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KATOLIKUS EGYHÁZI ÉNEKEK (1660-AS, 1670-ES EVEK) 
Régi Magyar Költők Tára, XVII. század. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1992. 
15/A kötet, Szövegek. Sajtó alá rendezte Stoll Béla, 856 1. 
15/B kötet, Jegyzetek. írta Holl Béla, 5811. 

A magyarországi katolikus egyházi 
énekköltészet virágkora a 17. század, s 
ez korántsem véletlen, hiszen köz
tudott, hogy ekkor szerveződött-erősö-
dött újra a katolikus egyházi intéz
ményrendszer, ekkor indult meg a re-
katolizációs folyamat, amely társa
dalmi, politikai, eszmetörténeti okok
kal egyaránt kellőképp magyarázható. 
Nyilvánvaló, hogy egyre erősebb lett 
az igény a spirituális élet új alapjainak 
megteremtésére is, s ebben a vallási 
közösségeknek, az együttes éneklésnek 
kiemelkedő szerepe elvitathatatlan. 
A RMKT sorozatának egy korábbi kö
tete (XVII/7) már közreadta e gazdag 
szövegkincsnek a század első felére eső 
részét (1608-1651), most pedig a folyta
tás jelent meg, s ez már kb. 1680-ig 
megy el az énekek szövegeinek közlé
sében. Szerves folytatása tehát a 15. kö
tet a hetediknek, több esetben még a 
szövegek forrásai is megegyezőek. 

Első ízben fordul elő az RMKT ki
adástörténetében, hogy egyetlen kötet
be nem fért el az anyag, így két kötet 
alkotja a XVII. századi széria 15. darab
ját. A duplakötetes megoldást ebben az 
esetben azért helyeselhetjük, mert az 
anyag szerves egységet alkot, ennek 
megbontása valóban indokolatlan lett 
volna. így a szövegeket és a hozzájuk 
szorosan kapcsolódó szövegkritikai 
megjegyzéseket (variánsok, dallamok 
az RMDT-ben stb.) a 15/A kötetben 
kapjuk, viszont a források részletezőbb 

ismertetése, az egyes szövegek filoló
giai, műfaji, teológiai és liturgiái vonat
kozásai a 15/B részben találhatók meg. 
Mind az anyag közreadása, mind pedig 
a jegyzetek összeállítása követi a soro
zat hagyományait, de ezen belül szem
beötlő, hogy a bőségesen jegyzeteltek 
közé tartozik (ellentétben például a 12. 
kötet apparátusának helyenkénti szűk
szavúságával). Bízvást mondhatjuk, 
hogy Stoll Béla textológiai precizitása 
és Holl Béla igen sokrétű és alapos filo
lógiai munkája a sorozat legjobb és igen 
sokoldalúan használható köteteinek 
egyikévé avatja a tizenötödiket. 

Mind a kéziratos, mind a nyomtatott 
énekeskönyvek az egyházi év rendjé
ben sorakoztatták fel a szövegeket, így 
a korabeli források követése látszott he
lyesnek a modern kiadás számára is. 
Ennek az eljárásnak felel meg az 
előszóban olvasható utalás, mely sze
rint „az énekeket tehát egyetlen óriási 
kántorkönyvben összesítettük". Két
ségtelen, hogy ilyenformán szétválasz
tódnak egymástól az egyes források 
szövegei, viszont ez már csak azért is 
szükségszerű volt, mert a különböző 
korabeli gyűjteményekben sok az átfe
dés, így az „óriási kántorkönyv" sok 
forrásból jött létre, összességében azon
ban teljes körű áttekintést nyújt a jelzett 
évtizedek katolikus énekanyagáról. Az 
ünnepkörök szerint 15 csoportba sorol
hatók a szövegek. Az egyik fő ünnep
kört jelentik az ádventi, karácsonyi, új-
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évi és vízkereszti énekek, a másodikat 
a nagyböjti, húsvéti, úrnapi és pünkös
di énekek; a további ünnepekhez kap
csolódnak a Szentháromságról, Jézus 
nevéről, az Oltáriszentségről, a Boldog
asszonyról, a szentekről és a halottak
ról szóló énekek. Ismét külön egység a 
„közönséges üdőkre és vasárnapokra 
való énekek" sora, ezek a fő ünnepkö
rökön és jeles ünnepeken kívüleső va
sárnapokra (a tempus intermedium idejé
re) íródtak. A Vízkereszt utáni hat és a 
pünkösd utáni huszonnégy vasárnap 
tartozik ide, erre az időszakra szólnak 
a Cantus communes (vagy Cantus de 
tempore) cím alá sorolt szövegek. 

A legtöbb szöveg forrása termé
szetesen a Cantus Catholici 1674-es kas
sai kiadása, amelyet Szegedi Ferenc 
Lénárt egri püspök költségén nyomtat
tak ki. Ez a korábbi, Szőlősy Benedek 
által összeállított hasoncímű kiadvány
tól (Lőcse, 1651) eltért, több miseéneket 
(Kyrie, Gloria, Credo) és szentekhez, 
patrónusokhoz szóló szöveget adott 
közre. Mindeddig nem tudtuk, ki lehe
tett e gyűjtemény szerkesztője. Most 
Holl Béla több adattal is alátámasztja 
azt a feltételezést, hogy a jezsuita Sám-
bár Mátyás közreműködött a kiadás
ban. Erre mutat egyrészt szoros barát
sága Szegedi Ferenc Lénárt püspökkel, 
másrészt az, hogy az 1670-es évek kö
zepén Sámbár volt a kassai szeminá
riumban a „praefectus tonorum", a 
templomi kollektív éneklést irányító s 
az énekrendet megszabó elöljáró. Ha ez 
a feltételezés helytálló, akkor viszont 
módosítani kell a harcias jezsuitáról ki
alakult képet, s őt nemcsak gúnyos, 
nyers, goromba hangú hitvitázó írások 
szerzőjeként, a barokk egyházi próza 
durvább tónusú változatának művelő
jeként kell számon tartanunk, hanem 
templomi énekeskönyv összeállítója
ként s az egyházi zenéhez értő szer
kesztőként is. 

A kassai Cantus Catholici egyébként 
több vonatkozásban is a katolikus hité

let erőteljes újjászervezésére irányuló 
tendenciát illusztrálja. Számos korábbi 
protestáns ének átvétele, katolikus tar
talmúvá alakítása szembeötlő (mint 
arra Holl Béla is utal, csak Rimaytól 
35 ének átvétele-átfogalmazása tűnik 
fel). A másik tendencia: az ének és a 
teológiai tartalom, a zene és a hit szoros 
kapcsolatának hangsúlyozása. A kas
sai jezsuita akadémia nyomtatói az 
előszóban azért dicsérik a püspök-
patrónust, mert „méltónak ítélte Nagy
ságod Szent Ágostonnal együtt az igaz
ságnak fontosságát is az éneklés szár
nyaival édesdebben röpítetni az elhűlt 
elmékbe", s mindezt főként azért, 
hogy „az éneklő szép zengéssel az Is
tennek igazsága mintegy beléjek olvad
jon az emberekbe" (15/B, 44.). A hit
igazságoknak a zene eszközeivel tör
ténő kifejezése, terjesztése és védel
me az erőteljes felekezeti propaganda 
jele (s ez Sámbár egyéb tevékenysé
gétől és mentalitásától egyáltalán nem 
idegen). 

További szembeötlő jellegzetessége az 
énekgyűjteménynek, hogy benne a Reg-
num Marianum gondolata egész sor 
ének révén jelen van. Itt Mária a „magya
rok királyné asszonya" (380.), „magya
rok szószólója" (400.), „magyarok fényes 
fáklyája" (402.), „magyarság oltalmazó-
ja" (419.). A Patrona Hungáriáé motívu
mát kilenc strófán át variáló 402. számú 
ének a legteljesebb megragadása és kifej
tése e gondolatnak. A dicső múlt és a si
vár jelen képe is felvillan: 

Mint hogy Szent Szűz hozzád hív volt, 
Valaki magyar nyelven szólt; 
Akkor sok nép hozzánk hódolt; 
De már minden hírünk meg-hólt. 

Majd a jobb jövőért és egyetértésért 
esdeklő-könyörgő hang szólal meg: 
Adgy Országunk eleinek, 
Bátorságot szíveinek, 
Erősséget kezeinek, 
Egy értelmet népeinek. 
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Az ilyen motívumok nemcsak a ba
rokk korban, de később is jelen voltak a 
magyar lírában és vallásos közgondol
kodásban, utóéletük feltárása, képző
művészeti párhuzamaik felderítése to
vábbi feladatot jelent. 

Az egy évvel később kiadott „editio 
Szelepcsényiana" (Nagyszombat, 1675) 
már jóval kevesebbszer (mindössze 11 
szövegnél) szerepel közvetlen forrás
ként, ez érthető is, hiszen nagyobbrészt 
híven követi a Szőlősy-féle első, lőcsei 
kiadvány szövegeit, amelyek a sorozat 
korábbi kötetében (RMKTXVLl/7,190-
222. sz. énekek) már napvilágot láttak. 

Annál több szöveg került viszont 
most közlésre Kájoni János Cantionale 
Catholicum (Csíksomlyó, 1676) című 
gyűjteményéből, szám szerint 167 a 
főszövegben, 47 pedig másodlagos em
lítésben. Összehasonlítva a kassai Can-
tus catholici és Kájoni gyűjteményének 
előszavát, megfigyelhető az az árnya
latnyi különbség, amely a jezsuita és 
ferences énekkiadás célja között létre
jött. Kájoni nem azt hangsúlyozza, 
hogy az ének és a zene a hitigazságok 
elmélyítését szolgálja, hanem a „lelki 
haszon" gyarapodását, a devóció elmé
lyülését említi kiadói tevékenységének 
céljaként. „Felette nagy buzgóságra és 
lelki áhítatosságra indítja embert a szép 
nótára formált istenes énekszónak hal
lása [...] mert a tempíombéli szép ének
lés által mások is áhítatosságra gerje
deznek..." - írja előszavában, s ez a 
kassai, erősebben hitvédő célkitűzéssel 
szemben a középkori és népi vallásos 
tradíciókhoz jobban kötődő ferences 
kegyességet kifejező mentalitás. Ezt 
példázza egyébként a csiki ferences tar
tományfőnök gyűjtőmunkájának mód
szere is, hiszen - mint arra Holl Béla 
jegyzete utal - a Cantionale forrásai kö
zött „legfontosabb a kéziratos szöveg
hagy ományozódás [...] még a nyomta
tott forrásokra visszavezethető szöve
gek egy része is kéziratokból szárma
zik" (15/ B, 167.). 

Miként valamennyi forrás esetében, 
úgy itt is a jegyzetek között táblázatba 
foglalt áttekintést kapunk az énekes
könyvek teljes anyagáról, a korábbi ki
adásokról, az egyes szövegek erede
téről, szerzőjéről (ha ismert). Ilyen mó
don tehát az egyes korabeli kiadvá
nyok teljes korpusza, szerkezete egy
ségben is a kutató előtt áll, s támpontot 
nyújt az összehasonlításokhoz, meg
bízható filológiai alapot jelent a további 
kutatások számára. 

A két nagyméretű nyomtatott éne
keskönyv (Cantus catholici, Cantionale 
catholicum) mellett a kéziratos források
ból közreadott szövegek száma jóval 
kisebb, viszont általuk igen értékes da
rabokkal egészül ki az összkép. Közü
lük a legtöbb szöveggel az ismeretlen 
szerző által összeállított Turóci canciona-
lé szerepel, 47 ének került át innen a 
jelen kötetbe, közülük 24 cseh vagy 
szlovák nyelvű eredetinek a magyarra 
való átültetése. Minden jel szerint 
helytálló Holl Béla feltételezése, amely
nek értelmében az 1674-es kassai Can
tus megjelenése tette szükségtelenné „a 
nyelvileg amúgy is kifogásolható turó
ci kézirat kinyomtatását" (35.). 

További két kéziratos forrás járult 
még hozzá jelentősebb számmal az 
anyag teljessé tételéhez. Az egyik a 
Csikcsobotfalvi kézirat, amely Kájoni Já
nos 1651-1675 közötti gyűjtőmunkájá
nak eredményeként keletkezett s amely 
21 szöveg esetében szerepel elsődleges 
forrásként. Mivel ez a kézirat a nyom
tatott énekeskönyv előzménye, így a 
mindkét helyen azonos szöveggel 
(vagy csekély módosulással) előfordu
ló éneket a kéziratból közli a sajtó alá 
rendező. A másik ilyen forrás a Pécsi 
énekeskönyv (1674), amely feltehetően 
még Klimó püspök idején került mai 
helyére, a pécsi Egyetemi Könyvtárba. 
Innen 49 ének gazdagítja a jelen kötetet, 
köztük külön is figyelmet érdemel az 
a históriás-epikus énektípus, amely 
mind témája, mind formája révén elkü-
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lönül az énekeskönyvek szokásos da
rabjaitól. Mivel ebben a gyűjteményben 
feltűnően nagy arányban jelennek meg 
az ilyen - alighanem a kántor által elő
adott - énekek, joggal tételezi fel Holl 
Béla, hogy az összeállító-szerkesztő 
kántortanító lehetett, olyan licenciátus, 
aki világi személyként is jogot nyert 
egyes - felszenteléshez nem kötött -
egyházi cselekmények elvégzésére. Ju
hász Kálmán kutatásai óta köztudott, 
hogy a nagy paphiány enyhítésére a tö
röktől megszállt területeken ilyen sze
mélyek segítették az egyházi szervezet 
fennmaradását. A Pécsi énekeskönyv sa
játos műfaja, az egyházi énekelt epika 
több szempontból is további vizsgáló
dást érdemlő jelenség. Benne tudósító 
és tanító jelleg, krónikás elbeszélő mo
dor és kegyességre buzdítás, példakép 
állításának igénye és morális nevelő 
szándék keveredik, így áll elő ez az ed
dig kevés figyelemre méltatott ének
típus. 

Az említetteken kívül a kéziratos for
rások közül még a Petri András-énekes
könyv 1663-1668 között összeírt máso
dik része, a Zemlény János-énekeskönyv 
(1668), aMihál Farkas-kódex (1673-1699), 
a Pálffi Márton-énekeskönyv (1676) és az 
Apor Formularium toldalékának néhány 
éneke került be a kötet főszövegei közé. 
A nyomtatott források közül hozzájá
rult még a kötet anyagának gazdagítá
sához a Poduai Szent Antal solosmája 
(Nagyszombat, 1675), a Két égő lámpás 
címmel Loyolai Szent Ignác és Xavéri 
Szent Ferenc tiszteletére összeállított 
zsolozsmáskönyv (uo. 1669), a Liliom 
kertecske címmel kiadott ferences ere
detű imádságoskönyv (Pozsony, 1675), 
a Lelki fegyverház (Nagyszombat, 1693) 
című imakönyv, a Lelki útiköltség 
(Lőcse, 1693) című kongregációs kézi
könyv, valamint a Tarnóczy István je
zsuita professzor Titkos értelmű rózsa 
(Nagyszombat, 1676) címmel kiadott 
mariológiai tárgyú elmélkedésgyűjte
ményének verses anyaga. 

A vizsgált források mennyisége im
ponáló. Érthető, hogy a feldolgozás so
rán egyrészt új kutatási eredmények 
születtek, másrészt ráirányult a figye
lem számos hiányosságra, fehér foltra 
is. Az előbbire példa a Petri András-éne
keskönyv egyik másolójának, Réti János
nak az életrajza, amely most új adatok
kal bővült. Őt a korábbi szakirodalom 
(Petrivel együtt) a csíksomlyói ferences 
kolostor környezetéhez kapcsolta teljes 
egyértelműséggel. Az általa leírt éne
kekhez fűzött megjegyzéseinek tüzetes 
szemügyre vétele révén viszont Holl 
Béla bebizonyította, hogy Réti 1663-
1668 között elkerült Erdélyből, s Vas 
megyében volt iskolamester, az általa 
másolt szövegek közül pedig néhány
nak még a szerzőjét is benne kell lát
nunk. 

A másik esetre példaként a jezsuita 
Tarnóczy István munkássága szolgál. 
Fent említett kiadványának verses kö
nyörgései kapcsán irányult most rá a 
figyelem, a jegyzetekben olvashatjuk 
életrajzának vázlatát s 12 önálló mun
kájának rövid ismertetését. Ennek alap
ján a magyar barokk irodalomnak egy 
különösen sokoldalú képviselőjét lát
hatjuk benne. Mint Holl Béla megjegy
zi: „Hangja, stílusa távol áll korának 
szokásos hitvitáitól és a XVII. századi 
hazai jezsuita aszkétikus irodalom java 
terméséhez tartozik" (80.). Giovanni 
Bona és Roberto Bellarmino műveit for
dította magyarra, önálló elmélkedése
ket és erkölcstanító műveket is írt, latin 
poémái közül pedig a Szent Istvánról 
szóló terjedelmes költemény a sajáto
san magyarországi barokk devóció jel
legzetes terméke. Minderről azonban 
további részletesebb elemzések után 
fogunk csak többet megtudni, mert 
szinte semmiféle szakirodalom nem 
volt eddig róla. A jelen kötet érdeme, 
hogy többek között erre is felhívta a 
figyelmet. 

A mind terjedelmében, mind je
lentőségében impozáns méretű vállal-
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kozásban az aprólékos hibakeresgélés 
méltatlan eljárás lenne, s egyben hálát
lan feladat is. Hálátlan azért, mert sze
rencsére igen kevés helyen tűnik szem
be elírás, sajtóhiba vagy pontatlanság 
(ilyen akad például a 7. lapon, ahol 
VII/7 helyett természetesen XVII/7 ér
tendő, vagy a 167. lapon, ahol 1647 he
lyett 1674 a kassai kiadás helyes évszá
ma). A szövegek és adatok mennyisé
gét tekintve csak elismeréssel adózha
tunk a sajtó alá rendező Stoll Béla és a 
jegyzeteket összeállító Holl Béla gon
dos munkájának. 

Aligha túlzás, ha azt mondjuk: az 
RMKT XVII. századi sorozatának köz
ismerten magas színvonalából is ki
emelkedik a katolikus énekköltészetet 
közreadó kettőskötet, amely egyfelől a 
témára vonatkozó eddigi ismeretek 
szintézise, másfelől a további kutatások 
ösztönzője és alapja. Kívánatos lenne, 
hogy a század két utolsó évtizedének 
anyaga is hasonló színvonalon, mi
előbb jelenjék meg, így akkor teljes gaz
dagságában állhat majd előttünk a kor
szak katolikus énekköltészete. 

Bitskey István 

KÖPECZI BÉLA: A BUJDOSÓ RÁKÓCZI 
Budapest, Akadémiai Kiadó, 1991. 573 1. 

A szerző új Rákóczi-könyve egy ré
góta, úgyszólván egyetemi, párizsi ta
nulóévei óta kedvelt témája, tárgya, sok 
évtizedes kutatómunkája valamiféle 
summájának is tekinthető. Előszavá
ban előzményeihez sorolja a II. Rákóczi 
Ferenc új életrajzban a fejedelem bujdo-
sásáról írt rövid összefoglalását; a Sza-
lay által kiemelten kezelt, de Szekfű ál
tal elhanyagolt 1711-1715 közötti évek
re is kiterjedő, új levéltári források alap
ján megírt A Rákóczi-szabadságharc és 
Franciaország című könyvét, s számos 
más írása közül az Archívum Rákóczi-
anum III/1. Mémoires - Emlékiratok és 
III. Testament politique et morál... - Poli
tikai és erkölcsi végrendelet szövegkritikai 
kiadását. Köpeczi Béla nagy jelentősé
get tulajdonít a szövegnek mind kézira
tos, mind nyomtatott formájában. El
lenőrzi a dokumentumokat, a forráso
kat kritika tárgyává teszi, keletkezésük 
korabeli tényezőire figyelve épít rájuk. 
„Módszerünk elválaszthatatlan törté
netszemléletünktől, amely egyszerre 
hiteles, realista és objektív kíván len
ni. .." - fogalmazza meg (21.) a Rákóczi
emigráció kutatásának előtörténetét te
kintve nem is olyan könnyű szerzői fel
adat lényegét. Könyve megírásában tu

dományos szemléleti-módszertani in
dítékai szerencsésen párosulnak a fel
táratlan források kutatására irányuló 
szenvedélyes érdeklődésével, ami a 
Rákóczi-kor feltárását szolgáló eddigi 
munkásságára is jellemző. 

Korabeli politikai, diplomáciai, esz
metörténeti, illetve tudománytörténeti 
szemszögből, szemléleti s módszertani 
vonatkozásban egyaránt fontos az 
emigrációs évtizedek és az előzmények, 
a Rákóczi-szabadságharc és emigráció 
összefüggésének szem előtt tartása. 
A szerző a fejlődéstörténeti szempont 
érvényesítését azzal is hangsúlyozza, 
hogy az európai politika a XVIII. század 
elején, a Rákóczi-szabadságharc diplo
máciája és propagandája, a szatmári bé
ke együttes kérdéskörét tárgyaló „előz
mények és körülmények" (23-64.) I. 
rész után első ízben vállalkozik a teljes 
lengyel-, francia- s törökországi emigrá
ció Rákóczival összefüggő történetének 
megírására. Ez alkotja „a bujdosás poli
tikája" (1711-1735) legterjedelmesebb 
részt (65-465.) Köpeczi könyvében, 
amely a témával foglalkozók részleges 
vagy korlátozott forrásfelhasználásával 
szemben az eddigi legteljesebb külföldi 
(párizsi, bécsi, londoni, hágai, krakkói, 
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