlékezzél, mivelhogy szél
az én életem, stb. Batizi még csak egy képet ragad ki: Ember,
1
2
3

Bártfai Ék. 301. 1. — V. ö. Erdélyi Pál: EPhK. 1888. 165. 1.
RMKT. VI. 110. és 328. 1.
RMKT. VII. 25. 1. — Bornemisza Ek. 204. 1. — Csereyné-codex 40a.
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elváltozik, mint az mezei virág: hóival reggel megvirágzik, estéreelhirvatlT-—~arrövret vers; többi szaka figyelmeztetés ugyan, de
rövidsége és hangulatos gondolatritmusai e típus legjobb termékévé
teszik. A másik emlékeztető vers azonban, Ember emlékezzél utolsónapüSfol] (Earn. 394. 1.), halmozza a szentírásnak halálra vonat
kozó képeit, de nem a maga lelkéből fakasztja őket, nem is a
maga érzése különíti versszakokká, hanem idézi a hasonlatokat,
lehetőleg a forrást is megnevezve. Mennyivel sikerültebb a Bizony
talan voltátl kezdetű vers, melyben a képek beleolvadnak az
énekes megnyilatkozásába, irodalmi eredetüket nem fitogtatják, nem
is maradnak meg régi formájokban:
Vizi buborékhoz mi életünk hasonló,
Mezei virággal egyszersmind elmúlandó :
Nintsen itt e földön olly erős alkotmány,
Mely lehessen állandó . . .
Boldogbak nálunknál a mezei virágok,
Kertbéli szép rózsák, szép füvek, liliomok :
Nem rettegnek semmit, tudják meddig élnek,
Vagyon nékik határok :
Tavasz melegétől ők nagy-szépen újulnak;
Elsőben vidulnak, Pünköstben virágoznak,
Nyárban meglankadnak,
Hideg őszre kelvén egyszersmind el-hervadnak . . .

A vigasztalás már csak másodrangú czél ezekben az énekek
ben : a főhelyet az intés foglalja el. Ezért jut bennök mind nagyobb
szerephez az utolsó ítélet. A Kérlek és intlek (Gönczi: Énekek.
Lőcse, 1635 : 263. 1.) végighalad az egész ítéletnapon a Dies irae
hangján, de hosszú fohászt is sző hozzá, hogy a maga protestáns
lelkének bizalmát is szóhoz juttassa. Ritmusa elmarad a Dies irae
pattogó soraié mellett, de egyik-másik versszakát a hit emelkedett
ségének közvetetlen kifejezése erőteljessé teszi. Régiesebb, nem is
ilyen világos az Emlékezzünk az utolsó napról kezdetű vers
(Bárt. 414. 1.): a halál fejtegetése — intő motívum — és a fel
támadás reménye — biztató motívum — olvad össze benne, de
a különböző hangulat kibékítő összeegyeztetésére nincs ereje;
magát, az ítélet közben is jutalmazó Krisztust azonban lendületes
versszakok rajzolják, s az intés soraiból sem hiányzik az erő.
A zsoltárok szárnyalását érezteti néha Az én életemnek minden
idejeben (Bárt. 361. 1.), mely csupán Krisztus szavait foglalja
versébe; míg ellenben az oktató hang prózája hatalmasodik el
a Halandó emberek (Born. 251. 1.) kezdetűben; ez a vers azért
érdekes, mert a buzdítás kedvéért Krisztus halálának segítő erejét
is megszorítja. Ide kapcsolható Csipredi verse is,2 melynek egyedüli
érdekessége az, hogy sok motívumot szed össze énekében: a bűn
történetén kezdi, majd az élet elátkozásán keresztül halad a pálya
1
2

Lipcsei-codex (másolata az Akad. M. Cod. 4rét 28. sz.) 11a.
Thaly: Vitézi Énekek. II. 398. 1.
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végéhez, melynek képéül az örök boldogságot magasztalja. Ez az
utolsó motívum némelyik énekben uralkodóvá válik, de bármeny
nyire alkalmas is a képzelet foglalkoztatására, énekesünk meg
elégszik szt. János kijelentéseinek a közlésével; nemcsak maga nem
tesz hozzájuk semmit, de még megelevenítésükkel, megjelenítésükkel
sem próbálkozik meg.1 Máskor — mint Szepetneki János éneké
ben 2 — csak egy-két versszak a jövendő sors képe, a többi Isten
jóságában való bizalomnak szava, meg intés, a megtérés útjának
megjelölése. Sokszor viszont a halált követő sors kétséges voltá
nak vagy a halál bizonyossága hangoztatásának kiegészítője az
örök élet útjának ilyen megjelölése. Mivel pedig a protestáns ember
hite semmisnek tartotta a maga emberi fáradozását a boldog
jövendő után, a temetési énekből az Úrhoz való fohászkodás
sem maradhatott ki. Szepetneki énekének is jelentős, emelkedettség
ben szembetűnőbb részét foglalja el Krisztusnak a hívása. Egyik
énekünk (Born. 102. 1.) Krisztus halálának jelentőségét így
foglalja össze:
Christus urunk halála
Drágalátos szent vére
Minden fertelmességtől
Veszett nyomorultakat

bűneinknek váltsága,
idvösségünknek árra,
minket megmosogata,
haláltól ő megválta.

A megokolás — mint látjuk — prózai, de maga a fohász,
Krisztus megjelenéséért az utolsó órán, nem egyszer költői. Legemelkedettebb a Jesu Dens fiens homo hymnusa; a magyar for
dítás (Bárt. 417. 1.) néhol nehézkes, néhol összevon, egészében is
szabadon és nem ügyetlenül tolmácsol; nem oly könnyed, mint
a latin, de érezhető rajta a próbálkozás igyekezete. Temetési éne
keink önálló fohászai könnyen merülnek abba az örvénybe, hogy
prózai imát adnak (Az mi életünknek — Born. 159.1.), vagy pedig
zavarossá válnak azzal, hogy intést is, tanítást is, fohászt is össze
akarnak olvasztani (Dési A. éneke, — Szegedi 185. 1.).
III.
A XVII. század halottas énekeiben az a forma a legszokásosabb, a melyre az Emlékezzél élő ember, neked szól az holt ember
(Bárt. 406. 1.) mutat példát; gondolatai és formája a Komm
sterblicher, betrachte mich 3 német énekével rokonok, de nem for
dítás. Figyelmezteti a halott az élőket arra, hogy itt a megtérés
ideje, rámutat az élet rövidségére és állandó készenlétre biztatja
hallgatóit. A maga példájára való rámutatás ezekben a versekben
1
9
8

Az Örök élet mi légyen . . . Born. Ék. 252. 1.
RMKT. VI. 193. 1.
Das vollständig vermehrte Hermannstädtische Gesangbuch, 1766. 637. sz.
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uralkodó motívum; ehhez fűződik az intés, ha a halandóság emelő
dött ki, vagy a biztatás, ha az örök életet vallja már a halott magáé
nak (Elő emberek kik vattok (ED. 1635 : 49. L). így aztán a régi
hang sem szorul ki: egyes énekek megmaradnak a szentírás para
frázisának, p. o. Serkenj fel már ember... (ED. 1635 : 30.1.), Sz. Pál
apostol írása . . . (ED. 1635 : 39. 1.); a halál hatalmát bizonyít
gatják hosszadalmas felsorolással mások, így: Ha gondolod élő
ember . . . (ED. 1635 : 51. 1.), Mostan kik itt . . . (ED. 1635 : 50.1.)
Sok rendbeli próbák . . . (ED. 1635 : 46. 1.). A változás azonban
mégsem csupán annyi, hogy beszédüket a halott ajkával intézik
a hívekhez, nem elégszenek meg a névlajstrommal sem, hanem
emberi tulajdonságok típusait szedik elő. Hangsúlyozzák a keresz
tyén tökéletesség megnyugtató erejét (Pathai István, ED. ua. 46.1.),
vagy azzal enyhítik énekük hangulatát, hogy a sok fenyege
tőhöz a maguk túlvilági boldogságának hirdetését kapcsolják
(Mostan kik itt . . . ED. 1635 : 50. 1.). A Forgács Miklós leányá
nak halálára készült siralom (ED. 1654 : 61. 1.) például egy vers
szakba szorítja a letűnt történeti neveket, helyette a halál erejét
hasonlatokkal, nem is a megszokottakkal, példázza:
Mint a szántó gyenge fűnek gyökerét megsérti,
Ha szép volt is, de elfonnyad, mihelyt a nap éri:
A halál is életünknek virágát elmetszi.

Vigasztalása a halott földi és földöntúli életének részletezé
séből fakad. Hangja tehát megnyugtató, mint Barovius énekéé
(ED. 1635:41. 1.) is; csakhogy a Forgács-versben a hangulat
egyöntetű, még emitt azzal a bizalommal, mely a halált már szinte
hívogatja, zökkenés nélkül nem kapcsolható össze az intés. A hoszszadalmasság ellenére is némi hangulati megindulást hoz magával
Barovius éneke, talán a bibliás,kenetes hangja révén,míg rövidebb volta
ellenére is nehézkes a Christusnak hü keresztyéni (ED. 1635 : 36.1.)
kezdetű ének, mely a »megtudni« valókat igazi oktató felsorolásba
szorítja. A biztatás N. K. I. versében (ez a jegye Az Ur Isten
jó akaratából kezd. éneknek ED. 1635 : 11. 1.) azzal romlik el,
hogy a halott szava hirtelen a hívek beszédébe megy át a nélkül,
hogy ezt valami megkülönböztetés éreztetné. Sikerült Catharina
Arasoris éneke (ED. 1635 : 42. 1.), mely a test sorsát helyezi
szembe a lélekével és a vigaszt abból fakasztja, hogy a bajokra
mutat reá, a melyeket halálának közbejötte révén elkerült; lük
tetővé teszik mesterkéletlen gondolatritmusai, emelkedetté az a
vágyódás, a melylyel az égre tekint. Ez az érdeme Körösi István
komjáti rektor versének is (ED. 1654 : 58. 1.), melynek egy-két
sorába már meglepően csattanós ellentétek szorulnak. A halott
földi életénél hosszasabban időzik Czeglédi Pál verse is (ED.
1654:53. 1.), de már sajátos, új czéllal: nemcsak szembeállításul
használja, hanem arra is, hogy a halott emlékét magasztalja vele.
Másik új motívum benne a halott búcsúzása: sorba veszi összes
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hozzátartozóit, mindegyiknek juttat egy-egy intő
Sok helyt meglepően tömör, mint teszem:

figyelmeztetést.

Példája halálnak, bűneim soldjának,
Tüköré világnak, mulandó voltának :
E kis koporsóban porrá változásnak,
Előttetek oka vagyok nagy sírásnak.

A tanácsokkal búcsúzó versek példája Us Bálint testamen
tuma (ED. 1635 : 54. 1.); az életről általánosságban mondott
elmélkedése, gyermekeihez intézett oktatása is folyamatos, hason
latai által kiemelkedik a prózából, a végéhez csatolt fohász egyes
sorai pedig rövid, néhol erőteljes versszakokká alakulnak. A menny
országi sors elképzelésével érdemli meg a figyelmünket A Kegyes
buzgóságtól viseltetett népség (ED. 1 6 5 4 : 5 5 . 1.): előbb a földi
sorsot állítja tömör, szinte felsorolásba menő versszakokban elénk,
azután a csupa földi örömből szőtt mennyországi örömöket. Naiv
elgondolása sokkal ügyesebb, mint a Már elmegyek (ED. 1635 :
43. 1.) kezdetű ének idézet-halmaza, jobb a Mindnyájan
kik
jelen vagytok (ED. 1654 : 63. 1.) mennyország-képénél is, noha itt
az énekes az elköltözött gyermek apró örömeit veheti számba;
hangja azonban ennek az éneknek közvetetlenebb, üdébb: az író
itt-ott eltalálja a gyermekhez illőt.
A halott ember beszéde így két mozzanatát tolmácsolhatja
a temetési énekeknek: vígasztalhat és inthet; a fohász a halálra
készülő ember ajkáról szól. A haldokló (Életemnek végső napját,
ED. 1654 : 52. 1.) ugyanazzal a bizalommal tekint a halálra, mint
a megholt a halál utáni bizonytalanságra; elmélkedése nem is
egyéb, mint itt-ott erőteljessé váló visszautasítása a Sátán kísérté
seinek. Ezeket a kísértéseket gondolja át N. Hermann éneke is:
Wenn mein Stündlein, melyet E. D. T. fordított magyarra (ED.
1635 : 57. 1.). Az Úr jelenlétét kéri megerősítésül épúgy, mint
Siderius János fohásza (ED. 1635 : 38. 1. — Jézus Christus Isten
nek szt. fia) és Máté evangélioma 11. részének parafrázisa (ED.
1635 : 8t. L — Szólít minket): E. D. T. forrása azonban öt rövid
versszakba foglal össze mindent, fohászt is, veszélyt is — a két
magyar énekes versszakai hosszadalmasok, egy-egy gondolat tol
mácsolásával küzködnek, ismételgetnek, csak itt-ott, inkább sorok
ban, mint versszakokban erőteljesek. Könnyedebb Siderius másik
éneke (Sok nyomorúsággal élete, ED. 1635 : 37. 1.); itt is hajlik
ugyan az idézésre, de már hasonlatai szabadabbak, fejtegetésből
példázásra tér. A bűn történetét mondja el benne, de nem oly
oktató, nem is közeledik annyira a bibliai elbeszélés hangjához,
mint a Jer mi szóljunk (ED. 1654 : 64. 1.) kezdetű ének vagy
az Illik nekünk erről emlékezni (ED. 1635 : 10. 1.). Pedig annak,
hogy a halál és megváltás eszméje nemcsak dogmaközlés formá
jában mutatható be, sikeres példáját adta Szántó György (Gönczi.
1635 : 345. 1.); lendületes verseiben épúgy Jézust szólaltatja meg,
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mint a német protestánsok kedvelt költője M. Weisse, magyar
fordításban Ácsnál * meglevő énekében. A zsoltárok hangja itt
szárnyal legmagasabban, a gondolatritmus itt a leghangulatosabb:
a reformácziónak egyik legszebb vallásos énekével van dolgunk.
Érdemét akkor látjuk valójában, ha a Gondolkodjál ember a te
bűneidről2 vagy Vigyázz halálodra (ED. 1654 : 50. 1.) azonos
tartalmú, de döczögős oktatgatásai után olvassuk. Az Emlékezzél
weg ember Istenedről (ED. 1635 : 47. 1.) a test sorsának keserű
részletezésével érdemel figyelmet: némelyik sorának oly komor
a hangulata, mint az utolsó ítélet rajzának. A nagy nap képe
csupán fenyegető megjelenítésben mutatja még azt a felfogást is,
a mely Fra Angelico da Fiesole nagy berlini képét jellemzi: protestáns
énekeseink vagy egyáltalán nem szólnak a gonoszok sorsáról,
vagy csak a boldogok pompájának részletes, aprólékos leírása után.
Csak az erejük hiányzik a kiszínezésre: így aztán a Keresztyének,
kik Christusban biztok3 prózai leírása a napnak, míg az Ébredjél
fel világ4- nem minden lendület nélkül juttatja a maga megrémülését kifejezésre, a mikor végigjártatja szemét a bűnösök táborán.
A protestáns temetési énekeknek ezt a változatos sorát
Újfalvi Imrének először 1598-ban Debreczenben megjelent gyűjte
ménye (In Exequüs Defunctorum.
Halott temetéskorra
való
Énekek) 5 tette egyre ismételt és egyre bővülő kiadásaival a magyar
protestáns egyházak közös készletévé. Prédikátoraink azonban nem
minden önállóság nélkül használták a nyomtatás dalait. Érdekes
tanúbizonysága ennek az a kéziratos kötet, melyet a M. N. Múzeum
könyvtára 137. oct. Hung, jelzés alatt őriz. Újfalvi valamelyik
kiadása nyomán készült ez is — mint Erdélyi Pál meghatározta 6 —
de nem pontos másolata: nemcsak annyiban tér el tőle, hogy
Szenczi Molnár zsoltáraiból is, máshonnan is vesz énekeket, de az
Ujfalvinál meglevőkön is változtat. A 22. 1. Halandó emberek
kezdetű éneke igazolja, hogy az ismert nyomtatott szöveg volt
a gyűjtemény összeírója előtt, a változtatásokat közvetetlenül leírás
közben tette.7 Ismeretlen másolónk javításai elsősorban rövidítések:
a hosszadalmas magyarázgatasokból el-elhagy néhány versszakot
— de viszont ott, a hol a maga érzése is hangot kért, szívesen
told közbe egy-egy magacsinálta szakaszt, mint pl. az Emlékez
zünk mostan utolsó napunkról kezdetű énekben az élet múló
voltának fejtegetésénél. Javításai azt mutatják, hogy a rím is
1
Wackernagel: Das deutsche Kirchenlied, III : 268. 1. Ács : Zengedező
mennyei kar, 1748. 77. 1.
2
Versfői a Gerkasi nevet adják. Bártfai Ék. 359. 1.
3
Exequüs Def. 1635 : 33. 1. — Versfejei : Keinslkisdin.
* Jancsó kézirat (Nemz. Múz. kvt. 1395. Qu. H.) 4. 1. — Gönczi,
1654 : 362. 1.
5
Kiadásait lásd: Erdélyi P á l : Énekeskönyveink, 1899. 51—59. sz. a.
6
Énekeskönyveink, 1899. 65. 1.
7
A nyomtatott szöveg »halva van, látjátok« sorát leírja, majd áthúzza
és fölébe ezt illeszti: »tü is mind meghhaltok«.
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figyelmében részesült: ennek a kedvéért tesz egy-egy ige helyébe
más, jobban csendülőt, vagy változtat a szavak rendjén. Figyel
az alanyoknak a helyzethez való alkalmazására: a második
személyt szívesen cseréli fel az általánosabb, de mégis közvetetlen
többesszámú első személylyel. Átrevideáló gondossága nemcsak az
Ujfalvinál meglevő énekekre terjed: a zsoltárokat sem eredeti szö
vegükben adja; ha mást nem változtat, legalább is össze
vonja őket.1
Az énekkészlet másoldalú megújhodását mutatja Ács Mihály
gyűjteménye, a Zöngedező Mennyei kar,2 melynek énekei Sartorius
Lelki órájába. (1730) is belekerültek. A Zöngedező mennyei kar
ban a német protestáns lírának jóformán minden értékes vagy
híres terméke megvan, ott találjuk halottas énekeit is. A fordítások
azonban nem sok dicséretet érdemelnek: az értelmet még csak többékevésé sikerülten tolmácsolják ugyan, de a német énekek ritmusát
sehogy sem bírják követni, a dallamos lüktetés helyét náluk próza
foglalja el. Pedig sok ügyes minta kerül át e gyűjteményben: az
utolsó ítélet elképzelését olvassuk benne, Joh. Magdeburg versé
nek a Ringwald-féle átdolgozásából fordítva,3 az Istenbe vetett
bizalomnak Joh. Leon verse 4 a kifejezője; de nemcsak a ritmus
hiányzik a magyar tolmácsolásból, hanem még meg is toldják
fordítóink az eredetit sablonos tartalmú, hosszadalmas vers
szakokkal. A hamis világtól való megválás a Valet will ich dir
geben5 szakait ismétli, a halál bizonyosságának a Herr Jesu
Christ, ich weis gar wohl6 gyatra fordítása a hirdetője. Sikerül
tebb M. Behm versének (O Jesu Christ, meines Lebens Licht) 7
átültetése, bár a szerencsétlen kezű toldozást itt is megtaláljuk.
A halandó ember semmis voltának az Úr jóságával való szembe
állítását a Hier lieg ich armes Würmelein8
fordításában olvas
suk, a halál erejét pedig az Alle Menschen müssen sterben®
hirdeti. Nem minden lendület nélkül tolmácsolja egy ismeretlen az
Ach wie nichtig versszakait ]0 — de érezteti a maga ma még
ismeretlen forrásának erőteljes hangját az Elvégeztem
életemet
(Acs, 214. 1.) kezdetű ének is; ez azért is érdekes, mert hasonla
tain a halottas énekek stílusbeli emelkedését érezzük. Még jobban
1

így a Molnár CIL zs.-ból csak az 1., 2., 6., 14—16. vsz.-t vette át.
Lőcse, 1696. Az 1748. évi lőcsei kiadást idézem.
3
Es ist gewisslich an der Zeit. Wackernagel i. m. IV. 344. sz. — Ácsnál
1748 : 201. 1.
4
Ich hab' mein Sach Gott heimgestellt. Wackernagel i. m. IV. 519.
Ács, 1748 : 206.
s
Hermannstädt. Gesangbuch, 1766 : 678. — Ács, 1748 : 212. 1.
6
B. Ringwald verse: Wackernagel i. m. IV. 1473. sz. — Ács,
1748 : 210. 1.
7
Wackernagel, i. m. V. 235. Ács, 1748 : 208. 1.
8
Hermannstädt. Gesangbuch, 1766 : 628. sz. — Sartorius i. m. 660. 1.
9
Presburgisches Gesangbuch, 1762 : 320. — Sartorius i. m. 640.
10
Presburgisch. Gesangb. 1762 : 501. — Sartorius i. m. 650. 1.
2
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látszik ez a Látván e világnak
következő versszakain:

csalárd

voltai (Acs, 231. 1.)

Csak a zöld erdőről vedd eszedbe magad;
A levele lehűli, azután elhervad.
Ez árnyékvilághoz ne ragasszad magad :
Elmúlik előled, higyjed meg nem kaphadd.
Bár senki ne tartson e világhoz számot,
És ne csináltasson soha jégen házat,
Mert a szerencsének mondják egy fürt haját,
Nem kaphadd üstökön, mert elrántja magát.
Oly nehezen válik ember el társától,
Mint gerlicze madár szerelmes párjától,
A tolvaj is megfoszt minden te marhádból,
A halál elszakaszt minden javaidtól . . .

*
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A Dicsérjétek ti gyermekek (Ács, 227'. 1.) kedves hangú
gyermekbúcsúztatás, különösen a mennyország elképzeltetése ügyes.
Érdekes tanulságot ad az Oh kemény halálnak (Acs, 216. és 219. 1.)
két változata: az egyik, az eredetibb, rövid rámutatás a halál
előttünk megnyilatkozott erejére, a másik, a megtoldott, hosszú
búcsúzássá szélesedik, telve sablonos képekkel.SEz a toldott szöveg
azoknak a búcsúztatóknak a példája, a melyek innen áradattal
indulnak meg: a sirató verseknek, a melyek minden temetés fontos
mozzanatává válriaTcpa^lrjrTriáJTik és tartalmuk a legritkább eset
ben költői. Két csoportra oszthatók: dicsőítő és intő irányzatúakra,
a szerint, hogy előkelő halottról vágy megbűnhődött emberről
szólanak. A dicsőítést vagy a költő siránkozása foglalja magában,
mint Váradi Mihálynak Bethlenről írt x versében, mely túlságosan
emelkedett, szinte az eposz invocatióját utánzó hangon indul meg
és így nagy mondásokat halmoz, vagy maga a halott dicsekszik
el földi érdemeivel, mint a Sebes agynak késő sisak egyik darab
jában Gabriel Princeps Transsylvaniáé. 2 Ennek az öndicséretnek
természetesen csak ott van jogosultsága, a hol a mentséget fog
lalja azokba az író; így Lakatos Péter búcsújában.3 Érzik is a
nagy különbség hangban és hangulatban, ha a két siratót össze
hasonlítjuk. A bűnös ember intő énekének Nagy Péter börtönéneke 4
a legérdekesebb példája: megtartotta a szerző a protestáns énekek
Istenben bízó fohászát, de a gonoszságokat is bőségesen felsorolja,
így aztán a visszás bizalom szinte szemérmetlennek érzik. Költőink
azzal is megpróbálkoznak, hogy a maguk sirató.énekét elmélyítsék,
a szomorúságnak valami, az egyes ember fájdalmánál általánosabb
érvényű alapot adjanak: ezt vagy azzal kísérlik meg, hogy a meg
holtnak a sorsát valami általános igazság megnyilatkozásához
kötik, mint Tesla siratója,5 vagy a haza sorsán siránkoznak
1
2
3
4
6

M. Könyvszemle, 1898. 372. sk. 1.
Thaly : Vitézi Énekek, I. 104. 1.
Tört. Tár. 1896.
Thaly : Vitézi Énekek, I. 99. 1.
Tört. Tár. 1879.
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a szomorú eset alkalmából. Van is értelme az elszomorodásnak,
ha Rákóczi György száll a sírba,1 de Tunnyogi halálával,2 kap
csolatban az ilyen harangkongatás nincs helyén. Zrínyi Miklósról
két sirató ismeretes: az egyik 3 annak a típusnak példája, mely
a siratást elbeszéléssé fejleszti — idetartozik Kádár éneke és
Czeglédi siratója is — a másik 4 a klasszikus mythologiával ter
helődik meg túlságosan. Mind ezek azonban már nem szoros érte
lemben vett temetési énekek, nem az a legkifejlettebb példájuk,
Rimainak Balassákat sirató 5 verse sem — hanem utólagos panegyricusok, és így tárgyalásunk köréből kiesnek.
IV.
Bruder Heinrich von Zütphen halottas verse 6 érdekesen
világít reá a protestáns és katholikus felfogás eltérésére: kiemeli
a protestáns halotti elmélkedés vigasztaló jellegét és így folytatja:
Es kummen etwan zu den frummen Christen
Münch, Nonnen, Pfaffen, Beginen mit listen,
Sprechen zum kranken »biss gedultig gare,
gedenck an dyne sünd so schwer
un auch an den strengen richter,
an deyn vergangen leben her
un an das streng vrteyl gottes fürware,
Denck an die Hell und an den Todt,
streyt ritterlich in dieser nodt,
yetzt magstu verdienen umb Gott
in diser frist gar wol dz ewig leben.«
Wen dan der kranck die wort bedenckt
wirt er kleynmuttig und bekrenckt . . .

Láthattuk, hogy a mi protestáns líránk is kerüli a halál
után következhető rossz sors bemutatását: a pokolnak a halálos
órán megjelenő képét kísértésnek tartja, mely a kétségbeesés felé
ragad. Legfeljebb röviden figyelmeztetnek arra, hogy Lukács
evangéliumának gazdagja nagy kínokba jutott, szegény Lázárja
pedig az örök boldogságba,7 vagy felemlítik Boldizsár királyt is,
a felfuvalkodottság példáját.8 Az a részletesség, a melylyel Fiátfalvi
György 9 az egyes bűnök büntetését 1626-ban leírja, egyedül áll.
A katholikus líra azonban szívesen emlegeti:
Oh halandó ember, bűnnel bővelkedő,
Halld meg a pokolnak kínja mely rettentő . . . 10
1

Tört. Tár. 1896.
Tört. Tár. 1879.
Thaly i. m. I. 189. 1.
* Thaly i. m. I. 196. 1.
5
Dézsi kiadása: 1904. 37. sk. 1.
6
Wackernagel: i. m. III. 111.
7
Emlékezzél élő ember . . . ED. 1635 : 19. 1.
8
Emlékezzél kérlek, oh emberi állat . . . ED. 1635 : 59. 1.
9
A Barcsay-cod.-ben : Tört. Tár. 1896. — Lipcsei-cod. 6a.
10
Jancsó-kézirat (N. Múz. 1395. Qu. H.) 5a.
3
3
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Ezt tárja elénk az antireformácziónak első halállal foglalkozó
verse is, Nyéki Vörös Mátyás Dialogusa,1 az ú. n. Philibertus
látomásának verses parafrázisa. A látomás már a XVI. században
megvolt magyar fordításban (Nádor-codex); forrása nem Jeronimos
írása, mint a magyar codex vallja, hanem Waltherus Mapes latin
verse, mint Szilády 2 és Katona Lajos 3 kimutatták. A codex for
dítója pontosan követi az előtte levő variánst, Nyéki Vörös versei
azonban szabadon szárnyalnak, nem ragaszkodnak a szavakhoz,
bőven színezgetnek, egy-egy helyzetnél vagy mondásnál el-elidőznek; a lélek szemrehányása könnyedén ömlik verseiben, képzelő
ereje az ördög alakjának megrajzolásában fantasztikus, a kárhozott
lélek sírása is meghosszabbodott, figyelmeztetés is kapcsolódik
a látomáshoz. A magyar vers aránytalanul hosszabb az eredetinél,
nem is fordítás; de hosszadalmassága nem árt értékének: versei
nek könnyed folyása, gazdag szókészlete, könnyen perdülő hason
latai, az elképzelésein átcsillámló hit szárnyalása a XVII. század
legjobb halottas énekei közé emeli. t Azonos forráson alapszik a
Thaly és Toldy közléséből ismert Ének a gazdagról :* ez sem
fordítás, hanem rövidített átdolgozás. Jobban kiérzik belőle az
eredetinek tanulsága — mely nagy bujaság az gonosz gazdagság —
eltűnt azonban belőle a látomás jellege, helyét a hirtelen halál
foglalta el. Ezzel új vonás jutott a látomásba: a gazdag mulato
zása a halál előtt és az angyal figyelmeztetése; megváltozott
a test és lélek viszonya is, nem ideiglenesen, álom idejére — a halál
ban váltak el egymástól. Elmaradt a feleselés és az ördögök jele
nete. A vers, melyet kiadói a XVI. sz. második felére tesznek,
egyrészt az átok gondolatritmusával, másrészt az összevonás ere
deti változtatásaival a kor értékesebb termékei közé emelkedik.
A két toldás, a gazdag mulatozása és a halál előtt hangzó intés,
a magyar Lázár-drámához kapcsolja, melylyel — mint Horváth
János rámutatott — két sora is közös. A történet egyezik, csupán
Lázár szerepe hiányzik itt, a lélek beszédét pótolja a megfelelő
jelenet ott. Nem valószínűtlen az a hypothesis, hogy az ének szer
zője a Comico-tragédiát
ismerte, hiszen az ének korát eddig
minden korhatározó nélkül vették így fel, a Lipcsei-codex pedig
1602-ben (Lefüggesztem fejemet), 1608-ban (Péczeli K. Imréét) és
1615-ben készült éneket is közöl (Dóczi Susanna énekét); Dézsi
a Comico-tragédia
keletkezését5 erre az időre tette. Kérdéses
azonban, hogy a pokolbeli jelenet csábító ereje nem kényszerítette volna
1

Szabó K. I. 545. sz.
IK. 1901. 82—87. 1.
3
Akad. Ért. 1907. évf. 500—07. 1.
* Vit. Énekek I. 357. és a Magy. Költ. Kézikönyve I. 180. Forrását
•Szilády határozta meg: IK. 1901. 82. sk. 1. — Szólt róla részletesen Ujvárossy
Szabó (A m. verses okt. költ. története 1910. 42. 1.) és újra közölvén Horváth
János EPhK. 1914. 329—32. 1.
6
Budapesti Szemle 118. k. (1904.) 330. sz.
3

Irodalomtörténeti Közlemények. XXVI.

2

18

ALSZEGHY ZSOLT

verselő olvasóját e jelenet átvételére — meg az, hogy a Philibertus
legendának nem kerül-e elő olyan származéka, a mely pontosabb
forrásul szolgálhatott; igaz ugyan, hogy pontosan egyező forrás
lehetőségét a két változat eltérései kirekesztik. Maga a gazdagnak
pokolbeli siralma * külön énekként foglalt helyet katholikus gyűjte
ményeinkben : Kájoni János, a ki a maga kéziratos gyűjteményébe
az egész Lázár-drámát lemásolta, ezt a részletét énekes könyvé
nek halottas versei közé is felvette; innen terjedt tovább.
Középkori latin halottas énekeink közül átkerült még hozzánk
Jacoponus éneke. Első elénk kerülő magyar szövege a Bornemisza
Énekesköny vben van meg, de ott találjuk Hajnal, Kisdi, Szegedi Lénártr
Kájoni gyűjteményében és kéziratokban is. Már Jénáki 2 megállapí
totta, hogy a protestáns és katholikus szöveg nem egyezik; mivel
pedig a Gyöngyösi Toldalék 3 szövege négy helyen és a versszakok
sorrendjében Bornemisza szövegéhez áll közelebb, noha egyébként attól
eltér, és mivel e kézirat többi darabja nyilván mutatja, hogy írói sem
mit sem szoktak az előttük levő szövegen változtatni: valószínűnek
látszik, hogy már a XVI. században volt (Bornemiszát megelőzően is)
az éneknek egy fordítása, hogy ez az első fordítás a gyöngyösi kéz
iratban tükröződik, és ebből a fordításból készült a többi protestáns
és katholikus változat. Olyan eltérés, a mely a fordítás értékét érintené,
nincs a szövegek között — míg a Szegedi Lénártnál 4 levő fordítás
teljesen új, az előzőtől független: nem ragaszkodik a kész magyar
szöveghez, hanem újra lefordítja, még pedig szerencsésebben. A Szege
dinél levő másik ide kapcsolható ének (Mii használ kérlek ez világ,
Cant. Cath. 1674 :236.1.) Nyéki Vörös Mátyás gyűjteményéből került
át; önálló átdolgozás, ha ugyan nem valami hasonló tartalmú, de
ma még ismeretlen latin vers a forrása. Csak az alapgondolata
kapcsolódik Jacoponus verséhez: függetlenül sorolja el a csalárd
világ szépségeit, elhagyja a hosszadalmas példalajstromot; énekét
a világ megvetésének hangoztatásával — magát Istennek ajánlva —
végzi. A Dies iraenek is több fordítása akad elénk: a Hajnalnál
levő változat (innen való a Gyöngyösi Told., Kisdi és Kájoni
szövege) 5 pontos, de sokszor nehézkes átültetés; más eredetű a
protestáns fordítás, de néhol (6., 13. vsz.) még gyarlóbb. Ritmikusabb, lendületesebb a Szegedi Lénárt szövege (1674 : 545. L): nem
ragaszkodik az eredetinek strófaszerkezetéhez, de azért híven tol
mácsolja gondolatait; kettős sorai könnyen perdülnek, igéi nem
1

Kájoni: Cantionale Catholicum, 1676. 729. 1.
Kájoni János énekeskönyve és forrásai. Kolozsvár, 1914.
Közzétettem Gyöngyösön, 1914-ben. Sajnos, a Gyöngyösi Kalendárium
ban jelenvén meg, részletes jegyzeteket nem lehetett adnom hozzá.
* Cantus Catholici autoritate Franc. Leonardi Szegedi, Cassoviae, 1674.
— Szólt az énekeskönyvről — énekeinek jórészét közzé is téve — Bogisich Mihály
(Ertek, a nyelv és széptud. köréből XIII. 9.). Az idézett énekgyűjtemény 536. 1.'
6
A Jézus szívét szerető szívek ájtatosságára kiábráztatott könyvecske,
Posom, 1642 : 217.1. — Gyöngy. Toldalék, 1914 : 15.1. — Kisdi: Cantus Catholici
1651 : 252. 1. — Kájoni i. m. : 689. 1. — Szelepcsényi: Cant. Cath. 1703 : 250. 1.
2

3

A MAGYAR REFORMÁCZIÓ ÉS ANTIREFORMACZIÓ TEMETÉSI ÉNEKEI

19

a régi elbeszélő múlt formákat törik. Megvan Hajnalnál Carthusiai
sz. Domokos hymnusánák x fordítása is; az aránylag sikerült, rit
mikus átültetés onnan került énekeskönyveinkbe. Versszakjainak
sajátos lüktetést ad a negyedik sor ráütő ríme. Ugyancsak Hajnal
nál van meg először Szt. Demjén hymnusa2 is: a hely leírása
szinte az eredeti latin szöveg leírásánál is kedvesebb, olyan, mint
a népmese tündér városa, de a hol fejtegetést ad, ott nehézkes.
Az Est messor cognomento mors3 kezdetű latin versnek három
magyar szövege akad kezünkbe: Kájoni és Szegedi egyik szövege,
ha nem is egyezik teljesen, de híven követi az eredetit; a protestáns
szöveg szabadabb: a versszakokat felbontja, de a régiás képhalmozá
sokat elhagyja, és így elmarad mögötte. Sikerültebb átdolgozás, szinte
újraköltés Szegedi másik változata és Kájoni szövege: lm látod az
halála Csak a kezdő kép közös bennök, egyébként szabad hirdetői
a halál hatalmának. Új fordításban közli a túróczi jezsuita rendház
gyűjteménye5 a Jesu deus fiens homo és a Mandemus istud éneket:
mind a kettő szabadabb fordítás, mint a régi protestáns gyűjte
ményeké, a második könnyedebb, dallamosabb is. A Horrenda mors,
tremenda mors6 könnyed, de túlságosan terjengős fordítása Nyéki
Vörös kötetéből került a katholikus gyűjteményekbe. Ugyanez a
terjengősség hibája a Quid, quid est aeternitas Szegedynél lévő
fordításának: a húsz versszak huszonötté nő; nem különülnek el
a versszakok; egymásba folynak, s a fordító küzd a kifejezéssel. Össze
vont fordítás viszont a Dicam quid sit orbis, de ebből hiányzik
a ritmus. A szabad, de ügyetlen tolmácsolásnak példája az Eheu,
quid homines (Szelepcsényi, 1703: 354.1.), mely jóformán egy mon
datot sem fordít pontosan, csak nagyjában — toldva, rövidítve —
foglalja nehézkes versekbe a latin vers tartalmát.
Nyéki Vörös Mátyás nemcsak e fordításoknak volt közvetítője:
gyűjteményének a négy utolsó dologról szóló részéből került át Kájonihoz a Szegény gyarló ember és az Igazságszerető, te tudós... kezdetű
ének: mind a kettőben megvannak Nyéki Vörös érdemei: ritmusos ver
sei, szókészletének meglepő gazdagsága, de — különösen az elsőben — |
hibái is: hosszadalmassága, szófecsérlése, terpedtsége is. Sokszor a
mythologiai és történeti tudás csillogtatása teszi nehézkessé versét:
vannak lapjai, melyeken csak rímelő névcsoportok teszik a verseket.
A klasszikus mythologia a katholikus énekeskönyv néhány darabját
már magában is viszássá tudja tenni: így járt a Kisdi-énekeskönyv
pokolleírása 7 (Nyíljék meg pokol kapuja) ; a sok halmozás (kínoké,
1
Hajnal i. m. 1642 : 201. 1. — Kisdi, 1651 : 230. 1. — Kájoni, 1675 :
739. 1. — Szelepcsényi, 1703 : 207. 1.
2
Hajnal, 1642 : 173. 1. — Kisdi, 1651 : 225. 1. —Kájoni, 1675 : 734. 1.
— Szelepcsényi, 1703 : 229. 1.
3
Kájoni, 1675 : 720. 1. - Szegedi L. 1674 : 225. 1.
* Kájoni, 1719 : 561. 1. — Szegedi L. 1674 : 223. 1.
8
Cantionale et Passionale Hungaricum. Msc. 73. és 80. 1.
6
Kisdi, 1651 : 235. 1. — Kájoni, 1676 : 692. — Szelepcsényi, 1703 : 234.
« Kisdi, 1651 : 238. Szelepcsényi, 1703: 236. 1.
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bűnöké, szemrehányásoké) is rontja, annál inkább, mert csupán fel
sorolás, nem megjelenítés, mint a Gazdag siralma, mejyet helyébe
Kájoni iktatott.
Kájoni gyűjteményének énekei — mint Jénáki fáradságos össze
állítása mutatja — jórészt protestáns forrásból valók, az Ujfalvi-féle
Halottas énekekből A katholikus gyűjtő keveset változtat rajtok,
csak ott, a hol a vallási szempont megkövetelte, mint teszem, a mikor
a búcsuzóének czímét: vallástétel, megváltoztatja,1 vagy az ele veelhatározás elvét más mondással pótolja. Sokhelyt elhagyja a hitval
lásával ellenkező versszakot, de megteszi ezt ok nélkül is, sőt a
kifejezés kedvéért is változtat: egy-egy kötőszót mással cserél fel,
a határozós szerkezetet tárgyassal pótolja, ige helyébe igei szerkezetet
tesz stb. Sokkalta önállóbb Szegedi Lénárt gyűjteménye: már a
fordításoknál is láttuk, hogy nem veszi át őket, hanem újra lefordítja
— halottas énekei is újak. Szembetűnő könnyedség, kifejezésben való
készség, ügyes rövidség jellemzi legtöbb énekét. Egyik-másik — mint
a Kis ártatlan, Ah kegyetlen — a legjobbak közé emelkedik. Kájoninál kevés az új ének,, kevés érdemel figyelmet is. A verselés szempont
jából említendő az Életadó halál ura, Pályafutásomnak
végén és
E mostani végórámra kezdetű ének: négy nyolczas sorát a harmadik
után beillesztett négy ötös sor teszi változatossá. Rímelhelyezése is
csattanós, és úgy látszik, a három egy verselőnek készítménye. Ez a
verselés nem stílszerűtlen módja a jajongásnak; rövidebb sorai a köz
bevetett fölkiáltások és megszólítások halmozására alkalmasak. Összetartozónak látszik az 0 keserves jajszó és Harcz ember élete; a
refrénjükben kifejezésre jutó alapgondolat (Oh fájdalom, viadalom;
halál ellen nincs oltalom) közös bennök, de az utóbbi erőteljesebb.
Dallamos ének a Gyarló világ ; ritmusa az Oh ki még élsz énekével
azonos, de a kemény korholás tolmácsolása sikerültebb, mint a máso
dikban a sajnálkozás szava: amott természetesen csoportosulnak a föl
sorolt vétkek és büntetéseik gondolatritmussá, emitt csak a szomorú
ság egy-egy sora kapja meg az olvasót. Az eredeti verseknek érdeme
a hasonlatoknak tágabb, szabadabb köre, változatos, népies kifejezése.
A megnevezett versszerzők száma kicsiny: Fráter Ferencz (Kájoni,
1676 :673.1.) írta az Ily nagy útra indul kezdetű verset, a halálról
és következményeiről való dallamtalan elmélkedést; Kodor Péter verse
(Kájoni i, 664. 1.) sem sikerültebb, Kornis Zsigmondét
(Kájoni1,
656. 1.) is nehézkessé teszi a tanító hang. Ügyesebb a Kelj fel
bűneidből (Kájoni'0, 572. 1.), mely a halál erejét példázza, és a
Keresztfán kínvallott (Kájoni1, 654.1.) kezdetű éneknek sokhetyt
megható, emelkedett fohásza. A dallamosabb versek közé tartozik
— közös szerzőre is vall — az Emlékezem én Uraim és Jaj mely
hamar múlik (Kájoni3, 551. és 553.1.): itt-ott meglepően hangulatos
sorokat olvasunk bennök. A gazdag keserves jaja a Philibertus látomá
sában lévő panaszkodást juttatja emlékezetünkbe, ha a Mely keserves
1

Christusnak hívei . . .
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legyen kezdetű éneket olvassuk, mely a Mihály Farkas-kéziratx ügye
sebb terméke; két másik éneke (42. és 124. 1.) a világ vitézkedéséről
viszont Toroskai2 versével kapcsolható össze: de azért három típus
van előttünk: az egyik (Allhatatlanságát ez világi) búcsúztatóvá
fejlődött, a másik (Ez világot lásd) elég sikerült rámutatás a mulan
dóságra, Toroskai verse a jövő sorsra irányítja a hívek tekintetét.
A katholikus gyűjtemények a század második felében jelennek
meg, három a harmadik negyed elején: az egyes gyűjtemények
termékei nem is változnak meg, ha egyikből a másikba jutnak,
— csak Szegedié áll külön helyen a maga eredetibb készletével.
Annál érdekesebb, hogy Illyés István, a ki a század utolsó katholikus
énekgyűjteményét állítja össze,3 pontosan átjavítja a gyűjtést. Veze
tője Kájoni kötete volt, de Újfalvi énekeskönyvét is felhasználta:
így aztán átvesz olyan éneket is, mely Kájoninál nincs meg, néhol
pedig változtatott szövegét Ujfalviéval pótolja. Az Ember emlé
kezzél a szomorú halálról kezdetű éneknek mind a két szövege
kezében volt: a második versszakban átveszi és folytatja Kájoni
változtatását, de az ötödikben viszont a régi szöveghez tér vissza,
így Illyés szövegének nemcsak katholikus szempontból van meg a
jelentősége: változtatásai már nemcsak theologiaiak — néhol a
protestáns gondolat is benne maradt — a szépségre is tekintettel van.
Elsősorban sokat rövidít: Siderius verséből pl. a megszokott hason
latokat egyszerűen elhagyja, a Pályafutásomnak végén kezdetűben
okosan egyszerűsít; másutt az érthetőséget emeli, mint teszem, amikor
a Christus Jézusnak vérével czí műnek beszélő személyei közt lévő
zavart megszűnteti, vagy a Környülvettek párbeszédét teszi világossá.
A rím kedvéért is módosít: csengőbb igét, pontosabban csendülő
szót cserélgetve a kevésbbe alkalmasnak a helyébe. A psalmusokon
kívül Nyéki Vörös gyűjteménye is adott halottas énekeihez néhányat;
a Dúsgazdag panaszát is átveszi Kájonitól, csakhogy némi kiha
gyással. Mindössze öt énekének forrása nem világos, de ha ezek
Illyés szerzeményei, igazolják nem csekély hivatottsagat. Kötete,
mely a protestáns és katholikus gyűjtemények java termését nyújtja,
alkalmas reá, hogy a temetési ének fejlődéséről egyet-mást meg
állapítsunk: a fejlődés kezdete és vége között tárgy és motívum
szempontjából alig van különbség, csak a divatossá válás ad a halott
beszédének ebből a szempontból jelentőséget. Határozottabb haladást
látunk a kifejezés terén; a XVII. században, különösen a végén
gazdagodást, könnyebbséget veszünk észre, de a legrégibb énekek
nek viszont régies rövidségük, tömörségük ad hangulatosságot.
Maga a készlet a katholikus gyűjteményekben a középkori latin
verseknek, Ácsnál a német halottas énekeknek fordításaival újult meg.
ALSZEGHY ZSOLT.
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