
A XVI. SZÁZADI MAGYAR HISTÓRIÁS ÉNEKEK 
ÉS ZENÉJÜK. 
(Első közlemény.) 

A magyar művelődés történetében a XVI. század a leg
hatalmasabb és legmélyrehatóbb fordulatok egyikét jelenti. 
Ugyanakkor, midőn a magyarság kezébő] lassan, de biztosan 
kisiklik a politikai önrendelkezés joga s alig eszmélő akara
tának e téren nyilván nem tud többé érvényt szerezni,1 amikor 
a nemzet legelkeseredettebb élet-hal álharcát vívja, s Európában 
való elhelyezkedése alapjában problematikussá válik : ez a 
serdülő korába jutott fiatal műveltség a maga rejtélyes és viharos 
életének egyik legmagasabbra lendülő hullámhegyére érkezik. 
Ne csak Balassi lírájára és Tinódi zenéjére, Bornemisza EleMrá-
jára vagy Heltai meséire, Gryergyai Argirus&va, vagy a vizsolyi 
bibliára gondoljunk; ne csak a sárvárujszigeti nyomdára és a 
nagyszombati iskolára, az erdélyi politika európai perspektí
váira s a felvidéki képzőművészet reménykedő szárnypróbálgatá
saira: hanem általában a politikai állásfoglalásnak, az idegen 
invázió elleni védekezésnek, a vallásos érdeklődésnek, az álta
lános kérdések iránt való fogékonyságnak arra a rendkívüli 
erejére, amelyet a század hetvenes-nyolcvanas éveiig szinte 
évtizedről-évtizedre fokozódó mértékben láthatunk; arra a 
beolvasztó, feldolgozó készségre, mely idegen műveltségek haj
tásait is ösztönös bátorsággal plántálja át hazai földbe, hogy 
beoltsa vélük az autochton művelődés fiatalon viruló törzsét. 
A XVI. század magyar közműveltségének van egy olyan ténye
zője, mely ilyen egyetemes méretekben, ilyen széleskörű hatás
sal jóformán ismeretlen a régi («személytelenebb») magyar 
szellem birodalmában •— ez az új tényező a maga képességeit 
Öntudatosan felismerő és kifejtő egyéniség. Mondhatnók, hogy 
ezt a szót, ezt a hangot : én — a XVI. század iktatta be az 
öntudatos magyar művelődés történetébe. Hozzájárult-e a huma
nizmusnak az a keletre vetődött hulláma, mely a XV. század 
utolsó harmadában Magyarországon felvillan, hozzájárult-e a 

1 L. Szekfü Gyula idevágó fejezeteit, Hóman-Szekfű, Magyar történet, 
IV. k. (1929). 
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renaissance nyugati árama, esetleg a reformáció nagy európai 
földindulása : nem tudjuk. De való, hogy ez az új és sajátos, 
önmagára eszmélő, szabad egyéniség az; melynek nyomait 
lépten-nyomou ott találjak a XVI. század magyar történeté
ben ; ő az, aki a végvárakban személyes bátorságával veri 
vissza a törökök támadását, ö az, aki nyomdát alapít, aki 
Melanchthon körével levelez, aki hitvitákat provokál, államjogi 
tervezetet dolgoz ki, virágénekkel botránkoztatja a prédiká
torokat, új felekezetek ügyében harcol : térít vagy visszatérít, 
históriát ír, krónikát énekel, tanít és persziflál, később fel
kelést szervez és trónt döntöget; a XVI. század magyarja, 
kire — mint minden korszak magyar vezető szellemeire — az 
a nagy feladat hárul, hogy a régi magyart az új európaival 
egyetlen, új értelmű egységben, egy új magyar műveltség 
kiépítésében foglalja össze. 

Ez az új, öntudatos egyéniség természetesen ott hagyja 
a maga jellegzetes nyomait a magyar zene területén is. Hiszen 
épen a XVI. század az a korszak, melyben a magyar műzenei 
műveltség — tehát személyes, individuális jellegű zenei kezde
ményezés — első határozott emlékeivel találkozunk. Tinódi 
és a Hofgreff-gyűjtemény melódiái, ha népi gyökerekből sar
jadtak is, kétségkívül nem népi s talán sokszor még csak nem 
is népies kompozíciók (ezt dallamszerkezetük, tagolásuk sajátos, 
sokszor stereotip kiterveltsége, a régi magyar népi dallam
világtól való távolsága bizonyítja), hanem felismerhetően egyes 
emberek művei, énekszerzőké, kik több-kevesebb zenei képzettség 
birtokában «nótáikat is csak ők maguk gondolák» s jórészt 
maguk is adták elő. Es épen velük kapcsolatban, most hirtelen 
feltűnik az előadás problémája is. A népi műveltség világában az 
előadás sohasem vitás, problematikus dolog, ott a műalkotás és 
annak életrekeltése, megmutatása között soha sincs akkora távol
ság, mint a városi műveltségben, mert hiszen ami él, mindenki 
száján él; legfeljebb arról lehet szó, hogy vannak jó énekesek, 
jó mesélők stb., akik jobban, teljesebben tudják magát a dalt 
vagy a mesét. Maga a közös vagy közösen elfogadott termés 
azonban előadásában is közös tulajdon, hiszen épen azért egye
temes, mert mindenki tudja, mindenki elmondhatja, elénekel
heti ; a XIX. századi cigányzene például épen azért vált a 
magyar népi termés egy újabb, félig városi részének nép
szerűsítőjévé, mert az egyetemes népi dallamvilágnak csak 
egy felületesebb rétegébe, a sajátos módon előadhalóba kap
csolódott bele. A XVI. század azonban a régi, kétségkívül 
osztatlanabbul népi műveltséggel szemben új jelenséget hoz: 
az egyéni termés és az egyéni előadás fontosságának felfede
zését. Az a társadalom, mely már tudja, hogy van jó és rossz 
hegedős, melynek felötlik, hogy a muzsikus «az ő hegedőjét 
főhajtván rángatja», s hogy valamelyiköknél «jobb nincs az 
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rácz módban», mely megrója, ha az énekmondó zenész «véti 
ő nótáját, vonszja az fáját» (Tinódi), melynek számára a 
hangszeres együttest «csoda mely szép gyönyörűség hallgatni» 
(Zrinyi György), mely már méltányolja az «ars canendi»-t 
(Tinódi nemeslevele) s nemcsak azért kínálja borral a hegedőst, 
hogy «hadd üsse el az rozsdát az torkáról», hanem valóban 
«nem felejti hegedősét, lantosát» (Ilosvai), mert a «szép, hangos 
szavú éneklés» (Zrinyi György) neki is ideálja, — mely már 
megszabja, hogy «az lant szó szépön zöngedözzön», de «ne 
ordítson», s melyet felháborít, ha a mulató társaság zajától 
«énököt, sem lant szót nem hallhatsz» (Tolnai Bálint) : már 
tudatában van, mit jelent énekelni, muzsikálni, előadni — s mit 
jelent figyelni az előadásra. 

Másrészt ép az énekes-zenés előadásnak ez a felbontat
lanul szoros egysége a mondanivalóval, a szöveggel, figyel
meztet rá, hogy előadó és hallgatóság i t t még egyaránt közel 
vannak az egyetemes népi gondolatvilághoz; ahhoz a műveltség
hez, mely még nem ismer olvasott, csak énekelt verset, s ha 
már meg is szerzi a nyomtatott széphistóriákat, azokat első
sorban mégis énekes formában fogadja el, mint még Gvadányi 
hölgyközönsége a Rontó Pál idején, tehát harmadfélszázaddal 
később. Az egyes ember élete mögött és mélyén még felismer
hető a sok ember közös életének hullámverése.. Talán ez a 
mély,, átfogó, félig még népi közösség magyarázza, hogy a 
magyarság oly példátlan erővel tudja e korban megragadni és 
megmintázni mindazt, ami lelkében elmúlhatatlan ; hogy rátalál 
a maga «végső» hangjára s hogy ép ezekben a lázas évtize
dekben, melyekben «szüneti nincsen az nagy csatázásnak, 
átállásnak és leshányásnak»1 — melyek szakadatlan, tragikus 
példáit hömpölygetik az emberi erőfeszítések és emberi sorsok 
hiú esendőségének és ingatagságának — a mulandóság ily 
nagy diadala közepett, pusztulás és újjászületés e viharában 
megveti alapját mindannak, ami önnön lelke leghívebb tükrö
zésében maradandó és halhatatlan. 

2. 
Népballadák és széphistóriák, általában népköltészet és 

nyomtatott népies irodalom bonyolult viszonyáról szólva, Király 
György kifejti egyik tanulmányában, hogy népkönyvek és 
egyéb nyomtatványok hatása a népre mindig csak minimális 
lehet ; 2 hasonló szellemben bizonyítgatja újabban Honti János, 
hogy a legismertebb «kettős hagyomány» (vagyis egykorú fel
jegyzésű széphistória-tipus és újabban feljegyzett népi ballada-

i Musztafa pasa írása 1570-böl (1. Akad. Ért. 1908. 331. [Takáts S.]). 
a Nyugat 1924. 1. sz. 58. (Kádár Kata balladája.) ' 
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forma) esetében is a népi szájhagyomány prioritása a való
színűbb.1 A népi tradíció rendkívüli erejének felmutatása 
mellett azonban sokasem szabad megfeledkeznünk egy eddig 
csak ritkán figyelembevett körülményről: lehetséges, hogy a 
népköltészetet aránylag ritkán éri «irodalmi» befolyás (bár ezt 
például az Argirus esetében nehezen vitathatnók), de a régi 
nemzeti-népi műveltség világában, ha talán kevesen is olvas
nak, annál többen énekelnek ; s a XVI. század Magyarországában 
még nincs éles határ népi és úri hagyomány, paraszti és nemesi 
előadás között. Az énekes előadás nemcsak közös (népi) gyökerek
ből ered, de közös hagyományt is teremt s Önkéntelenül lebontja 
a társadalmi osztályok válaszfalait — legalább is számos 
vonatkozásban. Ez az énekes előadás pedig kétségkívül a 
korszak irodalmának egyik legfontosabb sajátossága ; hatását, 
jelentőségét jóformán alig tudjuk felmérni.2 Gondoljuk el, mit 
jelent, hogy egy hosszú epikus szöveget énekes formában 
adnak elő, esetleg rögtönzött dallamvariánsokkal, esetleg hang
szeres kísérettel ; akár recitáló, akár ariózus énekre gondolunk, 
el kell ismernünk, hogy a szöveg kizárólagos uralmáról szó 
sem lehet — s akár maga a komponista, akár valamelyik 
vándor tanítványa adja elő az éneket, melynek dallamát így 
halljuk először (hogy a vers-szerző egyúttal előadó is, az Tinódi, 
Ilosvai, Enyedi György, Moldovai Mihály stb. esetében bizo
nyosnak látszik) : kétségtelen, hogy a hallgató figyelme jelen
tékeny részben az éneknek s a melódiának fog szólani. A szó 
értelméről észrevétlenül átsiklik a hangsúly az ének aíFectusaira. 
Tegyük hozzá, hogy az ének- és dallamszerző legtöbbször 
ugyanegy személy, s. a szöveg ritmikus megmintázásában 
határozott dallamformát követ: nyilvánvalóvá lesz, hogy a 
históriás ének koncipiálásában, életrekeltésében (előadásában) 
és terjesztésében a dallamnak, az éneklésnek uralkodó fontos
ságú szerep jut. A szokatlan strófa-alakzatok alapja valamely 
szokatlan dallamforma — ez az eset a korszak legnagyobb léleg
zetű dallamánál, Farkas András 1538-ban í r t Oom'cójának 
melódiájánál is ; a szótagszámbeli ingadozások a dallam rugal
masságából erednek, s a ritmikus tagolás csak a melódia 
figyelembevételével válik teljesen érthetővé, hiszen elképzelhető, 

1 A Szilágyi és Hajmási monda szövegtörténete. IK. 1930. 
2 L. Tinódi zenéje c. dolgozatom (1929) 5. lapján az idevágó irodalom

történeti álláspontot, hozzá Thaly, Századok 1871. 31.: cdsmeretes tény a 
XVI., sÖt részben még a XVII-ik század magyar históriás-énekszerzöiröl is, 
hogy ők — Tinóditól egész b. Liszti Lászlóig — müveiknek csupán külső, 
versezeti alakjában s illetőleg a hegedősök még azok dallamaiban keresték, 
koruk ízléséhez képest, a poézist, — nem pedig a költői alakításban, beren
dezésben és előadásban» és Szilády, RMKT. III. XXXV.: «azt lehetne 
hinni, hogy ezt a hatást nem ezeknek a szövegeknek, hanem csak dalla
muknak kell tulajdonítani...» 
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nogy az olvasásban emígy ritmizált sor a valóságban amúgy 
ritmizálandó, még ha szótagszáma véletlenül meg is egyezik egy 
másfajta sorritmus szótagszámával (11-es sortípusok!). Az énekelt 
vers tehát lényegében más törvényeket követ, mint az írot t 
szöveg; a zenei előadás helyettesíti a jó rímelést és a gondos 
sorméretet, söt helyettesítheti — bizonyos körülmények között — 
a szöveg költői lendületét és művészi koncepcióját is. A históriás 
énekből —akár egykorú események hiradó króm kaja, akár morali
záló példázat vagy verses novella volt — mikor előadták, szinte 
egészen más valami lett, mint amit leírtak belőle ; a dallam 
s az élő előadás közvetlen inspirációja nem külső járuléka, 
hanem belső újjáteremtő] e volt a költeménynek. Épezért nem is 
csodálhatjuk, ha az epikus énekmondásnak oly mély és mara
dandó nyomai maradtak a magyarság életében, hogy hatása 
olyan intenzív, visszhangja oly általános volt. Az énekes elő
adás a nemzet legmélyebb népi gyökereiből eredt, ősi hajla
maival találkozott; kétségkívül innen páratlan népszerűsége, 
egyetemes elterjedése, tradíciójának szívóssága is. Hiszen a ver
bunkos megjelenéséig nem volt magyar műzenei áramlat, mely 
egyetemességben, a nemzet minden rétegére kiterjedő hatás
ban a históriás éneket megközelítette volna. Azt mondhatnók, 
a históriás ének kialakításában jóformán az egész nemzet 
résztvett; s hogy az énekes epika tradícióját mily szívós emlé» 
kezettel s mennyire osztatlanul megőrizte a magyarság, arra 
nézve elég a XVIII . század kótás ponyvanyomtatványaira, a» 
(xvadányi-féle Rontó Pál (1793) énekes kedvű hölgyközön
ségére, vagy a históriás énekmondás némely közvetlen, bár 
csökevényes népi maradványára,1 a falu ma is jól ismert 
aktuális, vásári dalaira utalnunk — nem is szólva a nép
balladákról. S ha a XVII. századi Tályai Pál Miksa császár 
vadászatának leírását azért fordítja versben, hogy azt a magyar 
nép szokott módon (de more solito) énekelhesse : 2 ezzel csak a 
«szép nótákval énÖklés»-nek (Tinódi) abba a régi hagyományába 
kapcsolódik, mely a verses elbeszélést nem tudja ének, «Hun-
garum modulamen» (Enyedi: Oisquardus), nélkül elképzelni. 

Ugyanezt látjuk a vallásos éneklés terén ; abban a hatal
mas érverésű, elementáris sodrú életben, melyet a XVI. század-
magyar kultúrája jelent, még nincsenek éles, elvi határok az 
élet különböző elemi megnyilatkozásai, egyházi és világi, vallá
sos és profán régió között, s az ének mindkettőnek természetes 
kifejező formája, a teljes ember teljes létét átható, külön ágakba 
el nem rekeszthető életnyilvánulás. Ha az új népénekek beve
zetését megszorító 1560-iki nagyszombati zsinat elpanaszolja, 

1 L. például Ethnogr. 1926. 92. és Kiss Lajos : Eégi népdalok Hód
mezővásárhelyről (1927.) 69. sz. 2 Dézsi Lajos, Magyar tört. tárgyú szépirodalom (1927) 11. 1. 

Irodalomtörténeti Közlemények. XLI. 19 
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hogy az új énekek által a jámbor indulatú magyar népet sok
helyütt kegyesség színe alatt tévelygésbe sodorják,1 vagy ha 
Haszár Grál, (1574.-iki énekeskönyvének előszavában), kikel azok 
ellen, akik «az Istennek szent dicséretit» korcsmán, virágénekek 
között éneklik: ezzel egyaránt bizonyítják, hogy a vallásos 
éneklés époly elmaradhatatlan kísérője a XVI. századi magyar 
mindennapi életének, mint a világi dal; hogy tehát propa
ganda-eszköz épúgy válhatik belőle, mint profán szórakozás. 

De hogyan éltek ezek a dallamok a valóságban ? Mint
hogy hosszú epikus szövegeknek ugyanegy ismétlődő (strófikus) 
dallamra való leénekléséről van szó, legtermészetesebb a nép
balladákkal való egybevetés. I t t , mint Kodály egyik közlésé
ből2 tudjuk, a dallam strófáról-strófára változik, alakul, orna-
menst cserél, ritmust módosít; a főmelódia szinte csak alap
rajz, melyet a pillanatnyi improvizáció — vagy talán vala
mely ismeretlen hagyomány reflexe — a legváltozatosabban 
színez és hajlít, fejleszt, kibont vagy redukál. Ha a XVI. 
század fennmaradt históriás dallamemlékeit egybevetjük szöve
geikkel, lehetetlen fel nem ismernünk, hogy ezek a melódiák 
jórészt valóban inkább melodikus alaprajzok, mint «kivitelük
ben» szigorúan körvonalozott kompozíciók. Helyesebben két 
világosan elkülönülő csoportra oszlanak, melyek életrekeltésük 
elvében nyilvánvalóan különbözők: olyan dallamokra, melyek 
szövegükkel szoros összeköttetésben állanak, melodikus ductu-
sukban véglegesen kidolgozottak, sokszor mesteri biztonsággal 
és invencióval megkomponáltak s kétségkívül ariosus-concen-
tualis, a melódiát előtérbe állító előadásra számítanak — ide
tartozik a Tinódi-melódiák3 túlnyomó s a Hofgreff-gyűjtemény 
melódiáinak kisebb része; és olyan dallamokra, melyek szöve
gükkel laza kapcsolatban állanak, arra talán utólag nyertek 
alkalmazást, felépítésükben vázlatosak, szinte improvizáció-
szerűek s valószínűleg szabad, accentualisan recitáló, részletei
ben ingadozó előadásra utalnak — idetartozik a Tinódi-melódiák 
csekély s a Hofgreff-féle dallamok nagyobb része. A «kidol
gozott» melódiák legfőbb építkezési elve — így a legtöbb Tinódi
dallamban és a Hofgreff-gyűjtemény három legmesteribb meló
diájában: Csükei Illyés és AMiátyéJnoz 1542, Kákonyi Asveruséhoz 
1544 és egyik Névtelen Eleázár]éhoz 1546 — az egyenlő nagy
ságú tagok szimmetrikus-melodikus kiegyensúlyozása. Való
színű, hogy a «vázlat»-dallamokat is hasonlóvá alakította az élő 

i L. Péterfy, Sacra concilia 1792. IL 93. RMKT. I. (1921) 417. ]. 8 Kelemen Kömives balladája, Zenei Szemle XI. (1926) 2. sz. Hogy a 
strófikus variálásnak ez az elve az ázsiai népzenékben is ismeretes, arra 
nézve 1. A. Zatajevics : 1000 Pjeszen Kirgizszkavo Naroda, Orenburg 1925. 
638. sz. — A variációs suite alapjairól a székely népi tánczenében 1. Erd. 
Múz. 1909. 328. (Seprődi János : A székely táncokról.) 

3 L. Tinódi zenéje c. dolgozatom (1929) 6—7. 1. 
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előadás. De vessünk egy pillantást a Hofgreff-gyűjtemény 
jellegzetes dallamaira ; nyomban felötlik két sajátosságuk : a 
hangrepeticiók nagy szerepe a melódiában s a dallam és szöveg 
szótagszámának divergentiája. Dézsi András Zm'íójának (1549) 
és egy Névtelen Babilóniabeli Bél és sárkányának (1550 k.) 
például egyetlen sora sem egyezik a megfelelő dallamsor szótag
számával : bol szótagreductiót, illetőleg bangszaporítást, hol 
hangkötést vagy hangreductiót, illetőleg szótagszaporítást kivan
nak.1 A «hangkettözés» e sajátságos követelménye nem kolozsvári 
nyomdai unikum : Gálszécsi István (1536) épúgy ismeri, mint 
Náray György (1695),2 vagy külföldön az 1584-ben kiadott 
Ulenberg-Psalterium.8 A magyar anyagból még számos példával 
illusztrálhatnék a dallamnak, mint «alaprajz»-nak ilyen gyakor
latát : így felhozhatnók, hogy a «Mikor Sénakerib» kezdetű ének 
«redetileg metrikus dallamára utaló szövegek metrikus jellegüket 
többnyire elvesztették, hogy a «Trója nótájá»-ra utaló szövegek 
11 és 13 szótagszám közt váltakoznak stb. Tinódinál az ilyesmi 
csak kivételesen, elenyészően csekélyszámú esetben fordul elő 
(pld. az Udvarbíráh 1. strófájának kezdősorában); az ő dallamai 
nyilván sokkal megfogalmazottabbak, végleges, zárt koncep
ciók, míg a Hofgreff-dallamok — a~ nyilvánvalóan pongyolább 
feljegyzés félszegségein keresztül — lazább, esetleges szerke
zeteknek látszanak, dallamvázlatoknak, melyek szabad parlando-
előadásra, szabad szövegkezelésre, félig-meddig improvizált 
interpretációs módra számítanak, és talán jórészt colorait, 
«ifrázatos előadásra is — ahogyan a Hofgreff-gyűjtemény máig 
élő dallamát, melyet a kiadvány egy Névtelen Eleázár papja 
(1546) és Sztárai Mihály Holofernes és Juditja, (1552) élén 
közöl, s melyet a nép napjainkig a XVII. századi Cantus 
Catholicib&n. reá alkalmazott szöveggel énekel: «Imádlak tégedet, 
láthatatlan Istenség» — ma is gazdagon colorait formában 
hallhatjuk a parasztság között. Nem véletlen, hogy dallamok 
cserélgetésére, applikálására, idegen nótákra való utalásra elő
ször a Hofgreff-gyűjtemény mutat példát ; annak a mindjobban 
elharapózó — s a XVI. század második felében jóformán álta
lánosan uralkodó — szokásnak, hogy új szövegeket népszerű 
dallamokra való applikálás révén terjesztenek, kétségkívül i t t 
láthatjuk első jellegzetes példáit. Ez egyúttal azt is jelenti, 

1 Hasonló probléma merül fel a Kákonyi Asverus&hoz (1544), ill. 
Sztárai Igaz keresztyénéihez (1549) mellékelt Hofgreff-gyüjteménybeli dal
lamnál. 

2 L. Kodály Zoltán : Ärgirus nótája (1921.) JL1.—12. 3 «.. . als dann muss man am gelegenen ort zwo syllaben vn ter eine 
noten zwingen . . . vnd muss dieselbe note aida gebrochen werden». Meister, 
Das Jcath. deutsche Kirchenlied I. (1862) 92.1, — Hofgreif gyanítható német 
nyomdai iskolázottságáról 1. Gulyás Pál : A könyvnyomtatás Magyarországon 
u XV. és XVI. században (1929) 79. 1. 

19* 



SZABOLCSI BENCE 

hogy a dallam szöveghezkötöttsége és «tulajdonjoga» meg
szűnt ; egyszerre vagy lassanként szárnyra kap, mindenkié lesz, 
minden rokonszabású szöveg birtokba veheti, s így a nótajelzések 
gyakorlata nemcsak az ismerős gondolatra való apellálást, de az 
általánosan elfogadott témakörbe, egyetemes irányzatba, közös 
ízlésbe való belekapcsolódást, meglévő, mindenkihez szóló for
mák kultuszát jelenti. Ilyenmódon a XVI. század népies irány
zatának egyik legfőbb jellemzője, s nem véletlen, hogy gyakor
lata csak a XVII. században kezd halaványulni. 

Maga ez a XVI. századi énekes forma-arzenál azonban 
távolról sem egyoldalú vagy népieskedön exclusiv. Ellen
kezőleg: annyira tárva-nyitva áll a legkülönbözőbb impulzu
soknak, újdonságoknak, kezdeményezéseknek, hogy a XVIII . 
század végéig nincs magyar irodalmi áramlat, mely sokgyökerű-
ségben s egyúttal törzsökös összefoglaló erőben vele vetélkedhet
nék. Mint látni fogjuk, a históriás ének irodalma egy évszázad 
alatt közel 40 forma típust vet felszínre ;x formákat, melyek 
túlnyomórészt ismeretlenek a megelőző korszak irodalmában, 
melyeket a XVI. század önálló értelemben mintáz meg, s 
melyek a XVII. században — ha tisztán az epikára gondo
lunk s a lírát nem vess*zük figyelembe — egyes tagjaikban 
differenciálódnak és kifinomulnak ugyan, de számszerint, a 
teljes formakészlet szempontjából, redukálódnak és vissza
szorulnak. Elég, ha i t t csak néhány jellegzetesebb forma
típusra utalunk : a kétszer 4 - j - 2 = 6 szótagból Összerakódó 
12-es sorfaj, későbbi korszakok szemében a század legjelleg
zetesebb versformája — mint az alább közlendő táblázatos 
összeállításból látni fogjuk — igen népszerű, de nem leg
gyakoribb típusa a históriás ének irodalmának ; a tizenegyes 
sor (4—4—3), melyet a korszak uralkodó versalakjának nevez
hetünk, mert a XVI. századi históriás ének nyilván ezt a 
típust kedvelte legjobban — s tudta vagy szerette legjobban 
énekelni (Tinódi legállandóbb verstípusa s a század két legtöbb
ször idézett históriás énekének : Görcsöni Mátyásának és Ilosvai 
Nagy Sándoranak [?] formája); a «pentapodák»-nak az a saját
ságos családja, melynek kultusza az egész XVI—XVII. száza
don végigvonul, s mely eredetében talán szláv eredetű, de 
Magyarországon egészen önálló «nemzetségrendet» sarjasztott ;2 

a Balassi-strófa, melyet az epikus irodalom is átvett, s mely
nek eredetét vagy legalább inspirálóját valószínűleg XVI. 

1 Péczely Lászlónak e dolgozat elkészülte után megjelent tanulmánya 
(A XVI. századi énekköltés formái, Keszthelyi premontrei reálgimn. ért. 1931), 
vallásos-lírikus szövegek és ritmikai alosztályok bevonásával, 58 versformát 
különböztet meg a korszak formakincsében ; ugyanő a ritmusnak szélesebb 
kereteken belül való kötetlenségében látja az énekben fogant XVI. századi 
magyar verselés legfeltűnőbb jellegzetességét. 

* L. Tinódi zenéje (1929) 10—12. 
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századi francia strófa-alakzatok között kell keresnünk ;* két
féle tagozasd 13-as sorok ( 3 X 4 - f - l és 6-{- 7), 14-es sorfaj 
( 3 X 4 - J - 2 ) , 12-es és 13-as, i l -es és 13-as sorok kombinációja, 
a sapphicus, középkori és humanista áramlatoknak ez a saját
ságos «nyugatos» lecsapódása, a középkori latin hymnusfor-
mából eredő 10-es típus (3 — 1—3 — 2—-1); a 8-as sorfaj, mely 
egy XVII . század kezdetérői való dokumentumban (Vay 
Lőrinc: Erdély veszedelméről, 1602) sajátságosképen helyenként 
jambikas lejtésbe hajlik át ;2 különböző heterogén elemekből 
alakult strófaformák stb. A «pentapodák»-ról, melyek, mint 
látni fogjuk, már a XV. század végén feltűnnek, meg kell 
jegyeznünk, hogy csak a szövegolvasó számára 5-tagúak,8 a 
dallam hat egységűvé ritmizálja őket: 

s a velük vegyülő hatos sorok mindig így alakúinak : 
w w \^r w — .— azaz l i i M 

0 0 0 0 0 0* 
Ahol tehát az alábbiakban 5-össel kapcsolatban szerepel 

a 6-os sor, mindig az ilyen tagolású 6-ost értjük- rajta : 
3—2 — 1, sohasem az alexandrin sorok 4-|-2 jét. Általában, ez 
a megkülönböztetése egyenlő tagszámú, de zeneileg más és 
másként tagolódó sorfajoknak: a XVI. századot illető vers
történeti kutatásunk egyik legfontosabb és legelemibb feladata. 

Amint látjuk, ez a forma-arzenál meglepően sokrétű és 
gazdag ; s hogy valóban az, azt elsősorban a dallamformák 
invenciógazdagságának és rugalmasságának köszönheti. Ez a 
latin-német, szláv, francia impulzusokat, magyar népi és mű-
zenei kezdeményezéseket feldolgozó korszak megalapozójává 
lesz a teljes magyar énekes formavilágnak, ritmuskészletnek, 
dallamszövő technikának. A XVI. század melódiakincse jelen
tékeny részben visszahozhatatlanul elveszett számunkra; de 
annál, ami egykorú históriás szöveg mellett ránk maradt, ma 
már mindenesetre jóval többet ismerünk. Hogy igj van, az 
a dallamok népszerűiégének érdeme; históriás szövegükkel vagy 
más úton, annyira elterjedtek, hogy a magyar közönség akkor 
ssm akart róluk lemondani, mikor epikus szövegük már feledésbe 
merült. Egyházi énekeket énekelt rájuk, vagy a melódiát szabta 

1 L. a Marot-Béza-féle hugenotta zsoltároskönyv 3. és 19. zsoltárát, 
valamint a Simeon énekét (1538—51). 

2 Hogy a jambus ekkor már nemcsak latin hymn us fordít ások révén, 
de egyéb (humanista) források nyomán is ismeretes volt Magyarországon, 
érdekesen bizonyítják pld. Bornemisza Péter Elektrájának jambikus klauzulái. 
L. Waldapfel Imre : Bornemisza Péter nyelvművészete (Nyugat, 1931:124.) 

s Az 5^tngu Ütemnek már a középkorban hagyományos 6-os kiegészü
léséről 1. A. Piotrowski : Die Quintuplizität der Rhythmik mittelalterlicher 
Melodien. Rostock, 1910. 
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vallásos szövegekre ; a dallamtól ilymódon nem. kellett megválnia 
— és kétségtelen : a dallam fontosabb volt számára a szöveg
nél. Ha régi melódiák e szinte példátlanul álló évszázados éle
tére, átörökítésére, megmentésére gondolunk, más színben fog
juk látni azt a régi magyar közönséget is, mely Asztalos 
András szerint «nem tanulja az musicát», amiért is «az musica 
az magyaroknál tudatlanságban vagyon», s így «a nótákat 
(érti a Szenczi Molnár-féle Psalterium dallamait) nehezen talál
ják föl.»1 A régi egyházi énekeskönyvek egész sor olyan 
melódiát őriztek meg számunkra, melyekről kerülő úton, nóta
jelzések segítségével megállapíthatjuk, hogy eredetileg histó
riás szövegekkel állottak kapcsolatban. Nagybánkai Hunyadi 
Jánosának dallamát például az 1651-ben, illetőleg 1651 óta 
megjelent Cantus Catholicihól ismerjük, ahol egy Sztár ai-szöveg 
élén szerepel; Görcsöni Mátyás királyéinak dallama valószí
nűleg azonos az 1778-iki debreceni énekeskönyv egyik meló
diájával, Tinódi Jíteímának és Békési Balázs Sodorna és Oomorá-
jának melódiáit nagy valószínűséggel felismerhetjük Illyés 
István Soltári Énekeinek (1693) egy-egy zsoltárdallamában stb. 
Az 1593-iki bártfai énekeskönyvben szinte nyomon köve
tik egymást a világi, históriás szövegek dallamaira való uta
lások. A szájhagyomány tehát nyilván könnyebben feláldozta 
a históriás szövegeket a históriás dallamoknál — ez nem 
csekély mértékben igazolja, hogy a históriás ének zenei moz
galma Magyarországon még elementárisabb jelentőségű, mélyebb 
gyökerű jelenség volt, mint a vele karöltve járó irodalmi irány
zat. Ebből a szempontból nagyjelentőségű kérdés volna: meddig 
élt egy-egy dallam határozott históriás szöveghez kötötten 
a köztudatban? Határozott adatunk nem igen van, s a véle
mények megoszolhatnak : könnyen elképzelhető, hogy a dalla
mok, melyeket a legújabb gyűjtés Árgirus, Kádár István, Basa 
Pista históriájának szövegeivel kapcsolatban hozott felszínre,2 

valóban ezeknek a szövegeknek eredeti, XVII. századi meló
diái; viszont az írásban fennmaradt dallamok kétségbevon
hatatlanul tanúskodnak a szövegváltoztatás aránylag gyors 
bekövetkezése mellett. Bogáti Fazekas Miklós 1581—83 körül 
készült zsoltárai meglepően nagy számban idéznek nótául Tinódi
melódiákat, s mint a XVIII . századi Uzoni Fosztó István uni
tárius egyháztörténetéből tudjuk, ezeket a zsoltárokat az uoi-
tárius hívek a XVII . század 60-as éveiig énekelték; Tinódi-, 

1 Asztalos András levelei Szenczi Molnár Alberthez 1608—9. L. Dézsi 
L. : Szenczi Molnár Albert naplója, levelezése és irományai. (1898.) 323., 
297., 253. 1. a L. Kodály Zoltán: Argirus nótája 1921, Bartók Béla: A magyar 
népdal (1924) 213. sz. Lajtha László: A «Basa Pista» népballada történeti 
hattere, Zenei Szemle 1928. 48. 
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Sztárai- stb. melódiákat még a XVIII . század énekeskönyvei
ben is találunk, sőt két Tinódi-dallam máig fennmaradt a nép 
között; de mindezek az adatok a dallam vitalitásáról tanús
kodnak, nem a szövegéről, s aránylag ri tka az olyan jelenség, 
mint a Hofgreff-gyűjtemény két dallamának XVI. századi szö
vegekkel való feltűnése XVIII . századi református énekes
könyvekben (Emlékezzél, mi tö r tének . . . [cseh dallam], Semmit 
ne bánkódjál, Krisztus szent serege). Gondoljuk meg, hogy 
a históriás ének kultusza nyilvánvalóan. Összefügg a protes
tantizmus elterjedésével;1 világi olvasmányok, moralizáló irány
zat, világi dallamok előtérbelépése talán ezt az összefüggést 
igazolják. Tény, hogy a XVII. század kezdetén divatjuk hirtelen 
megcsappan, s legalább is az irodalmi élet (a «nyomtatott iro
dalom») felszínéről eltűnnek; ezt különben legjobban a kiadások 
statisztikája2 bizonyítja: 1574-ben például, egyetlen évben, 13 
históriás kiadvány látott napvilágot, köztük a Heltai-Cancionale, 
mely egymaga 16 históriás éneket tartalmaz — 1606-tól 1618-ig, 
tehát 12 év alatt egyetlen verses kiadvány jelent meg, Petki 
Virtus és Voluptása,, s lényegében az sem históriás mű. Az ellen
reformáció, általában a vallásos motivumok előtérbe kerülése, 
a teljes szellemi láthatár elkomorulása a XVII. század kezdetén 
nyilván nagy mértékben hozzájárult a históriás szövegek lassúbb-
gyorsabb térvesztéséhez, háttérbeszorulásához, s a XVII—XVIII. 
század históriás énektermése már csak nagyritkán haladja meg 
a népies ponyva színvonalát (Lupuj vajdáról szóló énekek 
1654 körül, Kődi Farkas János: Kádár István éneke 1657. stb.). 
A históriás énekirodalom zenéje, mint láthatjuk, nem osztozik 
ebben a sorsban ; a válságos percben megoldja a régi szöve
gekhez fűző kötelékeit s megkezdi évszázados vándorútját a 
nemzet zenei vérkeringésében, egyházi népének, világi ponyva, 
népies búcsúztató, diákrigmus és népdal állomásain keresztül. 

Áz imént felvetettük a kérdést : hogyan éltek ezek a his
tóriás dallamok a reális előadásban ? Legalább egy részükről 
fel kell tennünk, hogy hangszeres kísérettel került előadásra; 
de ép ez az előadásmód az, melynek részleteiről máig jóformán 
semmit sem tudunk s melynek rekonstrukciójában szinte kizá
rólag sejtésekre és feltevésekre kell támaszkodnunk. Erdélyi Pá l 
azt a nézetet vallja, hogy a hangszeren «valószínűleg inkább 
akkordokat já tszot tak . . . az énekszóhoz, mint magát a meló
diát».8 Ezt a nézetet nem fogadhatjuk el általános érvényűnek ; 
hiszen ott áll vele szemben a mai «közresirató» énekes-koldusok, 
szerb guzlárok, osztják-vogul dombra-játszók, litván hárfá-

1 Erdélyi Pál : A XVI és XVII. századi magyar históriás énekek. 
Magyar Könyvszemle 1887. 177—78. 

* V. ö. u. o. 168—69. 
» I. h. 152. 
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sok,1 török «ásik»-ok előadása, akiknél a hangszer vagy magát 
a, melódiát játssza csekély eltéréssel, vagy itt-ott az intonációt 
támasztja alá. De állítsuk egymás mellé azt a néhány töre
dékes adatot, azt a pár, inkább találgatásokra késztető, 
mint útbaigazító szót, melyet maguk a korszak írott emlékei 
a hangszeres kíséret módjáról itt-ott elejtenek. Mindenekelőtt 
tisztában kell lennünk avval, hogy maguk a zenei emlékek 
semmiféle hangszeres utalást nem tartalmaznak : pusztán a dal
lamot közlik, mindennemű előadási jelzés, kíséret vagy speciális 
utasítás nélkül; ezeket a dallamokat a legjobb esetben egj-
értelműleg tudjuk leolvasni, de az interpretáció módját sohasem 
ismerhetjük meg belőlük. Epezért fokozott mértékben rá 
vagyunk utalva minden, ha még oly homályos kitételre, mely-
lyel a XV—XVI. század írói az énekmondás körülményeiről 
beszámolnak. Következzenek i t t maguk az egykorú adatok. 

1485. Galeotto Marzio írja Mátyás király asztali zené
szeiről: «Sunt enim ibi musici et citbaraedi, qui fortium gesta 
in lingua patria ad mensam in lyra décantant.» (Mert muzsiku
sok és hegedősök vannak ott, akik a vitézek tetteit hazai 
nyelven asztal lelett lantkísérettel énekelik.) 

1488. Thuróczi János krónikája Kontrol: «quem nostrum 
e v u m . . . resonanti lira canit.» (... kiről a mi korunk . . . lant 
zengése mellett énekel.) 

1544—51. Sztárai Mihály Laskón maga énekli és hege
düli zsoltárait. (Néphagyomány; 1. RMKT. V. 299.) 

15i8. Tinódi a Sokféle részö'gö'sben; «Nem kell akkor he
gedülni, lantot pöngetni. Szép dolgokat krónikákból nem kell 
zöngeni». . . — U. o,: «Lantosok és hegedősök. . . csak borért 
is el zörgetnek néha szegényok.» — U. o. : «Szunnyad, véti 
ő nótáját, vonszja az fáját. . .»2 

1553. Tinódi az Erdélyi históriában : «Sok hegedős vagyon 
i t t Magyarországban, Kármán Demeternél jobb nincs az rácz 
módban . . . Az ő hegedöj ét fő hajtván r ánga t j a . . . » 3 

(Időpont ?) Tolnai Bálint a História de moribus in convivio-
ban: «Ója mindön ő magát amaz rut zajgástul, Melyet részeg 
embörök tesznek az jó bortul, Hol énököt sem lant szót nem 
hallhatsz az za j tú l . . . » U. o. : « Az hegedű, az lant szó szépön 
zöngedözzön, Az Isteni dicséret legjobban zenegjön. . . Sem 
hegedű, sem lant szó de ott ne ordítson.»4 

1 V. ö. A, 0. Väisänen: Die Leier der Ob-ugrischen Völker, Eura
sia Septentrionalis Antiqua VI. 1931. 18. H. J. Moser : Die Epochen der 
Musikgeschichte (1930) 8. 1. 

a RMKT. III. 266. és 268. — Az «elzürgetést» illetőleg v. ö. Zrínyi Péter 
levelét 1633-ból : «még ma egy davorit elzörgetek a Homonnai uram tam-
burásával» Takáts S. : A magyar múlt tarlójáról (1926.) 90. 1. 

3 RMKT. III. 43. 
4 ÍK. 1914. 87. és '90. (A helyesírást megváltoztattuk.) 
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Szendrei névtelen énekmondó 1562 előtt : «Az íneket zen
gettem, az nótáját pengettem» stb.1 

1561. Kassai Lantos (v. Hegedűs) Sebestyén Gálszécsen, 
Bertalan diák házánál Szent Gergely pápa napján «elég éne
ket mondót es hedegült es.»2 

1568. Liszti János püspök : «Haec omnia nostri transsilvani 
fidicines in tabernis longe aliter décantant». (Mindezt [Bonfini 
kenyérmezei ütközet-leírására céloz] a mi erdélyi hegedőseink 
a korcsmákon egészen másképpen éneklik.) 

1570. Ilosvai a Ptolomeusb&n : «Ne kerüld el az hegedőst 
most azzal (t. i. borral), Hadd üsse el az rozsdát az torkáról-» 
— U, o. : «Az kik históriákról tudnak szólni, Nagy dolgokról 
meg tudnak emlékezni, Annak szavát ott is meg kell hall
gatni, Néha lantnak, hegedönek zengeni!»3 

1596. Zrínyi György írja Bat thyány Boldizsárnak a pécsi 
bég két foglyul ejtett cigányhegedőséről: «Az egyiknek olyan 
hegedője vagyon, hogy bizony sem én, sem kegyelmed olyant 
nem láttunk, kinek csak két húrja vagyon, de az formája 
csoda, mely szép. A másiknak pedig czimbáliomja vagyon, 
olyan szabású, mint azkivel az deákok a misét éneklik, de nem 
fával veri, hanem mint az hárfát, csak az ujjaival kapd ózza. 
A mikor összeere-ztik (a két cigányt) s vonni kezdi, csoda, 
mely szép gyönyörűség hallgatni. . . Amellé járol mindakettő-
nek szép, hangos szavú éneklések.»4 — Ehhez hozzáfűzhetjük, 
hogy cigány hegedősök játékáról már 1543-ból van hasonló 
adatunk, amikor ugyanis Izabella .királyné előtt énekelnek 
és hozzá faverővel verik hangszerüket fa cimbalmot?).5 

1600 körül Istvánífy Miklós feljegyzése a Zách-mondá-
ról : «Fama fért et a cytharaedis ad lyram can i tu r . . . » atb. 
(Híre járt és hegedősök lantkísérettel ének l ik . . . ) 

Végül álljon i t t a Szigeti Veszedelem (1645., megj. 1651.) 
I I I . énekéből a török ifjú jelenetének az a sora, mellyel Zrínyi 
az ének megkezdését rajzolja (31. strófa): «ígykobza szavával 
nyitá hangos torkát.» 

Tehát végeredményben csupa határozatlan utalás, csupa 
ködös adat. Az egész kép, úgy látszik, Réthei Prikkel Marián 
megállapításait8 igazolja, aki szerint hegedős és lantos közt sem
miféle számbavehető különbség nincs, annál kevésbbé, mert a 

1 Magyar Nyelv 1914. 455. (Ödöngö Ábel [== Takáts Sándor] : A kör
mendi levéltárból), Takáts S. : Régi idők, régi emberek (1922) 67—68. 

2 Figyelő 1886. 380. (Kemény Lajos közi.) V. ö. Valfeai János pap-
jában (1573): «. . . ének szóval kuldullyon , . . hegedülve kéregessen» stb. 

3 RMKT. IV. 232 és 237. 
4 Takáts Sándor: Rajzok a török világból I. (1915) 429—30. 1. (A török

magyar énekesek és muzsikások.) 
s ü, o. 422. 
6 A régi magyar énekmondók. EPbK. 1917. 201. és köv., 277. és k. 1. 
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hegedűt és lantot a XVI. század magyar nyelvhasználata sokszor 
szinonimaként, sokszor párhuzamosan, de mindenképen állandó 
konfúzióban használja (Melius pld. egyszer a hegedű pengetéséről 
beszél !) s hegedűs, lantos helyett célszerűbb volna énekmondókról 
beszélni, kik éneküket időnkint hegedűvel vagy lanttal k í s é r ik . . . 
Mégis, mintha e fogyatékos adatsor némi halvány világosságot 
árasztana. Mindenekelőtt az a benyomásunk, hogy a felsorolt emlí
tések három kategóriára oszlanak : egyik általánosságban arról 
szól, hogy a muzsikus énekel és valamely hangszeren játszik, 
akár általánosságban instrumentális kíséretet sejtet (Galeotto: 
in lyra décantant, Thuróczi : resonanti lira canit, Liszti : fidi-
cines décantant, Ilosvai : hegedős.. . torkáról, Zrinyi György : 
amellé j á r u l . . . éneklések, Istvánffy: ad lyram canitur, Zrinyi 
Miklós : kobza szavával nyitá torkát), akár párhuzamosan 
említi az éneket és hangszeres játékot (Tinódi: Sokféle részö-
gö's, Tolnai : De moribus in convivio, Kassai Sebestyén, Ilosvai : 
annak szavát . . . meghal lgatni , . . . lantnak,hegedőnek zengeni); a 
másik kategória határozottan vonóshangszerre utal(Tinódi: vonszja 
az fáját, az ő hegedőjét főhajtván rángatja); végül a harma
dik némi halvány nyomát sejteti a pengető hangszer játékának, 
a lantmuzsikának (Szendrei énekmondó; az éneket zengettem, 
az nótáját pengettem), mely azonban i t t is énekkel kapcsolatos. 

Mi derül ki mindebből ? Elsősorban az, hogy a korszak 
magyar zenei köztudata a vonós- és pengető-hangszer zenéjét 
egyaránt ismerte (a lantról egykorú ábrázolásaink is fennmarad
tak, a hegedűt csak az 1683-iki «Ungarische "Wahrheitsgeige» 
leírásából ismerjük), úgy látszik, mindkettőt főként ének kísérete 
gyanánt, tehát semmiesetre sem az egykorú nyugati lantzené
vel összemérhető formában. A nyugat lant-muzsikája ugyanis e 
korban már mindenekfelett önálló hangszeres irodalom; Ma
gyarországon ilyen önálló hangszeres muzsikáról ekkor még 
nyilván nem lehet szó s nem véletlen, hogy a XVI. század 
magyar hangszeres muzsikálásának halvány reflexeit nem i t t 
hon, hanem a külföldi táncmuzsika «Ungarescá»-iban kell nyo
moznunk.1 De van ebben az eredményben pozitívum is ; min
denekfelett az, hogy a húros hangszer egyáltalán szóhoz ju to t t 
magyar ének kíséretében. Akár akkordokat vagy dallamot pen
getett a lant, akár unisono-kísérettel asszisztált a begedű : tény, 
hogy a tisztán egyszólamú, homofón-monódikus magyar zene
kultúrába e hangszerekkel bevonult a kíséret, a hangszeres 
kiegészítés és alátámasztás princípiuma. És ez magában véve 
korszakos fordulat a magyar zenei gyakorlat történetében. 
A régi magyar népi zene ugyanis — nem nézve egy pár elenyé
szően csekély s többnyire másként értelmezendő bizonyságot — 
nem ismeri a kíséret gyakorlatát ; a többszólamú darabok i t t 

1 L. Gombosi Ottó cikkét, Zenei Lexikon II. 635—37. 
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a hangszer természetéből, technikájából magyarázhatók, s a 
kíséret-követelte egységes, határozott koncepciónak teljesen 
híjával vannak. A XVI. század magyar hangszereskíséretű 
monódiája — nyugati impulzusok nyomán-e ? nem tudjuk •— 
ezen a téren is müzenei törekvések első határozott előtérbelépé
sét jelenti. 

3. 
De hogy egy lényegében népi gondolatvilágon belül ilyen 

újszerű műzenei törekvések érvényesülhessenek, hogy az ilyen 
új műveltség valóban győzelmesen kibontakozhassék, ahhoz szé
leskörű visszhangjának, hódító táborának kell lennie, — mozga
lomnak kell megszületnie, mely az új elveket hordozza, kifejti, 
valóságra váltja, elterjeszti, mely oly mélyen gyökeret tud 
verni az őt tápláló nemzeti-népi műveltség talajában, hogy ez 
az őstalaj előbb-utóbb a saját megújhodását és ki virágzását ismeri 
fel benne. A nagy átalakulás alapjait a magyar zeneműveltség 
kétségkívül akkor vetette meg, mikor rezidenciákon, várakban, 
városokban legelőször bukkannak fel kobzosok (oklevélben az 
első: 1326), hegedősök (1358 óta), lantosok (1427 óta). Ezek 
a dátumok kivétel nélkül a vegyesházi királyok korára, a XIV. 
és XV. századra esnek ; könnyű elképzelnünk, hogy a nyugati 
származású vagy legalább is nyugati műveltségű renaissance-
dinasztiák valóban európaibb levegőjű udvari életet hoztak 
magukkal, s ennek az udvari életnek apparátusához kétségte
lenül szorosan hozzátartozott a hangszeres muzsika. A régi 
magyar hangszertörténeti adatok jóformán kizárólag fúvósokra 
vonatkoznak ; húros hangszerekről i t t az Anjou- és Luxemburgi
udvarban hallunk először ; s ha fel is tesszük, hogy egyes régi 
húros hangszereket még ázsiai őshazájából hozhatott magával 
a magyarság, kétségtelen, hogy ezeknek a hajlékonyabb, színe
sebb, líraibb instrumentumoknak tudatosabb kultusza az átala
kulás, a belső válságok e nagy évszázadaiban kezdődik. S ezt 
a fejlődést mintha betetőzné az a ragyogó nyugateurópai zenész
társaság, mely Mátyás és Beatrix udvarában felcsillan; mert 
ezek a lant-, cisztra-, viola- és gitárművészek, ezek a Bonnusok, 
Messer Pietrók és Sandrachinók1 már mint megcsodált külfóldi 
virtuózok, mint muzsikus-hivatásuk szuverén művész-fejedelmei 
jönnek magyar földre, hogy i t t képességüket a művészet
kedvelő uralkodópár s a humanista műveltségű udvar előtt meg
ragyogtassák. Nem tudjuk, hatottak-e szélesebb körökre ? Talán 
nem; de jelentőségük a magyar zeneműveltség szempontjából 
már akkor is rendkívüli, ha csak felhívták az udvarban meg
forduló magyar nemes urak figyelmét arra, hogy az ilyen 

1 L. Csánki Dezső: Mátyás udvara (1884) 76—77. Gombosi Ottó: Zenei 
élet Mátyás király udvarában, Muzsika 1929. 4. sz. 28—29. 1. 
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lantjáték, hegedű-virtuozitás, viola- és gitármuzsika : külön 
művészet, mely egyúttal hozzátartozik az élet fényűzéseihez, 
kényelméhez, luxus-igényeihez, mely az életet éppen azzal teszi 
szebbé, hogy önmagáért van és virágzik, mint valami pompás 
délszaki palánta. Mikor a magyar főurak, mint például Báthori 
Miklós váci püspök,1 megkísérlik saját otthonukba átültetni 
ezt a r i tka virágot: még valóban csak humanista fényűzés 
az ilyen házi muzsika, vagy alig több annál. De azután elkövet
kezik a korszak, mikor a lantos és hegedős jóformán egyedüli 
életbentartói mindennek, ami a múltra emlékeztet és a jövőre 
bátorságot ad ; amikor hírmondók, tanítók, prédikátorok, költők, 
bohócok, próféták egyszemélyben, amikor reájuk hárul a szét
marcangolt nemzet-test lelki épségben tartásának roppant fel
adata. Hegedős és lantos éneke a XVI. században nem luxus 
többé, hanem elemi életszükséglet mindenütt, ahol magyarok 
laknak. Zenéjük kétségkívül csak most, csak i t t kapcsolód-
hátik bele a nemzet igazi vérkeringésébe, legmélyebb problé
máiba — csak i t t válhatik a közösség lelkének igazi megszólal
tatójává. És valóban : ettől kezdve mintegy varázsütésre elő
teremnek a föld alól s ott vannak mindenütt, ahol a nemzet 
nagy kérdései dűlőre ju tnak ; száz esztendeig övék a privilé
gium, hogy a magyar tömegek szellemi vezetői legyenek. 

A mellett persze tovább is megmarad az udvari muzsikálás 
mulattató szerepe; nagyúri mulatság most sem lehet el zene 
nélkül, csak ez az úri zeneműveltség most nyilvánvalóan kifino
multabb humanista köntöst ölt magára: a magyar renaissance 
udvari társas-élete nem múlhatott el felette nyomtalanul. 
János Zsigmond erdélyi fejedelem jóhírű dilettáns lantos, 
Báthory Zsigmond maga is komponál s Pietro Busto szerint 
mindenfajta hangszeren játszik, Báthory Endre bíboros a 
virginálhoz ért, s Zrínyi Miklósnak nagyszombati tanulóévei
ben (1633) kedves hangszere a koboz ;2 Nádasdy Ferenc legelső 
gyermekkori emlékei között ott szerepel a sárvári rezidencia 
lant-muzsikája,8 Bat thyány Boldizsár és úrfi-társai Fekete 
Andrástól tanulnak lant-játékot Padovában (1560),* hegedősök 
szerződtetése miatt számtalan háborúság folyik főúri családok 
között, s Bat thyány Ádám megütközve jegyzi fel 16'^8-ban udvari 
hegedőséről, hogy magyar létére magyar hegedőhöz uem ért, 
hanem csak német (és úgy látszik, olasz) hegedŐn tud játszani.6 

1 Galeotto, 31. cap. 
2 V. ö. Gárdonyi Albert : A Báthoryak és a zeneművészet, Muzsika, 

1929. 6—7. sz. : 33—36. 1., ill. Takáts Sándor : A magyar múlt tarlójáról 
(1926) 91. 1. 3 Takáts Sándor : Rajzok a török világból I. (1915) 427 1, ; u. a. : 
Emlékezzünk eleinkről (1929) 45. 1. 

4 U. a.: Rajzok a török világból I. (1915) 427. 1. 5 U. a. : A régi Magyarország jókedve (1921) 152. 1. 
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Ha a töröktől megszállott területen még a XVII. század derekán 
mindennapos jelenség a lant- és hárfajáték kultusza,1 nagyobb 
magyar rezidenciákon viszont nem múlik el lakoma, összejöve
tel, mulatság Lantos Istvánok, Kelemenek, Benedekek, Jánosok, 
Balázsok, Máték3 és Lukácsok,8 Hegedűs Mátyások, Máték és 
Ferencek4 nélkül ; ha Nádasdy Tamásnak híres cigányhegedőse 
(1532), Horváth Bertalannak jó lantosa és hegedőse van (1544), 
Horváth Markó tárogatósíposa viszont «az tömlő síphoz is tud» 
(1572),6 Nádasdy Kristóf hegedőse (1557) vagy Cimbalmos Imre 
diák (Emericus literátus Cymbalista, 1564) is bárkivel felve
szik a versenyt, mások trombitásaikkal és síposaikkal büszkél
kednek stb. S ezek a hegedősök, kiknek «mézzel folyó» ajkaira 
még Ragyóczi Péter kanonoknak is van panaszkodnivalója 
(1651), akik Monoszlai András szerint «a szomorú embereket 
az korcsomán a lakozván vigasztalják»,6 épúgy akárhány vár-
Őrség legénysége között is otthon vannak, (Csepreg [1539J, 
Perényi-uradalmak [1567], Szabolcs [1570], Léva [1589] regestru-
mai;7 még az 1649.-iki munkácsi urbárium megemlít a vár
uradalmi hivatalnokok között egy Hegedűs György «hedegusö-t, 
aki «adót soha nem fizetett.»)8 Érthető tehát, ha Bornemisza 
Péter Elektrájának (1558) Aegistusa mindenekelőtt rájuk 
gondol, ha társaságról van szó : «elfő gondomis az hogi lantos, 
hegedűs, sipos, dobos, trombitás zantalan légien, mindenek 
vigagianak, ifiak öruengienek». . . 9 

De honnan is kerül ennyi hangszer? Hogy a főúri szék
helyek — Sárvártól Szinyérvárig10 és a Révay-rezidenciáig11 

— honnan szerzik be szükségleteiket, azt gyaníthatjuk ; Nádasdy 
Tamás Bécsből küld lantot és lanthúrt feleségének haza Sár
várra (1558)12 és familiárisának, Zoltán Imrének 1547 júniusá
ban írja Turkovith: «chyak az l an the r thys . . . kérlek y w y 
(=jöj j ) Posonyra» ;13 ugyanígy külföldről vagy a felvidékről 

1 U. a: A török hódoltság korából (Rajzok a török világból IV.) 1927. 498.1. 2 Szamota-Zolnai : Magyar Oklevélszótár (1906.) 573. 1. ; Takáts S. : 
Rajzok I. 424. 3 Grünn Albert: Egy XVI századi néplantosról Ethnogr. 1903. 
268. 1. 1564.-iki adat. 4 Szamota-Zolnai i. m. 363., Takáts S. : Rajzok a török világból I. 426. 5 Szaraota-Zolnai i. m. 963. Takáts S. i. m. 427. 6 Apologia. 1588. 498. 7 Takáts i-m. 424. 

s Sas Andor : Szabadalmas Munkács város levéltára 1376—1850, 
Munkács (1927) 114. 1. 9 Actus I. Scena 1. 10 Tört. Tár 1878. 664—65. Magyar Nyelv 1929. 151. 

» Századok 1874. 80. 
12 Károlyi Árpád és Szalay József: Nádasdy Tamás nádor családi 

levelezése (1882.) 30. 1. 
18 Szalay Ágoston : Négyszáz magyar levél a X VI. századból (Magyar 

Leveles Tár I. 1861.) 45. 1. 
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kerülhetnek a főúri virginálok és «lengyel hegedűk» is.1 Hanem 
hogy azok a székely kobzosok, akik barcasági szász falvakban 
muzsikálnak (1550),2 azok a virginás katonák, akik időnként 
felbukkannak a felvidéki várakban,8 a nyírségi bordósíposok, 
akiket Melius említ (1565), és az erdélyi korcsma-hegedősök, 
akikről Liszti püspök beszél (1568), honnan szerzik hang
szereiket s hol tanulják az instrumentális játék széles töme
gekre ható készségét : épolyan rejtély, mint maga a népi 
zeneműveltségnek évszázadokoo át szakadatlanul termő, minden 
gyökerében és változásában titokzatosan bonyolult őserdeje. 
Nyilvánvaló különben, hogy a várak és rezidenciák zenei 
életével párhuzamosan i t t a lakosság legmélyebb népi rétegei
ben is elhatározó változás megy végbe. Valószínű, hogy a 
citera s a XVI—XVII. század nyugati koldushangszere, a 
vielle, azaz forgólant, vagy népies nevén tekerő, ekkor kerül 
a népi hangszerek arzenáljába,, az ősi síp és duda mellé; az 
pedig kétségtelen, hogy a régi magyar népdal birodalma ebben 
a korban (XVI—XVII. század) gazdagodik a legjelentősebb 
lírai és epikai műdal-elemekkel, a nemesi és «polgári» iro
dalom kezdeményezéseivel. Ennek a népi műveltségnek kapui 
e szerint még nyitva állanak —• épúgy, ahogyan bizonyos 
rétegéi még a XIX. században is nyitva állottak — az új 
eredmények számára és szomjasan fogadják magukba a rajtuk 
kívül s hozzájuk mégis oly közel álló, fiatal magyar irodalmi 
világ minden tavaszi üzenetét. S hogy ez a befogadás egyúttal 
megmentés és megörökítés is : azt talán maga az a fiatalos 
erővel kiviruló műveltség is érzi, mely most oly magabízón, az 
egyéniség első, lázas magáraeszmélésével lép ki a világba — 
magyar irodalomnak. ~ „ 

^ SZABOLCSI BENCE. 

* Századok 1874. 81. 
s L. Székely oklevéltár III. 300. Szekfü, Magyar tört. TV (1929) 

296.1. 8 Deák Farkas: Forgách Zsuzsanna (1885) 12—13. 1. 


