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KATOLIKUS EGYHÁZI ÉNEKEK (1608—1651) 

Sajtó alá rendezte Holl Béla. Bp. 1974. Akadémiai K. 726 1. 
század, 7. k.) 

-

- 18 mell. (RMKT XVII. 

A XVII. századi sorozat 7. kötete a szá
zad első felének magyar lírájából egy viszony
lag jól körülhatárolható területet, egységes 
csoportot mutat be: a korszak katolikus 
egyházi énekeit és vallásos verseit. A kötet
ben szereplő 231 verses szöveg mindegyike 
a katolikus vallási gyakorlat során kelet
kezett, nagyobbik részük eredetileg is ének
lésre íródott, kisebb részük pedig az egyéni 
áhítatot szolgáló elmélkedés vagy magán
imádság. Ez utóbbiaknak az énekekkel 
egy kötetben történő szerepeltetését minden
képp indokoltnak látjuk, hisz mind a közös
ségi jellegű énekek, mind az individuális 
elmélyülést szolgáló imák azonos tőről 
fakadnak, egyaránt a magyar korai barokk 
líra termékei. 

A Holl Béla által sajtó alá rendezett 
kötetet több szempontból is a sorozat egyik 
kiemelkedő jelentőségű darabjának érez
hetjük. A kötet anyaga ugyanis nemcsak 
a korszak reprezentatív énekgyűjteményének, 
a Cantus Catholicinek kritikai kiadását jelen
ti, hanem szinte végigvezeti az olvasót a 
Cantushoz vezető úton, felkutatja és együt
tesen mutatja be a kéziratos gyűjtemények
ben megőrződött vagy különböző nyomtatott 
művekben elszórtan megjelent énekeket, 
s ezáltal végre megteremti az összevetés 
és együttes vizsgálat régóta hiányzó lehető
ségét. Ugyancsak ezt a lehetőséget erősíti 
az a szerencsés véletlen is, hogy a kötettel 
egyidőben látott napvilágot az Erdélyi 
Zsuzsa gyűjtötte archaikus népi imádságok 
gyűjteménye (Hegyet hágék, lőtőt lépek. 
Kaposvár 1974. Somogyi Almanach 19—21. 
sz.), így a katolikus kollektív vallásosság 
két különböző, de egymással elválaszt
hatatlan kapcsolatban levő szférája szin
kronban tanulmányozható. Az egyház által 
jóváhagyott és propagált népénekek minden 
bizonnyal számos ponton álltak kölcsönös 
kapcsolatban az ősi, apokrif népi imádságok
kal, s ez utóbbinak törzsanyaga szintén a 
barokk korszakban fogalmazódott meg. Er
délyi Zsuzsa felfedezésének fényében minden
esetre még fokozottabb érdeklődéssel fordul
hatunk a Cantus Catholicit megelőző év

tizedek énekanyaga felé, mely nemcsak 
a magyar líra egésze, de a folklór, nyelv
történet és a néplélektan számára is gazdag 
kutatási anyagot szolgáltat. 

A középkori Magyarországon az egyházi 
éneklés nyelve nagyobbrészt a latin, de a 
magyar énekek is mindinkább teret hódíta
nak. A XV. századtól mind több kódexünk 
közöl — még hangjegyek nélkül — liturgikus 
magyar szövegeket (Peer, Winkler, Gyön
gyösi, Érdy-kódex). Széles körben azonban 
csak a XVI. század elejétől honosodik meg 
a nemzeti nyelvű éneklés a magyar egyházi 
gyakorlatban, a XVII. század elejétől kezdve 
pedig egyre több ének szövege írásban is 
rögződik. 

A kötet élén Pápai János kéziratának 
verses darabjai állanak. A mintaszerű pontos
sággal összeállított, minden filológiai prob
lémára kiterjedő jegyzetapparátus már itt, 
a legelső versekhez kapcsolódva is hasznos 
irodalomtörténeti feladatot old meg Pápai 
életrajzi adatainak összeállításával. A verses 
szövegekhez kapcsolódó dallamokra a jegy
zetben csak utalás történik, hisz a Régi 
Magyar Dallamok Tárában azok megtalál
hatók, így itteni közlésük fölösleges ismétlés 
lenne. Ezzel teljes mértékben egyetérthe
tünk, Papp Géza is a RMKT XVII. századi 
sorozatához készült kiegészítésnek fogja fel a 
RMDT-t. További feladat lenne viszont a ké
sőbbi dallamváltozások felkutatása, valamint 
a XVII. században még ismeretlen dallamú 
szövegek későbbi dallamhoz-kapcsolódása (pl. 
a Pange lingua c. ének esetében, 404. 1.). 

Tovább folytatva a kötet értékeinek és 
újdonságainak számbavételét, a Vásárhelyi 
Gergely életére és munkásságára vonatkozó 
adatok összeállítása, a jezsuita énekszerző 
portréjának színes, de ugyanakkor példa
mutatóan tömör megrajzolása érdemel fi
gyelmet. Sok tanulsággal szolgál himnusz
fordításainak (pl. Ave maria Stella) a Nyékié
vel történő összevetése, melyből kiderül, 
hogy a jezsuita Vásárhelyitől távol állnak 
a Nyéki-féle manierista fordulatok (pl. 
5. vsz.), az ő stílusa sokkal nyugodtabb, 
kiegyensúlyozottabb, így fordításai a ma-
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gyár korai barokk líráról kialakított képünket 
nemcsak gazdagítják, de árnyalják is. 

Nem kevésbé tanulságos a ferences Kop-
csányi Márton verses műveinek közreadása 
sem. Életrajzában Holl Béla a korábbi 
szakirodalom több téves adatát helyesbíteni 
tudja, a modern kutatás szempontjai szerint 
csoportosítja, így megteremti a továbblépés 
lehetőségét. Feltehetően a kézirat lezárása 
után jelent meg Alexa Károly tanulmánya 
Kopcsányi prózájáról (ItK 1971. 601-606.), 
így sajnos ennek eredményeire Holl Béla 
már nem utalhatott. A verses művek kritikai 
kiadása és a prózájáról szóló szép tanulmány 
után lehetővé és szükségessé is vált költői 
stílusának vizsgálata, annál is inkább, mert 
a Vásárhelyiénél, sőt helyenként a Nyékiénél 
is fejlettebb verstechnikával és csiszolt 
formaérzékkel rendelkező Kopcsányi költé
szete feltűnően magas esztétikai színvonalú 
darabokat is felvonultat (pl. 19. és 31 sz. 
versek). 

Holl Béla már korábban is figyelemre 
méltó tanulmánnyal járult hozzá Hajnal 
Mátyás költészetének kutatásához (H. M. 
elmélkedő könyvének versei, ItK 1970. 519— 
526.). Jelen kötetben nemcsak az eddigi 
legalaposabb Hajnal-életrajzot adja új levél
tári kutatások alapján, hanem nyolc levelét 
is közli, közülük öt eddig kiadatlant. A név
telenül megjelent Hajnal-művek stíluskriti
kai alapon történő attribuciója jogos, de 
ezen a ponton a kutatást még nem tekinthet
jük lezártnak, különösen vonatkozik ez 
Az igaz isteni tiszteletnek Tiszta Tüköré 
(Pozsony 1638) című könyvecskére. Szeren
csésen egészíti ki a nagyszombati jezsuita 
emblémaverseinek közreadását a mű máso
dik kiadásából (Pozsony 1642) származó 
prózai anyag, így valóban követni tudjuk 
„Hajnal prózastílusának teljes fejlődését és 
kiérését". (478.) A versek előtti képek be
mutatása komplex szemléletet tesz lehetővé: 
vers, próza és kép együttese áll előttünk, 
amit azért is fontosnak érezhetünk, mert 
a barokk korszakban az irodalmi és képző
művészeti alkotások szinkron vizsgálata 
különösen eredményes lehet. Közismert a 
barokk egyházi irodalom és művészet didak
tikus jellege, vizualitásra törekvése, nem 
véletlen, hogy épp ebben a korban gyakran 
az egyes művészeti ágak közti határvonal 
is elmosódik. A Hajnal-féle elmélkedő könyv 
illusztrációs anyagának vizsgálata azért is 
tanulságos, mert rajta megfigyelhető a késő
reneszánsz és korai barokk formai elemeinek 
összefonódása, a manierisztikus motívumok
nak a barokk koncepcióba történő beépülése, 
melyről nemrég szólt Galavics Géza tanul
mánya (Későreneszánsz és korabarokk. Művé
szettörténet — tudománytörténet c. kötet. 
Bp. 1973, 52). 

Hasonlóképpen sikeres és számos új ered

ményt hoz a soron következő énekcso
portnak, a Gyöngyösi-toldalék énekeinek 
vizsgálata is. Dusi Kis Jakab életének és 
könyveinek ismertetése bepillantást enged 
a korabeli ferences missziós gyakorlatba és 
és műveltségbe. A kéziratban található 24 
ének áttekintését egy táblázat könnyíti 
meg, melyben különösen azok eredetére 
és szerzőjére vonatkozó megjegyzések érde
melnek figyelmet. Sajnos, több ének forrására 
vonatkozóan teljességgel hiányoznak az ada
tok, jelentős eredmény viszont, hogy Holl 
Béla több ponton is helyesbíteni tudja az 
eddigi szakirodalom téves adatait. Bebizo
nyosodik, hogy a 84. sz. vers latin eredetijé
nek (O gloriosa, o speciosa...) szerzője 
valóban nem lehetett Pázmány Péter, ő 
csak felhasználta azt Rorátéjához; ugyan
csak teljesen meggyőző a 90. sz. ének kato
likus eredetével kapcsolatos fejtegetés, mely 
a Csikcsobotfalvi kézirat (1670-es évek) 
ismeretében bizonyítja: csakis erdélyi uni
tárius másoló alakíthatta át az eredetileg 
katolikus szöveget. 

A XVII. századi ferences gyakorlatból 
való a Gyöngyösi-toldalékkal sok ponton 
rokonságot mutató Petri András-énekes
könyv is. Sajnos, hogy Petri Andrásról 
semmi bizonyosat nem tudunk, épp ezért 
csak helyeselhető, hogy a kódex néhány 
életrajzi vonatkozású bejegyzését Holl Béla 
külön összeállításban csoportosítja. Az éne
keskönyv igen gazdag anyagából (179 ma
gyar és 28 latin ének) itt az a 86 kerül 
közlésre, amely a korábbi forrásokban még 
nem szerepelt. A szövegek egyik része közép^ 
kori katolikus eredetű, más része XVI. 
századi protestáns forrásra megy vissza. 
Erősen problematikus és további kutatást 
igényel az énekeskönyv 57a—88a lapjain 
található énekek eredete. Az 59 ének közül 
egyesek katolikus, mások protestáns fogan-
tatásúnak látszanak, többüknél pedig a 
felekezeti kérdés eldönthetetlen. Könnyen 
lehet, hogy a kötet végén található 9 énekről 
a további kutatás során kiderül protestáns 
voltuk; itteni közlésük mégis indokoltnak 
és célszerűnek mondható, hisz így a Petri-
énekeskönyv anyaga együtt található. Ez a 
jelenség arra is int: nem föltétlenül kell a 
kutatásnak minden esetben arra törekednie 
hogy az énekeket felekezetek szerint is 
csoportosítsa, hisz igen gyakoriak az átvéte
lek és átalakítások, több éneket joggal 
tarthattak katolikusok és protestánsok egy
aránt magukénak. Egy azonban bizonyos: 
bármilyen forrásra és eredetre vezethetők is 
vissza XVII. század eleji liturgikus énekeink, 
egyaránt a késő reneszánszból kibomló s a 
barokkban felvirágzóé egyházi líra gyöngy
szemei találhatók meg köztük. 

Különböző kisebb kéziratos források (Ré
vai Katalin zsoltároskönyve, Kuun-kódex, 



Czerey János-énekeskönyv stb.) anyagának 
feldolgozása után következik az első, egy
séges szerkesztési elvek szerint összeállított 
katolikus gyűjtemény, a Cantus Catholici 
bemutatása. A teljes énekanyagról a jegy
zetek közötti táblázatban kapunk áttekin
tést, közlésre azonban itt is csak azok a 
darabok kerülnek, melyek az eddigi források
ban még nem szerepeltek (32 szöveg). 

Az énekek eredetét tekintve meglepő 
a sokszínűség. A magyar katolikus énekeknek 
ez a reprezentatív korpusza a legkülönbö
zőbb népek és korok vers- és dallamkincsét 
olvasztotta magába, a legkülönbözőbb idő
beli és térbeli hatásokat ötvözte egységgé. 
A latin (pl. 198. sz.), német (192. sz.) és 
cseh (196. sz.) eredetű darabok mellett 
olykor még az olasz laudák motívumaival 
is kapcsolatba hozhatók egyes énekek (200. 
sz.). Különösen jelentős a további kutatás 
számára a cseh, szlovák és magyar motívum
kincs kölcsönös kicserélődésének és nyelvi 
határok közti áramlásának vizsgálata. A 
gyűjtemény összeállítójának, Szőlősy Bene
deknek személye különösen alkalmas volt 
arra, hogy a cseh, magyar és szlovák ének
kincset közvetítse egymás felé, hisz mind 
a magyar, mind a „szláv" (azaz szlovák) 
nyelvet egyaránt beszélte, s ő a szlovák 
nyelvű énekeskönyvnek (Pysne Katholicke, 
Lőcse 1654) is az összeállítója. Ügy hisszük, 
a forrásanyag soknyelvűségének vizsgálatá
ban nemcsak Szőlősy Benedek tevékenységé
nek földrajzi adottságai (kétnyelvű környe
zet), hanem jezsuita műveltsége (a rend
házak soknyelvűsége, gyakori tartózkodása 
Ausztriában stb.) föltétlen számbaveendő 
tényező. 

Ugyanilyen tanulságos a források időbeli 
határainak vizsgálata. Egyes darabok a 
katolikus egyház legrégibb latin himnusza
ira vezethetők vissza, mint pl. a 210. számú 
ének, mely egy X. századi latin himnusz 
fordítása. Jelentős számban akadnak köztük 
késő középkori eredetűek, s itt hozzá kell 
tennünk: egyes középkori himnuszok XVI— 
XVII. századi magyar átültetései igen 

1. Ha valaki kézbe veszi Szilágyi Ferenc
nek Csokonai dunántúli tájszógyűjtésével 
foglalkozó könyvét, első látásra (a szerző 
korábbi munkásságának ismerete nélkül!) 
valószínűleg arra gondol, hogy ebben a 
műben nyelvi adatokra bőségesen támaszko
dó, de egymástól elszigetelt szótörténeteket 
kap, amelyek csak kevéssé függnek össze 
a Csokonai-életművel, illetőleg az a kétely 

magas esztétikai színvonalúak, s révükön 
a magyar lírába sajátos színek áramlottak 
be. Nyéki Vörös Mátyás Mária-énekei a 
középkori istenanya-kultuszt elevenítik fel, 
de számos új formai eszközzel és új stilisz
tikai megoldásokkal (manierista képek, natu
ralisztikus elemek, ellentétek, a misztika 
barokk változata stb.). így tehát mintegy 
hat évszázad költői hagyományából vá
lasztódik ki és áll össze a Cantus Catholici 
együttese, magába sűrítve az egyházi nép
éneklés minden eredményét és szépségét. 
Ez is egyik oka lehet évszázadokra terjedő 
hatásának, rendkívüli népszerűségének. 

Holl Béla sajtó alá rendezői munkájáról 
csak az elismerés hangján szólhatunk. Mind 
a verses szövegek és a lap alján feltüntetett 
szövegváltozatok, mind a gondos munkával 
készült jegyzetek szilárd támpontot jelen
tenek a további kutatásban. A szómagyará
zatok szinte minden felmerülő kérdésre 
választ adnak, a vaskos kötetben alig egy
két olyan hely tűnik fel, ahol bővebb magya
rázatot sem éreztünk volna feleslegesnek. 
Ezekből néhány: "uisza ueuő módnak egie-
netlen uetele" (1. ének 53. sor); eszuzt = 
ezüst (92. ének 31. sor); Sittja — Scythia 
(83/1. 30. sor). Az első esetben a kifejezés 
értelmezése, a másik kettőben a szokatlan 
szóalak kívánt volna magának egy-egy sor
nyi jegyzetet. 

Nem véletlen, hogy az utóbbi évtizedben 
— az RMKT XVII. századi köteteinek 
megjelenése nyomán — nagy lendületet 
vett a kor költői termésének kutatása, s 
több tanulmány is elemezte Thordai János, 
Miskolczi Csulyak István, Nyéki Vörös 
Mátyás, Szenei Molnár Albert, a szombatosok 
és az unitáriusok költészetét. A most meg
jelent 7. kötet a benne közzétett anyag 
gazdagsága és magas esztétikai színvonala 
okán is, meg a kitűnő filológiai apparátus 
miatt is új távlatokat nyit a katolikus 
énekköltészet kutatásában, s ugyanakkor 
jelentős mértékben gazdagítja is régi irodal
munk kincsesházát. 

Bitskey István 

merül fel benne, vajon lehet-e érdemlegeset 
mondani ilyen terjedelemben Csokonainak 
a Dunántúl összegyűjtött és műveibe jobbá
ra beépített, de alig több, mint ötven 
táj szaváról. 

Nos, ha viszont elolvassuk, sőt áttanul
mányozzuk ezt a — most már hadd mond
jam ki: szép és (a szónak teljes értelmében) 
mintaszerű — munkát, akkor tárgyilagosan 
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