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rr$y^w Múi i. hogy Emich Gusztáv ur, az Athenaeum

' igazgatója, azt a tervet közölte velem, hogy irodal-

munk történetérl egy nagyobb, illusztrált munkát

óhajtana közrebocsátani a mívelt nagy

szamara. Ilyen könyv hiányát nemcsak irodalmunk érzi, de

megérzik az olvasó közönségünkön is, melynek irodalmi mívelt-

ízlése csak igen vékony és szakad

a magyar szellem történeti fejldéséve] kapcsolatban íj

míveldésünknek nagy szüksége van arra, a mi az akkor ter-

vezett s immár befejezett vállalatnak célja: irodalmunk ismere-

tének, szeretetének, ápolásának terjedéséi

pedig történeti alapon való ersödésére, a melyen állunk

mely haladásunkat is A magyar -/.ellem történei

hsei: nemzeti ersségünk és iskolánk.

\ tervi ". vállalatnak úgy a magyar iskola, mint ej

közmíveltségünk szempontjából való foi I 1 meg levén

ivesen vállalkoztam vezetést 1892. máju-

sában kidolgoztam tervrajzát, mely e ket kötettel immár \

sulast ért A könyvet a magyar irodalomtörténet munkásainak

egy nagyobb társasága írta, szám szerint 41-en.

minden egyes cikk oly szakember tollából kerülvén, kinek



illet tárgy sajátlagos tanulmányai körébe esik, ez a mód meg-

bízhatóság és alaposság tekinteteben is biztosítékot nyújt. Más

fell, kiváló írók közremködése által, a munka érdekes és

becses emieke irodalomtörténetirásunk jelen állásának. Tisztában

voltam a nehézségekkel, melyekkel e terv alapján a vállalatnak

meg kell küzdenie, sut a velejáró bajok kikerlhetetlenségével is.

Utólag is látom, hogy az egyes cikkek terjedelmében, st némi-

leg a felfogásban is mutatkoznak egyenetlenségek, melyeken

a szerkesztségnek segítenie bajos vagy épen lehetetlen volt.

De most is meg vagyok gyzdve róla, hogy az elnyök,

melyeket a munka épen ilyetén módon készültének köszön,

sok-kai nagyobbak, hogy sem a méltányos bírálattól némi elné-

zést ne remélhetnénk addig is, míg módunk lesz, talán újabb

kiadásokban, hovatovább egyöntetbbé alakítani.

A munkatársak mindegyike buzgón igyekezett a legjobbat

adni, a mit a vállalat céljához képest adhatott. Mély köszöne-

tet kell mondanom mindnyájoknak, de legels sorban a sí

szerkesztnek, dr. Badics Ferenc úrnak. Ha könyvünk számot

tarthat némi elismerésre, úgy ez legels sorban az önzetlen

ügyszeretetének, fáradhatatlan buzgalmának és alapos szakké-

szültségének köszönhet)

És most bocsássuk útjára könyvünket. Hintse a magyar

érzés, magyar tudás, magyar ízlés magvait. Vegyen reszt

is. bármily szerény mértékben, a vetésnek abban a nagy mun-

kájában, melynek terméséül a magyar nemzeti míveltséget

reméljük.

Budapesten, 1895. október lü.

Beöthy Zsolt.



Irodalmunk ós irodalomtörténetünk.

BavMetéafll.

in tagadhatja, hogy nem-

zetünk az emberi mfveldéi

a mívelt emberiség érdekében

a honfoglalástól kezdve állandó

és DS
"

latot teljesíteti

Allamol alapított oly terflle-J^EfiSfa

ten, mely akkor mar nyolcszáz :

éve szaggatottságában, urat

vándor seregeknek

szállóhelyOl szolgálván,

a római civilizációt, keresztyén

vallási és .1 nyugoti államszer-

lem

rvezeüensé)

ben, hegyvidékein és végetlen

síkságain folyton változó lak

ávai, hullai: ongó

nyugtalanságával szinte hozzáférhetetlen \"lt a nyugoti miveldésnek, Mun-

i kepe, a hódolók és foglalók felfogásában, alakításában,

kifejezésében, legmélyebb gondolati tartalmául azt nyilatkoztatja meg, h

itt tulajdonképen nem hódítók és hódolásra kényszeritettek állanak szemk

hanem látott, inatlan e^ mindenünnen fenyegetett nép Önkéntes

hódolattal köszönti azokat, kik e löld ura védelme-

hivatottak. A magyar honfoglalás azonban, most

nem egyszerre vetett véget a magyar fold txüjóslatü hagyományának;

Ideig ligy látszott, mintha e katnnailat; jobban ' ban

iskolázott nemzet csak ujabb és nagyobb veszedelmet hozott volna E

ál Sv alatt minden megváltozott A vándor nem

szállását s állammá adta a nyugoti világ politikai

rendjét, keresztyén vallását és mívelödését Az uj renddel kibékülni nem tudó

magyarság eltemetkezett Thonuzoba sírjába s csak kisérteni támadt fel i

hányszor. A nemzet, a nélkül, hogy eredeti a kivetke

Bett, különösen katonai erejében meglazult voma: mindegyn

• uctr 1



iDALOMTORTENETÜNK

,i nyugothoz tartozandóságát. Mint a habok által hányt természetes bástya,

ellenállott az újabb hullámok pusztító erejének. Védelmezte, talán saját

vérrokonai ellen, magával együtt új családját, melybe idegenül lépett.

A népvándorlás új arjaival neki kellett egyedül, vagy legalább elször, meg-

mérkznie. Megverte, megtérítette, civilizálta és beolvasztotta ket, mint a

kunokat és besenyket; a maga testével, majdnem vére fogytáig állta el

útjokat, mint a mongoloknak; a legutolsót, leghatalmasabbat és legvesze-

delmesebbet pedig, a törököt, feltartóztatta és századokig lekötötte. Még a

török háborúk kezdetén a renaissancenak, a klasszikái világ feltámasztott

míveltségének, legkeletibb fészkét rakta meg; a szomszéd keleti álla-

mokba vitte a nyomtatott bet világosságát, s vetette el a nyugoti

kultúra magjait. A lelkiismereti szabadság nagy világharcaiban, új hite

mellett egyszersmind nemzeti szabadságát védelmezve, kitartóan segédke-

zett s diadalának kivívásához tehetsége szerint hozzájárult.

Mindez az emberi míveltségnek inkább védelmez, mint alkotó vagy

fejleszt munkája. Nemzetünk inkább vére hullásával, mint új gondolatok-

kal és fölfedezésekkel vett benne részt. De ha vezérszerepre nem juthatott

is, sem egészében, sem egyes tagjai által : mindenkor igyekezett résztvenni

nyugot kultúrai fejldésében. Ha míveltségének színvonala, az egyenleteseb-

ben emelked külföldéhez mérve, különböz korok szerint nagyon ingadozó,

annak megvoltak politikai viszonyainkban rejl okai. Bizonyos s egyszers-

mind szerencse az, hogy nemzetünk kultúrája, különösen irodalma minden

idben támogatta, nemzeti vonásaival, tartalmával vagy legalább irányzatá-

val, nemzeti érzületét s ezzel nemzetül fenmaradását és ersödését. Még e

tekintetben leglanyhább, legvisszásabb koroknak is voltak képviseli, kik ezt

a hagyományt fennen hirdették, híven rizték s átadták kedvezbb idk

fiainak. A magyar irodalom emberei közül így szolgálták nemzetiségöket a

regesek és lantosok, históriás énekeikkel ; a theologusok, nemzeti eszmékkel

. vegyített vallási polémiáikban; az epikusok, Zrínyitl Vörösmartyn át Aranyig,

eposzaiknak a nemzeti törekvésekbl kikristályosodott alapgondolatával ;
a

historiaírók ers és lelkes magyarságukkal ; a moralisták, nemzeti erényeink

dicséretével és hibáink ostorozásával ; a regény- és drámaírók, a múlt kul-

tuszával, például vagy tanulságul; a politikai írók és szónokok, az emberi

haladás kérdései s a nemzeti érdekek fejtegetésével ; lírai költk, nemzeti

lelkesedésükkel és honfi-bánatukkal. Mind a míveldés munkásai, nagyob-

bára tanult részesei a régi vagy a nyugoti világ míveldésének, elmozdí-

tói általában nemzetünk szellemi haladásának, de a nemzeti öntudatnak

folytonos ébrentartásával és buzdításával. Irodalmunk, melyekként a közös

emberi mívcltségben való részességünket fentartotta, nemzeti elemeivel és

irányával nemzeti ersödésünknek és kifejldésünknek is legfbb és leghat-

hatósabb eszköze volt. Midn pedig azzal az ervel, melynek fenmaradá-

sát es épséget legfkép irodalmának köszöni, nemzetünk képes volt meg-

védelmezni magát : történetének egész folyamán védte egyszersmind a
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nyugoti kultüréL lm ez, szerényen fogalmazva, irodalmunknak egyetemes

jelentsége, általános miveldéstörténeti fontossága egész a legújabb k

melyben már a világirodalomnak új gondolatokat és formákat is adtunk,

\i.mv, Kemény és Madách koráig, tddig a korig, melj

tudá* ipítottuk, eltte ismeretlen tényeknek

Jent. en ama világesemények részleteire n<

melyekben mi is résztvettünk, s a mienkkel rokon nyelvek anyagának,

ének, törvényeinek búvárlatával

Irodalmunk története tehál i nberi mivelt

myunknak s egyszersmind nemzeti fejldésünknek törtenete E jelle-

ménél fogva, érdekesség és tanulság tekintetében, ránk nézve egy sem

haladhatja meg nemzeti tanulmányaink közül, A nemzeti lelek fejldésének

rajza, azoknak pályájában, kik e lélek tartalmat és mozgalmait szavakban is

ki tudtak fejezni azt a mit a nemzet tanult, tanulásából mar.

esnek tartott és viszonyaihoz idomított ét alkal-

mazott; a mit ezen kivl indolt, képzelt e- érzett Mindé.

különb idoknak, vidékeknek, életkörülményeknek hatása alatt külön-

módon fejlett s más-más lelki és testi adományokkal biró

munkáikban nyilatkozik meg; de természeti törvény szerint

megnyilatkozik. Kifejezésre jut a regésekt ékesfehérvári gylés

ny lazit«> énekeseitl kezdve egészen napjaink költ

nokaiig: a mlveld, gondolkodó és lelkesed'' nemzet. Különböz k>>ri>knak

különböz hatásai alá került magyar lelek nyilatkozik bennök, s minden

jelentsebb nyilatkozata, annál az új tartal.imn.il és új módnál fogva, mely

benne yéniségeé, ismét hat a magyar leiekre Zrínyibl a tizen-

hete.! ti lelke sz.i'l. de nem csupán e/ . a mit tani:'-

nv.iii ibl, gondolkodásából, belevitt mun-

kájába lagabbá tette 9 munkásává lett további

fejldésének

Irodalmunknak ez a nemzeti jelleme s csak ki Evetett

altal.mos emberi mlveldésre: volt az oka, ' -ni eletünkkel a\

nem sokat tördött Mátyás királyt és udvarának fényét,

Ízlését magasztalják vándorló humanisták, kik nála meleg és kényelmes

otthonra találtak; de a nemzet mlveldési életére, mint másutt, úgy itt

sem Igen van gondjuk Egy tizenhatodik nemet •.

GtSSNtS KONRÁD, munkája .1 BiblioiM melynél

az irodalomtörténet atyjának nevezik, legrégibb iyv.

melyben magyar ii<>kiV>i ^ mai I lunkának

1583. Simlertl és Frisiustól részint kivont, részint bvített '-.

.

alább nevök szerint meg vannak említve Janus Pannonius, \

l>e\.u Biró Mátyás, Melius Péter, Oláh Miklós és mé:.

! lem irántunk, mely '•

ü idn át nem talált, st feledésbe ment k-iw
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História Literariá-hoz készült bevezetésében már nem tudja: Vájjon ki

adhatna hírt — de Scriptis et Scriptoribus Hungaricis? Nem is hiszi, hogy

errl a tárgyról akárki bármit írt, st azt sem, hogy valami figyelemre

méltót írhatott volna; mert a magyaroknak már mindig olyan volt a ter-

mészetök, hogy egy jó paripára vagy egy puszta kardra többet adtak,

mint egy érdekes könyvre.

<

Magyar írók K/.eket a lenéz sorokat olvasta múlt század elején egy tühingai

"'
magyar lutheránus theologus: a Selmecbányái születés Czvittincer DAvid,

s téltette magában, hogy könyvvel áll el cáfolatukra. •Látta, mondja

elszavában, hogy minden nemzetnek vannak férliai, kik az írók neveit,

életét, mveit s a róluk mondott Ítéleteket összegyjtötték es kiadták ; csak

nálunk nem akadt még senki, a ki erre vállalkozott volna.* ilyen indítékok

hozták létre az els munkát, melynek tárgya a magyar szellemi élet

:

Czvittinger Specimen Hungáriáé Literatae-ját, mely 1711. Altdorfban

jelent meg. íróját a hazafias buzgalom, a nemzeti becsület védelme ösztö-

nözték munkára : külföldön, sok nehézséggel küzdve, nagy költséggel

gyjthette anyagát s mvét a »carcer academicus«-ban fejezte be, hova

adósságai miatt jutott. 296 emberrl (közöttük szentekrl, királyokról,

fejedelmekrl és államférfiakról) emlékszik meg a tudományos kezdet dadogó,

rendszertelen módján, de majdnem valamennyirl a kor divata s még

inkább lelke, magyarsága szerint: kritikátlan, szertelen dicséretekkel. Már

körülbelül kétszerannyi magyar író életét es mveit ismerteti félszázad

múlva Bod Péter Magyar Athénása 1766. Ez az egyszer, lakisi prédi-

dikátor oly korban dolgozott, melyben a magyarság lelkét veszteni látszott.

Ezt a lelket akarta éleszteni s rászánta életet, hogy mindannak emieket.

a miben nemzetének lelke valaha megnyilatkozott, felkutatja, összegyjti,

megbírálja és átadja az utókornak. Kétséges volt, ha bucsúztatóul-e, vagy

új életre hiv igéül. Mindegy: indulata arra ösztönözte, hogy a mit fele-

barátinak hasznokra és a magyar nemzetnek tisztességere és ékesítésére

ítél lenni, abban ne légyen csak hallgatással, hanem a mi tle kitel-

het, azt véghez vigye.* Véghez is vitte. Athénásában es egyéb mun-

káiban régi irodalmunk ismeretének megbecsülhetetlen anyagát mentette

meg a feledéstl. 528 írónak ismerteti életét és munkáit; felsorol ezeken

kívül ,V> névtelenül megjelent könyvet s az általa ismert könyveket busz

szakban csoportosítja. Bod Péter a legrégibb gyjtnk, kinek mai irodalom-

történetünk is köszönettel veszi hasznát. Az általa ismert anyagot ujabb

kutatóknak szerencsésebb helyzete es szerencsésebb keze nagyon meg-

szaporította. Horányi Elek, a tudós piarista. Bod után alig tíz évvel

kezdett nagy betrendes írói életrajzgyjteményének, a hán m
Memória Hungarorttm-n&k kiadásába. 177Ö— 77.. melyet utóbb. 1792. a

Nova Memória egyetlen kötete követett. Országszerte akkor szervezkedett

az írói garda, a becsi testrség palotájában, tábortüzeknél, klastromokban,

parokhiákban es udvarházakban, mely az új magyar irodalmat vala meg-
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ÍROD/ IRODALOM! ni

alapít ;nek

felmutatott példányával serkenti munkára ökct s egyengeti útjukat .1 i

mcltánylatához Mi sem tüntel

m nemzeti célját, mint vallásos türelme, mely

a nemzeti minden felel

iai>irn utáni szomorú napokkal Ismét oly

utóit be, melyben nem lett újra meg újra szem elé

állítani, ii" nek van n

hatatla \í yjtemé-

nyét, ennél

két kötetben, 185 írót mutat be

mely ö munka volt, mely

ek, hanem a i

nek is kezén i< >i l-.< »tt Hibái, elfögültsá| vannak igazítva; üa

feladatát betöltött* i nemzeti eletünk b ebben kultúránk új féOendü-

lésének egyik monumentális emlékéül készül, S

seben, akauemiankn.il nkdi emui. n\'
'

Indult mej lyben húszi

nk betrendé?- bemutal

tervbe véve l • lexikonok ekkénl mi sem mut
lobban nemcsak irodalmunknak Jó ujabb fejldi

hanem a közérdekldésnek s kutatás buzgalmának emclkcd<

lemi eletünk kép<

abb volt, mint korábban hittek felölünk -

sokáig hittük magunk

\ lexikonokon kiuil rei

rytudomán) a küllökti tud

életnek mo >cm vihet-

tek ki \ mi szobatudósainkban, theologusainkba

mikor még .1 magyar tudománynak nyelve ahe, volt uralkodik a nem

nak deák irástud

.1 maciik hírével együtt nemzeti;

i :\\\ ban adja ki Berlinben íelfm

tudományi és tudós boly<

töltött Rotaridbs MniMv iriö Altonában ''

-. bíráló t>

'

v munkának, melvN

tudomány, m> i

a külföldnek hol tudatlanságból, hol

íteleteit felölünk Wau w k\ PAl (olsvai lutheránus pap, ki N
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hozzájutott a Rotarides által gyjtött nagybecs anyaghoz, 1785. a Con-

spectus reipublicae litterariae in Hungária cím munkájában a magyar-

országi tudományosság történetének megírását szintén nemzeti feladatnak

tekintette. Ez a célzat legvilágosabb kifejezésre jut s legbehatóbb tárgya-

lást es fejtegetést talál a magyar irodalmi elmelet és történetnek legels

magyar nyelv kézikönyvében : .4 magyar literatura esméreté-ben, melyet

Papay Sámuel a derek

veszprémvármegyei fiskális

1808. adott ki ket kötet-

ben. A munka szellemét

megvilágítják bevezet cik-

keinek címei: A literatura

széles értelemben ; az vagy

nemzeti, vagy pedig ide-

gen: célja az oktatás; azt

tehát elmozdítani k

sek a nemzetek : meg pe-

dig a nemzetit az idegen

felett ; arra mutat a ta-

pasztalás is ; st azt kí-

vánja a nemzetnek önnön

maga féntartása ; azt a

magyar is maga kárával

tapasztalja: mar ma tehát

munkába veszi annak gya-

rapítását : ámbár azt neme-

Ivek ma is ellenzik ; de

azoknak ellenvetések meg-

cáfoltatik ; második, harma-

dik, negyedik ellenvetések-

bl is kiforgattatnak.' Íme

egy író lelke a paragrafusok

címjegyzékében.
A vázlatokat, iskola-könyveket mellzve, melyek az immár saját

irodalmunkat in felölel közoktatás szükségén igyekeztek segíteni : irodalom-

történetünkvalódi megalapítójának nagy nevéhez ertünk. Toldy Ferenc ez.

kit orvosból es kritikusból Kazinczy biztatása tett irodalmunk történet-

írójává. Három nagy munkája három irányban alapvet: .4 magyar nem-
zeti irodalom története, 1852. melynek ket kötete csak a mohácsi vészig

iut, de tárgyát addig példátlan teljességben s a legszélesebb mveldés-
történeti alapún dolgozta fel: azután .1 magvar költészet története az
sidktl Kisfaludy Sándorig, 1855., mely költészetünk fejldésének legels,
önálló buvárlaton alapuló s kedves gonddal készült, méltó ismertetése;

rcképe
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mindenkor a nemzeti szellemet kívánta szolgálni, táplálni, ersíteni, a mint

magának az irodalomnak is f jelentségét ennek kifejezésében, éltetésében,

rá való hatásában kereste. Igaz, hogy ez a vezérgondolata a legújabb

idkig bizonyos általánosságban maradt. A magyar nyelv szépsége és

fontossága nemzeti életünkre, a magyar elme képessége a tudományokra

és irodalomra, magyar íróink jelessége és becsület-szerzése nevünknek, a

magyar dicsség emelésének lelkesít fentartása: ezekkel és hasonló gon-

dolatokkal foglalkozik, s fejtegetésökkel s bizonyításukkal nemzeti feladatát

betöltöttnek tartja. Kevés szó volt mind mai napig irodalomtörténeti mun-

kásságunkban an-ól, hogy mi hát tulajdonképen az a magyar szellem, a

mely irodalmunkban folytonos kifejezésre jutva s általa mintegy önmagára

visszahatva élt és ersödött. Hogy az irodalomtörténet e f és legneveze-

tesebb problémájának megoldására csak gondolhasson is: mindenekeltt

annak az irodalomnak körével kell tisztába jönnie.

Mi hát az irodalom? Csak a .magunk körében maradva, bizonyosnak

látjuk, hogy mindazok, a kik mint elmélkedk és történetírók valaha iro-

dalmunkkal foglalkoztak : benne a nemzeti szellemre vonatkozó tanúiságot

kerestek, e szellem erejének és képességének bizonyítékául idézték s táp-

lálójának tekintették. A legels sugár, mely a magyar gondolkodásból esik

a magyar költészetre, már ezt a mozzanatát kívánja megvilágítani. Sylves-

ter János Uj testamentumának ajánlásában írja, hogy a magyar nép folyton él

a bibliához hasonló képes kifejezésekkel. »I1 énekekben, kiváltképen az virág-

énekekben, mellyekben csudálhatja minden nép az magyar népnek elmijének

éles voltát az lelésben, melly nem egyéb hanem magyar poésis.« íme a

népszellem nyomozása és felmutatása költészetünkben. Azonban kétségtelen,

hogy ez a szellem nemcsak a népköltészetben, nem is csak a költészetben

nyilatkozik ; de ép oly kétségtelen, hogy a kik egyes irodalmak felett elmél-

kedtek, szemeik eltt mindig ez a nemzeti szellem irodalom lebegett els

sorban és kiváltképen, fontos tanulságaikat ebbl vonták ki és erre alapí-

tották, ezt tekintették tulajdonképeni irodalomnak, ha határait nem vonták

is meg biztosan ebbl a szempontból. De a nemzeti lélek milyen fajta

munkákban nyilatkozik ? Olyanokban, melyek a nemzet közös lelkéhez

szólanak. Ez az irodalom mai fogalmának határozó jegye : az egész

nemzetnek szóló elme-mvek foglalata. A magyar irodalmat nem minden

magyar nyelven írott könyv képezi ; de a magyar szellemnek minden olyan

alkotása, éljen bár csak a nép ajkán, vagy legyen írásba jegyezve avagy

nyomtatásban közzétéve, a melynek fölfogása, célzata, tárgya vagy el-

adása által megnyilatkozik a nemzet lelke, gondolkodása, érzése, képzelete,

vagy legalább valami belle. Semmi bels okát nem látjuk, hogy az iroda-

lom, vagy ha úgy tetszik, akár nemzeti irodalom körébl ki legyenek zárva

a magyar elméket magyar elmékül jellemz deák nyelv munkák: króni-

káink és latin történeti munkáink, melyek bizonyos korszakokból a magyar

históriai felfogásnak egyedüli emlékei, vagy akár magyar humanistáink, kik
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alakit., befolyásáról: ;i háromsz

kérdése. Nem eben elszigetelten, hanem más népek.

eletünk . isában ki voltunk téve idegen hatásoknak, az

emberi aknai, törekvései, szellemi ái

I bata-ok irodalmunk tükrében, melynek változhatatlan m-
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tudományunk es mvészetünk fejldi
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terjeszt eszközeitl, az iskolák, a könyvírás és könyvnyomtatás, a tudo-

mányos intézetek ügyétl. Az irodalom történetében a szellem mveirl

levén szó, kiváló gonddal kell keresnünk bennök a szellem mveinek hatá-

sát : nagy költk, írók, szónokok, bölcselkedknek az irodalmi hagyomány-

ban vagy a korok divatában él és ható példáit : Szent Bernátét középkori

énekeinkben, Tassóét Zrínyiben, Voltaireét Bessenyeiben, Goethéét Kazinczy-

ban, Balzacét Keményben. Figyelembe vennünk, hogy az ügynevezett

irodalmi iskolákat min mesterek hatása és példája, vagy milyen nézetek

közössége tartja össze ; milyen módosulásban vagy milyen oldaláról mu-

tatkozik a lángelme a kisebb tehetségeknél vagy az utánzóknál. Xem
jelentéktelen az irodalmi elméletnek, a kritikának befolyása sem ; a magyar

költészetet az ötvenes években jórészt ez emelte ki az elsekélyesedett

Petfi-utánzásból.

Az elttünk álló jelenségek nagy részét azonban s éppen a leg-

kiválóbbakat bizonyára nem érthetnk és értethetnk meg teljesen még
mindebbl sem. Petfi magyar volt, a tizenkilencedik század költje volt,

a világ nagy költinek s a magunk népköltésének iskoláit járta : de mind-

ebbl alig alkothatnók meg magunknak Petfi költészetének képét. Számba
kell vennünk egyéniségket, melynek bélyegét rányomták mveikre, ha

nagyobbak : körükre, ha még nagyobbak : korukra, ha legnagyobbak

:

jövend korokra is. k is a nemzeti szellemnek adnak kifejezést, az egyé-

niségökbl folyó eredeti módon és tartalommal: az örök forrásból ujat

merítenek s új serlegben kínálják. E nagy egyéniségek az irodalmak klasz-

szikusai. Ismertetésök a nemzeti szellemhez, mit és jöv alakulataihoz

való viszonyuknak megállapítása: legfontosabb és legérdekesebb feladata

az irodalomtörténetnek. A klasszikusok között méltó helyen és módon kell

bemutatnia minden irodalomnak legrégibb klasszikusát: a költ népet. Végül,

a mit épen a modern elméletek túlzásaival szemben kell hangoztatnunk

:

nem feledkezhetik meg a mvészet mozzanatáról, mert épen ez az, a minél

fogva az irodalom mindeneknek szól: legfenségesebb alkotásaiban egy
ember minden emberekhez, egy nemzet minden nemzetekhez, egy kor

minden korokhoz. Keresnünk kell, hogy a mvészi hatás természeti felté-

teleinek írok és mvek milyen mértékben felelnek meg. Ennek kimufc

val adhatjuk csak helyes magyarázatát hatásuk szkebb vagy tágabb

körének, rövidebb vagy hosszabb tartamának, kora elhunytának vagy kései

dics feltámadásának.

A magyar irodalom, ekként tekintve és feltüntetve, valóban nemzeti

szellemünk tükre és fejldésének, alakulásainak magyarázója lesz. E
lem az irodalom terén is, mint a politikában, csak folytonos, SZÍVÓS és

nehéz küzdelmekkel tarthatta fenn és érvényesíthette magát. Vértanúinak

sora hosszabb mint ünnepeltjeié. A Kisfaludy-társaság emléktárában, mely

-a múlt század végétl mostanig élt legkiválóbb íróink személyes életének

drága ereklyéit rzi, egymás mellett foglalnak helyet rabbilincs és aranytoll,
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törölte ki az id, kétezer év eltti idkbe varázsolnak vissza bennünket, midn
a világnak más képe voft mint ma. Déli és Közép-Európában a rómaiság

játszotta világszerepét; Germánia északi partvidékei, a mai Anglia,

Skandinávia, hiányosan ismert területek voltak, kezdetleges míveltség

népfajokkal, a Volgáról pedig csak mint mesés folyamról (Rha) tudott az

egykori földrajzi tudomány. Ez ismeretlen földterületen szövdtek az ugor

népek szemléletében azok a bvös hitregék, melyek fajunk világnézetének

legrégibb nyilatkozatai.

Ugor népek A vogul monda szerint kezdetben Numi Tárom s a tenger vize

létezett. Numi Tárom, az öreg ég, vagy fels világ, s az alsó világ a

tenger. Numi Tárom ezüst fonatú bölcsben férfit és nt, a napistent és

feleségeit bocsátá alá, ezek a leveg nagy térségein s a tenger színe felett

lebegtek, ide-oda hajtva déli és északi szelektl. A férj Numi Táromhoz

imádkozék, hogy egy hajlék nagyságú földet bocsásson le. Numi Tárom
meghallgatja a kérést, lebocsátja a kért földet. Majd a n szülési ideje

érkezik s
1 életrevaló fiat szül. A fiu Elm-pi = a leveg fia, vagy Elm-

kales = légben született halandó. Elmpi megn . . . hétfonatú ezüst hágón

Numi Táromhoz megyén ; megkérdezi, hogyan éljenek így ég és víz közt ?

Numi Tárom, kit a monda hétfonatos hajú isteni alaknak ír le, arra tanítja

Elmpit, hogyan buktassa ki a földet a vízbl. Egy buvár-madár brét

adja neki, melylyel leszáll a vizekre s a földet kibuktatja ; hanem az forog

s nem akar veszteg maradni; erre Numi Tárom ezüst gombokkal ékes

övét adja Elmpinek, melylyel a földet körülkeríti (Urál hegység) s azt

alkalmassá teszi lakóhelyül az embereknek. Meglévén a föld, Elmpi újból

felmegy az égi atyához s utasítása szerint alkotja meg az emls és szár-

nyas állatokat s hóból és földbl formálja az embert. Majd a halat hozza

le az égbl az emberek táplálékául; a hal tehát az ég ajándéka. Aztán a

vadászat mesterségére, nyílkészítésre, hálókötésre tanítja az embereket, majd

férfi és n közt házasságot szerez s az emberi faj szaporodásnak indul.

Erre a halált (kuljáter) hozza le az égbl, hogy a hány ember meghal,

annyi jöjjön nyomába, egyik a másiknak adjon helyet.

A Kalevala rúnóiban ugyanezen felfogás fbb motívumai maradtak

fönn. Itt Kave Luonnatar, a természet, a teremt er, az si elv. Leánya

Impi (lég leánya) századokon át szzen élve himbálódzott a lég téres

udvarában ; majd unva a hosszú egyedüliségét a tenger színére ereszkedék

alá s a széltl méhe megilletdik. Méhe gyümölcsét hétszáz évig viselte s

mégsem született meg a gyermek . . . Egy vizi madár j, repülve a tenger

színe felett s helyet keres, hol fészkét rakja meg. Impit találja a vízen

úszva s ölébe rakja arany tojásait. Majd Impi ölébl legördülnek a tojások

és széttöredeznek; a tojás alsó felébl lett a föld, fels felébl az ég bol-

tozatja, sárgája fels felébl a nap, fels fehérjébl a hold. Impi fia Váina-

rhöinen, kinek hasonló szerep jut a teremtésben mint a vogul hitrege

Elmpijének.
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Ásatások ored-

gyarok istene kifejezés is bizonyítja. Maga a nagy ég, a fisten, melyet a
vogul felfogásban egy jóságos öreg halásznak (családapának) látunk raj-
zolva, a magyarság felfogásában harcias isteni lény alakjában jelenik meg
mely a felhk felett lakozva, hatalmas nyilzáport szór a zivatarban (Isten
nyila = villám), az égi háború múltával pedig tarka szalagokkal ékes íve
(Úja) jelenik meg (szivárvány i a szürke ég kárpitján, a kiengeszteld hata-
lom jelképéül, melylyel bünteti és védelmezi a magvar nemzetet. Termé-
szetes következmény, hogy e két kép valamikor összefüggött s ettl külön
alakult a szivárványnak az az értelmezése, mely a víz felszívásában keres,
az égi jelenség magyarázatát.

Újabbkori ásatásuk az ugorföldi sírhalmokból sok régiséget hoztak
napfényre. Több ilyen emléket, melyek madáralakba öltözött embert vagy

emberarcút ábrázolnak, a

napisten tiszteletére készült

vallásos ereklyéknek tekin-

tünk.
*

Az ugor kultúra köré-

bl, a temetkezés szoká-

saira kell még utalnunk,

melyek némelyikére nyel-

vünk ma is emlékszik. Az
i 'sztjákok temetkezberkei-

ben a sírok fölé faragott

emberi alakokat állítanak,

s e szokás a Jeniszei folyó-

vidékétó'l kezdve Délorosz -

ország nyugati széléig el

volt terjedve.
Nevezetesek itt az u. n. csészetartó szobrok, ezek közt olyanok*

melyek az avarok- s magyaroknál is szokásban volt, két, három fonatban
leeresztett hajviseletet mutatnak. A régiségbuvárok máig sincsenek tisztában
e szobrok készítinek nemzetiségével. Nevezetes, hogy a norvég sá
Rondák, tudnak arról, hogy normann kalózok, permi (bjarmalandi) rabló-
kalandjatk alkalmával, egy templomot fosztva ki, csészetartó bálványt rom-
holtak szét, mely aranynyal es drágakövekkel volt ékesítve. \ magyar
Jejfa e szokassál összefügg tradíció lehet.

Nemzetünk a halottégetés szokását is shazájából hozta mag
Az oroszországi s sírhalmok (mogila) neve máglya alakban került nyel-
vünkbe, s az elhamvasztásra szánt farakás fogalmára ment át.

Az ugor népek egysege, mint említk, mar igen régen megszakadt
Az shazából, melyet a Volga es Urál környékére kell helyeznünk a la,-

>kból elkerüli vallásos crcklve.

' Aspelin: Antiquités du nord-finno-ougrien. Helsingfors. 130—131.
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Káspi-tenger), a buzogány, boglár, balta, tengely, hajó, tükör, gyöngy,

gyürü, kalpag, kapu; a bájolás, bvölés, bölcs, érdem, tanú, bölcs,

koporsó — jellemezve azt a sókféle hatást, melylyel a török míveitség a

magyart átövézte. A török népekkel való együttélés korában történt, hogy

a magyar nyelv a tizes számrendszert fogadta be; a török on, vonna "I")

a magyarban mint képz van meg a negyven, ötven, hatvan stb. szám-

nevekben, a magyar iker (ketts) pedig a török uker, ikiz szavaknak

felel meg.

iráni népek A magyarság az shazában törökökön kivül más ázsiai népekkel is

sokszoros összeköttetésben volt. A Volga folyó, melynek környéke földrajzi-

lag Ázsiához tartozik, a nagy szarmát síkot Iránnal köti össze, iráni keres-

kedk (perzsák, örmények) jártak a Volga-Káma vidékeire drága nyest

brökért s az Urál bányatermékeiért, cserébe adva Irán és India délszaki

termékeit s ipari készítményeit. A k'áma mellett Bolgári városa volt köz-

pontja e kereskedelemnek, melynek vásárain a zrjén arany- s rézért,

magyar paripákért, kikészített bulgár brökért keleti sznyegeket, szövete-

ket, kardokat, ércedényeket kaptak' cserelxn. Perzsa kereskedk közvetí-

tésével jutott a magyarokhoz a b ruha, melyet a szasszanida emlékeken

látunk ; Közép-Ázsia építészetének ismerete, a kapu s díszítése es elhelye-

zése is így jutott seinkhez, a mit ma a székely építésben találunk meg.

Az iráni népekkel való érintkezésnek nyelvünkben is nyomai marad-

tak. Iráni szó a kard; perzsában kareta, a kaukázusi osszétben (az alánok

utódai-) kard. E szó a permi népeknél kori. kört alakban van meg s vasai

jelent. Meglehet, hogy a vasat az ugorok a perzsák útján ismerték

kikészített kardok alakjában, a mit annál inkább téltehetünk, mert az sk 'fi

ugor sírokban mint vágó fegyver csak a csákány fordul el nagy mennyi-

ségben. Más iráni szók (psszét-perzsa) : asszony (úrn értelemben), üveg, híd,

vásár, csárda stb.

a magyar raj A magyarság török vérrel s török míveltséggel átjárva vnlgamentp

hazájában, szinte egy társadalomban elt a törökseggel. Ha egyéb okunk

nem volna feltenni, e helyzet is bizonyítja, hogy azokban a nagy néprnoz-

galmakban, melyek a Volga fell indulva meg. Etele nevéhez vannak kötve,

már a magyarság is mint alkotó rész benfoglaltatik. Vegyes nyelv hódolt

és szövetséges altáji törzsek, a mint az ár ragadta magával, alkották az

altáji népvándorlás els hullámat, mely mai hazánk területere érve, tájunk

els, réteget rakta le. A második aradat, a bolgároké is torok e-- Ugor

elemekbl alít (bolgárok a Balkán-félszigeten); így a többi, az avar, a

magyar s a nyomukat követ besseny, jász-kun áradatuk. Mindannyi itt

állt meg a Duna -Tisza völgyében, sokfele alkotó részbl olvadva öss

uralkodó magyar nemzetnek nyelvi es Faji egységében, mely történel-

münk ezeréves folyamán az európai népek társasagában fejldött tovább;

egyéniségében teljesen beilleszkedve a nyugoti keresztyen népek

családjába.
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Mieltt a magyarság a történelemben megjelenik, egymástól független

törzsenként tanyázott a Volga-menti síkságokban s talán csak közös válla-

latokra szövetkezett, midn a törzsek a vezérnek feltétlen engedelmességet

fogadtak, a mint az a mai turk< imánoknál is látszik. Mint ilyenek, hol a

kozár birodalomhoz tartoztak, hol idegen törzsek szövetségével — így a

kabarokéval — is gyarapodtak.

A magyarok hadi szokásairól a bizánci taktikák (Maurikiosz, Bölcs

Len, Konstantin Porphirogeneta) írnak részletesen, turk néven nevezve se-

inket, midn a Volga fell Etelközig haladtak elre. E taktikákból kitet-

szik, hogy a magyar lovasság harcmodora, ellentétben az egykori bizánci

és nyugot-európai hadrendszerektl, a szétszórt csatározásra volt fektetve,

az ermegosztásra (egyenl szám kisebb csapattestek), a csapatok gyors

kifejldésére (az ellenség meglépése, látszólagos hátrálás), az elrsi szol-

gálat (harctér kikémlelése) stb. ügyes alkalmazására. » Csata napjáig — írják

a taktikák — a turkok nemzetségek és törzsek szerint el vannak széledve,

Niváikat ' télen-nyáron legeltetve. Háború idején a szükséges lovakat ma-

gokhoZ véve, patkót verve rajok, turk sátraik körül tartják a hadirend

felállításáig" »Az avarok és turkok oly alakban állítják fel seregöket,

hogy hamar helyre hozhatják a csatában netán történ részletes meg-

hátrálásukat, mert nem csupán egy csatavonalban állanak ki, mint a

rómaiak (bizánciak) és perzsák, s annyi ezer lovasuk sorsát nem döntik el

egy pillanat alatt, hanem állítanak egy második, st harmadik csatavonalat

is külön-külön az els háta mögé, s így minden különböz eshetségre

könnyen készen állhatnak .... Vezeték lovaikat (nyilak s más fegyverek

készletben tartásárai közel a hadrend háta mögött tartják, a podgyászt

pedig egy-kétezer lépésre a hadrend mögött elegend rizet alatt. « A fran-

koknál (s a németeknél is) se a gyalogosoknak se a lovasoknak nincs

meghatározott csatarendje, nem állanak moirákba (egyenl szám csapatok),

mint a magyarok, hanem törzsek és atyafiságok szerint sorakoznak együvé ;
%

a csatarendet egy tömegben tömött sorba állítják s úgy rohannak az

ellenségre. A turkok - • írjak továbbá a görög taktikusok — hadi tervöket

titokban tartják, gyzelem esetén az ellenséget üldözbe veszik, nem gi in-

dóinak a zsákmánynyal, míg az ellenséget széjjel nem vertek.

A magyar lovasharc elvei tehát, melyeket a bizánci taktikák a császári

seregeknek ajánlanak, ezer évvel elzték meg a mai hadi tudomány felemeit.

A mi a fegyvereket illeti, f hadi eszközük a nyíl volt, melyet hát-

rálás alkalmával is (kengyelbevetve lábaikat) nagy bravúrral kezeltek. Mas

•fegyvereik a kard (az elkelbbeknél) s lobogós kopja. Öltözetük könny
s inkább támadó harcra szánt, fejk nyírott, melyrl hátul hajfonadékok

ereszkedtek le, a gazdagoknál gyöngyökkel, ékszerekkel fonva át, fejkön

kalpagot boglárral, vállukon kacagányt viseltek, a tegezt (nyíltartó) olda-

lukon hordtak. Hadi útjaikban nagy folyókon brbl készült tömlkön

úsztak át megterhelt lovaikkal.
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2. A magyar nyelv eredete.

\ valamely ember eredetét kutatjuk, akkor legelször is hazája

és rokonsága fell tudakozódunk. Ugyanezt teszszük, ha valamely

nyelv eredetére vagyunk kíváncsiak: utána járunk, honnan került

s -melyek a rokonai. Hogy a magyar nyelv keletrl, a Don és

Volga vidékérl került mai hazájába, azt tudjuk. Ennélfogva rokonait is ott

kell keresnünk, az orosz birodalom rengeteg síkságain. Ámde ott igen sok-

féle népség lakik és lakott, s kérdés, mely népek nyelvében találjuk meg

azokat a jellemz családi vonásokat, a mikrl ráismerhetnénk, hogy saját

nyelvünkkel egy család tagjai.

Mert a nyelvek is, valamint az emberek, családokba sorakoznak, s

egy-egy család tagjai egy-egy közös sapa utódai. Gondoljunk csak a

legismertebb példára : a n imán nyelvek családjára. 1 la összevetjük egy-

mással a francia, spanyol, portugál, Olasz és oláh nyelv szavait és nyelv-

tani alakjait, látjuk, milyen föltünleg hasonlítnák egymáshoz. S hogy

honnan van e hasonlóság, azt minden mívelt ember tudja: mindezek a

nyelvek a régi római nyelvnek, a latinnak származékai, vagy jobban

mondva csak újabb alakjai, mert a latin nyelv Olaszországban is. Francia-

országban is változott és fejldött, csakhogy [emitt máskép, mint amott.

De voltak a latin nyelvnek is rokonai: a görög, szanszkrit, perzsa, s-szláv,

gót stb. Ezeknek is vannak mindeniknek utódaik s mai utódaik közvetve

szintén rokonai a mai román nyelveknek, de mar csak távolabbi rokonaik,

úgy hogy hasonlóságuk már nem annyira szembeszök. Vannak tehát a

nyelvek rokonságában, mint az emberekében, különböz fokozatok.

A magvai' nyelv sem »testvértelen ága nemének, mint soka hitték

és híresztelték nálunk, — ámbár ez a balhit, — ne mondjam babona, —
melyet a tudomány reg elitéit, még ma is kisért. Mar kétszáz évvel ezeltt

fölfödözte Fogel Márton, hamburgi tudós orvos, hogy a magyar nyelv

szókincse és szerkezete rokon a finn és lapp nyelvével, s már száz eszten-

dejénél több. hogy a lapp nyelvre nézve Sajnovics, a többi ugor nyelvekre

nézve Gyarmathi Sámuel e rokonságot meggyzleg bebizonyította. Vala-

mint a hiti ember szégyenli a szegény atyafiságot, úgy berzenkedett a

nemzeti hiúság ezen -lapos es finnyás* atyafiság ellen, s ez az ellen-

szenv sokáig teljesen elnyomta nálunk az összehasonlító nyelvészetet. De
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s a rokonsági viszonyok elnevezései, a számnevek és névmások. Ezeknek

egyezése tehát leghathatósban bizonyítja két vagy több nyelvnek rokonsá-

gát, illetleg hajdani egységét. Már pedig a magyar s a többi ugor nyel-

vük közt ez az egyezés valósággal szembeszök.

Lássunk mindenekeltt a testre vonatkozó kifejezésekbl! egy csomót.

[agyarul Vogulul Finnül

szem sám (olvasd szem) silma i olv. szilme)

f'j pán!; páá (olv. pé)

torok tor, 1 in- liurkku

kéz kát (olv. két) kosi (olv. keszi)

hón(al) khgnil, khalna kain faló)

váll vaun, vS-, hí olka

szív sim (olv. szim) sydán (olv. sziláén)

máj . majt maisa (olv. maksza)

vel wglem ydin (olv. Hám)

vér wnir veri.

A vogulban, mint legközelebb rokon nyékben, természetesen legtöbb

egyezést találunk, tehát olyanokat is, melyek a linnben nincsenek meg:

haj — vog. yaj 1/ = német eh az ach szóban); fül — pil' : nyelv —
nelm : fog — punk : agyar — aúsér ; mell írnál: róka-mái) — ma' ti stb.

Ha már most a számneveket hasonlítjuk össze, ezekben is látjuk a

kétségtelen rokonság jeleit:

Magyarul V uIul Finnül

egy akw, v'.-.v;
i olv. iikszi)

kett, kél kit, kitt' kaksi

három khSrim

négy úilá ncljá

öt ál vüsi (ered. vili)

Ital yal kuusi lerej. kuli)

hét ^iiál. sál scilsctnán

sül, sál sala (olv. szála),

A vogul itt is több egyezést szolgáltat mint a finn, mert pl. a nyol-c

vogulul úal-lau : a húsz khus és yjts ; a negyven, ötven, hatvan

intimen, atpen. yalpcu : a nyolcvan — úol-sat ; az ezer — söter.

De ezeken kivül még néhány száz fontos alapszónak pontos megfe-

leljét megtaláljuk az ugor nyékekben. így pl. állatneveket, mink ló: vog.

In ; holló: vog. y.itlla/. osztják kölak; hattyú: vog. yatá. osztják /5/e»^

;

hal: vog. knl, oszt. ynl. finn kala, mordvin kai. lapp kvele. guolle stb. —
a kezdetleges míveltség számos kifejezését, mink háló: vogulul yulcp.

oszt. yolip : nyíl: vog. úal. oszt. nol, votják úel, lapp üuol; legez: vog.

lant. zrjén doz: lni: vog. /;"-, zürj. //'/'-. cseremisz ///', finn Ino- stb. —
és igen sok más közönséges tárgy e- cselekvés nevet. pl. víz: vog. vit,

cser. vid. finn t/esi; fe: vog. és oszt, fee«, kevi. cser. jfc», mord. Avr stb.;
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A fölsorolt távolabbi rokon nyelvek közt találkoztunk a török nyelvek

családjával is. Volt egy nézet; s ezt Vámbéry vitatta legtovább, l

mi nyelvünk ezekkel közelebbi rokonságban van, mintsem az ugor nyelvek-

kel. A magyar nép huzamos idkig érintkezett török-fajta népekkel és szá-

mos míveltségi fogalom nevét tlük kapta, de még sokkal nagyobb

hatassál volt a törökség néhány más ugor nyelvre, nevezetesen a votjákra

es cseremiszre. De az ilyen idegen elemek alapján azt állítani, hogy pl. a

mi nyelvünk a töröknek közelebbi rokona, az éppen olyan hiba volna, mint

ha valaki a franciát tartaná az angol nyelv legközelebbi atyjafiának, azért

Hogy az angolban számtalan francia szó es fordulat honosúlt meg.

A magyar-török nyelwiszonyt egyáltalán tanulságos egybevetni az

franciával. Itt is, ott is ketts viszonyt kell megkülönböztetni: egyik az si

rokonság, melynél fogva a magyar s a török az urál-altaji, az angol és

francia az indogermán nyelvcsalád kiágazásai, - a másik a késbbi ers

behatás, melynél fogva a magyar nyelv török, az angol pedig francia szó-

kat vett föl nagy mennyiségben. De valamint ott meg lehet különböztetni

az újabbkori átvételeket az srokonság maradványaitól : ügy kell itt is

szétválasztanunk a magyar-török egyezéseknek két külön rétegét. A ma-

gyart török nyéknek mondani ép oly tévedés, mint mikor Dankovszky

szláv eredetnek akarta föltüntetni, azért hogy sok száz szláv szé hono-

súlt meg nyelvünkben.



3. A pog-ánykori költészet emlékei.

\Ysk ''" ""^ bírjuk

mk kezdetét K latin nyelv történeti mveket nem

lelk tudós papok utak. kik követend példákul külföldi kn'miká-

sni< mveit tekintették Például, il forrásul

Ik nemcsak történetire hanem hist< i>t i- tamilt

tekintélyéi uk mveit

Innen van, lenézték a mit emlék

valamikor írott forrásaik hiányo onyültak,

iu-tti tudták pótolni .1 kainkban ckkcpo

kritikai törekvése uh

hát n költészeti emli

rltek krónikáink

mmisíthették n nai\ költészet ti

ndják magukat figyelmes kul iltn.

i

és Utána ma-,.kai I 'k Iv

ymusében

hivén a krónikásnak, ki a hn és maj

vélte Koruknak et \"H t'" I

hitelére: mondai hitelüket Toldj mnnk tartott

a mondai

külföldi hnmondákat, még jobb

Toldj iktatutt be irodalmunk t<

smerték, hogy a mi Etelénk a küllidétl különb

mintha n hagyomány a mag>'artól vett

tekintélyére támas; kodott,

mi krónikáink hitelességét, elfogadta eladásukat

emlék myian meg \>>ltak \ i
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varázsa által, s nem abban tévedtek, hogy benne költi emlékeket láttak,

hanem abban, hogy mindent népi és eredeti költészetnek tekintettek, króni-

káinkat naiv költészetünk -átírt emlékeinek.

Yelök szemben az új történeti-kritikai fölfogás a másik tévedésbe

esett. E felfogás hiidetnje és tekintélye Hunfalvy P.\l volt, ki megtagadván

a hun-székely leszármazást, megtagadta a hún-magyar rokonságot s ezzel

együtt a húnmonda magyar voltát, st még a húnmondát is megtámadta.

Szerinte a húnmondát seink német papoktól vették at. s a Nibelungen

hatása alatt, nem ismertek eredeti hn-hagyományt, mely a magyar földön

élt volna. Riedl Frigyes megtagadta a monda népies eredetét, könyvmon-

dának tekintette, mely az írott forrásokból ment át a nemzet tudatába.

A kérdés föl volt vetve, megoldást követelt. E megoldásra egyetlen

módul a részletes és pontos összehasonlítás kínálkozott. Heixrkh Gi'szt.w

példájára, Petz Gedeon a monda minden egyes elemének pontos összeve-

tése és rendszeres kritikája után kimutatta, hogy élt a húnhagyománv. s

hogy az nem a Nibelung hatása alatt fejldött. Egy kísérlet történt arra

is, hogy az eredeti hagyomány alapján rekonstruálva az eredeti húnmonda

mily alakot ölthetett. Így történeti fölfogásunk tisztulásával tisztult e kér-

désnek irodalmi fölfogása, s így pattant ki a titok zárja, mely által króni-

káink egyképen megnyíltak a történet s az irodalom eltt.

A kritikai történetírás csupán a történeti anyagra fordított figyelmet,

megrostálta krónikáink hitelét, s ezzel mintha megdöntötte volna a pogány

-

kori költészetrl birt tudásunkat ; de csak látszólag, mert valóban meger-
sítette. Tle tanultuk meg, hogy krónikáink eladásában egymás mellé

került a való és a költött, a történeti és a mesei anyag; tle tanultuk

meg, milyen összefüggésben állanak Kézai és Márk krónikái, meg Béla

király Névtelené. S midn kijelentette, hogy krónikáink a mese világában

élnek, már eleve elismerte, hogy bennök bírjuk költészetünk kezdetét: s

midn külön válogatta a történeti tényeket és a mesés elemeket, már
rámutatott a mesei, a költészeti kincsre. E mondai kincs csak szorg -

vizsgálódás útján fejthet ki, de a munka jutalmazó, bár nem találunk

kész költészetet, hanem annak csak romjait, nem költi anyagot, csak

törmelékeit, nem költi emléket, csak emlékeztett. E szórványos nyomok-

ban mégis megtaláljuk kétségtelen bizonyítékát annak, hogy pogány eleink

között a monda-alkotó képesség a szájon forgó hagyományból köl-

tészetet tudott teremteni, mely az si haza, a huntörténet s a pogány
magyarság világát be "tudta népesíteni hsökkel, cselszöv és pártoskodó

nagyokkal, szerencsétlen királyfiakkal, bölcs és vitéz vezérekkel. E világban

ott szerepelnek a mithoszok csodái, az emberit meghaladó erények, a

nagy jelentség események, melyeket a naiv lelek szorongása megnagyít,
humora megenyhít.

A naiv költészetnek letnt életérl nemcsak krónikáink tanúskodnak.

Hiteles följegyzéseink vannak már a legrégibb idtl kezdve, hogy a ma-
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gyár nép mindenkor énekelt, nemcsak vallásos énekei istenei Jh

nemcsak a tz tiszteletére, nemcsak a hadi v itezseg t.ij

'

*

nemcsak vallásos, hanem világi dalokat: hanem énekelte a múlt neve/.

eseményeit, dicsségét, történetét, énekelt epikai dalokat is. Tudjuk, h<

ez epikai dalokai egy énekes felekezet emberei mívelték, k
énekbe a nemzeti hsök tetteit B k tartották fenn ezeknek emieke/.'

átszállítva dalaikat nemzedékrl nemzedékre. E dalos-rend egyenesen

naiv költészetet szolgálta, 9 talán epén ebbl a ténybl lehet megér)

mért nem maradt emlékül csak egyetlen ének is. Kiváltságukat

ban rizi íjról hangzó, mint az írásból eltanult ének. s gondolta

még azok leírására is! Ha véletlenül úgy történik, nem lenne

megmaradásuk, eszmélve siralma tinkra b ama gondatl

melyben költészetünk és kultúránk emlékei csak a legújabb korig is

részesültek ':

Ha "k nem gondoskodtak mveik lönmaradásáról, miért tntek el

írott költészetre gyakorolt minden hatás nélkül? Mert az öntudat

eleve elten a népiestl, melyet tudákos m in büszkén nézett le

s a megbecsült idegen minták után indült Igy tett Anonymus, bar nem
hanem történetíró volt, ki mvét gyermek tai

ha oly nemes es dics nemzet, mint a magyar, eleinek történetét a pára

ság meséibl tanulja meg. így tett a t. >hhi krónikás, korai

lenézett mesékbl csak történeti anyagot akart mentem. S e korból nii

nevünk, mert a késbbi korok írói nem gondoltak velk. De maga
naiv költészet élt, virágzott s mind kiilalaki. mind malaki fejldésében cl

ama tokot, mely alatt a valóságos népi költészet sehol soha meg nem
állhat Népmeséink es népies epikánk módjára kerekedhetett l.

I ÍS, de krónikáinkban ennek nyomára nem akadunk. A

a rés inal Ub. I cap. I l\ '.. Márknál cap. II -Vii. X. - utánuk

Thuróczinál, Lib. I cap. |\ . XI XIII. X\ . .Win. XX XXIII. húnn

daki.i s Anonymusnál különösen a cap II. III. XV., L\ a magj

melyekben a nei ományokra - azokbai

ismerünk, nem fognak e kérdésben eligazítani.

Krónikáink szerint seink Játét ivadékai, köztük N

lia. kinek népe. hogj egy újabb ithassa magát

építi Bábel tornyát Egy felsbb nban úgy nj

ket, i ist meg nem értvén, el kellett szétedniök. Nimród Ei

földjére költözött, S Ott nemzette Kncth nev nejetol ket tiat Hunort fa

ket tiu külön sátorba szállott, s történi

hogj Bxarvasün akadl eléjök, mely ket üldözés k.

ványaiba \ ildet baromnevelésre aUulmasnak tart

engedelmet keitek, ho^y oda költözve, ott lakhassanak i 't eszti

békességben is élnek üj hazájokbaa EgJ alkalommal, az liniak hat

Bélái és Dule fejedelmeknek mulatozó hol,.',
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kiket magukkal visznek s velk összeházasodnak. A két testvér Dule feje*

delemnek két lányával tart nászt, s így alapítóivá lesznek a két test\ ér*

nemzetnek. Hunor utódai a hunok. Magoréi a magyarok. Idvel nagyon

megsokasodnak, s új hazát szereznek dicsséges hadjárat után a gazdag

Scythiában. Itt élt a két testvérnép, inig -mint a fövény úgy megszapo-

rodván* a hunok az Úrnak hétszázadik esztendejében magok közül hét

vezért és fegyvereseket választva, nyugot felé, új haza keresésére indultak.

Ez volt a magyarok els kivándorlása, miként krónikáinkban olvassuk.

( )si történetünk eseményei lappangnak ez elbeszélés mögött, de abban

a csodálatos keverékben, mely összeköti a tudákosságot a naiv költészet-

tel, a hagyományt a törtenettel. A bibliai származtatás kétségbevonhatat-

lanul a kompilátor lelkiismeretet, illetleg korának ily szokását terheli: a

kalauzul rendelt szarvasnak míthoszi megjelenésében a naiv képzelet mun-

kájára ismerünk; a hagyomány megrizte egye-- tulajdonnevekben az si

hazának, Scythiának, emlékeit; a történetírás tudja, hogy nomád seink

vándoréletet éltek, mieltt a világ színpadán megjelentek volna. Minden



eredetének mesés történetét, Je

tüneti l míveltebb népek mithoszaiban

látszik a ma ida híven rizte meg a bölcs emlékéi

hetett másképen, mini

cplt Bzóhagyomány a naiv költészetnek maradandóbb I
ikulásá-

.i lehetett. Els pillanatra mii

nek látnók; de milj I lehettek I nép kóbor

ak, melyek még foglalkoztatni tudták v*

költészete Különösen mik..' I jelenik, ki

vonta a nan kit klódésél . hagyomán)

.1 ködös Izlandban - i

es latin mondák v mban nem hasonlít a mi El

\ ide) en emlékekben e hatalmas fejedelem

alak egy mesés hatalmi! uralkodó; •

dogságának áll útjában; egy mesebeli kirárj

barbár lelk és kard .retten, rtfi
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Mindenütt más, sehol sem az igazi, nem egy eges/, ember, hanem egy

Proteus, ki mindenütt más formában mutatkozik. A magyar hagyomány

hse valóságos emberi jellem, majdnem eposzi hs, egy igazi fejedelem és

vezér, kinek hatalmas alakja büszkén hordja azt a felelsséget, melylyel

végzete fölruházta, kinek ers szeme kibírja a ragyogást, melylyel a

hagyomány pazarul bevilágította. így megalkotva nincs sehol, csak a

magyar krónikák elbeszéléseben, mely a történet és a hagyomány össze-

szerkesztésével a történeti s a mondai hun király alakját egyképen meg-

rizte. A monda hse a történet hse is. a naiv költészet éli

alakra formálja a maga alakjait, csakhogy pazarul színezi, cso-

dásan nagyítja; e pazar színezés bámulatosan megmaradt Etelén,

e csodás nagyítás kivételessé emelte alakját, melyet a történetbl

mindnyájan ismerünk.

A történelemben a hn népnek vándorlása és világtörté-

neti szerepe sokkal elbb kezddik mint a mondai hagyományban.

Mintha a húntörténet csak Etelében élne, mintha az Ázsiából

történt kivándorlás és Pannónia elfoglalása kö-

zött lefolyt századot a monda készakarva

ugrana át, vagy szándékosan olvasztaná bele

Etele életébe. A mondában az egész nép tör-

ténetét o holdja, emeli a földi dicsség ma-

gaslatára es i rántja magával a megsemmisülés

katasztrófájába.

A hunok, mint krónikáinkban folytató-

lagosan olvassuk, Scythiából megindulnak hét

fejedelmi személy vezetése alatt. Közöttük van

Bendegúz két fia, Buda és Etele, kinek világ-

ver küldetését a földbl csodásan ntt karddal

jelzi egy felsbb hatalom. Különböz viszontagságok között a

Dunához érnek, s azt az éj csendjében tömlkön átúszva, meg

lepik Potentiana alatt a városon kivül táborozó szövetségeseket.

Macrinust, ki a tartománynak kormányzója volt, s Detriket. Itália királyát,

ki segítségére sietett. A hunok gyznek, s változó szerencsével folytatott

háború után Etelét királyukká választják. Vala pedig Etele király barna

szin, dühös tekintet, büszke járású, szeles mell s megélesztett szakáit

visel vala.... merészségében maga-mérsékl, csatákban igen fortélyos es

ügyel, testéhez ill erej .... Szeretik vala pedig a külföldi nemzetek,

minthogy bkez es barátságos vala, s minthogy természeténél fogva szigorú

volt, övéi csodalatosán lelnek vala tle.- Ekként rajzolja Kézai Simon mester.

(Els könyv, I. 6.)

Etele Budái maga melle emeli, s hogy legyen, ki az új hazat meg-

védelmezi, mig idegenben küzd híréri és dicsségért, a Tisza és Hon

között fekv területet bízta reá.



Etele külföldre indul, me
: Illetet hÓd '

fonja l alatt Budái

birodalma Sicambriál

l, Budát megöli, s

hogy Sicambriát Etele várának nevi nemetek a

ak nevezik, de a hunok a tilalommal nem gondolva

•ak hívják és nevezik Etele a >ÍÖId kére

!t \e^z föl, ui ha

Aquili téti Rómát ; az örök

föld annál jobban megsínyli haragját Hátain hun

I
en mintha

megállt volna, de utána nem következett ujabb emelkedés

hirtelen fordutó is jelekkel mint

ikott.

elébe viszik Mikoltol

emberi alaknál

méltó ének, kinek

ti buja is

Etelét me

jellem ikak

lek intik el

Halála kietlen m
lók ijedve

SÍkoll

in hatra I

dalma Kél

hildti

41 mi megint e

inna. a népies k< p i
;
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tartó véres ül

A hünmondának e
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íál ismeri. megnagyítja
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okhoz (Buda és környéke) köti. E hagyományok azon a földön

születtek és éltek, a hol maga a hs nagy tetteit véghezvitte, s így meg-

maradva kiegészítették a krónikaszerzknek egyéb forrásokból merített tudá-

sát. Az esemény eladása, a helyi hagyományok értéke s Etelének jellemz

és pontos kialakítása egy költészeti emlék maradványaiul hatnak, ezek

a hún-mondák emlékei. Ha élt a Duna fels völgyén egy gazdag hn
hagyomány még a Pilgrim idejében, élhetett a Duna délebbi völgyén

akkor is, midn nemzeti krónikáink se, a XII. századi királyok krónikája

készült. Elt és gazdagodott, gazdagodott a bejött magyarok mondáival.

A szóhagyomány fenmaradásáról késbbi történetírók mveiben is találunk

adatukat, s Erdélyben máig él Etelérl, Rikáról, de különösen Csabáról.

Botond párbaja .

Ott még várják vissza Csabát Görögországból, ismerik a Csaba-írét, s fen-

tartják a hun-magyar atyafiság hagyományát. Ha az nem felel is meg a
történeti igazságnak, megtelel a költészetinek, mondainak, mely jellemz
motívuma a magyarok második bejövetelének.

.A hun hagyományokhoz ily módon kapcsolva a pogány magyar
skor költészeti emlékeiként csatlakoznak az si pogány mondák. De ezek
alig alakultak ki olyan tökéletesen, mint az Etelével foglalkozok. Gazdag-
nak kell felfognunk, mert még véletlenül is elég maradt ránk. de úgy lat-

szik, nem üllepedett meg teljesen, nem formálódhatott össze. Részletek,

inkább mint egész, egymásután következ, s nem egymást átható, egy
másra szoruló elbeszélések. Nincs középpontjuk, melyre lerakodhatnának.
nincs egy hsük, ki körül csoportosulhatnának; vagy talán nem volt volna
elegend id arra. hogy e hagyományok mondai avatást nyerjenek?
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és a hún történétben csak mint költi visszavitel szerepel. A krónikás

teljes hún hagyományt vagy nem talált, s ezért fordult a magyarok bejöt-

téhez, vagy ha talált, nem akarta fölvenni, nehogy a külföldi krónikásokkaf

ellenkezésbe jöjjön. Különben is azok a magyarokat keleties szokásaik,

kétségtelen ethnografiai jellegök és megjelenésük módjában való egyezésük

miatt egyenesen Etele ivadekainak. utódainak tartották. .Már a honfoglaló

csaták leírása egészen különbözik a két elbeszélésben. Etele hadi szeren-

csével és a háború jogán foglalta el a Duna-Tisza közét, Árpád örökösödési

és szerzdési jogon ; harcait inkább a szerzdést meg nem tartó fél bünte-

tésére, mint a fegyver jógiiért indította meg. E hadjáratot a hagyomány

megrizte, de a népi költészet ép ügy nem foglalta egységessé,

mint a vezérek külföldi háborúinak emlékezetét. A hún és

magyar mondának egy úton induló, de

utóbb szétágazó szálai ismét találkoznak

ott, a hova két hsük pihenni tér. Etele

Budavárában székel. Árpád is itt üli meg
a honfoglalás áldomását s a közelben.

Csepel szigetén, üti föl sátorát es nyug-

szik meg.

A vezérekrl szóló hagyomány gaz-

dag anyaggal egyre gyarapodott, de nem
tudott egy alak köré lerakódni ; a feje-

delmek, Zsolt és Taks, s a vezérek, kürtös

Lel s a nagybárd Botond, mind éltek

a hagyományban, tetteik es nevök em-

léke megmaradt. Amaz Regensburgban

felakasztása eltt kürtjevei agyonüti a nemet császárt; emez

Konstancinápoly eltt, a görög császári pár szeme láttára, legyr

egy óriást es bárdjával bevágja az érckaput. Mondák szövdnek

még Bulcs, Bors, Töhötöm es többek köré. Azonban mindannyian külön-

külön, egyes ember, egyes esemény emléket rizve, nem együtt egy kiváló

hs, egy korszakos esemény epikai tekintélyének szolgálva. E véleményre

krónikáink eladása jogosít fel, s az a tény, hogy epén a pogány korban már

nyomára akadunk az énekesrendnek, s egykorú történetíróknál, mint Theophi-

lactusnál, kétségtelen adatokat birunk az s magyarok dalairól. A hetedik

századbeli görög író azt mondja a magyarokról, hogy énekeket zengenek a

földnek. Ekkehard krónikás a tizedik század elején a szent-galleni harácsoló

kalandorok énekeirl emlékszik. A magunk krónikásaiból is akárhány bizony-

ságot idézhetünk. Legvilágosabban Mark beszeli a Képes Krónikában, hogy a

bet vezérek maguk készíttettek magukról énekeket neveik dicsítésére, hogy ma-

radékaik, azoknak hallatara. atyjokíiai és barátaik eltt velk kérkedhessenek .

E dalok nemcsak az istenek, hanem a nemzeti történet kultuszára

is zengettek, s a kalandos es harcias nép merész vállalataiban kiapadha-

Lél vezér.

i.\ Képes Krónikából,)
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4. A magyarság az Árpádok korában.

Szent István.

i.\ Képes Krónikából.)

ulitikai i-;s közmívelódési állapotainkról,

kívánunk áttekintést nyújtani, melyek

att a magyarság a kitünleg nemzeti

rályok korszakában létharcát foly-

tatta. Minél szegényebb e kornak ö

sége magyar nyelv irodalmi, költé-

szeti emiekek fenmaradása tekintetében,

annál égetbb, kiemelkedbb a törté-

netíró téladata kutatni, hogy a hall-

gatást mi okozhatá, — rátenni kezét

a nép szivére, megtudandó, hogy a

távolmltban mily érzelemmel dobbant,

— meglesni, miként szólal meg az a

nyelv, melyen írva oly kevés maradt

ránk ezen idkbl. Az ország közálla-

potairól s a magyar nemzeti szellem fejldésérl k'ell áttekin-

tést, tájékozást szereznünk, hogy megértsük azt a keveset, a

mi reánk maradt s azt a sokat, mely szóban soha meg nem nyilatkozott.

A hol költi egyéniség nem áll elttünk, kit elemezzünk, ott a nép-

lélek melyén kell búvárkodnunk, hol a költészet sforrásai fakadnak—
Az egyház, cs Szent István megkoronázásával, a királyság megalapításával Magyar-

íezéfképv'S ország belep a nyugot-európai államok szervezetébe s a középkori eszme-

világ részesévé válik. Ma, midn az úgynevezett Sylvester-féle bulla kohol-

mányával végleg leszámolt a történelmi kritika s így azon legista okos-

kodás is. mely ezen álokmányhoz fzdött, jórészt alapját vesztette, tisztán

eltérbe lep e sarkalatos történeti ténynek harmonikus természete azon

hatalmi rend irányában, mely az ezredik esztend körül Nyugot-Európá-

ban fennállott.

A magyar történetírás, s a századunkbeli inkább mint a múlt szá-

zadi, a 11. Sylvester bullájának hitelességeié alapítva, eddigelé egy éles

megkülönböztetést vélt tehetni a magyar királyi korona adományának me-

rben szentszeki eredete s azon császársági aspirációk és befolyások között,

melyek e fordulóponton netalán érvényesülhettek volna.
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ennélfogva egyszersmind a legtöbb valószínséggel bíró eladása az e

részben történteknek.

Igen, III. Ottó római császári aspirációinak természetes kifolyása volt,

királyokat teremtsen. H munkatársa, a Caesar (Gerbert leveleiben

srn találkozunk e nevezessél) bizalmasa, e törekvéshez reá adja. a mit

i adhatott, az egyházi kenetet, a koronát es áldást. De az ki volt

hogy egyoldalúan intézkedjék a császári politika szférájában, st
annak köreit egy ellentétes, akár theokratikus érdekben érinteni akarja.

Nincs itt szó a német birodalom hbéri felsségérl, melyet e királyi önál-

lósítás, ellenkezleg, kizárni látszik; a minthogy a német határszéli püs-

pökmegyék jurisdictiójának Magyarországra kiterjesztését tényleg es végké-

pen meghiúsította. A német történetírók ezt mai napig sem képesek 111. < >ttó

császárnak megbocsátani. A nemzeti expanzió meghiúsultának neheztelése

ki-kitör e kilencszázad' is eseményeknek tárgyalásánál.

De e felfogásuk kétségtelenül tárgyilagosabb, mert a históriai tény-

állásnak megfelelbb, mint a magyar történetíróké, kik a császári romanti-

kusnak eme beleavatkozását télreértik és védekeznek vélt jogkövetkezmé-

nyei ellen, melyeket nem rejtett magában. De ha ebbl valami benn is

rejlett volna a beavatkozó császár célzataiban: mintha a történeti emlékek

és oklevelek tételei határoznának a népek függetlensége s országok önál-

lása felett, és nem az él erk kifejldése és folyton megújul'' hutaivá a

t való küzdelemben !

Hát Magyarország történetérl, a magyar nemzet végzeteinek ala-

kulásáról nem nyerhetünk tiszta képet, ha e királyság fejleményeinek valódi

természetével nem jövünk tisztába - elfogulatlanul, elre feltett, csak késbbi

fejleményekbl merített politikai irányeszméknek belehurcolása nélkül.

i Kétségtelen, Sz. István királynak megkoronáztatása is egyházi tény

volt* - egyházi e szó legtágasabb értelmeben. De a római birodalmi

eszme befolyását, a nyugoti császárság apaságát sohasem tagadhatta meg.

S a mint a III. Ottó romanizáló, antikizáló célzatai, mint egy pathétikus

szimfónia elhaló akkordjai, elenyésznek, legott nyomasztó súlyával eltérbe

lép a germán-német elem sajátlagos jellege es expanzív tendenciája.

István király maga, lelke, egyéniségének legbensbb valójában, val-

lásossága nyilatkozásában ezen Otfó-szellemet tünteti elé. S ez alig szo-

rul magyarázatra. Annak a körnek volt neveltje, melynek elén III. Ottó

állott, de a melynek szellemi központját a császár szerelme Sz. Adalbert

képeze. Ugyanazon szellemi légkör kisugárzása, rokonbenyomások, azonos

aspirációk s ennélfogva hasonló eredmények.

Midn nemet lovagok, Sigefridek es Waltharik görög betkkel írják

nevüket paviai placiturriok alá, s a praefectus urbis is görögül mázol,

akkor keletkezik Magyarországon is az a páratlan emlék, mely úgy kirí

középkori történetünk keretébl: a veszprémvölgyi apácakolostor görög-
nyelv alapítólevele. Mi e görög monostor alapítását nem tulajdoníthatjuk
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ságosabb, mélyrehatóbb és megrázkódtatóbb, mint az, melyet a Sz. István

apostoli terítése és hitegységi akciója — s ez egységesítésen fekszik a

súly - felidézett. A két tábor, rhely itt összecsapott, az eszmék, melyek

itt engesztelhetetlenül szemben álltak, évszázados kultúrtávolságok örvé-

nyei által voltak elválasztva.

.\ poganjr Világos, Iiol;v a ki mzei vativ . a védekez állás a pogány magyar-
rsag

'

. . .... , . , . ., , , ,

fölkelése sagnak es nemzetségi vezéreinek jutott. A támadó, az ujito, tehát a sajat-

képi forradalmi ügynek protagonistája István király. Milyen ádáz riadalom,

milyen irtó harctól vlt visszhangos ez az ország, midn a Gyulák és

Kopányok fölkeléseiben ez a két tábor összecsapott

!

K forradalom hse maga tarja ki szivét s elbeszéli nékünk, a mi

ama végzetes órák alatt a somogy-veszprémi erdben lelkét mozgatta.

Egyike azon ritka helyeknek az. midn egy történeti fordulóponton a vezér-

cselekv, egyszersmind érzületet taglalja s a kifejezés egyéni színével reánk

örökíti. "Kitörvén -- írja a pannonhalmi alapítólevélben — a háborúk

fergetege; melyben a theutonok es magyarok között szerte nagy villongás

felzúdula, fképen pedig, midn a polgárháborúnak végromlásától szoron-

gattatnám, egyik megye, Sümeg nevezet, ki akarván engemet zni atyai

székembl, akkora aggály fogott el és lelkem hányódék, mire szánjam ma-

gam, hová forduljak?

Itt nem az apostol áll elttünk, ki egy vallási küzdelemnek kimenetelén

aggódik csupán. A harcok egész sorozatara latszik utalni; a nemzeti

visszahatás, az alkotmányi rend s uralkodó hatalom ellen irányzott táma-

dások különböz motívumai és fázisai között distingvál. A dolgok nem

állnak olyan egyszeren, mint azt a külföldi szerzetesek által írott legen-

dák feltüntetik, a hol minden a hit-kérdés körül forog. A let kérdése az egész

vonalon fel van vetve és nyilvánvaló, hogy a bukott fél. ha nem is vég-

képen megsemmisülni, de egész valójában megrendülni, megtöretni fog

Voltaképen az iránt sem foroghatott fenn kétség, hogy a bukott fel

ki leend. A pogány magyarság meg lesz vala törve elébb vagy utóbb s

a nyugoti befolyás mindenképen érvényesül. A nemzeti fentartásnak ösz-

tönszer ernyilvánítása volt, hogy az magyar fejedelem vezérlete alatt,

magyar nemzeti tényezk, partok részvételével történt. De az iránt sem

lehetett kétség, hogy ez az si magyar elem sajátlagos életével, mível-

dése, egész genetikus fejldésével egy nagy interdiktum alá vétetett, egy

konok, de lappangó ellenzék sáncai mögé vonult, s a felszínrl letnvén.

átengedé a tért azon új eszméknek es erhatványoknak, melyek idegenek

voltak. Sátrait elvágtak a hivk közösségétl, mint a Dathan és Abiron

népeiét: de azért a fold el nem nyelte ket - legalább sokáig.

Ellenben a közép- és nyugoteurópai germán népek christianizálása

— a keltákról nem is szólva - a hatodik század vegén nagyjában befe-

jezettnek tekinthet. A szászok ellenállása a nyolcadik szazad végével

megtöretett s a legkésbbi terítések, a normann-skandináv törzseké, a
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Az u.i szellem A megoszlás nemzeti táboronként ez emlékekben felette kirívó. Az ide-

"hatása géneknek azonosítása a keresztyén ügygyei bizonyos kontradistinkciót invol-

vál, mely a magyar faji hagyományoknak képviselit vagy mondjuk rajongók

egy reménytelen, de dacos ellenzékben tünteti elénk azon uralkodó koresz-

mék, azon míveldés ellen, mely épen a XI. századtól a XITJ-nak végéig,

hogy minden egyébtl eltekintsünk, egy gazdag és sokoldallag differen-

ciált szellemi életet bírtak fejleszteni, kezdve a metafizikai spekuláció ma-

gaslataitól, az érzelmi világ szubtilis költi kifejezéséig. Egy fokozatos, bar

a XI- XIII. századok között rohamosan haladó, differenciáló és szellemül

(spiritualisztikus) kultúrfolyamat volt az. melynek magasabb fejleményeiben

az európai népek csak azon elfeltétel alatt s azon arányban vehettek

reszt, a mennyiben annak kezdetlegesebb, naivabb emocionális és anyagias

fázisaiban résztvettek, ezekkel azonosultak. Ezt az organikus létfolyamatot

kezdeményeitl fogva kellett keresztülélni.

Nyilvánvaló, ha nem akarjuk egymást a konvencionális frazeológiával

kizetni, -hogy ez a részvétel a magyarság zömében nemcsak viszonylag

kései, de intenzivitásában lassú, vértelen volt. A királyság szigorún keresz-

tyéni, egyházi jelleget öltött, az állami intézmények bens kapcsolatban

jelentkeznek az egyháziakkal s a hierarkhiai tényezk a kormányzatnak

elkel közegeivé és hordozóivá válnak, mint Európaszerte, de fiképen a

germán befolyások alatt fejld országokban. Ámde a magyar nemzet:

szellem, az eredeti népélet csak kelletlenül latszik ezekhez alkalmazkodni

és ha egyáltalában, úgy nem ezen keretekben érvényesült.

A királyi dekrétumokat átható vallásos szellem, a századokon keresz-

tül következ kényszer- es büntet-cikkelyek a vasárnap megünneplés'

a böjtöknek tartásáról, a gyónás szorgalmazásáról, a papirend tiszteletben

tartásáról, a vallási beleiét és házassági szentség szabályozásáról, - mind-

ezek inkább a magyar királyság keresztyén gondolkodásáról, mint a nép-

nek önként buzgólkodó hitéletérl tanúskodnak.

A pogány szertartás elleni tilalmak e törvényhozásnak s a népi ellent-

állásnak nevezetes emlékei. .Maga Sz. István törvénye meg általánosság

ban a keresztyén hit megtartásáról rendelkezik, s a kánoni fenyítékekre

hivatkozik. Ez a magyar egyház els szervezésének idejére vonatkozó s

így nincsen benne semmi jellegzetes, ha csak a visszaeséseknek azon gya-

korisága nem. a melylyel számolni szükségesnek látja.

Pugánj De emberöltkkel ezután, a szazad vége felé, Sz. László förvé-
gyomanyo

IUl.|vm megiep a pogány hagyomány kultuszának naiv si szinezete.

»Akárki légyen, ki a pogányok módja (gentilium ritu) szerint kútfk mellett

ájtatoskodnék vagy élfa, forrás, k mellett áldoznék, vétségét ökörrel

váltsa meg. (S. Ladisl. Decret. I. 22.) Felötl a marhabirságolásnak

enyhesége ezen 1092-iki szabolcsi zsinat többi cikkeivel es bünk

fleg a tolvajlásra vetetteknek súlyos szigora, mondhatjuk kegyetlensé-

géhez képest.
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irodalmi produkció azonban még ezen univerzális keretben is jelentéktelen,

szinte elenyész. A nemzeti elem, a magyar színezet benne szinte teljesen

hiányzó. A mi kevés nyomra akadunk, még kiáltóbbá teszi ezt a kietlen

pusztaságot. Vagy ismét elhozakodjunk a Gellért életírójának hét szer-

el, azokkal az írástudó férfiakkal s a magyar nyelvben is járatos

•+ f
(Wrtu Ua> *«r™- oivotn-tt md ofílu Dirórjí'^rp) qJ-T^cífliu- U^fwntc'^ UL-+ fcj rVt .^Jl m*X^an-^*

,

iu^Í .<£> ^Cv i»rufrír-.!%* *Rdi*w ffmry Jnúl mu4=^ ár** *i>Vr ulLt. nn\aha^a ; Jk,^ ,?ojtani Me-^spifcarsr

/wrrr (kiül ^rílu í.í rtíoja?*-»ft«r^'»r«í ^U= M t^ ^^f^T1^ í^*"»

íwjiff Lu-*r rr.tó.-" - - ^ .
j ~.rrci.-*v~.o»i^kU2rr aufU Uw^g"uAo* ar->«pr -'

tr ne *JWk. .«tt> faxa*

iy£(«v. ,' w-.^v-n . ..Tuí ^-rwvvuífi.-:niAlarJ>«™\irap^J |*trc^

fe^ttswtTn^ Mitwrrril'rTftiJi Aí^irt^: .Vri "ci'fizn/TA qd .rsqu/ 4ÍCJ* ad .fc\fufq-c IWÍHeflT -inxrSri at&t* umafTsTUM UXlV*

.L-03Ícj"!í!«J>iríir^%»r- .Úkx im»' lí«LoiitrJ^<SrrlJif|í iBonijíípa íí'imi cmfomJa* 'pnra^ LUJ<f««»"

miff

tolmácsaival, a kik a népnek isten igéjét prédikálták .... a csanádi

provinciábi

Magyar .népdal Van azonban Sz. Gellért életírásának tárgyunkra vonatkozólag egy
Sz. István
korában igen nevezetes passzusa, melyre gyakran hivatkoztak, de a jellemz tanul-

ságokat belle le nem vonták. Próbáljuk meg mindenekeltt szabatosan

lefordítani. A kési életíró beszeli: .Megtörtént egyszer, hogy valamelyik
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hívének védelmére n királyhoi it I vidéknek • ben,

mely .: feküdt, melyben délre

..illa Otl aztán éjfél körül hallja a malomkövek rn^.i-.it . .1 melye

kel " egyébként nem \ ctt vola idálkozék, Ii->k\ ai mi lég)

. ki .1 malmot hajtotta, énekelni

elámulva odaszól Walthernek Hallod-e Walther, mik.

mphonia Ungarornm) ^ mindketten nevettek e

felet) ' :/ egy némbei hajtotta a malmot, dalolásn pedi|

felment \ püspök, n ki ezalatt lefeküdt az ágyba, még mindig

nevetve odaszól Walther, magyarázd meg nekem tavi

tiicklis ( -: (quh istíUi MilodiOé CütÜUS siti. mel ' oril

olvasmányomal abbahagyni kenj

dója u (fartii modnlatio earmínis l feleié, a n

szolgálója .innak a gazdának, a kinél szállva vagyunk, n ki mának bd

ii olyan idben, a melyben ezen a lóidon

nem lehetne Mire a püspök : mestersé|

Walther: mestei ; nem igás baromtól vontat\

nnek) körülforgatva O bámulatoí 1 a püspöki

miképen kínlódik az emberi nem' Ha mesterség nem lenne, ki viselhetné

munkát i Boldog ez a némber, a ki másnak hatalma alatt ál

b ily jókedvn, nigolódás nélkül teljesíti .1 köteles szolgálatul I nind

nem CBBkél) érték) eget küldött neki

A mi ezen epizódban nevi béri, a hu-

megindulása a nel í iek

jókedv elviselése felett; sem részvételi

kehei abban nem láthatunk Épen ennek a

ellentét, melj a mixelt gondolkoda

népi • feltitn.il ; a maj

.u népelem lénye tek

Velence, keli I iláltabh fii:

tm kultui befolyások hatása akut állott \kk.. : idlt,

mint tényleg független városállam a Rivall

pontján koncentrálódott s az akkori világkereskedelemnek ét

felismerhet nem kivált

BJ1 jelentek.

. kereskedi

testi munka ellen, valami l . uik

követeimenj 1 .1 \i - ad

többi Idszakaiban, csakis ,a,,tt miveltségi állapot mellett h

ielhetí dhatnók, he

általánositásokui

Abból a makk
tes képviselje lép elénk; egy módfelett dol| .ily

1
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i sommásan végeznek régi krónikáink az állami és hadi események vezér-

képviselivel, oly rendkívüli, hogy ekkora tér -szenteltetett a jobbágyhely-

zet névtelen vászoncselédnek. Az élénkérzés olasz megütdik az egész

tüneményen, s nyilván izgatja, zavarja a soha nem hallott nóta, pedig

már ekkor éveket töltött az országban. E sajátságos ritmusok t és kísé-

rjét, a csanádi zárdaiskola magisterét, a német Walthert nevetésre fakaszt-

juk. A püspök élcel, midn a magyarok symphoniájál emlegeti. Közel fekszik

a kísértés ezt valami ma-

gyar zenedarabra, dalra

magyarázni. Ámde sym-

phoid : a középkori világ

nyelvén mindig és kizá-

rólag hangszert jelentett.

melyet régi glosszáriumok

közepes pontossággal, de

fajlagosan felismerhetleg

megjelölnek. ' Modern je-

lentsége mint polyphon,

zenekari szerzeményalak

csak a XVI. század óta

kezde képzdni. Ismétlem.

ez a »magyar symphonta

csak élcelés a malomszer

zúgásával vegyest fel-

hangzó énekre, ruely egy

pillanatra hangszernek

tetszhetett, A hely érde-

kessége és fontossága

azon észrevételekben rej-

lik, melyekkel a leányzó

éneklését kisérik. Kétség

A traui dóm kapuzata telén, hogy valami Specifi-

kus magyar dolog hallá-

sának benyomása alatt állanak. Beszélgetésük ennek mivoltáról elég szabatos

képzetet nyújt. A püspököt megragadja a melódia sajátsága, tehát a

hangmenete, a hangkövetkezés egymásutánja. Igen régi középkori kéziratok

a sequentia fogalmat kötik a melódiához. Walther pedig feleletében a

modulációra utal, tehát a hangesés módjára, a théma, a zénetétel

1 A tubákkal, Líbiákkal egy kategóriában említtetik a syniphoma, de ezekkel nem

azonosítható valamint a pásztorsíppal sem. Sevillai Izidor értelmezése szerint valami töké-

letesebb szájddro'rríb-féie lehetett. A francia chifonie viclle, az olasz ú. n. Ura teJesca is

ide tartoznak. Gyjtneve különböz, bái ibhangú instrumentumoknak.



SÍ

olt < .i! meni különböz hangnembe harm<»nik.

uncitci- tOrtétuH tmlA idkbl, mid

. nem \"lt
I

K ténynek fontossága ki fogja menteni, ha netalán tuU..

gel foglalkoztunk

oly kevés a nyomunk, holott a néplélek moz luk-Neit elemi

itlenséggel érezzük történelmi emlékeinkbl

konvulziók

Péter trónrajövetelétl Salamon h

netet teazi, muul a nemzeti vedel állatni fÜggetlei

nyesülésében korlátozott, sót Bértett . küzdelm

i öntudatos nemzeti

népi indulatok, melyeknek utórezgéseit érezzük latii

keres/.tui,
I ír lantnak valamelyes müalkotáaában nem maradtak

Ninca költ, ki miként a lom

elleni hauaiban énekelne

non vuil.i/ am.ir.

ni U »oa compaigna

plata UMT,

ab V

i

élni, mert felfordul belsm csuklásukl

költemény egy buzdil ének a !

Hohei V 1 Henrik elleni Imi. ki

met nyelvre célos, malyei más he

kutyák c

VI Henrik

I í

körül II Ali halála feletti piánkéi

' l> .íre — kcidatlcl (t. Rayn . cspoéaica OTíf . Jo '

i»mtrct:c:



A MAGYARSÁG AZ ARI'ADOK KORÁBAN

sor kezdettel \, mely a trobadorok e nagy pártfogója és kedvence a -bon

rey Anfos* vejének, Imre magyar királynak udvarán keletkezett:

Per ma vida guerir !

M'en anei en Ongria

Al bon rey 'N Aimeric ;

Lai trobei bon abric

Et aura m, ses cor tric,

Servidor et amic.

(Hogy életemet gyógyítsam, Magyarországba menék. A jó király Aimeric

úrhoz. Ott jó oltalmat találtam — és leszek én nékie. csalárd szív

nélkül szolgája, barátja.) Különben Peire Vidal is cansos-aiban ismételve a

'kutyaugatás" felette udvariatlan hasonlatával gylölködik a középkori

német idióma ellen.

a nemzeti De hát az Árpádkori uralom legnagyobb alkotását a nemzeti király -

királyság
negsziuú-dítása ság s állami rendnek kifejlesztése, megszilárdítása képezte, melyet szent

István megalapított vala, — nem a régi erk és hagyományok evolúciója.

Ezen intézmények és vele a monarkhikus keresztyén állam legtökélete-

sebb, mert legerélyesebb kiforrása a XI. század utolsó negyedére esik.

Sz. László és Kálmán királyok korszakára, s az utóbbi alatt tetpontját

érte. A legendárius vonásoknál élesebben, sajátosabban jellemzi a benyomást,

melyet Sz. László uralkodása, hatalmi állása Magyarország s a nemzet ké-

sbbi öntudatára gyakorolt, hazai kútfinknek az az adata, minélfogva a

római császár halála után a németek hercegei és hbérfejedelmei s az összes

bárók és femberek közösen és egyértelmleg kérik vala, hogy vállalja el

az imperiumot*. És ha németországi forrás-adalék nem támogatja, st a

XI. század császárválasztások lefolyása és módozatai e hírnek tényszer

valószínségét le is rontják, Magyarország és koronája nemzetközi hatalmi

állásának a római szent birodalom viszályai, ziláltságával szemben, tökélete-

sen megfelel kifejezje. S ez a nemzetközi túlsúly, mely a magyar fegyve-

rek gyzelmén alapúit, csehek, lengyelek és kunok felett ; s a keletrómai biro-

dalom, valamint Oroszország expanzivitásnak, fenyeget, imponáló erkifejlé-

sének határt szabott — ez a hatalmi állás, mondjuk, békés célzatokat követett

s a konszolidáció gócpontja volt Nyugot és Kelet mesgyéjén. Mert a magyar

hatalmi fejldés érdekeitl el is tekintve, ezen európai konszolidáció vívmá-

1 Bartsch szövegkiadásában (Peire Vidal's Lieder stb.), honnan Sebestyén Gyula

(Adalékok a középkor énekmondók énekéhez c. magyar tárgyú) tanulmányaiban reprodu-

kálta. De ezen sokat idézett eanzonenak Raynouard, Diez és Mahn illet szövegkiadványai-

ban kezd sora következleg szól : Mout vin ab gran dolor (Sok búval él) stb. Egyébként

is számos, bár csak kivételesen lényeges szóvariánsok.

A Bartsch-féle szövegben gauJir áll, mi azt jelentené : eletemnek örvendeni, élvezni.

De én a gucrtr variánst a fentebbi értelmezéssel, mint az elz soroknak s az azokban

kifejezett életuntság és kétségbeesésnek megfelelbbel, jobbnak tartom.
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fimét történetíró, M> dixgzr, Kálmán király uralkodásáról, hopv

Btkmjca
>-i* icraphMibaa.
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»legbámulatosabb benne az erélyes pénzügyi rend, a milyen akkori-

ban csak a görög birodalomban s a mohamedán államokban követtetett,

ámde nyugoti és Közép-Európában ismeretlen volt«.

Olvasva azt a jövedelmi kimutatást, mely már egy századdal ké-

sbbi idrl HL Béla király kincstári állapotait összegezi, el kell ismernünk,

hogy hasunió segédforrások felett e kornak egyetlen fejedelme sem rendel-

kezett. És hogy ez nem volt csupán papíron, az iránt az ország nemzet-

közi állásából meríthetünk pozitív megnyugvást. Mert az állami financiák

állása, vagy mondjuk a királyi kincstáré, Magyarország története minden

fázisaiban biztos hévmérjéül tekinthet az állami erkifejlés és tekintély

fokának. A hanyatlás korszakaiban a köznyomornál talán még kirívóbb

az udvar s a központi kormány szegénysége, kiéheztetése. Nyugodtak

lehetünk, hogy azon korszakban, mely Magyarország hatalmával impressio-

nálta Európát, a kincstári kimutatás a valóságnak megfelel lehet.

Túlzás nélkül mondhatunk annyit, hogy ha van valami, a mi a töb-

biek felett Kálmán király uralkodására a nagyság bélyegét üti, úgy az a

ce7- és öntudatosságnak bizonyos kifejtése. így a nemzeti jelleg tekinte-

tében is. Az egész korszak állami és törvényhozási tényeibl kirí az a

határozott különböztetés, melyet a szolgák eladása, külföldre szállítása

tekintetében egyrészt a magyar nemzetség szolga (in genere Hungaro-

rum) vagy más eredet magyarországi szülött (in Hungária natum

afíenigenam)' és nézetem szerint az >alienigena« ez összeköttetésben nem

jelent idegen eredett, csak nem-magyart, — továbbá az idegen földrl

behozott idegen nemzetiség szolgák (linguaé alterius servi, ab aliis ducti

regionibus) között teszen.

Maga az az egész dekrétum, melybl e cikkelyt idézzük, a magyar

nyelv állami, törvényhozási használatának egyedül álló emléke e korból.

Arra a sajátszer törvényszerkezetre célzok, .mely az Albric szerzetes

kompilációja gyanánt került törvénykönyvünkbe. Azon tekervényes, modoros

es kétsegbeejtn homályos elszóból, melylyel a Seraphin érsekhez intézett

ajánlás alakjában munkáját bevezeti, kétségtelenül kitnik, hogy azon orszá-

gos gyülekezet, melynek végzeményeit bemutatja, határozatait magyar

nyelven alkotta, s a mit még kétségtelenebbnek, vagy legalább is valószí-

nbbnek tartok, magyar nyelven folytatta tárgyalásait.

Oly elenyész, a mi a magyar nyelvrl e korból reánk maradt, hogy

ez a kérdés némi taglalást es kitérést megérdemel s a magyar irodalom-

történetben, mely eddigelé teljesen ignorálta, helyet követel magának.

Szó van arról a cursoli országos gyülekezetrl (concilium cursolli-

num), melyrl talán soha nem fogjuk megtudni, hogy tulajdonképen hol ?•

milyen helyen tartatott — mert Curzola szigetén bizonyára nem ; íursolli-

num (=tarczal) olvasás egy elvetésen, a Corpus Jurisban nyomatott vcr-

cellinum pedig egyáltalában semmin sem alapszik. Célja volt a törvény-

hozásnak, mondja ez az elszó, felemelni a megalázott királyi tekintélyt es
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llenségét, I

a S/ látván törvényeinek átad tte célba, me-

nyekbe*: való alkalma még a ken seer

• hozattak. ellenében*

ibb királyunk, galamb e

ak megedxett hitéi szemlél Bentemléke nak
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K ktráiyj tkelyeknek
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-(.-kct, kinek rendeletére e munkát válli

11. te, ii h •
'

ilán eltévelyegne, mej

k.ut |ó akaratoddal nyeed el a feleslegeseket, pótold ki

ki n hibákat

K népnek, tehát a magyarnak nyelvét >-.ik tökéletlenül

nyéket kivonatos cikkelyben latin nyelven vi

E k ben ujabb idkben .1 régi magyar alkot-

mánynak agy éke elméj, ^le k kém

knriati.it o módaaar nélküli Krajxu Imre arra utált, 1*

ehi járatit m eredeti •

itt* stylusdról, melyekbl k cellett;nem

Unguae« kitételén, hai - - * *

gUlj hihetetlen.

ben ilyen okmányok magyarul írattak voli len-

ni, mi,
1

arint Albrici » í

nek adott 1. a n '< mutatni,

..it QMkbj utóbbi ellent

6nak különböz értelmezésen nlnpiil

n minden minsítés nélküli •populiu

nem jelent nyelv és nti népet, hanem politikai

Éa nyüvái értelemben vett pohtiki

vallhatta

utóbbiakat

alatt, talán közhivatali alkalmazásban

különben .Ihatott volna ne

megb iben hogj épnek nyelve a XI század

népi, neraceti nyelvet jelentett, atiambc mi latinnal

irálynemekkel, „telén; mert ismét kérdenünk kell vi

hogj ilyetén munkával mq termi-

nológiát n< 111 isfl

Kétségtel dvel megrí

férfid áll elttünk, ki a magyar nyelv tökéletk
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tudatlansága mellett, magyar törvényhozási matériáiéból dolgozott. St
nem tudom, vájjon az Albricus modoros, negédes irálya s álszerénykedése

mellett, tanácsos-e szó szerint vennünk azt a kevésbbé kész- képzettségét

e nép nyelvén, a mi ép úgy lehet kacérkodás az <"> magyar nyelvisme-

retével idegen létére, a mint az -unus ex minimis-, egy az utolsók közül

való, a kinek magát legeiül bemutatja. »s a ki mégis a szentség szolgá-

jának neveztetik a mennyei szemlélkedés palotájában-, nyilván egészen

mást fejez ki, mint a maga teljes jelentéktelensége öntudatát cs beismerését.

Hogy mik lettek légyen ezen -idegen útnak elz irányai-, valami kész.

végleges magyar szerkezet-e, avagy csupán feljegyzések a tárgyalásokról,

mely utóbbiak ezen összefüggés szerint

mindenképen magyar nyelvek lehettek

— ki a megmondhatója }

A mellett nem szól semmi valószí-

nség, hogy Albricus e tárgyalásokon,

akár mint jegyz vagy hallgató maga
is jelen lett volna. Igen találó Krajnernek

az a megjegyzése, melyet mve egy

másik helyén, másnem összefüggésben

mellesleg odavet, miszerint Albricus

egyenest reácéloz az országnagyok e

gyülekezete korlátozott és zárt jellegére.

-A királyi tanácsba az ajtókon kivül

állót be nem engedte a lenézett sze-

génység.

A mi magukat a törvénycikke-

lyeket illeti, ezek bár ha nem tarjak is

fel elttünk azt »a számtalan magyar
fordulatot-, melyet Szalay László egy

jegyzetben bizonyítás avagy részlete-

zés nélkül odavetleg felemlít — annyi

Árpádkon t«r- kétségtelen, hogy más észjárás, más formulázás, pongyolább irálv és több
vény magyar

szavai olyan tételnek, mondatnak foglalatjai, a melyeknek zavarossága egy ide-

gen és helyenként meg nem értett minta utáni dolgozatra vall. S azután

az egyediili Arpddkori törvény, a melyben magyar terminusok, szavak

szerepelnek. Mindössze két ilyen magyar kitétel fordul benne el. Az egyik

az a capecium szó, mely alatt nyilván kepét kell érteni. Bár a kepe

fogalmának beléillesztése ama 44-ik cikkelybe, mely szól a bitang szol-

gáknak adásvevése tilalmáról és birságairól, már nem zavarhatja a kon-'

strukciót — mint azt a Corpus Juris glosszája megjegyzi, mert a mondatot

sem a Sámboki lectiója szerint, sem az Endlicher által közzétett szöveg-

ben szabatosan megoldani amúgy sem sikerül. Megjegyezzük még, hogy a

capecium, capecius vagy capetiae a mint a szo 111. Ince papának a kalo-

Márla-lolostor campaniléje



cs«i fpaphoz intézeti egyik le

tsolgáltatái értemében fordul cl.'. Ezenkívül n
I 181 iki dekrétUl art. .i említteti.

Kálmán féle cikkelyhez .
t i. természetbeli íértékú meg

tarozása, unott meg> iból

A nia->ik 6l likkal kinv. .!

tébei -metélt ha megfelel

latin kitétel helyett, a latin mondai közben: p «>. Duda mmiatri qui m w;

regia aunt etc Avagy bi qua Comitii Miga Rex digrediatur, duo Jud

ket olyan fogatom, melynek külön-

vle ieKt"l I latin terminusok telelnek mag, akármily I

lemben használjuk e szót Umee, con itrictua Jelantési

latrn <k, hogy AJbric, megyének, megyebirának

ternu llása által me.nra.

nem felelne DM ' •»

követi ok, i -kiével. • Sokkal k

lebb fekv a magyai serint Albrio I

ii .1 ICklében csengett; és bái deák dolgozatai ik magyai

imatál .inn.ik eredeti anelni, kimuinthntm vélte Mart

ismételjük, M vuk-x.^ nem kivan:.. nem felelt

Már néhai jó Jeme\ hoev «honi irodalmunk tíxier

Írói kevés figyelemre m< . epén mellzck Kálmán király

cikken- \ fentebbiekben u AJbricus által

kiserletti ik i fel

(fordításában), melyek a bécsi Thu án királynak

akJó törvényei képezik, tér

Ügyletekéi I irab kötelm

.vélek kiállítása rend

tett el. s ,• ,'ik

Méltán k.

midn maga a papi rend

(lingua i

nindezek után elleneink mikep

nyelvünk a \rp.uli kir.»l\ nem írn:

nem bírt vala cajgásuk i buta rágalma

I >e ha a

sat Kálmán kir.il> uralkodása alatt a magyar nyelv k

legalább annyi nyomát tüntethetjük ki, mint a k

korszaka alatl

larvauifl magaka uimkxnra keO visatave

nünk Ana a tilalomra célzok, mely szerint n un hau;



A MAGYARSÁG AZ ÁRPÁDOK KORÁBAN

álló egyénnel', ' várriépbelivel sem tanulmányi folyamot végeztetni avagy azt

pappá tenni urának tudta és nyilvánított beleegyezése nélkül nem szabad; a ki

megcselekszi, a teljes megváltási díjon felül még ötven pensa-nyi bir-

köteles fizetni.

úri jogok és Az igazat bevallva, nem látom adatszerleg megállapítható nvomát,
i állás

hogy ezen rendelkezés fentebbi módozatai alatt foganatba vetetett volna.

Az az (els) esztergomi zsinati végzemény, a melynek cikkelyei között

elfordul (65.), országos törvényünkbe fel nem vétetett, és bár legtöbb ren^

delkezései tényleg érvényesültek, alaposnak látszik Endlicher azon jellemzése,

miszerint egy nemzeti zsinat elé terjesztett törvényjavaslattal van dolgunk.

Ámde, akár törvény, akar javaslat, a tényszer történeti állapot megvilágítá-

sára becses emlék. Mutatja a törekvést alsóbb s ennélfogva nyilván tiszta

magyar néprétegekben felemelkedni nemcsak az egyházi rendbe, de ezenkívül

is a literarius tanulmányra. És látjuk a tendenciát a magyar fpapságnál,

Hogy az emelked törekvésnek, a szellemi aspirációnak útját állja. Még pedig

nemcsak a sajátképeni szolgánál, a föld népénél; hanem azon elemeknél is,

melyek Nyugot-Európában mindenütt a nemzeti szabad polgárság zö-

méhez hozzáforrtak, késbben sajátképeni tömegét képezték, t. i. azok az

ip'arüz városnépek, burgensisek, servientes castri civiles, a kik nálunk

egyedül válhattak volna magyar polgársággá, holott Nyugoton az italo-

galliai országokban a római városélet, törvény és polgári jog az ó-római

császárság korától fogva szinte megszakítatlanul átörökítette volt egy sza-

bad városi polgárzatnak társadalmi hagyományait s intézményes kereteit.

Mert az egyházi pálya Magyarországon nem volt az a mindenki által

megközelíthet, felemel s a feltétlen szabadok sorába igtató hivatás, a

melyre egyetemes természete szánni látszik. Nemcsak hogy az uírc manumis-

sió-já kívántatott, de az egyházinak egyéni jogállapota, statusa is különös

változást nem szenvedett. Megsznt szolgai munkára kötelezett lenni, s az

egyháznépbeli szolgának felszenteltetése után született gyermekei az egy-

házbeli szabadok sorába léptek :
—; de ezen utóbbi rendelkezésbl távolról

sem szabad azon általános következtetést levonni — mint egy helyütt

Szalay L. tévé, 1 miszerint a » klerikussá vált szolga családja szolgai állapot-

jából kibontakozott*. Mert. mint a Kálmánkori zsinati végzemény szövegébl

kitnik, az csak az egyháznépbeliekre vonatkozott. Ellenben a XIII. szá-

zad oklevélkészletének, egyház-törvénykezési és bíráskodási emlékeinek

szorosabb vizsgálata arról gyz meg, hogy az egyházi állás a tökéletes sze-

mélyi szabadság státusát nem vonta maga után, hogy éles különböztetés

tétetett a nemesi, teljes jogú szabad egyházi s a szolga állapotú papok

(presbyteri servilis conditionis) között, hogy az utóbbiak nem birtak mindig

az egyházi szolgálat szabad helyválasztása vagy áttételé jogával, hanem —
fképen az egyháznépbeliek — gyakorta csak az engedélyez, »nianumit-

1 Magyarország türténete I. 226. I.



AHAS
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a ellen »fel< az illeti
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illeszt

K kúlönböztetések s engedélye telmények n

lalmasokra nézve is követnél

onyok, melyeket <k eddif?el(

• tt, nem

igen lehettek

rendet íi

mi eri-

nek medrévé tegyék ée

abb ismeretek elsa-

dalmi képesse-

gek kifejtésére

házme

nyékben tömegesen talál-

kozunk állapotú

papokkal*, otl »a kevés
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1

ü.

tesebb,

irópai lórum, ró

mai kúria elüti >

mily kivételei és nehéz

volt u kibonts

mily keserves

,i/. ellenzés, mel;

személyes érték éi

mily egyoldalúan

ISpapi hival

\ i «

ank. IV < hrbán . . te ki, de IV. Béla kir.i!\

káptalan egyaránt vonakodtak ii elismerni, befogadni, ••

Qgy nagyérdek rés Jeteinek

men hajthatatlan erélye veteti véget, .i kinek utói

k érvényt - a bulla, melylyel l\

ík ügyét, ki az Úrra van rw -íelybcn
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n lelki tulajdonságok istenadta jogának elismerése követeltetik, kétségkívül

páratlanul áll hazai történetünk középkori okmánytárában. 1 Azonban zavaró

tévedés lenne azt hinni, hogy egyedülállók a középkor általános törté-

netében ; zavaró azért, mert megtévesztene a tényleges állapotok és

különbözések tekintetében, melyek Magyarország es Nyugot-Európában,

valamint a kett között fennálltak. A demokráciának, a demokráciái egyen-

lségnek eszméi és törekvései a középkori történetben is nevezetes fejeze-

tet töltenek be. De nem a XIII. századi degeneráló és bomladozó magyar

királyságban. IV. Orbán és IV. Kelemen egyaránt franciák voltak. Északi

«imaz, délfrancia (éperi Saint-Gilíesbeli) emez. IV. Orbán pap és theologus

s állítólag egy troyes-beli foltozó vargának a tia. IV. Kelemen, a pn>-

vencal, korábban jogász s a papai széken az Anjou-politikának nemzetközi

ágense. Ennek neve a provencal költk sorában is megörökíttetett, habár a

vallási költészetnek gyér ágában és hanyatlási korszakában. De Magyar-

országon hogy támadhatott volna nemzeti irodalom, midn az írástudók

vezérosztályában, az egyháziban, legalább annak felsbb rendjeiben a

nemesi születés nyilváníttatott fkellékül, melyet nem pótolhatott sem érdem,

sem tudás.

Felesleges ismételgetés volna, újból kiemelnünk, hogy e népnek anyagi

helyzete, egész nyomorúságos állapota ezen szellemi mozgási szabadsagá-

nak megfelel volt. »Az arany bulla a magyar törtenetek mezején egyike

azon -deus terminus « -oknak, melyek elre és hátra mutatnak- mondja

Szalay László, — történetíróink közül az. ki a legmélyebb államférfiúi

bepillantást tanúsította. És bárha nagy müve egyik legtartalmasabb

fejtegetésében, államférfiúi tárgyilagossággal és történetírói intuícióval

egyaránt, az alkotmányos-fejldés becses eleméül méltányolván a nemesi

eljogoknak ezen nagy szabadságlevelét, — -miután adott viszonyok

között a nemzeti szabadsághoz csak az arisztokrácián mint médiumon

át vitt és viszen az út-. — szintén konstatálja, hogy azon egész

konstelláció alatt, mely e bullát eredményezé, -óriási léptekkel kezdett

veszendbe menni a birodalom«.

S a királyi hatalom arisztokratikus megtörésével, a birodalom bomla-

dozásával veszni indult maga a nép. Azután a tatárjárás a magyarság

létszámát nagyobb arányban pusztítván, oly súlyosan, mint egyetlen közép-

és nyugot-európai népnél sem, annak helyreállítása is rendkívüli, mond-

hatnók, inorganikus módon történt. A német beköltözés es telepítés, mely

Sz. Istvánnal vévén kezdetét, a XII. szazad második felétl fogva II. Géza

óta nagy mérveket öltött, most e pusztító vész után ismét megindulván, a

lakosság nemzetiségi aranyait, de meg inkább a nemzeti osztálytagolatot

lényegesen érinteni kezdé. A német liospes szinte azonosul a magyarországi

1 Ez, valamint az egész ügyre voriatkozti bkmányok közölve Thciner. Monum. I.

és Fejér Cod. Dipl. T. IV. 3. köt.
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polgár fogatol De bármennyire elismerjük a nemet tele)

Mrd Qdvöe jelentségéi a

éa forgalmi kultúr-viszonyaí em<

tekintet iem {ogoeulatlan a magyar s/ellem s irodalom kifejldésének

rmanrinl szellemre 8 irodalmi nj i az

iJe^en beköltözésnek ez n túlnyom', német tömege nem lehetett kethn

nemet irányzat' . mely napjaink

zemléletét Európaszerte befolyásolni kezdi, legújabb kelet.

modern fejlemények krítéríumaii vh/én bele

Jolink éa viaxonyok megítélésébe, szükségesnek latszik amn ténynek

kiemeli szellemi kultúra éleaztéae, valamely ne

termékenyitése tekintetében e teuton befolyástól uhu volt mit várni \

miveltség és szellemi produkció hagyományait, úgy mint éli

római kuli Jo-román ul \ thuiscon, mint

egy nepelemi nyelv voll

rj alanúbb értelmében Az Ónálló

• ii kulttirak támadáai éa növel

intenzivitáaától függött, melylyel

léséhez és román sarjadékaihoz viseltei

nemet kultúrbefolyást az a kelen me .

képviselte, az a l>ajn\ igcsnport, mely M

almi alakul..- 'vni

s..ha meg nem s/únt \ rna

K-st a/ Irpádkori közjogi intézményekre - a ma
vényhozásra kimutatni [>

legközvetlenebb nemet ható volt, arra •

•

.
ik legilletékesebb knak. »1 tekintetben Aus/tn.i h

i (német) birodal iíxt

Mforti ' míveltségi

itt nem lehet s/,. \ birodalom iinn

mellékén éa határos teruietem Mtfidt, úgy hogy a déU

mar terület

a tudományokai ápolta volna, • az

udvarral - Állott vol

mondhatni,

daiskolában a barátoké m.is tudi

•i\.is.ivi.i és -. ám\ el

leti mivoltába

Walter von dei Vogelweid
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Onnan tehát Magyarországnak, a magyar szellem kifejldésének nem volt

mit várnia.

Olasz telepek Azi >nban Magyorország tényleg el volt özönölve olasz elemektl,

melyeknek befolyása, mint fentebb említk, a keresztyénség els térítési

mozgalmaitól, Sz. István kezdeményeitl fogva észlelhet. A »latini« ezen

folytonos beszivárgásáról és helyenként tömeges megtelepedésérl sem tör-

vénykönyvünk gyér megemlékezése, sem a krónikák nem nyújtanak kelb'i

fogalmat. Csak az oklevelekbl látjuk, mily sürek a királyi birtok- és vele

járó nemességadományok, megyei közhivataluk viselése olaszoknál és olaszok

javára ; miként képezik a lakosság tekintélyes részét városokban, mint

Sz.-Fehérvár, Esztergom, és lépnek fel srn a Szepességben a német elem

túlnyomósága dacára. De a magyar nép-nemzeti szellemmel érintkezésbe

ezek nem lépnek ; legalább nincs nyoma, hogy annak irodalmi produkcióját

az Árpádok. korában termékenyítették volna

Román És mégis van valami Árpádkorbeli történetünkben a mi román bei >-

lyásra utal, s a magyar történettel foglalkozókat önkénytelenül annak nyomo-

zására ösztönzi. Kétségtelen a somogyvári Sz. Egyed zárdának szabályszerinti

összeköttetése a provencal anyaházzal s e francia jellegnek a XII. század' in

keresztül szigorú megóvása. Kizárólag csupán » franci « lehettek tagjai 1 s

az els barátok közül egy Poitiers városi tudós barát — Petrus Pictaviensis

grammaticus — külön kiemeltetik. De midn Büdinger azon nézotét nyilvá-

nítja, miszerint »egy történeti irodalom kezdeményei, melyek nemsokára

azután felismerhetk, lényegileg e francia barátokra vezethetk vissza« —
csak szubjektív feltevésnek ad kifejezést. És hasonlóképen csak következtetés,

bár indokolt, a Bartal Györgyé,2 ha a III. Bélakori királyi kancellária rende-

zését ily francia befolyásra vezetik vissza.

Römán
:
magyai De van egv tér, a melyen ez a romano-francia befolyás enyészhe-

epiteszeü -

emiékek tétlen emlékekben megérzéklt s az Árpádházi uralom és magyar munkának

kinyomatát megörökítette. E tér az építmvészet. E téren a román.

kerek íves stílnek képviselje és terjesztje Kelet felé s az Adria menten,

Dalmáciában a magyar építés volt. Bár a mongol pusztítást csak kevés

emlék élte túl, mégis határozottan szólhatunk egy magyar mépítési kor-

szakról és irányzatról. E korszaknak egyik utolsó, már átmeneti stádiumát

a körbl a csúcsívesbe, tünteti fel a jaki apátság temploma s annak stíl-

beli válrokona a traui dóm. Kálmán király dalmáciai hódítását a S. Maria

apácakolostor campaniléjének építésével örökítette meg és a S. Maria tem-

plom délkeleti sarkában Bekenga, Kálmán király els (tle elválasztott) nejé-

nek feliratos síremléke egész tisztaságban tanúsítja e román stílt.

1 E szokás azonban a XII. sz. végén a magyar honosok által sérelmesnek pana-

szoltatván, Imre király óta, a XIII. század els éveitl fogva az idegen jelleg megsznt s

a szerzettársák magyarok voltak. L. Fuxhoffer Monaster. Hung. I. köt. a Sz. Egyedi zárda

tört. fejezetét.

* Bartal: Commentar. ad Hist. Hung. Tom. II p 94



cíi««s

uinthián kei

eánkba Ama fenteralitetl ki i, melyek

Méntele, igen s"k mesteremberekne

nbbjeinek jutáin ilteteu. E hely szke tiltja, I

okleveitárbó] e tanulságos eseteket egyenként idézzük

etlenül iu
cembray i izékí a kinek

h.i/.ak épitése b a marburgi S !
' templomé tulajdoníttatik Ha/ankhan

dik, góthikus koi mata-horvát nevezetes memlékei

Azonban b il alakultak légj

ti irudalom \

népi szélien kintetében •

mányokat, nemzeti klenódiumokat melyek páratlan be

magukban hordták egy jobb ilogát. A I

ben, nádon a hbériség nem

ia darabokra törte Euró| sem a nemzeti Bntuda

mi nem tiul' >tt. M . királyi

család minden bel'

a XIII század folyamai

lett, s n utolsó kúpviselinek minden sülj

nem lm.

Kétségtelen, l

tásától

:v mint Angliub

1

1

atn bírhatni

ben, ki a Lajos király maik

nak m

MM halmai' .1

' \

felállatnak am

•nbb IdfisMr

• Ki



A MAGYARSÁG AZ ÁRPÁDOK KORÁBAN

mellett mindenkinek el kell ismernie a magyar közjogi fejldésnek azt az ere-

deti vonását, hogy közjogi jurisdictiónak állandó területi elidegenítését nem

ismerte, közhivatali jogosítványnak magántulajdonul gyakorlását s örökl

átvitelét nem engedte. Az arany-bulla XVI. cikkelyének — egész várme-

gyéket, vagy bárminnem méltóságokat, jószágul vagy magántulajdonul

nem fogunk örökre adományozni" — ez a voltaképeni értelme. Sem a vár-

megye feletti királyihatalomról, sem a királyi hivataluk köz- és nem magán-

jogszer személyes adományozásáról a magyar király soha nem fog lemon-

dani. A magyar hbériség tehát abból állott, hogy magánjogi viszonyokat

közjogiakká tn. de megfordítva sohasem : a magyar közjogi jogosítvány

nem vált magánjogi tulajdonná. E told minden talpalatján megtartatta

országos jellegét; s a közhatalom egységes maradt a sz. korona felsse-

e

alatt. S ezen országos, közjogi egységen felül — megvolt a nemzeti, mond-

hatnók, faji ' összetartozóságnak forraszt* i központja azon érzelemben, mely-

lyel a magyar nép az Árpádház véreihez, sarjadékaihoz ragaszkodott.

Ragaszkodás Ez-az érzület, ez a ragaszkodás soha nem nyilvánult szenvedélye-

Árpádokhoz sebben, szivósabbl mint az utolsó Árpádházi fisarjadék, a velencei End v

trónra jutása körül s uralkodása folyamán. Bárha maga trónrajutása u .

»sei házától s a királyi tróntól mintegy idegenül huzamosan visszavetett-

nek « nevezi magát, mégis az a szegény mauvais sttjet IV. László király

vagy talán inkább tragikusan kellene felfognunk végzetét? — már ural-

kodása elején Szlavónia hercegévé nevezve visszafogadta t a királyi házba

s a korona várományosául ismerte el. Az ország rendjei meg törvénybe

igtatták, hogy mint a királyi törzsbl számlázottat, az ország természet

szerinti urául tisztelik t«. S az országos okleveli nyilatkozatokban folyton

hangsúlyozzák, hogy "természetes urunk- »a birodalom drága kincse*.

S a magyar népben még évszázadokig rezgett ez a húr, élt a tudat, hogy

az .Árpádház több volt egy Uralkodó családnál. Klenódiuma, jelvénye volt

annak a nemzeti egységnek s öntudatnak, melyek nélkül nem támadhat

nemzeti irodalom. De ha ezek megalakultak, megszilárdultak: akkor, ha

szinte késve is, de biztosan támadni fog amaz.

m&m$mmM&:



5. A királymondák és az énekmondók.
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ismeretes a mi gyjteményeinkbl is. A monda nálunk azért bír különös

jelentséggel, mert rokonai bölcsjének a Pontus és Don tájékát tekintik.

Az ott lakn középkori szkitháktól ejször a görög hajósok közvetítették

nyugotnak, késbb pedig-a gyarmatok és a normán hajósok terjesztették

tovább. Csakhogy mi, kik a Gellért-legenda Íratása eltt másfél századdal

még a Pontus és a Don vidékét laktuk, alig szorulhattunk közvetítkre,

mert a mi kis epizódunk régibb a hir.es Tristan-regénynél és a perzsa

nemzeti eposznál.

A királymondák világának teljesebb képét a késbbi krónikások tar-

jak elénk. Ezek a múltban csak a száraz igazságot kerestek Ugyan, de

szeretetretméltó egygységökkel a rendelkezésökre álló hagyomány köl-

tészetébl is sokat megmentettek. A történeti kritika különösen a Bécsi

Képes Krónika XII. századi forrását vádolja, hogy írója naiv lélekkel csün-

gött a múlt -idk széphistóriáin, és hogy urának. II. Gézának dics

deirl minden tarkaságot összeírt. Tudása valóban meglep. Egyik kijelen-

tése szerint még az említett szentekrl is olyasmivel akar kedveskedni,

mi a régebbi legendákban nem olvasható. Valódi elemébe azonban csak

akkor jut, midn Szár László idegenben bujdosó fiaira kerül a sor. Endre,

az idsebb testvér, trónra jut, Béla megkapja a tiszántúli hercegségei,

pedig a következ remek krónika elhangjául felsóhajt : -Az ország ezen

megosztása a viszály és háborúk veteményes kertje lett Magyarország

királyai és hercegei közt....*

Veteményes kertje lett a mondaköltészetnek is. István halálával a

trónt övez legenda-köd oszolni kezdett. A hittérít király és kegyes élet

királyfi palotáit számító kegyencek, cselszövk, orgyilkosok foglaltak el.

A koronáért folytatott véres küzdelemben érvényesülni kezdtek a közép-

kori epika kedvelt alakjai: bátor trónkövetelk, elzött királyok, bujdosó

hercegek, gonosz tanácsadók, titokles papok, hadver vitézek; az örökké

feszült állapot pedig mindig szolgáltatott eseményt, mi az izgatott nép kep-

zelmét foglalkoztassa: a király és herceg közti gyakori meghasonlás,

kiszivárgott palotatitok, sikertelen trvetések, a vitézi párbajok esélyei, regé-

nyes ostromok és a kisebb hadi kalandok egész tömege. A Saár László

fiai által alapított dinasztia-ág történetének mar a bevezetése is regén}'.

Béla ép a lengyel udvarban idzik, midn ott egy pogány pomerán hs
megtagadja az adót. Ebbl viszály lesz, mit az alattvalók közös megegye-

zése szerint párbajjal kellene elintézni. Midn azonban a herceg és fiai

vonakodnak a félelmes pogánynyal megvívni, Béla áll el s a büszke

pomeránt leteríti. Az ország es a hercegi család becsületének megmentéseéri

vitéz vendégök a fiatal hercegkisasszony kezét és a pomeránok adóját kapta

jutalmul. A hatalmas rokonság Endrében féltékenységet ébresztett, minek

következtében késbb a hercegség odaadományozásával teljesen elszámította

magát Ennek súlyát különösen akkor kezdte érezni, mikor Salamonban örököse

született s éveldései az ismert várkonyi jelenetet rendeztették vele. Béla a
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A KIRAI.YMoNDAK ES AZ ENEKMONDOK

pontjának tüntetik tel, mely a naiv költészet szabadalma\al minden más
dicsséget elhomályosít s ha

csak lehet, a magáéhoz olvaszt.

A krónikás László hercege

az események színterén elször

testvér-bátyjának, Gézának ol-

dalán jelent meg, ki a törvényes

királynak elismert Salamon mel-

lett a hercegséget bírta. Midn
ugyanis ezek egyesit hadaik-

kal Cserhalomnál a kunok se-

regét verték : »láta Szent László

herceg egy pogányt, ki lóháton

visz egy szép magyar leányt.

Szent László herceg tehát azt

alítja vala, hogy a váradi püs-

pök leánya, s jóllehet súlyosan

meg vala sebesülve, mégis sebes

nyargalvást zi lovával, melyet

Szögnek hí vala (quem Zug

nominabat). S midn sehogy

annyira be nem érhette, hogy

leszúrhassa, minthogy sem az

lova sebesebben nem tut. sem

amazé kissé el nem marad vala,

hanem mintegy könyöknyi tá-

volság vala a Iándsa hegye és a

kún háta közt. Szent Laszl<>

herceg oztán kiálta a leánynak

és monda : Szép húgom ! fogd

övén a kunt s vesd magad a

földre; mit az meg is tn. S a

mim Szent László herceg tá-

volról a földön heverre sze-

gezte lándsáját s meg akarta ölni.

a leány igen kére, hogy ne ölje

meg. Miért is ebbl látható -

teszi hozzá a jámbor krónikás.

— hogy nincs hség az asszo-

nyokban ; mivel aligha nem buja

szerelembl akarta azt megsza-

badítni. A herceg azonban sokáig

küzdven vele, s inát elmetszvén,
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a holttesttel meginduló kocsi, krónikásunk bóven gondoskodott olyan epizó-

dokról, melyek kizárólag a népmonda termékei. Krakkó várát pl. a szem

király azzal bírja megadásra, hogy minden katonájával hozat egy csizma-

szár földet s az így csinált dombot behinteti liszttel; a/, ostromlottak ebbl

a magyarok gazdagságára következtetnek, s mieltt a cselt észrevennék, a

várat átadják.

A Szent László személyéhez fzd jeleneteket kerek cselekvény nyé-

Salamon és Géza regénye egészítette ki; Salamoné, a ki közös ellensé-

gük volt, és (iézáé, kit mindenki gyöngébbnek tartott, de a kit vitéz

öcscse mindig megvédelmezett, a harc hevében pl. azzal, hogy rettegett

hadi jelvényeit elcserélte vele. Mondai szempontból a szerencsétlen Salamon,

mint állandó ellenség, kimeríthetlen kútfeje volt a tárgyul kínálkozó esemé-

nyeknek, és szerfölött érdekes ellentéte a mondaköltés fhsének, Lászl<>

eszményi alakjának. A gyönge elméj, ingatag jellem és lobbanékony

vér fiatal király szamara a/, ersen nemzeti hagyomány azzal biztosította

részvétünket, hogy a honnan minden baj szála kiindult, oda állította gonosz

tanácsadóját, Videt, ki a hercegségre vágyódott, és a becsületes, de Yici

ravaszságával szemben tehetetlen Ernei ispánt, ki az eseményeket csak

elsiratni tudta. A hadi erényt Salamon pártján Bátor Após >az ezer közül

választott vitéz* képviselte, ki ép oly h kísérje volt urának, mint László

Gézának. Az a sereg, melyet támogatott, sohasem kerülte el sorsát: de

ha párbajra került a sor, mindig állt ki s mindig megvédte a magyar

név becsületét az ámuló német szövetséges hadak eltt. Ezért a Lászlót

dicsít hagyománynak is egyik legkedveltebb alakja lett. Majdnem minden

csatában feltnik »fakó lován, bozontos br vértjében*, s csakis a részre

hajló krónikáson múlt, hogy röviden jelzett viadalairól olyan hómén helyeket

nem olvasunk, mint a kemeji jelenet, melyben László partjáról egy Péter

nev vakmer vitéz szégyenült meg, »ki sárga lován a többiek eltt járt,

és csillogó vértjével s aranyos sisakjával föltnt, s a vitézeket viadalrj

hívja vala«.

A királymondák röviden vázolt költészetének Szent Lászlóval vége

szakad. Ennek egyik oka az. hogy az 1150 körül jegyezget krónikás

oly közeli események tárgyalására jutott, melyeknek mar szemtanúja is

lehetett és így nélkülözhette a keyésbbé megbízható naiv hagyományt.
A másik ok pedig az volt; hogy László trónját Kálmán foglalta el. a ki

Almos herceget és liat Bélát megvakíttatta. A finom tollú jegyz pedig

Vak Béla fiának, II. Gézának volt alázatos udvari embere, ki teljem lelek

kel azon munkait, hogy a mogorva Kálmánt és liat. a féktelen II. Istvánt

befeketítse. Beszél ugyan róluk i- sok hihetetlenséget, de ez mind olyan

ferdítése a valóságnak, mihez a költészetnek semmi köze. Az Árpádház
törtenetének második felevei meg szerencsétlenebbek vagyunk, mert csak

evkönyvek morzsolják le a hátralev másfél századot. Kezainak, Kun László

krónikusának lett volna tisztje, hogy a késbbi királyok hivatalosan tol-
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A királymondAk és az énekmondók

gerek és a keresztes vitézeket kisér wenestrelek. jongleurók ismertekké

lettek s midn a legkalandosabb élet troubadour, Peere Vidal, az Imre

király udvarában tapasztalt elzékenységet már megénekelte. A haszon-

élvezetre nekik osztott birtokkal rendesen a várnépek mellé kerültek, mibl

az következik, hogy velk egy rangon voltak, s hogy az udvar távollété-

ben ezeket mulattatták. Az így letelepültek mellett maradtak olyanok is,

kik az augsburgi menekültek kóbor mvészetét folytatták, a vele járó léha

életmódot, feslett erkölcsöket fentartották. Különben alig volna érthet az

1279-ki budai zsinat azon szigorú határozata, hogy az alakoskodó histriók

és mimusk mellett az énekmondó és zenész joculaiorokaX sem szabad a

papoknak hallgatni.

A fontos jogi ügyeket tartalmazó oklevelekben csak mellékesen, határ-

járásoknál, határsértéseknél és birtokadományozásoknál jönnek szóba, s a

kancellária rendesen a joculator szó általános fogalmával jelöli meg ket.

Nemzeti nevöket s a mulattatás mivoltát csak az általuk lakott telek neve

sejteti velünk. így a zalamegyeiek földje Igrichinek (1251—92), a pozso-

nyiaké Fgrechnek (1244) említtetik; ugyancsak a bennök lakó joculatorokról

neveztek el a krassómegyei Igrechyl, a borsodi Igriciül és az Aranyos vize

mellett fekv Igrechteluköí. Az igricnek vagy igrecnek ejtend szót

szlávból kölcsönöztük, hol hangszeren játszót jelent. De a mi alkalmazá-

sunkban jelentette már a zeneszó melletti gajdolást és tréfálkozást is, mert

különben az els magyar egyházi szerzk nem üldözték volna a bnös
igrecséget és igricbeszédet. Arpádkori énekmondóink eredeti nevét egy

Anjoukori oklevél tartotta fenn, melyben a budai várhoz tartozó birtok

Regtelöknek, lakói királyi combibatoroknnk, magyarul regösöknek neveztet-

nek iPoss. Regteluk Combibatorum Regalium condicionariorum wlgariter

Regus dictorum). A regösök soha nem hallott latin nevet valószínleg az

oklevél fogalmazója csinálta annak megértetésére, hogy a kinek a királyi

mulattató regélt, széptörténeteket és epikai dalokat mondott, azokkal egy-

szersmind együtt mulatott és ivott. És ez régi hagyomány lehetett, mert mar

egy 1219-ki oklevélben is találunk egy Regus nev tekintélyes udvarnokot.

St alig tévedünk, ha a regösöket egyenesen énekmondóink azon rendjé-

nek tartjuk, a kik nevök után ítélve már sidktl fogva a nemzeti hagyo-

mány hivatásszer rzi voltak.

Idézett okleveleink már a hanyatlás korából valók s a bennök foglalt

adatok csakis visszaható erejüknél fogva bírnak nagyobb jelentséggel.

A királyi udvar fokozatosan szegényük, s mint minden idézett oklevél

bizonyítja, sorra került a mulattatók birtokainak eladományozása is. A kik

azonban ilyen réven kerültek szóba, azok a koronajavakból gazdagodó

osztály nagyobb méret háztartásában mindig kész menedékre találtak.

így maradt a régi mvészet folytatója kaáli Mikou (1296) a királyi bor-

szállítók körében, és csak így léphettek az eldök örökébe a hegedsnek

nevezett oStef-hanus Fyellator • (1355), »Nicolaus dictus kobzos- (1364)
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6. Legrégibb nyelvemlékeink.

(Oklevelek magyar szavai. — Halotti Beszéd. — Königsbergi Töredék.)

magvak nyelvnek nincsenek olyan régi emlékei, mint a németnek

vagy épen a latinnak, görögnek. Az úgynevezett hún-székely

írás lehetett a honfoglaló magyarok írása, de a mi efféle írás

fönmaradt, az sokkal késbb korból való.

Még a magyar keresztyénség els két századából sem marad: fönn

összefügg nyelvemlek. Van azonban a XI. s XII. századból számos latin

oklevelünk, melyekben igen sok magyar tulajdonnév és köznév fordul el.

Érdekesek ezek közt a pogány-magyar személynevek, melyeket utóbb a

keresztyén keresztnevek teljesen kiszorítottak De egész a XIV. szazad

elejéig találkozunk ilyen szép nnevekkel: Gyöngy l v. ö. Arany Gyöngyvér-ét),

Bíbor, Havadi (virágnév ma is a székelyeknél), Játék, Ajándék. Az utóbbi

mint férfi neve is elkerül, továbbá Ers stb.

Árpádkori határleíró oklevelekben számtalanszor találkozunk utak.

vizek, fák és más effélék neveivel, melyek vagy pusztán, vagy latin for-

dításukkal vannak beleszve a latin szövegbe, ilyenformán: In quadam via

vulgariter Arkusuth vocata utzaz árkus út, árkos út). Fluvius zuchugo

(zuhogó-n;ik híják Háromszékben ma is a patakbeli vízesést). Méta vádit

ad Sartue, inde per ipsius litus ad ejusdem Saar caput (vagyis a határ

a sár tövétl a sárvíznek partján megy ugyanazon sárnak fejéig, kútfejéig).

Méta pervenit ad unum locum Sarfeu vocatum (sárf).

Szamos becses adatot szolgáltatnak a latinul írt krónikák is. kivált

Anonymusé, Béla király névtelen jegyzjéé, a XIII. századból s az úgyne-

vezett Váradi Regestrom szintén a XIII. század elejérl, nagyváradi

istenítéletek jegyzkönyve, végre az Árpádházi királyoktól fönmaradt tör-

vények és szabadalomlevelek.

Már ezekben a szétszórt apró maradványokban is nemcsak szókin-

csünknek találjuk legrégibb példáit, hanem a hangtan es szótan történeté-

hez is becses adalékokat.

A hangtanra nézve elször is az tnik szemünkbe, hogy a XI.. XII.

szazadban. S nagyreszt meg a XIH-ikban is. a main. ti zártabb volt a rövid

magánhangzók kiejtése. Jelesen azt látjuk, hogy a mai a ebben a korban

O-nak van írva, a mai o w-nak, s a mai i
: részben /'-nek Például OroJ.
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sása szerint; másodszor Koller József a pécsi egyházmegye történelmében,

1782-ben; majd Révai írt hozzá 1803-ban egész kötetnyi magyarázatot

Antíquilates c. munkájában. Azóta sokan foglalkoztak vele, a többi közt

egy finn nyelvtudós, Blomstedt Oszkár, ki egész könyvet írt róla finn nyelven.

A Halotti Beszédnek írása megegyezik a kódexnek 2ti. levelén olvas-

ható történeti bejegyzésekkel, melyekben a többi közt az van mondva,

hogy II. Endre már hat évig uralkodott s e szerint e jegyzet 1210-ben

íródott. Másfell a miséskönyv s az ebben foglalt Halotti Beszéd írásjegyei

a XIII. századnak közepe tájára mutatnak. E két körülményt összeegyez-

tetve, nagy valószínséggé] kiivetkeztettek, hogy Halotti Beszédünket a

mondott szazadnak húszas és harmincas évei közt, közelebbrl 1228 táján

írták. Kétségtelen, hogy a keresztyén imádságok, a miatyánk, hiszekegy,

zsoltárok, énekek már akkor le voltak fordítva magyarra, — hisz más

J& vem 1«v#\»)U« £u9~ {by tefln -flór Ttivl\>ctf$t* {

,\ Kiinigsbcrgi Töredék, a XIV. század elejér. I

nyelven nem is szidhattak a papok a magyar néphez. — de a véletlen azt

akarta, hogy mindezek közül Írásban csak egy lapnyi szöveg maradt fönn.

a Halotti A Halotti Beszed nyelvének hangbeli jelleme egészen hasonló az

okiratokéhoz, de a nyelvtannak egyéb részeire nézve már sokkal több föl-

világosítással szolgál ; így a szóképzésre és — a mi összefügg beszédben

természetes — különösen a ragozásra és mondattanra nézve.

A képzk közül csak a legérdekesebbiket emeljük ki. A H. B. szerint

a -/ vagy -at -ct képz, mely igékbl képez fneveket, voltaképen -/r-nek

hangzott. Az intés, üldözés, kínzás fogalmakat így fejeztek ki akkor: inteti.

ildetv, kinzotv (ma így volna: intet, üldet, kiuzat). Ez fleg azért érdekes,

mert a hites-téxseÁ meg ma is hitves-nék mondjuk s ez is azt bizonyítja,

hogy a hit helyett valaha hÜv-et mondtak.

A névragozásra nézve is csak egy tanulságot akarunk e helyen

meríteni a Halotti Beszed nyelvébl; azt, hogy a ragok eredetileg önálló

szók voltak. Mar láttuk az okiratok adataiból, hogy a -ni re rag valaha
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ben is olvasunk ilyeneket: koldóltomat állallom = restellem, hogy koldul-

jak ; ígyen akarom 6 néki maradtát = azt akarom, hogy így maradjon,

[gy szól továbbá a H. B. : ki uopitii émdól oz gyimilcstül, e helyett

a mely napon eendel ama gyümölcsbl. Itt a ki névmás melléknévileg. jel-

zül van használva, s hasonlókat olvasunk a XV. század közepén, pl.

magát adván Krisztusnak, ki isten áldott légyen örökké« = a mely isten.

Meg egy mondatot idézünk a fi B.-bl: Vimádjomuk ez szegíny

ember Mikiért, azaz imádjunk e szegény ember lelkeért. Imádni, csodálni

s több más ilyen ige elfordul még késbbi kódexeinkben is tárgy nélkül.

míg ma csak tárgyesettel használjuk ket, különben pedig reflexív szárma-

zékaikat alkalmazzuk : imádkozni, csodálkozni.

a Königsbergi Mindjárt itt megjegyezhetjük, hogy a Halotti Beszédtl körülbelül a
. löredek • E" "-

XV. század közepéig megint nincs hasonló terjedelm nyelvemlékünk.

Ebbl a kétszáz évnél hosszabb idközbl (tehát az idegen eredet királyok

korából egész Mátyásig) csak néhány apróbb szövegünk van, nevezetesen:

a Königsbergi Töredék, egy Nagy Lajos korabeli esküminta, és Hunyadi

János kormányzói esküje 1446-bl. Az utóbbi kett csak késbbi másolat-

ban maradt fönn. Az els azonban a XIV. század elejérl származó, igaz

csak néhány sornyi (mintegy 70 szót tartalmazó) kézirat; s Szz Máriáról

Való megromlott ének töredékét foglalja magában. A régi ének ritmus: 1
.

(4, I + 4, 3) a három utolsó sorban még egészen tisztán cseng:

De ki legyen néki atyja azut nem tud hotjuk.

Ez oz isten
|
mint (t) esmérjük kit szepl nem illethet

;

Mert ha isten nem volna () benne bínöt lelhetneink.

Az emlék leírója azonban nem érezhette benne a verset s toldásokkal

és változtatásokkal megrontotta. De ritmusa ezek ellenére is tisztán fel

levén ismerhet, e Szz Mária szepltelenségérl szóló éneket kell a leg-

régibb magyar versnek tartanunk. Csak a hatvanas evekben i 1864) ldöztek

föl Poroszországban, a königsbergi könyvtárban, egy könyvtábla bels •

oldalán; Toldy Ferenc ismertette s adta ki elször. E töredék nyelvének

hangbeli jelleme még igen közel áll a Halotti Beszédéhez. Egy szava szé-

pen megersíti, a mit font az -cd -et képzrl s a hitves szóról mondtunk

:

világra k kezdetvitül fugva> . I )e egyéb nevezetességet nem igen találunk benne

Árpádkori nyelvemlékeinknek, kivált a nagy számmal fönmaradt

okleveleknek szókincse még csak félig-meddig van kiaknázva. Teljesebb

összegyjtése és értékesítése a jöv föladata.
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7. A csúcsíves sül kora és a renaissance.
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kit mi Ozorai Pipónak szoktunk nevezni, méltóságának magyar nevére

fektetett súlyt, nem a latinra, s mint fispánt festette le magát, nem mint

comes supremust. De Andrea a magyar ispán szót hispanusra fordította

le. s a felirat többi szavaiból is láthatjuk, hogy Andrea mester nagyobb

mvész volt, mint latinista. A Pipo által megrendelt mveknek s Masolino

tevékenységének azonban nincs semmi nyoma hazánkban. A mvész maga

Pipónak nem sokkal késbb bekövetkezett halála után visszament Firenzébe.

A temesi gróf testvére, András is Magyarországba jött. hol t Zsig-

mond elbb zágrábi, késbb nagyváradi püspöknek nevezte ki. Itt olasz urak

tartózkodtak udvaránál, kik 1426-ban, kevés nappal a püspök halála eltt,

végrendeletére mint tanúk írták alá neveiket: két orvosa is olasz volt.

De mindezen érintkezéseknek nem volt semmi hatása a mvészetre ; furaink

azonban általuk ismerkedtek meg a humanizmussal, a renaissance ezen

éltet szellemével.

a régi Mindamellett, hogy az Anjou-kor kezdetén a nép nyelve úgy Olasz -

'

hatása országban, mint Dél-Franciaországban irodalmi nyelvvé fejldött ki s ma-
irodalomra és

' ,.,,".,." . ,.

mvészetekre radando becs müveket teremtett, a romai klasszikus írókat meg mindig

utolérhetetlen mintáknak tekintették; ezeknek tanulmányozását nevezték a

humanióráknak, s humanistáknak azokat, kik a római klasszikusokkal

foglalkoztak és azokat utánozták. Ez azonban nemsokára lelohasztotta azon

keresztyén bensséget. mely a gótika idejében az egész életet, különösen

a germán népeknél, áthatotta. A régi klasszicitással a régi pogányság is

befolyással volt úgy az új irodalomra, mint a megújult mvészetre. Ez

annyira ment, hogy midn a keresztyénség fszentélyenek, a Szent Péter

templomának érckapuit öntötték. Donatello öcscse reájok tette Szent Péter

és Szent Pál hatalmas alakjainak gazdag keretébe nemcsak Romulust és

Remust, a mint ket a nstény farkas szoptatja, hanem még Herkulest,

st Lédát is a hattyú ölelésében. Ezen nem botránkozott meg senki, a

vallás rei eltrték, hogy necsak a humanisták, de még a papok is per

deos immortales« (a halhatatlan istenekre) esküdözzenek, s bibomokok is

oly feslett erkölcs színdarabokat írjanak, melyek inkább a pogány csás.:.

theatrumaiba, mint a papák udvarához illenek, miért is a szigorúbb

erkölcsek még a pápákat is pogánysággal gyanúsították.

Ilyen volt a renaissance szelleme, mely a szépben kereste eszmény-

képét, s midn a római klasszikusokat tanulmányozta és utánozta, a római

császár-idk pompája mellett azok alacsony erkölcsiségének színvonala föle

emelkedni nem i^ erlködött. VI. Sándor. II. Július és X. Leo udvarában

inkább uralkodott a szépnek dicsítése, mint a vallásosságnak érzete.

Janus Pannonius, a csodagyermek, ki már tanuló korában. Ferra-

rában, magara vonta egész Olaszország figyelmét. Vitéz János, VArdai

Pál s barátaik, egész ervel belevetették magukat az újkori kultúra ezen

áramlatába, mely Firenzében már az öreg Medici Cosmus óta, fleg

unokája, Lorenzo Magnifico udvarában virágzott fel bajos szépségében e-
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,i nápolyi, mantuai, milanói, ferrarai és urbinói fejedelmeknél mindennap uj

bimbókai hajtott

Mátyás király is, ki fogékony VOlt minden iránt, a mi na.

civilizációját ott, a ho

:. hogy a királyné, az an

Budán is ápolta. Mátyás udvara voll azon idben a legfényesebb s len-

míveltebb az Alpeseken inneni Európában; sem a n ir, sem a

francia király nem vetélkedhetett, csak a brabanti hercegek \

hettek vele.

Bkboamói i öp humanista m m említi Mátyás ol\

szenvedélyét, mely oly nagy volt, hogy az udvari személyzet gyakran

találja Curtiust, Liviust vagy más történeti munkát a király ágyában

közi Mátyá i
' tiyör leveleben. melyben 1471-ben

Pomponhis Laetusnak megköszöni Silius Italicus eposzának nyomtatott

példányát, említí, hogy bár folytonos háborúkba keverve, fenmai

Jom olvasásának szenteli, nagy elvezettel ét

ifjú korunkban tetszett, b most i-. tetszik, midn
irval foglalkozunk, annál inkább, mert •• i- csatákat énekel; de 11

sem tagadhatjuk, így folytatja a király h királyok

mert háborút viselni kénytelenek, holott diadalaik is mindig ember-

vértl nedvesek Mi nem keressük a háborút, de ha kihívnak, azt vi

nem utasíthatjuk követeük a nem/.et becsülete, megsértett királyi

ik s elleneink n 1

beké nem is köthet, ha a háború elbb meg nem vetett

Mátyás már a hatvanas evekben alapította híres könyvtál

álatra bocsátotta, mii vn.

a Maiviana Velencében és a Vaticana Romában A király híres

tudósokat is hitt meg udvarához Ki- >ionoin un t,a h

i.uioiiu és BoNFonust, kik történetírói lettek. I

rnra könyvtára dtak

. illan, !
. a honvnj

éga(j

. király m<
remekeit s a legkitnbb és legdrágább miniatorokkal

•cchiónak, Leonardo da Vinci n

dombormvei küldte meg a királynak, melyeim >rt.

másika Dárius királyt ábi ari írja. i

tartott udvaránál s minden ritkás

Lippit

ket, igen -

mint emlékérmein latjuk



A csúcsíves stíl kora és a RENAISSANCE

;i híres építesz, szobrász és intarsiator, ki arra adta magát, hogy különböz

szín fából berakott távlatokat, 1< imbozatot és fantasztikus alakokat készítsen.

Beatrix királyné arcképe s névaláírása

Mátyás király számára dolgozott egy szekrénypárt a legszebb és legmes-

terségesebb mvészettel berakott fából. Minthogy a király nagy kegyességgel

hívta meg. hogy mindenáron jöjjön Budáraj begöngyölte szekrényeit, hajóra
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megijedi és megszégyenült Benedetto • nmdenki

gondolhatja De azért tnél lehetett

s a királyt nagyon kielégítette, hanem

Ucf|i«nii>i

nem tudta t"v.ib';> kiáll

tevén tehát minden fél

mieltt M



A CSÚCSÍVES STÍL KORA ÉS A RENAISSANCE

bizonyos angyalokkal, márványból. Es mieltt Magyarországot elhagyta

volna, tudtára adta a királynak, hogy ha kezdetben szégyenben maradt is,

a hiba az oly mesterség gyakorlatáé volt, mely alacsony, nem pedig a

mvészi tehetségé, mely magasztos. Elkészítvén tehát egy pár mvet
agyagból és márványból, melyek a királynak nagyon tetszettek, visszatért

Firenzébe.

A király jobban járt egy másik építészszel, ki azonban kevésbbé volt

híres, mint Benedetto, t. i. Chimenti CAMicciAval. Errl Vasari csak annyit

tud, hogy » firenzei volt s a magyar király szolgálatában épített számára

palotákat, kerteket, kutakat, kerti mulató házakat, erdöket s egyéb neve-

zetes kmívesmunkát, diszítményekkel, vésésekkel, s hasonló dolgokkal,

melyeket nagy szorgalommal végzett Baccio Cellini,* ki különben is híres

intarsiator és elefántcsontvés volt. » Elvégezvén e munkákat Chimenti,

honvágytól indíttatva visszatért Firenzébe s Bacciónak, ki Magyarországban

maradt, néhány képet küldött Berto Linajuolótól, hogy azokat a királynak

adja. Magyarországon ezek igen szépeknek tartattak s a király megdicsérte

azokat. Chiementi egyébiránt nem maradt soká Firenzében, s visszament

Magyarországba, hol a király szolgálatában maradt, de egyszer felrándúlván

a Dunán, hogy bizonyos terveket készítsen malmok számára, kimerültségbl

betegségbe esett, mely t kevés nap alatt más világba vitte. E két mester

munkái 1470 körül készültek.

«

A mi Mátyásnak nem igen sikerit, hogy hírneves olasz mvészt
állandóan vagy legalább hosszabb idre Magyarországban megtelepítsen, az

megtörtént halála után. Visino t. i. Mariotto Albertinelü legjobb tanítványa,

firenzei kereskedkkel Magyarországba vetdött, hol sok képet festett*,

hogy Vasari szavaival éljek — »melyeket mindenki megbecsült*. De e

szegény ember, kevésbe múlt, hogy pórul nem járt ; mert természete olyan

volt, hogy szabadon, meggondolatlanul szólt, s nem tudta trni bizonyos

magyarok alkalmatlankodását, kik telebeszélték fejét és dicsérték az ottani

állapotokat, mintha nem volna más élvezet s boldogság a világon, mint

ftött szobákban jól enni és inni, se semmi magasztosabb nagyság s

nemesség, mint a magyar királyé és udvaráé, s mintha ezeken kivül az

egész világ nem volna egyéb mint sár.

•Visino azt találta — így írja Vasari — a mint igazán is van, hogy

Olaszországban mégis más a nagyság, a míveldés és szépség. Megunta

tehát egyszer e bolondságokat s történetesen egy kicsit jó kedvében leven,

kiszalasztotta száján, hogy többet ér egy palack teher bor, mint itt minden

király s királyné fénye, kik valaha ebben a országban uralkodtak. S hogyha

szerencséjére nem bízta volna hajat egy jóravaló püspök kezére, ki tudott

az emberekkel bánni, s tudta s akarta a dolgot nevetségre fordítani,

Visino megtanulta volna, mit tesz vadakkal tréfálni; mert ezek a barbár

magyarok nem értvén a szavakat, s azt gondolván, hogy valami nagy

dolgot mondott és nemzetüket - királyukat gyalázni akarta, a felbs ített



nép .ilial minden szánalom nélkül szél akartál

•ajból, megbecsülvén e derék embert,

t a király
'

i mint megríni'' I

mulattatott Viainól ágban mirklin megbecsültek

tartottál ionban nem tartott wká, 'nert nem tudta kiállani
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8. Janus Pannonius és a humanisták.

ma nagyszabású szellemi mozgalom, mely a XI V. évszáz második

felétl a X\'I-ik évszáz els feléig korszakot alkotó hatást gya-

korolt Európa különböz nemzeteire és ezeknek külön nemzeti

S) míveltségét megtermékenyíté : két jellemz névvel jelölte meg az

irányt, melyet képviselt. E két név : újjászületés és humanizmus.

s Újjászületés érzésben, gondolkodásban: e világ szépségének eleven

élvezése, a gondolkodó elme szabad kutatása, az igazságnak egyházi

korlátoktól ment keresése utján. Az ókori pogány míveltségnek, melyet

a középkor óriási szakadással választott el, ismételt fölfedezése, élvezése,

utánzata lett a jelszó : Petrarca, a mozgalom úttörje, kész volt saját nem-

zeti költészetének virágait föláldozni, csakhogy az antik irodalom remekeit

fölkutassa, töltámaszsza és az emberiséget ez új világ élvezésére tanítsa.

Az újjászületés, a megújhodás ez emberei: egy Petrarca, egy Bocaccio,

egy .Poggio, Niccolo de Niccoli, egy Liönardo Bruni—Ouintilián, Cicero,

Livius, Valerius Flaccus ismeretlen mveit hozzák napfényre, a görög

irodalomnak elfeledett szerzit olvassák, magyarázzák, fordítják a közérthet

latin nyelvre és semmi munkát nem tartanak fontosabbnak : hiszen V. Miklo>

papa valóságos szenvedélylyel fordíttat és nem sajnál költséget, kitün-

tetést s rangot osztogatni, csakhogy az egykor elátkozott pogány irodalmat

föléleszsze.

Másik név, mely ez iránynak mintegy erkölcsi jellemét jelöli meg: huma-

nizmus. E humanizmus a klasszikái irodalmat s a görögök és rómaiak antik

életét tekinté olyannak, mely az emberi természetet szellemi és erkölcsi tehet-

sége teljességében mutatja. Ép azért minden nemesebb tehetség egy esz-

ményt z : a stílus eszményét. A legtökéletesebb latin stílus megszerzésére

törtek. E bevégzett latin irodalom kikristályozódott formájába önté mindenki

saját tudását, gondolatait. Büszkén gondolt arra, hogy egy világnak szol.

egy \ ilág érti meg. Az új életet nyert latin nyelv lön a nagy szellemi

köztársaság közös nyelve, mely a mixelt világ szellemeit egy központtal

hozta érintkezésbe. E központ Olaszországban, és ennek nagyobb városai:

Ferrara, Mantua, Milano, Firenze, Nápoly élén Komában volt. A nevelésre

még pedig a nevelésnek egészen új, szabad szellemben átalakított tonná-

jára: a humán tanulmányokra helyezték a súlyt. Itt szerezték meg. a

litterae humaniores tanulása utján, a polgárjogot a míveltségre A klasszikus



l.Ilmáknak eleven, '<."••• etl ni

I Vittorino

irányt UtUrtu kumani >

[Vtak ki A littitíic luiuuii r<

k A humanizmus

i minden államában, a IcQlSnl tekjelleméh

de minden nemzet írodabnára mi '.hatjuk.

kkcl.

\ \: m keletkezik, Európa legrégil

bok>| melyet 111
;

alapit 1 18 múlva, a mikof l\' l

N

által V ( "rhan ugyan

ruházta 101, melyekkel a csak két évvel korábban keletk

I is mint iSchoia Makx Quin um«

n lordul el

után

budü n. mint tekint

idket küld I
etem

király eltt . a királ tanét,

ben kiemeli, hogy nemik •.

dium

l ítemnél mk
RlG

Tabulat l>n . . Honnm
han.

I e férfid ajkáról « ialil

kollegiális sr erintk

I humanista'..

könj I

Vité

János buk

is ama hihetetlenül i tervvel, I

teremtsen intézetet, melyet Heka

ellen emelt kél miben mcRJe



JANUS PANNONIUS KS A HUMANISTÁK

olasz írónak: A köztársaság és királyság egybehasonlítása cim pár-

beszédében, a párbeszéd egyik szerepl alakja, maga Mátyás, hozza föl a

királyság védelmére, hogy a párizsi egyetemen 30.000 tanuló nyer oktatást

a különböz tudományokban.

Rendkívüli élénk volt az a szellemi mozgalom, melyet Mátyás, fként

miután Beatrixot vette nül, az olasz tiddel egyenes összeköttetésben

lángeszével, tiszta látásával fölkarolt. Híres könyvtárának alapítása, a

királyt környez humanisták : Galeotti Marzio, Ugoletti Tádé az olasz

tudósokkal sr összeköttetést tartanak fenn. Másolók, mvészek dolgoznak,

hogy az akkori ízlés szerint minél díszesebb alakban állítsák ki a könyveket

és gyarapítsák a könyvtárt. A humanizmus történetének egyik legkiválóbb

történetírója, Voigt a legnagyobb elismeréssel mondja nagy királyunkról

:

»Mátyást illeti meg az els és páratlan dicssége annak, hogy Olaszországon

kivül Petrarca és Niccoli nagy tervét fölfogta és valósítani törekedett."

Az olasz föld humanistáinak iskoláiból kerülnek ki a mi tehetséges

fpapjaink, világi furainak egyrésze.

Széchy Dénes esztergomi érsek, kit huszonnégy éves korában ruháztak

föl e méltósággal, Páduában tanult és a humanisták barátja volt.

Utódja Vitéz János, Hunyadi János egykori titkára. 1447-tl fogva

nagyváradi püspök, 1464-ben már esztergomi érsek, politikai beszédeit,

állami okiratait egészen a firenzei kancellár-stílben szerkeszti. A török elleni

háborúra buzdító beszédei : mintáivá lesznek a késbbi beszédeknek. E korban

Isota Nogarola (1450), ez olasz humanista n is fényes beszédet tart

a török kizése mellett. A humanista a törököt mint barbárt üldözte: a

régi római büszkeség lengi át e beszédek hangját, képeit, szólamait. Vitéz

János 1 455-ben ; tiz évvel késbb Janus Pannonius tart hasonló beszédeket.

De a fdolog a humanistákkal sztt bens barátság. A híres Poggio Hunyadi

Jánosnak ajánlja föl a képmutatók ellen írt mvét és három kisebb érteke-

zését, s figyelmezteti, hogy a régi múlt nagyjait örök feledés borítaná, ha

az irodalom nem tartja fenn emlékezetüket. Vitéz Jánost költk, mvészek
veszik körül. Paolo Vergerio olasz, Podokatheros Fülöp cyprusi görög

és Szanoki György lengyel költk összeköttetésbe lépnek vala. Trürachus

modenai hírneves költ neki ajánlja pásztor-költeményeit. Argyropulos és

Trapezuntios neki szentelik fordításaikat.

E szellemben növekedett a lánglelk Mátyás; hiszen a Hunyadi

család nevelje a lengyel származású latin költ: Szanoki György (Georg

Sanocensis) lett, kirl Callimachus Buonacorsi a legnagyobb elismeréssel szól,

midn Ulászlónak magyar királyivá történt választásáról ír. E kitn tern

életrajz-irója kiemeli, hogy e kör embereit »oly különböz nemzetek között

s a nemes tudományok iránt ugyan az az érzés köté össze«.

Mátyás hadi tetteinek, békében tündökl erényeinek dicssége besu-

gárzott Olaszországba. A divatos dicsbeszedek túlzásainak leszállítása mellett

is e nagy király nemes alakja ujabb fényt nyer a Fraknoi Vilmos és Ábel
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JANUS PANNONIUS ES A HUMANISTÁK

Alexander Cortesitis Mátyás hadi erényeirl írva, a hulló s címer mesé-

iét új változatban adja el s elragadtatással mondja, hogy Mátyás a múzsák-

nak oly kényelmes, oly' szelíd lakhelyet nyitott, hogy azok elhanyagolva az

aon hegyeket és Permessus folyó habjait, a király lakóházába költöztek.

Naldi Naldus firenzei költ pedig Ugoletti Tádéval, a Corvina rende-

zjével, beszélgetvén Mátyás tudományszeretetérl, úgy föllelkesül, hogy

Mátyás könyvtáráról terjedelmes dicskölteményt ir. E költeményben olvassuk,

hogy a Corvin János nevelje, Ugoletti Tádé, növendékét a görög nyelvre is

oktatta: tehát a humanisták szellemében növelte.

Carbo Lajos szintén írt egy nagyobb költeményt Mátyásról, melybt

a már fentebb említett párbeszédben egy oly helyet idéz, mely nemzetünk

történelmi hivatását, hogy védpaizsa legyen Európának, ép azokkal a sza-

vakkal fejezi ki, melyekkel azóta annyi nagy emberünk.

Rólunk • zengett az európai latin költk lantja, de zengett görög-

nyelven is a mi dicsségünk és gyászunk. így ugyané Carbo említi, hogy

Hunyadi János csatáit, különösen a várnai csatát, görög prózában és versben

örökítik meg.

Ugolino de Vieri (Verinus) Mátyás király diadala és bámulatra

méltó élete hösversckben cím költeményében Szilágyi Erzsébetrl azt írja,

hogy áldott állapotában álmot lát. Almában egy paizsot és egy lándsát

szül. E paizs feltartóztatja a barbárok betörését és a lándsától reszket

Germánia.

. humanizmus E humanista mozgalom áthatja a tudománv különböz köreit. Hat a
hatása i

udományokra bölcsészetre, hat a theologiara. A bölcseszetben Arisztoteles tekintélye csökken :

Plató eszmetana, végtelen aspirációi jobban megfeleltek e nagy és sza-

badságra tör szellemek reformtörekvéseinek. Marsilius Ficinus Platót

lefordítja, a Vendégséget Janus Pannoniusnak úgy ajánlja, hogy t plato-

nicusnak nevezi. A platonizmus a bölcsészetben oly forrongást jelentett,

mint egy pár száz év múlva a cartesianizmus. És önérzettel elmondhatjuk,

hogy mind a két mozgalom közvetlenül hatott hazánk nagy szellemeire.

Platonicus Janus Pannonius és cartesianus Apácai Csere János. De hatott a

theologiara is.

Pannóniai András, magyar egyházi író, ki ifjú korában Hunyadi

János szolgálatában katonáskodott és Mátyás király születése idején Hunyadit

Kolozsvárra kisérte (1440). Késbb Olaszországba megy, karthauzi zárdába

lép. Velencében nagy tekintélyre emelkedik. A ferrarai zárda vikáriusává

lesz és Estei Borsó herceg (1450 -1I71i kegyebe jut. ki új monostort

építtet. E Pannóniai András a Hunyadi-ház iránt rajongó szeretetét és

háláját egy szép latin nyelven ín itt munka szerzésével rója le. 1467-ben

Mátyás szamára könyvet ír a királyi erényekrl. A mvet Mark mester

utján küldi, kiben Galeotti Marziot sejtjük, ki ép ez idben Janus Panno-

niusnál, majd Mátyás udvaránál megfordult. Habár theologiai pályára

lépett es testestl-lelkestl szí tt, ifjúkori klasszikus míveltsége



95

tanútmái n által

«

mondja róla m\
Prakno irtjuk megemlíteni, hogy Pannoi

QgÜ iliur. il Vin l'rcnyi

Miklósn .! tanultak, mi ama- élénk

Pannonius

\ másik

a vi.it h a lelkiismeretrl Aquinói

lekes vitatta • ;. hogy

nél \Jam :

i.iti- híres minoritával tartja Elbb a Diva R

templomban, késbb Medici Lrinc udvarában, h« >l i két híre

Marsilius Plcinus és Pico deba Mirandola élvezettel hallgatták i

•i ugyan e kérdésben vitázik F scarini I

izépkori feladatot a humanisták kla matü nyelven

próbálták megoldani

kell emlékeznünk m ír humanisták •

Baptista Guarinus meleg hangon ír költi levelet

i egy Cyulafehérvárott létezed fölirat, mint az ausoniai

emlékszik

volt, meghitt bai lanus Pannoniusnak Ide

Silvius mint sienai püs|

érsek könyvkeresked hires életi

anus Pannonius életra kora nevezetes emb
v

i prépost templomban

dalü tanú' mi munkáj-

' ar humanisták k

kit Pannon

v élére kim

Mert ha a humanisták a k!.

mint es k elemi

letel a latin költészet, mert u antik I

E korban egy Pol



16 JANUS PANNONIUS ES A HUMANISTÁK

egy Castiglione, egy Flaminio oly költeményeket írtak latin és görög nyelven,

mintha csak Ovidius, Catullus, Martialis, Statius és a görög Anthologia írói

szólalnának meg. Vergilius utolérhetetlen magasságban lebegett elttük.

Mindenki az babéráért versenyzett. Az géniusza ihleté Janus Panno-

niust, hogy kiválóan epikussá lett.

Janus Pannonius a humanisták divatja szerint fiiivett írói név ; tulaj-

donképen Csezmicei János, szülfalvától Csezmicétl nevezve. A Cesinge

név tévedésbl fordul el még okiratban is. Született 1434 augusztus 29-én.

Atyjáról csak annyit tudunk, hogy Janus Pannonius t kora gyermekkorában

elveszte. Anyja Vitéz Borbara, Vitéz János testvére. Születése helyét maga

jelöli meg a Guarínohoz írott dicskölteményében

:

Ott hol a. Dráva szelíd folyású zsongó habokkal

Kész a Dunába szakadni kövér fold sík mezejében.

E hely Szlavonországban, Verce megyében van, Eszéken felül. Szláv eredet

családból származott, de magyar nemesnek született. Elemi iskoláit Pécsett

végezte. Nagybátyja Vitéz János értesülvén unokaöcscse kiváló tehetségérl,

a humán tanulmányok végzésére (és ép e kifejezéssel él Vitéz János a

modenai püspökhöz írt ajánló levelében) a hírneves Guarinóhoz küldi

Ferrarába. A 13 éves gyermek itt ismerkedik meg és köt örök baráti irigyet

Galeotti Marzióval, ki akkor 20 éves volt. Úgy Galeotti mint Janus Pan-

nonius életére, kivált olaszországi tanulmányuk idejére nézve fontos az

utóbbinak Galeottihoz írt szép elégiája (gróf Teleki Sámuel kiadásában.

Elég. II. 4.) Galeotti ekkor 20 éves volt. Guarino fia, Baptista ( iuarinonak

egy ujabban fölfedezett levelében (1469-ben) eleven szavakkal rajzolja a

kis Janusunk lángeszét. 01}' emlékez tehetsége volt, hogy néha 1000

verset is, melyet több nap alatt gondolt ki : egyszerié írt le egyhuzamban.

Fölfogó tehetsége pedig oly gyors, hogy bárhonnan hallott vagy eltte

egyszer fölolvasott verset egyszerre elmondott. A görög és latin nyelvet

oly mértékben és oly hihetetlen gyorsasággal sajátítá el, hogy Galeottinak

lett görög mesterévé ; csakhamar fordít a görög Anthologiából, Plutarchosból

és Demosthenesbl. Négy év múlva nagybátyja visszahívja ; de tapasztalván

a szép deli ifjúvá fölserdült János bámulatos elhaladását, komolyabb

:

bölcseimi, jogi és theologiaijtanulmányokra visszaküldi. Ekkor Janus Panno-

nius jár Velencében, Paduában, Mantuában, Firenzében, hol megismerkedik

Marsilius Ficinussal, Plató híres fordítójával, ki késbb egyik platonicus

dialógusát neki úgy ajánlja, mint platonicusnak.

1452-ben 1
ír III. Frigyeshez egy panegyrist (Itália kibékítése érdekében i,

mely öt az els latin költk sorába emeli. Ekkor fog nagyszabású epikus

1 Teleki e költemény írását tévesen teszi a költ 16-ik évére, mert Fi

1452-ben látogatta meg Velencét. (Daru, Velence története, II. k. 104, a nemet fordításban,

melyhez hozzáférhettem.)



hnn

1460 közti idre leszi, mik.ir tízenegy évi tanú

ibb Budán telepszik '•

lanua Pannonius velencei (^nemesekkel jött

ket ki

. költeménj

lakod ibus Antimmá M
llamférflúval énei, kinek birtokára. M
,'obh terjedelm épuszát, mely mind msz

tekintett >ban megközelíti

sgyrikua for

mában, e férfiú >i

adJacobum

\itioiuiini AtarctUum Veiuhtm) 1

antik ITlOdOI

hogy mell

It tárgyait,

elhívja

.i ki méltó

Lrcellus-

nek k.

nek Pl önti milanói

delme,

mely

íkevlik.

•'kist \'eleni

Camillu

enged a szellemi szózatnak,

V *y /\
**U^Ml .

v \/

líllll l'inn

\ auo

\ • .

-



JANUS PANNONIUS ES A HUMANISTÁK

! '/""'V segítségül, ki elmondja Velence keletkezeset, emelkedését. Még Claudius

Marcellusnak jósolták meg a Palid tó nemti a hunok vándorlását, a

lagúnák városának alapítását, a Marcellus-család kiköltözését és a patrí-

ciusok közé fölvételét. A két Marcellus (a római és velencei) közti fenséges

párhuzammal végzdik a nagyszabású m. És ha az eposz duzzadó,

méltóságos folyamát szemléljük, fájlalnunk kell két dolgot: elször, hogy

nem maradt ránk a magyar történetbl merített Annalese, melyet Sambucus

még látott, mint Janus Pannoniusnak 1569-iki bécsi kiadásához készült

elszavában írja : és másodszor, hogy nem váltotta be költnk azt az

ígéretét, melyet a Guarinóhoz intézett panegyrikusában a következ ver-

sekben fejezett ki

:

Eljön ;i I'érfiasabh kor majdan, erm növekedvén,

Lantom Na.uy Hunyadink hs harcát zengi meg egykor. (,075— tí. v.)

E panegyrikus (Silva Panegyrica ad Guarinum Veronensem prae-

ceptorem snum) a valódi humanista képében a humán tanulmányok tói-

éledését rajzolja. A humanista költk eltt annyira kedvelt személyköltés

(prosopopoeia) alakjában adja el Clio és Hermes beszélgetését. Clio elpa-

naszolja a világ elvadulását a középkorban, keseregve beszéli el, hogy

az alvilágba kell a Múzsáknak leszállniok és ott élniök árnyékéletet, mert

senki sem gondol velük. Hermes rámutat Itáliára, rá a Guarinus bölcsjére,

kinek majdan lóérdeme lesz, hogy föltámasztja a halottakat, új életet ad a

mvészeteknek. Abból a képbl, melyet Guarinus jellemérl, iskolájáról,

tanítási módszerérl (melybl lehet okulást szerezni még ma is), a tisztelk

rajongó szeretetérl élénk ecsettel rajzol : a humanizmus éltet szelleme

sugárzik felénk.

Bizonyára a fejltehetség korában, midn költészetének b forrása

föltakadt, írhatá a Szelek versenye cim eleven rajzát, melyet, mint a leiro

költészet egyik mintáját, olvastak hazánkban még a múlt évszázban és

ez évszáz elején is a közkézen forgott Delectns-kb&n. Kísérletet tesz

Homeros fordításában, hogy kedvében járjon V. Miklós pápának, kinek leg-

hbb óhajtása volt: egy latin Homeros. A pápához írott költeménye, mely-

ben Homerost dicsíti, kiegészíti a Glaucus és Diomedes epizódját, melyet

lefordít.

,a Panno 1 1
\" tanulmányok közt rhegizmosúlt tehetséggel, gazdag epigramma-

orepiése' gyjteménynyel tér haza 1458-ban. Itt több ízben betegeskedik. 1459-ben

pécsi püspök-helyettes, 1 160-ban püspök lesz. Ezután írja elégiái egy részét.

Több elégiájának keletkezési idejét a bécsi császári könyvtárba került ( "orvin-

kódex leveleinek fölirataiból tudjuk.

Betegsége okozá, hogy Mátyás hadjárataiban 14132- 1 163 ban nem

vesz részt. Ez utóbbi évben elveszti szeretett anyját, kinek emlékét két

szép elégiában és egy sírfeliratban örökíti meg. 1464-ben csatlakozik

Mátyás táborához, mely Jaicát ostromolta. Panaszkodik a háború kényei-
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Mfajok szerint írt: panegyriküst 4-et, leíró költeményt egyet, elégiát

H4-et, több mint 400 epigrammot. Ezeken kívül hendeka syllabokat, egy-

ket lírai külteményt, beszédeket, leveleket, több fordítást Demosthenesbl,

Plutarchosból, egy részletet Homerosból.

Igazat kell adnunk Voigtnak, ki hangsúlyozza, hogy Janus Pannonius

elaprózta, epigrammokra törte szét gazdag tehetségét. Bbeszéd, könny

f< il vasú irálya gyakran feltnt ; de azért hatalmas emlékez tehetségének

b d inasaiból a klasszikus benyomásokat, míthoszokat és képeket oly mesteri

módon csoportosítja, hogy azt az eszményt, mely a humanisták eltt

lebegett, költeményeiben megközelíté. Természetesebb és közvetetlenebb

Poliziano, melegebb Flaminio; de ama kor epikusai sorában (Fracastoro,

Filelfo, Vida) Janus Pannonius az elsk közt vívott ki magának helyet.

Sajnálnunk kell, hogy Mátyás alakja a róla írt számos epigrammban

csak fogyatékos világítást nyer. Pedig e hatalmas lángész a nép szellemében

gyökerezett : a humanista fejedelem a népszer fejedelemmel egyesül benne.

Ha tovább él, vagy ha a nemzeti dinasztiát sikeri megalkotnia: a huma-

nizmus nemes oltványa a nemzeti törzsben megfoganván, nem marad oly

idegen, oly kozmopolita, milyenné a Celtes által (1497-ben) alapított Dunai

Tudós- Társaság l tagjainál vált. A forma bámulása, a tartalmatlan gon-

dolatjáték lett a mulatsága, a szellem medd fényelgése foglalta el a hu-

manizmus nemes lelkesedését : eljött a nemzeti nyelv újjászületésének kora.

A latin költészetet a XVI. évszáz nemzeti áramlata eltedte ; de az irodalmi

formák iránt eltompult az érzék : e formát századok multával találta meg

a nemesbit nemzeti ízlés. A nemzeti irodalom fejldése kétségtelen igaz-

sággá emelte azt a hitet, hogy a nemzeti élet talajában csak a nemzeti

er/.es által fölszántott, a nemzeti géniusz által ihletett költészetnek van joga

terebélyes fává sarjadni föl, mely alatt kés nemzedékek találnak üdülést.

1 Lásd a Társaság mködé
Tudós-Társaság, Budapest 1880.

í'l : Ahel Jen Magyarországi humanisták és a Dunai

Janus Pannonius
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királyaink fénykorából — törvénykönyveink, legendáink krónikáink késbbi

átírásai mellett, csak az egy Pray-kódex maradt meg eredetiben — beszédes

tanújául annak, hogy a legrégibb irodalmak pár esetleg megmaradt terméke

a virágzás h mértéke sohasem lehet.

.A késbbi századok szellemi életét, míg a könyvkészítés kizárólag

egyházi kezekben volt, leginkább vallásos természet latin mvek jelzik.

Magyarországi másolók és betfestk neveit gyakran olvashatjuk az

európai könyvtárak kódexeiben, s itthon is megmaradt több szertartás-

könyv, melynek kétségtelen magyar voltát a magyar szentek himnuszai

hirdetik. Nagyobb gyjtemények nyomára azonban csak az idegen nemze-

tiség határ-városokban akadunk. Mert a középkor végén már a magyar

papi testületek erkölcsei is meglazultak, — s a szatirikus által szidott

apát urak az -értékes holmik közt szerepl régi könyveket is elpazarolták.

A nagyszebeni plébánia lajstroma pl. 1500-ig épen kétannyi könyvel

m

1). F, S kezdbetk a gyulafehérvári Batthyányi- könyvtár i:i77-iki Esztergomi Missaléjából.

mutat ki, mint a magyarországi bencések 1508-iki összeírása, melyben 9

monostorra alig jut több 130 kötetnél.

Ilyen viszonyok közt aztán a magyar nyelv emlékek sorsa még
mostohább. A Königsbergi Töredékkel táblát ragasztanak, a nyúlszigeti

magvai- apácák könyvei elpusztulnak : csak midn a huszita mozgalom a

nemzeti nyelvet nálunk is megsürgette s a könyvhöz szükséges iparcikkeket

már elég olcsón meg lehetett szerezni, kezdik a szertartás magyar elemeit

és a mívelt osztály egyéb lelki szükségleteit srbben másolgatni. A profán

irodalomból csakis az országos érdek krónikákat tartják terjesztésre mél-

tóknak. A középkori regösök és hegedsök gazdag költészete elvész. Érzé-

kies népdalainkat a jámbor egyháziak megvetették, üldözték, s csakis a

körmöcbányai íródeák szeszélyének köszönhetjük, hogy számadáskönyve

szélén ma egy kis jelentéktelen töredéket olvashatunk.

E félszeg világot a renaissance hatalmas hullám-verése forgatta fel.

mely nálunk — sajnos — legmaradandóbb nyomokat isméi csak a könyv

történetében hagy itt.

Zrednai Vitéz János humanizmusba merült leikenek fovágya az volt,

hogy az uj eszméket éleszt müvekbl egy olyan hazai gyjteményt
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kikkel valószínleg mar a tudománykedveli

dúlt

ívni

117''

humanistáknak Köztük voltak Vitéz ik mint bel

kegyencek gyorsan kibékítettek ' tdéfc

Ekkor kei ülhetett lelkébe agy hatalmas k

mert el kellett hallgattatni a multat, naelj

taknak \

K

.1 es Janus Pannonius Qldö

Beckensloer érsekrl, kit Mátyás ültetett a pártüt VHéz helyéi

bn

tjék
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itilcM meg (mbcwlw

vgik( Vt(a mw fftw^r fa

tfyotíat <W ttnbtrnef$€&
€naí máffapjteU ttaffan foo$.

éíívtn meg ytíinS^f-''?%"?»&

<«£r

mentként faommoG ttWjöymaa
mtff vtnfnvi rnrnteneki h mtt&tn

_^í

Lohkowiu-kndc

1 Olvasása: Emlékezel meg ember a ha lalrol mert nem kessyk ez ygiket yrti

meg bewlc sa
|
lamon kenwenek heted rezébe mely sook yokat aad embernek hala Inak

emlekezety, zent irasban sook
[
helyen meg yelentetyk, mert hugy

,

mond azon bewlc,

emlékezel meg
|
ember ate vtolso halalodrwl es soha nem vetkezel, ez wtan hug

mond zent Bernald, A halainak zwnetlen
|

való emlekezety nagy Bodogsag ezt vele

viselye ember vala holot varad |
varaiul

|
es soha nem vetkezyk, towaba vgy

|
mond

zent agoston doctor, Semmy
|

vgyan el nem vonza az embert abin
|

tewl, mikepen

ahalalnak gyakor latos emlekezety : Mert ahalal tezy embert hog e\v magát meg
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>KI KÚ.WVTAkAINK I

ii\ által megindított munka roppant

lepte az egész mivel! világot Gyjtket indítót) és Kis

a, a konstandnápolyi töröknél a Comnenek köi

.ni pedig Ugoletti szórta a könyvpiacon mái ismert

aranyat, melybl a budai könyvtár gyarapítására év<

el Itthon 30 másoló dolgozott a tudós Raguzai Félix v<

E mellett foglalkoztatták a sokkal népesebb olaszországi telepeket is, minek

világos nyomát Pietro Medici azon levele rzi, melyl

izzal örvendeztette meg, hogj Mátyás halálával a I

en leszállt

Igen természetes, hogy a minden áldozatra kész király hódo

ance rületes pompakedvének is, és a könyvdiszit mvészeteknek

minden megrendelésén szabad tért nyitott Másolói a finom hártyái

is aiiK írták tele, a többi margónak maradt Kire kerültek reá a mii

és illuminátorok változatos kezdbeti, a lapszél-dísznek festett loml

kandeláberek és arab

kek, továbbá a pazar fénynyel
_ _ ,

kiállított címlapok gyönyör ko Tfírütüef ihriilrtjjmama^mirfn

és keretei A könyvfestk j^nflrpfjiíipwflrfiBnaplliiuui^mi'

mvészete külön tóbbi fc«aAnHr^iHulluuuMt^ernm<rf

helyen összpontosult. Néha eg punntám' K.1«ffv$S»^*

lapot betölt kompozíciókkal lep

tek meg a királyt, máskor a leg

kepékkel.

amorettekkel, fantasztikus allatokkal és apróbb emblémákkal

llyenkoi a távlat, árnyékolás és anatómia még nem pontos ugyan; de a

:inek felraká

tanüsítottak \ teh'es méltánylásnál azl sem szabad teleununk. hogy midn
Gherardo, Giovanni Jni Ubri, Franceeco del Chierio

ittak mvészetüket akkor Michel An|

Rafael még gyermekek voltak - Lionardo >.ia Vbn

ett

\ másoló és k néha évekig dolgozott, míg a m
köt-mhelybe kerülhetett Itt a tábla szirtes selyem és bársony tak

lmom mív ötVÖS-munka jött, minek nyomat ma
helyeit sal hirdeti Ha szövet helyet)

alkalma "-munka! rajta ol) jellem etes préseli heh ti

Ml !>i kor gondolia

ilandonak ki

iher pet manu- lí

luii.i pUbanum In Schu - ptura UhimaMtu
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aranyozott, ezüstözött és vaknyomású virág-arabeszkjeivel a Corvina köte-

teit még a hollós Hunyadi-címer nélkül is fülismerhetvé teszi.

hEiye
ö
és
V
«rci

^ ^ész kötet végül a budai vár délkeleti részén épült külön helyi-

ségbe i vándorolt, hol a 6—7000 kötetre becsült állomány két termet töltött

meg. A rohamosan gyjtött könyvtár ügyeinek vezetésére itt külön állas

volt szervezve, melyet a király elször Vitéz emberével, a híres Joannes

Regiomontanussal töltött be, ki után Corvin János nevelje. Taddeo Ugoletti,

majd Marzio Galeotti, Bartolomeo Fonté és az említett Félix Ragusanus

következett. Ezek szolgálták ki a királyt, királynét és az udvari tudósokat,

s ezek rendezték a szakcsoportokat, melyek Naldus Naldius panegyrikusa

szerint selyem takarók hímzéseivel voltak megjelölve.

A folyamatban lev gyarapodás Mátyás váratlan halálával egyszerre

véget ért. A világhír kincsek sorsát az ország zászlósai vették kezükbe.

q (tvrat foU irodaip bnt&<q femftttmta furfe* ht Vuaé UaÁf ut

tugahcnem • utmna-.tamen- epe Atmbi&f pfonAe
/TV*ACTA~T\/K "

Vitéz János jegyzete a Victorinus-kódex végén.

a Corvina 1490-iki szerzdésükben olvassuk, hogy a királyi könyvtárból könyvet
lesohbi sorsa .

J J

kiemelni még Corvin Jánosnak is csak az tudtuk és beleegyezésük

mellett volt szabad. Nagyon valószín, hogy a Mátyás örökébe ültetett

gyönge II. Ulászló szintén csak a hatalmas urak kedvében járt, midn
dics eldje könyvpiaci hátralékait kiegyenlítette. Eleinte maga is a maece-

nások szerepét próbálgatta, de késbb beérte az utánzott eld könyveinek

elajándékozgatásával. Utódja II. Lajos idejében már egész Európa tudta,

hogy a Budán megforduló követek ajándékaiban a fényes Corvin-kódexek

játszanak legnagyobb szerepet.

A könyvtár további sorsáról a török uralom történetének sötét lapjai

beszélnek. Buda eleste után mindenki azt hitte, hogy a kincsek még
mindig a regi födél alatt maradtak. Pázmány Péter, Bethlen Gábor és

I. Rákóczi György lépéseket is tettek visszaszerzésökre ; de a sikertelen

1 Naldus dicskölteménye szerint a királyi palota közepén egy négyszöglet bolto-

zatos terembe. (Naldi Naldii Flór. lib. II. — De Laudibus Augustae Bibliothecae ad

Mathiam etc.)
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tette, hogy hátha

mit ,11 ií II I. Lipót .an kiderült,

kötet, .1 tancinápot) I

dorott, mi legvaJobbszín tzi lelket

a-k lett áldozata Budi lele után im-^ az utolsónak maradt

m küllidre vándorolta myvtárt

tották, melynek XVI irdeti, hogy

Hollós Mát] király könyveit dott meg

\ Co apróbb részletekben .

csak i legújabb idben kezd közeledni

dak féliratot intéztek V

dinánd orvina

külföldi mai

I

irányd levelezése, mely-

ek annyi eredménye

lett, hogy .i hányatott ereklyék

a irányult figyelmei újra

fölelevenítette A ha

külföldi tudósok által meg

indított mozgalom el\ i

.

\ I lile

sés Inni kincstál ajl

budai

stromok készültek, a megtalált

kötetek közül pedig né)

rab l el királyunk

Nem
um könj -

vándorolt l

került oda ai a kél

nyörfl kódex ia melyei Metternich felszóltta

utunk indított, de késbb a forradalom alatt B [{rekedtek I

II VbduJ Hantid szultán engesztelte ki a multat .i

I orvina konstancin dékének még meglév
ajándéka

sorra kerüli a többi eu (jteménvek feOcutat

Uhalmozott kincsekbl a kél

hetiének, de a régi könyvek közmonda

hogy hazai gyjteményeink e
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két színes címlap olyan kódexekbl való, melyek a külföldi könyvpiacról

csak mostanában kerültek haza. A M. Nemzeti Múzeum remek Attavante-

kötetét például azért lehetett olasz kezekbl megmenteni, mert a színes

< i trvin-címert (melyet most másik Attavante-féle példány után restau-

rálva adtunk ) egy késbbi tulajdonosa átfestette ; Emich Gusztáv példá-

nyát pedig az éber németek még a cseh-magyar címerrel ellátott jellemz

Corvin-kötés dacára sem ismerték fel, mert a régebbi szöveg címlapján a

Corvin-címernek nem jutott helye.

a '
-ni" A budai könyvtár maradványainak biztos fölismerését és végleges

kódexek J ° °
ieiei összeírását ép az érintett nehézségek teszik lehetetlenné. A kötés címeres

arany és ezüst díszét, selymét és bársonyát már a kapzsi fosztogatók

letépték ; a megrongyolt brkötést késbb elvetették, vagy — mint az

említett modenai és konstantinápolyi kódexeken láthatjuk — ujabbakkal

helyettesítették ; st arra is van eset, hogy az amateurök rültjei a dísze^

címlapot ellopatták s hogy a tudatlanok kép-ollózása is pusztított. És ha

a sokoldalú torzítás egyetlen útbaigazító jelet nem hagyott, a könyv,

mint kétségtelen Corvin-kódex többé szóba sem jöhet. Ilyenkor a származás

nehéz nyomozása szokott segíteni, mely a valószín Corvin-kódexek számát

ma már messze fölibe emelte a kétségtelenekének. A teljesen fólismerhet-

lenek száma természetesen még ennél is nagyobb lehet. Mert itt els

sorban azokra a jellemz kötéstl megfosztott példányokra gondolunk,

melyek régebben készültek s mikor Budára kerültek, kész díszítéseiken a

könyvtár tulajdonát jelent címer helyet már nem kapott. Azt is tudjuk,

hogy a könyvnyomtatás els termékeinek külön csoportja volt. Tudjuk,

hogy Budán mái' 1473-ban nyomda mködött, hogy Brünnben és Augs-

burgban Thuróczi nagy krónikáját Mátyás király számára nyomták: az

így készült példányuk tehát ép úgy helyet kérhettek a Corvinában, mint azok

a magyarországi mise-könyvek, melyeknek külföldön nyomott példányain a

dics király neve ott ékeskedett. Tekintélyes gyarapodási tényeznek kell

még a külföldi szerzik és nyomdászok küldeményeit is tekintenünk, mert

a magas pártfogók kegyet ezen idben a termelés alázatos bemutatásával

volt szokás keresni. A vásárlás méreteirl semmit sem tudunk. Nagyra

nem tehetjük, mert arra már biztos adatunk van, hogy a nyomdák kez-

detleges termékeit, melyek a kéziratok legegyszerbb kiállítását utánoztak,

a finom Ízlés király inkább lemásoltatta és így a fölös kiadás árán

díszes kódexéi csoportját gazdagította velk. Azt a körülményt tehát, hogy

ma csak a N'icolaus de Ausmo-féle egyetlen címeres Corvin-incunabulumot

ismerjük, nem a pusztulás jelének kell tekintenünk, hanem annak, hogj

a fényes gyjtemény szerény külsej nyomtatványairól a mai kutatók két

útbaigazító jele, a sok munkát igényl jellemzetes kötés és a büszke

Corvin-címer könnyen lemaradt.

A világhír könyvtár történetének ilyen fokú megvilágítása mellett

csak a külföld vérmes remény és nemileg szk látókör filológusai



A m. n. MmeumMn lev. | in: S'I ke!: niu« de gtmtít Alcxandrí M«.

Corvln-codc*





lak ' >k a középkori mívelödés kei végvárát, Budát és Konsl

gj könyvek menedékhelyének képzeltek, melyeket a XV

léha humanistái állítólag keleten felejtettek megejtett kutatás

minket anya-kódexek helyett többnyi

Hátai másolatokat h"/..itt napfényre A humanizmus Bud ilmozott

i mellett a Uerény mezhez s/.nkott régi

foglalhatott helyet .
.1 görög lyel I

stí\Je mái bevált, 1 mivel íredéül 01a an latin

fordítással helyettesített' I íz ilyenekhez könnyebben hozzá férhetett,

mint .1 latin klasszikusok féli geihez, melyeknél

k fattyü-hajtásai voltak 1

1

iieini.it' .1 akkor sem megbízható,

Ueg kitn példány után javított,

1 túlzott fi

inkább 1 Qgyelt, hogy a

1 unom hártyát

minél kevesebbet sértse, s hogj

tvak beékelésévcl, n

a pult'

•

mi készítmé-

melletl került ugyan elö pái

\ll MII századi kódex is, mely

izevéve

sem bizonyítanak annyit, mim a mit

.ima [Önti adatból kiolvashatunk, mely

iségek földjére küldött

it 1 sakhog ni iránt

ok süketek, kik a romjaiból ismert

1 'orvinát ma olyan k

nyekkel áüitiák szembe, melyek pusztulásnak kitéve nem

(élelmes versenytársuk jeltelen vagy utolsó

ak menetieket nyújthattak

\ nagj budai könyvtár révén eddig

phoros Kallistou, Pestus, Naldus Naldius és Ludovicus 1 arbn kötetcinek

juthatott tiklom

lettel iiaihk meg Mát]

;• humanisták es m
kultürát lényei; I elmének, ki itt keleti

es legfénj 1

tudósok közi

benne a köny> táralapitót k

-
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tekintik. Nevelte t a magyar középkor története is. melyben a tudomány-

parti dó nemzeti királyok sorát méltón fejezte be ; de nevelte a Vitéz szel-

leme is, mert midn a nemzetközi kincsekbl hazai gyjteményt teremtett,

népét a haladás új ösvényére akarta vezetni. S hogy ez nem sikerit.

nem rajta, hanem a sors mostohaságán múlt. A gyorsan megváltozott

idk könyvtárát elsöpörték s népében a szép iránti érzéket eltompították

Egy búsabb világ következett, mely a csírájában elfojtott magyar renais-

sance derült örömei helyett a hit komor misztériumaiból meríthet vigasz-

talódást szomjúhozta.

iy^^Pfö^'

Egy Curviii-kudex zaru kapcsa.



10. Középkori költészetünk.

Legendák és egyházi énekek.

OZKPKORI HAGYÁS KQYIlAZI K'.i uvhskk ket f n nck es

genda \"it Mindaz, mi a kódexekben költészet, nagyon

vétellel e kél gyikébe sorakozik Vmai a valku

iim.it és áhitalot iiittiitu kifejezésre, ez nagyobbára tanil

íerzeteseknek példákat szolgálta

ainak megvetésében. Az eredetiség nem N«>k bemök,

egyikben «.-p úgy, nskit ;i másikban Mini klastromi irodalom termékei

m, a legtObb emlék itl is régibb vagy újabb deák iratokból

A himnu k, melynek

mindig akadtak kiváló mveifi Vmbrus (Vad Rtdemp

£i m i
.... oantíus

Fortunatus

DOHHSM (( OllJif

Maunu atot spiritns) és Aquinót Tamás Paa
'.»»;/ \ papi !• ezekhe fordult, ho eleinte.

latinul kevéabbé tudó társainak lelt

A fordítás i- onbnn ritkán \<>lt arányban erejével A meg foj

letlen magyai nyeh csak erltetve bírta követni •• latin himnod

hittanilag is képzett nyelvét, az orthodoxia pedig élénken sürgette

.1 fordítás maradjon lm ai eredetinek ertdnM i

vallás hamisítatlan tisztaságának nu:,

érseknek

Mindemelleti is aj énekekben tagadhatatlanul vanru

tínek vliágossága és melegsége, költi eszméjének - kepeinek

több fordításnak

A Nádor-kódexbi

detO himnu

kél éneke Kris tu • kins cem ed< m
iwni. .i Comides-kodcx Ive régim .
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)5<vi ii>*?'/^ viÍ/a • t6 ew mip 0/1/ jge*

AQiVt VUH1 <f»ír W&L fpAMlWl ^|Jtj

ycvt Ulfít • A* vkíéj- Wv^övm aj IpwHixi
cvaJt té óim** epní • VV/i|^^vi ti^

Ma/a <t^ ím yvn)Í4thfViA^ • nt<x|í*vt **

<^<vue/ \savh0hi 7*+iuebtt\n M wirjni

M *"4iu wug- Ajtngiia, \mIa aj o^ijv

Részlet ;i Példák Könyvébl hasonmásban. 1

1 Olvasása : < tlvastatyk zent atyáknak eletevkben egy példa, ezenképpen. Egy

jdevben vala egy fráter, hogy ky
|

eordekegtevl annera kesertetyk vala eh • segél es ev

testének erevtelensegevel.
j
hog napnak elsev jdeere jutván oly .igen ehezyk vala. es ev

.reve oly jgen el fogyatkozyk vala. semmy keppen
j
étlen nem zenvedhet vasa. de

maga azért nem ezyk vala hanem vgy
i
mond vala ev zvueben. Valamikep pen lehet,

de meg varom az harmad orat. es akoron ezem. Mykoron kedeg el ju vala az harmad

ora. vgmond vala az ev gondolatynak. mastan es ereuvel várnom zenuednem kel

mynd hatod orayg. Mykoron jut vala ha tod orara. megaztagya vala az azyv kenyeret

az vyzben es vgmond vala
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huh, ki .//> nyi j< ibt-> darabok e mvek sorában.

kban clc^ gyom is akad; a tchctségt cbb fordítók mellett

voltak, kik rabszolgai tehetetlenséggel a M« >lt s; ik s

értelmetlen itánját szö ntei-

kódexben klasszikus ilyenfajta hely az, h«>i a Vem reden Hmm
kezdet híres szép himnusznak e tömör versszak thalamo

substantiae, Alacría ut cui

hangzik

•omchcll kik;

K'ir.ilvi M.i/.nak szcmern.

Ülattyabati

es kepei közé l

PIpÁú» AmtfM^^ttta" PAP lYJPfiWmfíff,

hrtUkíi gintl nem vr*- ttíwnm:
^ífM'g«rsn CVI Cf^N tífafQto&p*9

Halakori HcruUn Dttbrcnut-ködti

ikodott be és megrontotta a mnek hangulatát Még
ben nyilatko

A pilisi m hatott e részi a humanizmus

számát követte csupái

annál kevésbbé

ete ismeretes voH volna i

;ek ritkák

a legújabb idkre \ l mnusx,

melyet az halait

m a fordítónak pi

•

I \ ilágmegx etését K .

' llírtalan

r«r bwtgvafiuaf

Aoic cxw-intyhcn

rtcott
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A nemzel
szentek
kultus/j

emléke sincs, mely er dolgában e fönséges siralommal vetekednék. A Salvt

mundi salutare kezdet s a felfeszített Krisztushoz intézett magas szár-

nyalású verses imádság, melyet a magyar kédex-hagyománynyal egyben,

úgy látszik, tévesen tulajdonítottak clairvaux-i Sz. Bernátnak, az idszak

egyik legjobb költi tehetségének átdolgozásában maradt meg s még a

XVII. században is kedvelt éneke volt a katholikus közönségnek.

Mindezen munkákban édes kevés, a mit különös nemzeti vonásnak

lehet mondani. Az eszmék s érzelmek idegen földön fogantak, csupán

a nyelv magyar. Néhány énekben azonban megszólalt a sajátos magyar

szellem is, melynek a középkor-

ban különös vonást kölcsönzött

a nemzeti szentek kultusza. Szz
Maria, Magyarország védasszo-

nya, hazafi tisztelet tárgya is

;

Szent István és Szent László ki-

rályok nemcsak a hit, hanem a

nemzeti dicsség hsei is voltak.

A hazafiak az közbenjárásuk-

nak tulajdonították, hogy isten a

bnökbe sülyedt nemzetet el-

tette, s hozzájuk könyörögtek a

veszélyek idején. E nézet külö-

nösen két himnuszban jutott ki-

fejezésre. Egyik a Peer-kódexrtek

Szent László királyt dicsít éne-

ke, a másik Vásárhelyi András,

ferencrendi szerzetesnek 1 & >8-

ban Máriához intézett litánia-

szer versezete. Szent Lászlót

Magyarországnak adta az ég,

hogy dicsekednél te két ország-

Krisztus keresztre feszítése (Az Érsekújviri-kódexbfii.) ban: Magyarországban és menny-

országban*, Mária a törököknek

„ak megnyomorítója, királyoknak jó tanácsadója, magyaroknak megoltalmaznia-.

Tisztelete különös nemzeti vonás, szepltelen fogantatását a legjobb magvai

theologusok védik, anyai fajdalmáról a Mária siralmaknak meghat.' és

sajátságos költészete indul fejldésnek. Végül Szent István királynak dicsé-

retérl némely kevésbbé jelentékeny töredéket mellzve, egy a XV. szazad

végén (1484.) nyomtatott éneknek, az els magyar nyomtatványnak töredéke

szól, mint a kinek dicsséges szent jobbkezet, népünknek drága kincset.

szívünknek nagy örömét, óhajtva nézi a magyar.

A megmaradt énekek kora nem igen terjed túl a XV. századon,

legalább semmi sincs, a mi régebbieknek mutatná ket. Részben titmentek
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A Margit-
legenda

kódex, valóságos beszédgyjtemény, mely Pelbárt es Voraginei után kuszált

Hasonló jelenségek, noha gyérebben, mutatkoznak a Debreceni-kódexben

is, melynek névtelen írója szintén az említett forrásokból merített. Másutt,

így az Érsekújvári, Kazinczy- és Cornides-kódexekben szintén több az idegen

eredet legenda. A legrégibb magyar vallásos kódex, az Ehrenfeld-féle, a

régi Acta S. Francisci et sociorum eiits nyomán a XIV. század elejérl

Bódog Ferenc és társairól és nekik csodálatos mívelkedésekröl beszél

:

Szt Domokos és Krisztina élete szintén különálló könyvek.

Tisztán magyar eredet nagy legendának Szent Margit élete bizonyült.

E Margit IV. Béla leánya volt és a margitszigeti kolostorban önsanyar-

gatás és csodálatos miYelkedetek közt a • mártíromság érdemét « kereste.

?anh VH^tyy\h o^/mMfl> falain. VihtM

^MiMijbsyitA-}YftAMA^ Vív* jníetefaj

7^ * 17 7 7 t .. | T

Részlet Szent Margit életének 139-ik lapjáról. 1 (Ráskai Lea, domés apáca. írása 1510.)

Holta után több kísérlet történt, hogy a szentek közé iktassák, s ily alka-

lomból V. István idejében Gergely pápa el is rendelte élete megvizsgálását.

A vizsgálat jegyzökönyve alapján s tahin a XV. század els felében készült

legenda krónikaszer s töredékes munka, melynek eladása is száraz és

rideg. Az akkori kolostori élet azonban híven van benne rajzolva. Ily

körülményesen csak kevés egykorú emlék festette a középkor szerzetesének

küzdelmét, aprólékos szokásait, hosszú siralmait és imáit, önmegtagadá-

>, és világ-megutálásának mélységét. E megdöbbent életnek nincs

1 Olvasása: Zent margyt azonnak halála vtan eg\ eztendevuel- es evt holnappal.

Az iste
|
ny erevnek myelkevdety mya- kezde ez ' zentseges zvz zent margyt ázzon

fenle ny choda tetelevkkel Elevzcr ezenkep pen Mirkoron jrnanak vr zvletety l

vtan • ezer keet zaz - hetvenkeet ezten i devben • junyus hauanak tyzenhar
|
mad

napyan- pynkest octauaya vtan való kedden harmad ora vtan. I
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A legérdemesebb akkun munkák egyikét, a magyar középkori vallásos
- genda .

epika legtöbb díszét, az Ersekujvári-kódexben örököltük. E munka SzeHÍ

Katalin verses nagy legendája. A több mint négyezer sornyi elbeszélem

elmondja, hogy Costusnak, Alexandria királyának, nem volt örököse

Mindent elkövetett, hogy utódra szert tegyen, de hiába. Végre Alphorabius

bölcs és csillagjósló tanácsára aranyképet öntetett azon isten tiszteletére,

ki baját okozta. És az arany, íme, a crucifixom* alakját öltötte magára.

Costus a fölfeszített istenhez könyörgött, s felesége leányt szült, Katalint.

A gyermek nagy bölcseségben ntt fel s atyja halála után Alexandria

kormányszékére jutott. Késbb utazás közben egy erdbe tévedt és egy

remetével találkozott. A remete Krisztust ajánlotta neki, mint hozzá méltó

jegyest. A Megváltó maga is megjelent Katalinnak, ki erre keresztyenné

s az isten fiának arájává ln. Ettl fogva igazi keresztyén jámborságban

töltötte idejét; midn egy napon Maxentius császár Alexandriába érkezett

és a keresztyéneket vissza akarta erszakolni a pogányságra. Katalin a

zsarnok elé lépett és védelmezte a keresztyén hitet, hogy a császár nem
tudott néki mit felelni. Bölcsesége bámulatra ragadta Maxentiust, ritka

szépsége forró szerelemre gyujtá. A hatalmas ember magáévá akarta

tenni e csodálatos szüzet és mindenkép alkalmat óhajtott neki adni a

megmenekülésre. Ötven bölcset hivatott megcáfolására, de Katalin meg-

térítette mind. A bölcs egy lábig máglyára, a leány börtönbe került.

De állhatatossága itt sem hagyta el, s látása és szavai egymás után

megnyerték a császárnét, Maxentius legbensbb emberét és vitézeit — a

vértanúságra. A zsarnok dühöngött fájdalmában, de még ekkor sem tudott

szerelmérl lemondani. A császári koronát s kezét ígérte Katalinnak, ha

megtér. Hiába volt minden, Krisztus arája h maradt jegyeséhez és hösileg

lépett a vérpadra. A sokaság sírt, s az égbl szózat hallatszott

:

Jöjj én hozzám, én választottam !

Neked nagy jó nyugalmat alkottam '

Jöjj el immár, én szép jegyesem.

Megnyílt neked már mennyország.

És tégedet vár Szentháromság,

Jöjj el már, én édes szemem világa.

A hóhér levágta fejét; de vére nem ömlött. Tej folya derekából a

szüzességnek jegyére.* Az égbl angyalok szálltak le s testét Sinai

hegyre el-felvivék ••
. Lelke fölrepült a mennyországba.

Az elbeszélés meséje elég szaggatott ugyan, de mégis van némi

kerekdedsége ; egyes részletei ügyesen vannak megalkotva, s mi a legenda-

irodalomban szinte egyedüli oldala : a lelki állapotoknak némelyes rajzolása

sem hiányzik belle. Tényleg a szív és erkölcsi eszmény erejének fönséges

gondolata s az anyagi er gyengesége azokkal szemben, egy középkori

magyar emlékben sincs ily jó lelemény szerent s ennyi elevenséggel kife-



II*

lesve, bármily fogyatékot 6a feledékeny a

kídolgo

S/.ilady Áron Pelbártot hitte versezet írójának. De ennek a véle-

ménynek több tzámottev adat ellene mond, - legtöbl

mellett szól, hog} -'ben Pomerium elei

:.ik \ középkor alkonyülóban volt már Mintha I rik

.-ina. hogy Melleméi meg egj gyházi tud

diadalra segíteni, költészetben is emléket alkotott .1 tud

•ent Katáimnak. \ protestantizmusnak kritikai

legendák eszményi világát ép úgy elvetend volt, mint .1

kornak BMntekhez intézett sok szép és meleg énekét, roba

ett \ katholikus hazaneág, melyei a regi énekek hirdettél

egész nemzetnek kek közti

több meg tovább tea magyarok ajkán tengett, részben mivel

ától t protestantizmus sem bírt mej is

maradt, a h«.i maradt, klastromi olvasmánynak.

II

Világi kottáéi

1 t«>hb mint ket- dre rugó idszak, melj aj \rpt

ak kihaltati .1 a mohái terjed, m >tt emlékekben majd)

illem korának mutath nban nem

i senkit megtévesztenie A klastromok inkább meg mié-

keiket; a mit a világi -/.ellem alkotott, ritkán foglalták irásh lajta,

mányban ei."> dolgok könnyen elkallódtak kálómban

nem volt hiány, a nem/.et éa magánosok elete gazdag táplálékot nyújtott

.1 költészetnek Toldi Miklósról és a Hunyadiakról mondák keletke

Miliiddel való érintkezés utján ismeretessé vált a Roland-rege, - a hej

sem vetettek meg. a mit jelenknek rej

olgáitattak

ltok alapján nem lehet tagadni,

rendje gyökeres umanizmua

gi JaBegéböL A királyi udvnn

megSZht, - birtokukat, Kegtelok

kezekben taU ikadtak Thuróczi idejét

nagy volt a izámuk; Galeotti szerint Mátyás

tyén a XV >nn

becsületök bohócokká aljasultak, kik

borért 1- elzörgettek .
- .1 jókedv, durva hallga

kímélte hátokai Énekeik h



KÖZÉPKORI KÖLTÉSZETÜNK

adatok, mint Zách Klára, Kis Károly, Kont és társai veszedelmét, Zsigmond

tetteit és a kenyérmezei diadalt: de az élet nagyot változott körülöttük,

deákok, literátus emberek ragadták mellettök a lantot kezükbe, háttérbe

szorították és megvetették hazug csácsogásaikat*, mint a hogy naiv éne-

keiket nevezték, lantosoknak mondották magokat és titymálással tekintettek

le a szegény hegedsre. E tanultabb emberek a krónikák szellemét becsülték,

az igaz valóságot akarták elbeszélni, s ekkép a hegedsöknek költészete

mindinkább félre és a nép közé szorult a krónikások eltt. A jeles Gábor,

ki Arnoldus de Bavaria szerint Mátyás tetteinek megéneklésén fáradott, mái-

humanista és deákul tudó ember volt s aligha tartozott többé a naiv ének-

.
mi mdók köréhez.

Tényleg az új irány-

nak megmaradt emlékei,

a történeti énekek, a

XV. század végénél nem

korábbiak, noha itt-ott a

régebbi szellemnek is mu-

tatják nyomát. A Pannó-

nia megvételérl szóló

ismeretes » rímkrónika «

,

mint Arany János nevezte,

a kornak e részt egyik

legérdekesebb hagyatéka.

Keltét, a mint ma isme-

retes, az írás sajátságai

alapján a XIV. századtol

Zách Felicián merénylete (A Képes Krónikából.) egész a XVI. Század ele-

jéig tol lehet tenni, s egy-

átalán nem lehetetlen, hogy az ének épen Csáthi Demeternek munkája, ki

a XVI. század els felében halt meg. Bármint áll is a dolog. Pannónia

megvételének érdekes oldala, hogy a régi népies költészetnek pár jellemz

sorát — a legnagyobb valószínség szerint -- föntartotta. A teher l
mondája, melyet elbeszél, megvan a régi krónikákban ; de a követke v

sorokhoz nincs megfelel deák szöveg

:

Kelem földén elkelének,

Az Csekcn k cselének,

Az TWemben el-fel/eíének,

Érden sokat k eV/ének,

S«fehalomnál megsza'Uának.

Pedig e soroknak ritmusa és betrímei népi verselésre vallanak,

etimologizálásuk természetének semmi köze a tudákos etimologizáláshoz,

min a krónika más helyén találkozik. Végül van bennök régi szó, melyet



íépkoi végén mar nagyritkán ejtettek 1 rnber, ki vei

,il latin krónikái tartott kezében, régi énekekre esBnélhel

mint Szilády véli, maguknak a deák krónikáknak

nekeket .1 tárgyalt töredék alap ehet vinni a XD1

közepéig, .1 mikortól ismert krónikáink eredtek; akk^i

sem lati nevén Kreynftldéná agj Kiremfeldéntk.

A hegedós-költészetre más oldalról vet világot egy XVI

: Sebestyén lanti

világ tartatmából Hintán megrzött agy érdekei moa

ékben hallottam, vagy voll nJ

király hoKteteme körOl nagj sok rendbél rgolódtak, de m
ike égbe ment Ugyanis T

vnlú melynek rinél

ember álll
;

:l mondták, hogj

n. A ket egyh lelem, ki .1

irtotta, »levélváltsá

másik ket nr, mindkét)

s.'k, párta nélkül való leányok »nd

késóbb mindezt megjelentette •

mdja, mini !>•!

kukt.. I

-mer.

Mint krónikás nlkotás, .1 költi és kroi

ie\

telén irtónclmi \.:

mernek daliása helyére a jelen

örök l

innég minem álgyd keli melle M .>.-

kii.ih

'.hatlak-, mert a

mindenféle hndi >t menden erejekvel rajiunk lttek* Kéa

I

támadása nem sikerült - -nekik kezén, nekik

Majd \ii

király sem volt rest és dobi

lint a segítségrl \\\ elvonult és egj ifj 1

volt magyai
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Szabács viadalának utolsó lapja, hasonmásban. 1

1 Olvasása : Akarattyok szeréin tón kegyelmet És nagy míltóságos engedelmet .

így megadák Szabács ersségét Benne hagyok álgyúnak bhségét Mely álgyúkat kire]

többhteté
j
És Szabácsot nagyon ersshtcté |. Hagyván benne vitézeknek javat Hogy

ne látná továbbá az kárát Ez mind ezen szerént hát megleve Töröknek és mendennek

kegyelmet teve
|
Királ ugyan Budára eredvén Török sereg környlö terjedvén Hát



ti kirul tubb

".htetc,

Hogy M ax kárál.

nm.1 c*x<\ MM

.; visszaeredett Budára, hol .ik nekik

: s..k rényea törOk fogoly miatt, ki mcn-

haDotl mindent, lón nagy

\ közvetlenség s .1 ritmusnak bizonyos egyenletessége a kr..mk.i-

isk^in j..hb aOcotásai közé kis munkai, melyrl Toldy lelke

hirdette íme egy ének, melyi énekel

hettek! M rkezete nincsen, azonban berendezése elég

mindehhez .1 történetírás részére pái érdeke iött meg. K

ténelmi iga költi alal

.. megannyi jeUemzö lett a követkéz* fieti

kuiti ak a Wii emeOcedtünk fel a mü>

magaslatára, - igy Suabdca viadala

rint bevezetésül s/., .i^ai

\ ásóban t. »r«« • kört némely alkalmi versek egészítették ki. melyei

ugy le t.ik Mátyás király megvála

dallal Mátyási mostan vá

egy névtelen hosszabb versben búsongott

ll hira. ellcn.scgcinek ellene álla. meghódít

.1 cseh Prágának, ai.uKlek.it kap- itt a 1

hogj ^vekezett U vízen álló Veleru

.1I11 beles •
•'..

-.1 . .

Kirni' 1 le hatalmán

. .i

: 11.1 ny buodalma*.

• inéi immár nvun'slalmai '

i deák egy töredékben 1490 körül meghall urat,

Bik '
' király el-bekuUl.

ott el is veszeti Egy másik v

1515-ben .1 népeket arra szólította föl, hogy bánkódjanak />'

.leimen, kinek fii :n vett «

balladásan Mi vajdát, n .

valanai. BuJanak mcnJcn utca>aha Jcicnncn kiralnak

« nepet kaidat ruhában Kiralnak ekessen odvarlam

Ml varban a
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Jaj, hogy veszek szégyent vallél;

Én bátorságomban,

Egy pap miatt nagy kárt vallék

Én vajdaságomban.

Én nem valék igaz hit

Szegény horvátoknak.

Sok rabolást én is tettem

Az velatokban.

Azért lógván tart most engem

Egy haragos papbán.

Végül Geszthi LÁszLónak egy 1525-ben, a hatvani gylés eltt írt

töredékes verse az ország nyomorát emlegeti, az urakat egyezségre s a

régi dekrétomok megtartására inti s a hazát az ég oltalmába ajánlja.

A mvészet és költiség mindenfelé csekély vagy épen semmi ; de

az ének jobbára szinte fájdalom hangján és ekkép szívhez szólott.

Apáti Cantiie- A korszak alkonyán, a politikai és társadalmi élet bomlása közt

végre kibontotta ostorát a szatirikus is. A Peer-kódex CaiUilenayá. szer-

zjének. Apáti FKKExcnek csúfolódása mint valami friss áramlat jelent meg

a középkori emlékek megszokott levegjében. A versel szakított a világi

dolgok vallásos felfogásával s egyedül józan szemét használva muto-

gatta korának fonákságait, -régi jó barátit," kik -gyakorta szép szóval

járulának hozzá s megcsalák, a fejedelemnél hízelg nagyurakat, kiknek

azt tanácsolta, hogy fejér, szép és üstös, ékes szablyájokkal ne vágják

a pogány népet. Az embereket intette, hogy a papoktól óvakodjanak.

A leányok is serényen futamnak a táncban, de ha igen jámborok benne, elhull

pártájok. A menyecskéknek jobb, ha nem barangolnak, idnek javában

tyúkot ültetnek . . . bölcst ringatnak . . . ezzel elélhetnek. A pór Sámsonnak

alítja magát, nem'tiszteli urát ; de fogják meg szakállát, vegyék el jószágát,

megalázkodik. Régente a papok is máskép viselték magokat, míg nem volt

galléros köntösük, vörös birétomjuk : pénztl elfutamtak. szrben beöltöztek,

híven áldozának a szent koronának.

Tennie kellene azt az nagy uraknak !

— Hogy sok lika vagyon erdn a ravasznak :

Nincsen birodalma rajta agaraknak.

Halai az nyulaknak.

Igen kevés hajók, számtalan jószágok,

Ers regulájuk, kevés zsolozsma jok.

Bársonyos szolgájok, fekete kápájok

Az apát uraknak.

A gúnydal igen szakadozott s több helyütt homályos ; azonban ver-

selése elég jó, S a maga nyers es természetes hangján jellemz képet

rajzol a korról, hogy az irodalomtörténet csaknem egyhangúlag helyezte a

XVI. század kezdetére.

Egyedül a szerelem az, melynek alig van némi nyoma e költészet-

ben. Mátyás asztalánál csak ritkán csendült szerelmi dal. s ebben a közép-



I

at vette

tokom, ha csak ide nem sorozzuk

i
I

•

Lik,

• kenvebh .uhunak '

\ k. >iui ismeretes . örmflei le>

. : >tt el hozzánk a igy hang

,.ihla,

p.il«-.ti>db«n,

. Ibail .

kétségkívül virágzott M.ir a XVI

i

mint

vnltát .1 telesben, mely nem egyéb, hanem m.«.

i erkölcsbíró balitélkezéscvcl kái

i tikti«k •

kölcstelen dolgot kart

linden, s mint a középkori mngynr misztériumnak s népm
'



11. A kódexek mint nyelvemlékek.

/. árpádkor] apró nyelvemlékekbl szemen szedegetjük eredetibb

szavainkat, s ezt a foglalkozást az aranymosáshoz hasonlította

I
egy jeles irodalomtudósunk : ellenben a kódexek korában már dús

J erekbl és bányákból aknázhatjuk nyelvünk régi kincseit. Mer;

van a magyar nyelvtörténetben egy egész korszak, melyet a kódexekrl ne-

vezhetünk .el, s azt mondhatjuk, hogy ez a kor épen egy évszázadot foglal

magában, kerek számokkal 1430-tól 1530-ig, s majdnem egyenl két részre

oszthatjuk: a régibb kódexek korára, melyek többnyire egyenként tüne-

deznek föl, s a késbbiekére, melyek tömegesen lépnek föl s jobbára közös

irodalmi forrásokra vihetk vissza. Ezek a fonások: az egyházi lírában a

breviárium, az epikus tartalmúakban Jacobus de Voragine gyjteménye, a

beszéd-irodalomban pedig Temesvári Pelbárt munkái. De tartsunk sort.

Ezt a sort egy sajátságos nyelvemlék nyitja meg: a tizenöt írott

lapra teijed'"' Besztercei Szójegyzék, melyet csak 1891-ben ldöztek föl a

beszterce-naszódi megyei levéltárban. .Mint már neve mutatja, nem össze-

függ szöveg, hanem latin-magyar szójegyzék, a mint az akkori iskolákban

szokás volt tollba mondani, s a min 14X4 tájáról még egy rövidebb is

fönmaradt Nyirkállai TAMÁsnak, .Mátyás király udvari kancellárjának egy

kézirati gyjteményében (most csak Kovachich 1799-iki kiadásából ismerjük:

a kéziratnak a pécsi püspöki könyvtárban kellene lennie, de 1890-ben már

sehol sem találták i. Az ilyen szójegyzéket nominalnak, vagy nomenclotura

nak hittak, mert csak a névszókat diktálta a tanító, még pedig tárgyi

csoportokban. Ezekbl a nemzedékrl nemzedékre szálló jegyzékekbl

fejldtek legrégibb szótáraink is: Pesti Gábor Nomenclaturája (1538) és

Szikszai Kabricius Vazulé (1590),

A besztercei iiomiinil írása módjánál fogva kétségtelenül a XV. sza-

zadnak els felebi való. Inja. mint a végén maga elárulja, egy szlavóniai

vándortanító lehetett: Georgius de regno dicto Sclavoniae. Mind a latin.

mind pedig a föléjük írt magyar szók telve vannak hibákkal. E hibák

abból magyarázódnak, hogy egyik tanító a másikéból másolgatta

tarkákat, s így a hibák elkövetésére számos alkalom kínálkozott. Azonban

hibái mellett is igen becses a szójegyzék, mert körülbelül 1300 szót foglal

magában s köztük termesze; is érdekes és tanulságos adatot.
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Ilyen pl. a háromszor elforduló egyveng, mely testvért, egytestvért jelent,

s melyet ezenkívül csak Nyirkállainál találunk egyszer. Fial mostoha fiú (ép így

Nyirk.) és atyai mostoha, atya. Rér sógor. A kamasz és cenk szók ekkor még
kutyafajtákat jelentettek (más források szerint is). Hort a. m. agár ; ez a szó

unikum, sehol máshol nem fordul el. Ravasz = róka. Sztrak a. m. a késbbi

eszterág vagyis gólya (ószláv strükü). — Hagymán nyereg alá való takaró. Ere
és emlé a. m. gyepl, fék. — Fen fenk, köszörk. Ver' a kalapácsnak eredeti

magyar neve. Szálú bárd (ma is a székelyeknél). Kép kopja (Heltainál is). —
Higy fülönfügg (a Bécsi-kódexben is). Venerék ital (kódexekben is). Morván g
kalács (a palócok most is így híják a fonott kalácsot). — Erény örvény (más

forrásokban is ffrény, 'rém). Kisa veszekedés, háborúság (kódexekben is késa. kísál-

kodás). — Agylep ágynem ; ezenkívül csak egy-két jelen-századi forrásban fordul

el (pl. M. Nyelvészet VI. k.) — A tarka és szürke szók még kicsinyít képz
nélkül vannak : tar posztou virgulatus, és szir grisetus. — A szóképzésre nézve

érdekes még, hogy a -ség képz nem illeszkedik : aggsíg ma aggság, és alet séy

ma alattság (hajókötél). — Az Arpádkori ortografiára emlékeztetnek még a lou,

posztou, tartoü-féle alakok (»low, poztow, tarthoio«), melyeket a kódexekben már

nem igen találunk.

íiriumok Van a XV. századból még két olyan nyelvemlékünk, a mely nem
'''sszefügg szöveget, hanem csak szókat tartalmaz, de nagy mennyiségben

s azért meg kell ket becsülnünk. Ezek az ügynevezett Némettíjvári

Glosszák s a Budapesti Glosszák. Glosszáknak nevezik a lapszéli vagy

sorközi jegyzeteket, jelesen az olyanokat, melyek idegen szöveget, szókat

és szólásokat magyaráznak. Ilyen glosszáriumokban a mi nyelvtörténetünk

nem olyan gazdag mint pl. a németeké, s á mi van is, részben kiadatlan

(így pl- Budapesti Glosszák, melyeket Szilády Áron készül kiadni, továbbá

a Nemzeti Müzeumban lev Batthyányi Boldizsár-féle latin miséskönyv lap-

széli jegyzetei 1489-bl). A Németujvári Glosszák 1470-bl valók, legalább

az a részük, mely magába a szövegbe van beleiktatva ilyenformán : -Deinde

visus est plus quam quingentis fratribus, tébnec hog nem wthzaznak,

novissimo autem tanquam abortivo. erethlen germeknek, visus est mihi .

Sok ritka s elavult szó és szóalak van e jegyzetek közt
;

pl. gerla corus

(gabonamérték), Jiejt stolidus, jug-szél déli szél, koltag, koltog zörget, U>>rs<i<j

opprobrium, gyalázat, meraz hitvány, néz javas asszony, vonalat foganat, siker,

yené azaz ijenc, ijen ijeszt, rettenetes.

Az els teljes magyar kódex, tehát a legrégibb magyar könyv az

Eluenfeld-kóclex, mely tulajdonosától, Ehrenfeld bécsi orvostól vette nevét

zarpuzthow I tarpoztow (tarka posztó) — , zeregel (seregély) viola, ordas zinew kamalen,

keg (kék), scamith (= bársony, ném. sammt), zyr (szür-ke), velez duplech, vegpozthow,

bressel (brüsseli v. boroszlói?), morych (moris ? feketés?) darni (?) veres zinew, —

,

bíbor, golch (gyolcs), chen (cendely)
[
zyn, gaputh, zognya. palasth. —

,
palasth hazam,

chaprang (cafrang = fejköt), — , vege
|
enk (ing), beibe, reythew, — , zalacziw (szalagszíj),

cacerziu
|
ew (6 = öv), partha e\v, — , choth (csat) nyelw

j

cophth (kapcs) vag akel

(vagy acél), fen < fenk), ylew (ül), vereu (kalapács), ezuere kezerew (öszvéres köször?

száraz malom?), rez, alu (olv. oln = ón), bodok (bádog), erch (érc), — chouach (kovács),

ethucs (ötvös), arán, esysth (ezüst), pathko
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•<.nc eletet foglalja magában. Ennek a kódexnek, melynek

fonmaradt kéziratát legalább is a XV. század közepén írtak, becsét mé^

emeli az a körülmény, hogy nyelve jóval régiesebb koránál, teh

irat s«.kkai régibb eredetinek a másolata, így magyarázódik meg

jelenség, hogy nyelvében a Halotti Beszéddel va ink,

inhangzót (fugván, husstú, un u

rmáját stb. .\/ Ehrenfeld-kódex Nyitrán került

i\e is a Nyitrához I

ma amoi, kt, fordól, inJól stb, - Különben nyel-

csak néhány i I emiitünk,

a mely máshol vagy ritkán vagy egyátalán nem kerül el.

• múltjában s föltételei módjában i :i ttcmélj

útin ncni

hanem ii'A-iiii (6) karaguvdk, vin 11 mindenhol

;k haragú

ntk.i jntamdana l A -M bi névrag itt la keHl

mim .1 Halotti Beszédben, de m.ir Ulesxkedik .i mélyhan

i n/i/i/'"/"/. '

láljuk, de m.ir lehol ilyen állandóan, mint itt

\ Ehrenfeld-kódexet korra nézve nyomban ko\

bihliiihi I :. mint a legnagyobb valószínséggel kimutattak - ket

fordította, I . kik a X\

táján a pápai inquizició elöl menekültek Sí K biblia

töred tak ÍÖnn .1 Bécsi; Müncheni (

kettt kevéssel a XV, század közepe után írtak, a MQncheni-kódex \

oda i
.1 másoló, hogy >megvégezte Németi Vfoldovában

rosában I466«, eDenb 1 kódexbeli másoial csak utóbb

feM \ Bécsi ke" h 1 idvari

könyvtárban van a a ég kisebb könyveit fogkja magában Kuth,

r, Judit, Makkabéusok, Dániel s a kisebb próféták vannak bem

Müncheni-kódexei a müncheni kir államkön

evangélistából telt k> \.- Vpor-k ti Múzeum tulajd

• •itaiok legnagyobb • ggelékUl imádságukat

9 több efféléi \ hamm nyelvemléknél enne

. majd minden izében megegyezik, mind a

kincs, mind a nyelvtani alakok tekintetében. \ mi csekély eltért

lünk. jóformán mind a ku emeU

e nyelvemlékek

ni hangot \ el imák, n

jegy fejei ki; Müncheni-kódexben tolul pont

érdekesebb,

pl .. . van írva hnngtnni j<

régi bibliának. <• hangot mindi.:

I

: n e t 9
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''oJUuxfeOtt^H*

Az Ehrenfeld kójex 66-ik lapja. (Kisebbített hasonmásban.)'

1 Olvasása: Zent sebekreui való eztula Mline czudalatossagnak lumenek az zent

fereneznek zent seby meltoc
|
Teczvk az nemynemew esmeretes ezudaban

[

yelensegest

mutatuan Nemynemew fia prae
|

dicalo frátereknek gylekezetyben Mer vala
|

az gyleke-

zesben nemynemew predicalo
|

fráter ky bodog ferenczet ez keppen gylewly uala ew

yonhaban hogy sem yrasban ew
]

tett latnya sem bezedben hallanya sem

hvhetyuala zent sebeknek hely
|
uel ekesewltnek lénye Azért my koron

|

emondot barát

lakoznak kegyekcluewl ez [ mondót eonuentben : kynek ebellew hazában
|
meg yrtakuala

Zent ferenczet (ew) zent
|
sebeknek helyuel : hytetlenseguel e- gylew seguel yndoltatott

Az fráter el mene tv tkon ke es az zent attyanak zent seby he
|

lyet kesyuel eluakara

vgv hogy mende j
nestewlfoguan m semmy meg nem vele

|

nnek De másod napon

mykoron azon fra |
ter ewlne az aztalnal : n&e zent ferencz

|

nek kepére es lata ot al

az helyeken vy ab sebekett holott el uakartauala ment elezteb uoltakuolna E

doluan) meg
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l . minthogj ma is meg\'an a drávametléki nyelvjái

szinten bizonyíthatja a fordítóknak szlavóniai eredetét

A (trendi !. bibli ijál in mén a kfi

melléknévi

mellékneveknek n -juk

. mint k<' : A-- f A.

bb .1 Münch kódexben hal

dúló t . -Nem I
'

h. ncni /"'

i.i tilt ben mái ír. k in-n
|

':
| kai

íi.m IdvOl mái nyelveml

nem

mely mmJi.

« láttunk

(lelket) liaidllatta mennybl - - i.
.

mottam, tüm "

Mátyás kiráh idcjcrx'l val

i 176), mely mind

emlékünk, mely nem másolatban, hanem a

kit k H .1 \\ idból Egyil ból, mely

vállá okai tártain

melyei 1494 1 .ik. b melynek I

thelyi Pestetica ki

több ii" ti nyelvemlékünk a XVI század el;

ámbái eteknek gibb, elveszett kódexek n

helyes cm lehel pontosan megálla| :.

kisebb nyelvemlék áll \5>

ma csak \\ III századi másolatban bírunk

uk következik a k"v!

mái •

i

mint mái említettük - ma
finn: yok

énekeket, a második itek

idáit, .i harmadik

Itatta

Legközelebb erdekeinek bennünket, mint i

irtoknak mnk.



132 A KÓDEXEK MINT NYELVEMLÉKEK

remesvíri keveset tudunk: hogy Temesvárott született 1430 s 1440 között, hogy

1 458-ban a krakkói . egyetemre ment tanulni, hogy 1 463 végén 24 társa

közt ötödik helyen nyerte el a baccalaureatust, azután a ferenciek rendjébe

lépett s 1483-ban szerzete budai házában tanította a hittudományt, s

végül, hogy 1504-ben halt meg. Nyomtatásban megjelent munkái mind

latinul voltak írva, számos kiadásban láttak napvilágot (a XV. század

végétl egész a XVI. század végéig, de legtöbb kiadás 1498 s 1521 közt

jelent meg), s Európa-szerte elterjedtek. Jobbára szent beszédek gyjte-

ményei, rendesen több is egy-egy alkalomra, hogy válogatni s váltogatni

lehessen. Egy részüket bizonyára elmondotta maga is magyarul. Több-

ször is emlegeti, hogy be-

szédei »az együgy nép

számára készültek", hogy

»ez ország népe fölfogásá-

hoz mérve kívánja ket
szerkeszteni « (»a magyar

nép akkori értelmi fejlett-

sége mellett a legszebb

bizonyíték," mint Szilády

mondja), hogy » egyebekre,

melyek nem tartoznak a

népszer beszéd körébe,

nem terjeszkedik ki«. Egy
helyt elmés állatmesét sz
beszédébe s megjegyzi,

hogy » efféle példákat azért

vegyít beszédébe, hogy ha-

sonlók által az ebéd utáni

szent beszédek alatt szunyó-

káló népet ébren tartsa*. —
Munkáinak címei ezek : Stellarium Coronae Mariae Virginis ( 1 . kiad.

1 498), Sermones Pomerii Fratris Pelbarti de Themestvar ...de Sanciis

(1499). Sermones Pomerii ... de Tempore (1498). Sermones Qnadra-
gesimales (1499). Expositio . . Sensus . . Libri Psalmorum Complestens

(1504). Aureum Rosarium Theologie (1 503).

Kódexeink nagy része Pelbárt mveinek fordítása. Az Érdy-kódex

majdnem egészen a Sermones de Sanciis s a Sermones de Tempore

beszédeibl és legendáiból van összeállítva, s az utóbbiak közt legérde-

kesebbek s legbecsesebbek a magyar szentek (István, Imre,' László stb.)

Kinizsyné Magyar Benigna imádságos könyvének kolofonja. 1

(Az iró: Fjrater] M. jegyzete 1513-ból.)

1 Olvasása: Ez kpnyweth yrtha f. M. Nadsaagos Benvg na azonnak, nvhajr
]

kenesy paal thaarsanak
| 9 nadsaaga klastroma ban waasomban, My korth yrnaanak

Itristus zyleteesenek vtaanna czpr oth zaaz thyzon
|

haarom eztondoben
'
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legendái, mert ezeket Pelbárt kiváló gonddá

ket munkából találunk egyea részeké) Ét ..>
kiulixbcn. .1 \c »>;;.»;<

I
./< SoHCÜS-W azonkívül a Tihanyt

kódexben Végre a SUllarium-bó\ van ma Hot majdnem

egészen, s Tihanyi éa Kazinczy-kódexnek pedig na

De Szilád) Aron set is bizonyította, hogy k<

híresebb ma •'••'• enda, épenséggd l'eibúrt

alkui. in találjuk meg mind ennek, mind pedn

/ i olvasható ket prózai Katalin-legendának

megfeleló latin szöveget De azoníölül van egy külön megjelent latin Katalin

la, mely kétségkívül Pelbártto k (Raymundua biboro

n), s ebben 6 maga niutkij.i mai történetre vonat-

j domonkosrendi

szerzetestl kapott könyvbl meri-

T "nn;m V "nta 5 Mt Ot %**.* Urmv^
ki ,i *w.~í

vk y » -> **

»;,.,//«»(.. valaminl Jinnak ksttpa C$ tettdv'ktn C*,

ötven bölcscsel _

brytatott vitatkozását I K.oyiYVCC'NuCt VCttC^tCvn
m pedig alig lehet más, i^i

—
mint a iám, legendával föltn • rrl l L i urip^rm

vonásokha

n

]
•"

legenda ' '

'

\ kódexeknek Utrái közül --"rtfaT "<-

legérdek

Li \ margitszigeti
Kriu

Ráskai irta

lölOben a tartalom tekintetében i- kh

ivábbá a /V;'./.J<' A ).. •

.

.V'i /;.' /' »: ni ....•./

tileg knak mélti

Bod ki

idtita i agyobb részéi I
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zsoltárfordításokat tartalmaz, s az utóbbi kett ugyanegy fordítás másolata.

1516 s 1519 közt írták a nagy Jordánszky-kódexet, mely megint egy más
bibliafordítás töredékeit rizte meg, s mely nyelvére és jobbára a pontos

helyesírásra nézve a már említett Érdy-kódex társa. Becsesek még a Lob-

koviiz-kódex (1514), a Viikovics-kódex (1525), a Teleki-kódex (1525— 1531),

a Kriza-kódex (1532), a keltezetlen Peer-kódex, mely a Szent Elek és Pál

életén kivül magában foglalja Apáti Ferenc fedd énekét s Vásárhelyi

Andrásnak a Thewrewk-kódexben is meglev szép Mária-énekét.

Ezenkívül még egy csomó kisebb-nagyobb kódexünk van, de csak

kettt említek még : a szépen írott s ékes kezdbetkkel és színes sorokkal

díszített Czech-kódexet, mely 1515-ben Kinizsy Pálné (Magyar Benigna)

számára készült imádságos könyv volt, — és a Batthyányi-kódexnek

nevezett díszes nagy karkönyvet (1551 tájáról), mely azért nevezetes, mert

alapul szolgált a reformátusok GradiiályÁnvk.

flfétfa \irfgtjfafifA- Jent Lu/ht** ggcm nAF"

t:

Ráskai Lea, dömés apáca, utolsó sorai és névaláírása a Cornides-kodex végén.'

Az írott nyelvemlékek közt kiváló helyet foglalnak még el, mert

híven tükrözik vissza a régi társalgás nyelvét, a levelek. A XVI. század-

beli levelek közül néhány száz össze van szedve a Magyar Levelestár

cím gyjteményben.

S most vessünk még egy pillantást kódexeink nyelvének általános

jellemvonásaira.

Hangtani jellemük egészben véve már megegyezik a mai nyelvvel

;

vagyis más szóval : a magyar kiejtés e négyszáz év óta nagyon keveset

változott. A mi eltérést találunk az egyes kódexekben, az többnyire csak

nyelvjárási sajátság, mely az illet kódex vidékén ma is megvan. Abban

a korban, a könyvnyomtatás elterjedése eltt, természetesen nem volt még
megállapodott irodalmi köznyelv, hanem mindenki a maga vidéke nyelvét

alkalmazta. S ez a körülmény nyelvészeti tekintetben nagyon növeli a

kódexek becsét, mert híven föltüntetik a mai nyelvjárások négyszáz év

eltti állapotát.

1 Olvasása : vanheet eztendevben dyoclecianusnab ' alatta vegeztetyk zent iustitia

azzonnak elete • vrnak eztendevben ezer evt zaz tyzenheet eztendevben :
—

raskay lea. I
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Mert egyes képzk és ragok kódexbeli hangalakja eltér a mait

mennyiben akkor nagy részük nyfltabban hangzott mint ma. i.

mai -ni úl képz még (obi tb.), a mai -U n

oji t /i ,./'
. mai -uuk mik éa •jék

iuk még -ónk iiik uuk éa jok nk jOk kázonk kertenk nk

adjuk kcii rdekeaek a honnan

kérdé k Bzak kozOl .1 -Wí Mi i i l/a kódexekben

.11 irodalmi alakot mutatják, ámbái az utóbbi ingadozik s

i ítl rid nek van frva; >.ie a mai -tölti helyett ugyanazon kódexek,

melyek •hál bi t alkalmaznak, rendszerint következetesen -túl túl \ írnak.

a rokon mondattani ertek miatt minden nyel rma

lett e három ragnak vége: mind a hármat vaj « 4-vd

eitik (az utóbbi, a húl MU-féle ejtés már -<>kkui jobban d van terjedd

\ mi a ma >knak illeszkedését illeti, nem s,>k eltérést latunk.

De még a legtöbb kódexben állandóan megtartja maj

KasKti lej. Bl DoaOakOl HcU

hangját hány r, ntólsttren. Nevezetes a nélkül névutó-

nak eredeti alakja, mery szerint e névutó tulajdonkép ke:

egyik a mii ml rag, a másik a kul. kult vagy külön I

i találkozunk kódexeinkben ilyen kifejezésekkel

alkui i, atyátoknál kii; min.:

ítéleteknél «
;

s kárkotatjoknál kul . tmél-küí király-

I stb.

\ S •' ll az Üjj) ll( vezett h

[lakoáalm-m

nélkül maradnak . oJasNoá,

: stb.

\ toa s,>k kódex még sértetlenül mutatja aa

hangcsoportokai j>an a mai

gy vannak nu

ROltfinó .i :t vég igék Ik a mm -ii-ké\

UÉtá .IcvNrn vcgcitc M ez kevnyv Mld«n

Tucok IcRcnJy k«lo

mvnd az tevbby
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módja, mert sok kódexben h a jellemz hangja : gyük gyjts, nyakad

nyújtsad, éhed ejtsed ; szabadoch, szabadech vagy szabadok, szabadek,

zabadih, annyi, mint szabadíts, meréke merítse, bövöhük bvítsük stb.

Ezekbl fejldtek az ilyen palóc alakok : szabadíj, fordíja, takaríjjon,

fordídd stb. — Az összetett igealakok közül legsajátságosabbak azok,

melyekben a régibb kódexek mind a két részt személyragozzák : fizetem

valék, tudom valék = fizetem vala, tudom vala.

A mondattani régiségek közül nevezetes a tárgynak ragtalan hasz-

nálata a különféle igenevek mellett. Ennek egyes maradványait ma is

ismerjük (háztz nézni jöttek, kalap levéve jött be), de a régiségben sokkal

gyakrabban elfordul
;

pl. Jve egy némber víz merejteni. Ne fordóljon meg
köntöse felvenni. Tanálcs tartván. keze kinyújtván. Még e beszélvén

(midn még ezt beszéli vala).

Mindezeken fölül természetesen a szókincsben, szólásokban, fordula-

tokban is sok jellemzt említhetnénk : igen sok kifejezés elavult ma, de

kódexeinkben minden lépten-nyomon találkozunk velük. Csak néhány példa

álljon itt : ápol csókol, emni, emtetni szopni, szoptatni, gyoponik, gyopont

gylad, gyjt, jószág erény, kláb oszlop, klyuk barlang, rívlés v. rélés

v. riitet v. elrejtés elragadtatás (innen még a mai népies elrejtzés álhalál),

szerkezés szövetkezés, hóival reggel, olymely v. olymint mintegy, mintha

(>-megdöglött és oly mely elveszett világ*), várunk lelkünk szakadva,

Istentl fntamott világ, édeskedvén isteni gondolatokban, »ha akarsz

jegyösödnek öleletivel gyönyerködni és véle édesködni*, »ó szízlé [szüzlöj

szép szemek, ó rózsálló piros tündekl szép orcák, ó édesl szép

ajkakn. . . .

Sajnálni lehet, hogy régi nyelvemlékeinket nem eléggé olvassák,

különösen nyelvünk tanítói, kik ez által a mai nyelvnek sokkal mélyebb

átértésére jutnának, és íróink, kiknek stílusát nagyon megtermékenyítenék

az efféle tanulmányok. A leküzdend nehézségeket messze fölülmlja itt a

kínálkozó haszon és élvezet. Mert élvezetes ama tiszteletre méltó régi

írások olvasása. Különös vonzóert, sajátszer varázst ád nekik az, hogy

nyelvük idegen és mégis a mienk, els tekintetre ismeretlen, de ha kissé

hozzá szokunk és belemelegszünk, olyan, mint egy rég elbujdosott jó

barát beszéde, ki messze idegen földeken járt, más hanghordozáshoz,

más kifejezésekhez szokott, de hova-tovább hallgatjuk, annál inkább fölis-

merjük benne azokat a hangokat és gondolatokat, melyektl annyiszor

megrezdültek szívünk, lelkünk húrjai. . .

)&mmmmM&:



12. A krónikák.

egyik legsajátságosabb formája a krónika

I ötött elsorolása az eml< •

tényeknek, mint az éVkönyA írás, de nem i> telje

azoknak, mint a min a klasszikus \.u;\ a modem t

rt már kitnik magának az

korának, környezetének I ondolkodása-módja Kii

m nagy ténye/.., mely a középkor szellemi világát alkotja a kereaz

•mai miveli nemzetek bagyománj

Bármily különböz korból maradtak reánk a krónikák, ez a hároi

yiken meglátszik, és epén e vonások különb

.\ek egyéni

ink több ily latin nyelv m maradt XIII \ kból,'

ktak elnevezni. hi>l a kézirat me.
I

vontatásban megjelent Ilyenek ../;. Dubnici

: .:

• Simon, ki magát Küi ipjának nevezi A Budai

Kn.nik.it N. ;k nev lovag németre

fordította Körülbelöl ugyanazon idben készüli a i mes krónika is, mely

ás, mint a Mugkn krónikájánál v.in ritmu--

en müvek, bár különbü

L\i. melyei nemcsak gyönyöi miniatr-f<

remeke í kepei, hanem a n lyok h é

rangú kincsévé A Ké

i hunok történetét elég bven tárgyasa, *k- a

más, mint a nagyobb ki Budai Kt

M yomtatott, legtöbb helyütt ^zószcrinl n

Krónika letek hiánj

ve\e alapul. Je tekintettel a külföldi iroJ.il. >m-

Mátyás királynak mái tudósabb K

Mindezek annyira megegyeznek, hogj nem tévedünk,

Kivttlök még megmaradt i n XIII

d elejei..!, U
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Ezt, bár helytelenül, Pozsonyi Krónikának is szokták nevezni. Megma-

radt még Béla király Névtelen jEGVzöjÉnek könyve a magyarok történe-

teirl, mely sok tekintetben érintkezik ugyan a krónikákkal, de mégis

azoktól egészen különálló, sajátságos m, mely több mint évszázad óta a

legtöbb problémát nyújtotta régi történetünk kutatóinak, úgy hogy azok,

a többi krónika némi elhanyagolásával, leginkább vele foglalkoznak.

A krónikaírás kezdeteire nézve, mivel csak késbbi kéziratok

maradtak meg, magára a krónikák tartalmára vagyunk utalva. Ebbl
kitnik, hogy a királyok történetének els megírása körülbelül II. Géza

király idejére, 1150— 1160

körül esik. Ez a következte-

tésünk azon alapúi, hogy a

krónika ez ideig gazdag, köl-

ties, azontúl pedig hosszú

idn át alig közöl mást, mint

a királyok koronázása, halála

és temetése idejének száraz

elsorolását. Feltn továbbá

az a nagy tisztelet, melylyel

II. Gézáról és atyjáról Vak

Béláról szól : feltn a részre-

hajlás e család se, Almos

herceg iránt, Kálmán király-

ival szemben. Ugyancsak a

tartalom vezet azon következ-

tetésre, hogy e krónikát Dö-

mösön szerkesztették, azon

klastromban, mely Almosnak

és családjának emlékét külö-

nös tiszteletben tartotta. Ennek

a könyvnek, melyet Nemzeti

Krónikának neveztünk el. nincs

meg sem eredetije, sem máso-

lata. Csak a késbbi megmaradt krónikákból, melyek átvették, kivonták

vagy bvítették és folytatták, lehet tartalmát szövegét megközelítleg

rekonstruálni.

Nemzeti Krónikának nevezzük, bár latin nyelven szól, bár egy klas-

tromnak a világtól elzárt falai közt jött létre. De a latin köntösön áthallat-

szik a magyar szív dobbanása, és a hazafiság napja besugározza a szer-

zetes élet egyformaságát.

A krónikás nem támaszkodhatott mindenben hazai hagyományokra.

A hunok történetére nézve Jordanes gót története, a Sz. István uralmát

követ háborúkra nézve az altaichi (bajorországi) évkönyvek voltak forrásai.

Zsigmond király. (Thuri .ikájahól.)
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ti idegen adatokat iciha- zn.i! i.i
. égést naiv módon nemzeti

megváltoztatja azokal

különbség

hun királynak gyér VOll a hunok módjára, > krÓnDcáa ellenben

iiit viseltet vele, mert különben hogy hasonlítói

.iltaichi évkönyvek nyomán léten segítségének tulajJo-

németek m elmét, de I hogy ott

B< >k nemet esett el A nemet lurr.i-. Hl Henrik a
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H.i kiraivk történetébe iuk a hunok történetén

vonatkozásait, különösen a k<

iló helyeket, oly kr.mik.il nyerünk, m n mon-

dani nemében
tekinthet rea minden ma . mint a ni

éa mégis kVzan hii Krónikánknak individualitását a •-

adja rm

nem képes elnyomni a

Latin a nyelv, de mktön a teher

el barbár szavakkal, minden izébl kih.t'

nem nyerünk részleteiben m< erncaak



A KRÓNIKÁK

tévedéseket találunk, hanem elferdítéseket is, de mindezért b kárpótlást

nyújt nemzetünk kezdd s fejld míveltségének szeretettel, részvéttel

rajzolt képe.

László a Mint ily szigorúan monarkhikus nemzetnél nem is lehet máskép

:

likában J °
a király, a nemzet feje lép mindenütt eltérbe. Különösen nagy elszeretet

tárgya Sz. László, az igazi magyar ideál, hsiessége, vallásossága, igaz-

ságossága által. Nem állíthatom, hogy a cserhalmi, mogyoródi csaták, a

belgrádi ostrom vagy a kún harcok minden részletükben híven lennének

eladva. De hogy az írónak lelkében élt a nagy királynak idealizált

emléke, és hogy a legegyszerbb vonásokkal képes volt olyannak rajzolni

hsét, milyennek hódoló szelleme felfogta, azt csak az tagadhatja, ki eltt

a bet többet nyom, mint a hibákban is észlelhet, mindent átható és eleve-

nít szellem. Ép oly egyszer s világos képét nyerjük Salamon történetének,

mely szinte kész eposz, I. Bélának, Gézának, II. Istvánnak. E király mellett,

kit önkénye ellentétbe hoz nemzetével, feltnnek már a furak is, mint a

nemzet jogainak védi. Abban a Pázmánban, ki Oroszországban a királynak

kijelenti, hogy ostromolja maga a várat, mert jobbágyai haza mennek,

látom a nemzeti alkotmányosság els szószólóját. Szavai ép oly kemények

és önzk, mint a király tettei, de érezni lehet, hogy mögötte a nemzet áll.

Egész irodalmunkban alig van más m, mely annyira birna hatni a

lélekre, mint ezek az egyszer elbeszélések. Igazi jellemzést csak egyet

találunk, a Kálmánét, az pedig épen nem felel meg az igazságnak és nem

is poétikus. Ez az igazán nagy király valódi Thersitesnek van rajzolva,

sántának, púposnak, selypnek, a mellett ravasznak. Ez elfogultságot a

papoknak iránta való haragjából szokták magyarázni. Sokkal természe-

tesebb azonban az Álmos családjában való ragaszkodásban keresni e

gylölet forrását.

Krónikánk tehát sokkal inkább egyes személyek története, mint bármely

más hasonló munka. De ez is jellemz nemzeti tulajdonság : mintegy a hsök
tiszteletének kifejezése. Ép oly jellemz a helyi és rendi vonatkozásoknak

majdnem teljes hiánya. A király és az ország teljesen egy : mellettök

minden egyéb háttérbe szorul,

krónikája E munkához a XIII. század elején egy új elem járul, a hunok törté-

nete, melyen már a Nibelung-monda hatása is meglátszik. Meglehet, hogy ezt

német átdolgozó kapcsolta hozzá, mert hasonlatai német viszonyokra

vonatkoznak. így p. o. a hunok nyelve annyira hasonlított szerinte a

magyarhoz, mint a szász a thüringiaihoz. A magyar történetre nézve a

XIII. század végéig csak gyér adatokat találunk. Ekkor írt Kézai, ki

tudákos létére a lehet legtudatlanabb, s hogy csak egy példát említsünk.

az V. század elején élt Orosiust a félezredévvel késbbi Nagy Ottó

hivatalos historikusává teszi. Kivonatának csak Kún László története ad

némi önálló értéket. Sokkal teljesebben tartotta fenn a krónikát a budai

minorita klastrom egy hazafias barátja, ki körülbelül a XIV. század elején írt.
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taktikában az elbeszélés mellett nagy szerep jut a rajznak. * K
^J^

Kr*

téazetnek ü A részletezés bámu lénk, mint ha

ma betették volna, a felfogás a lehel tbb es legtermészetesebb,

mint r o midt l kopókkal bét

vezért vaaba öltözött draeres lovagoknak rajzolja b le van

rajzolva, ex ia minorita barát, kinek egy X\

szerint, Makk volt a neve Kézb

kepe tündököl, a mint a keleti es nyugoti nemzetek,

különböztetve - övezik a trónján Qlfi királyt (L 81 '•.;

korának ket egymástól különbö A
kj*jj

nagy érték IcütfS tartotta meg az emieket Az egyik Dubtdci Krónükítwi

maradi meg Ez színezésben, részletezésben, jellemzésben a régi nemzeti

krónikának méltó folytatása i anüleg mii ráry

káplánja, ki fit hadjárataiban kísérte. K m költi becsét mi Mim bizonyítja

inkább, mini az, hogy Arany János kiváló elszeretettel használta. Innét

mentette a S /..'-• ' / ...' (jának tar.

A másik KOkOLLÓI Ja* munkája Lajos király tet: .üuaí j*bc

sokkaJ debb, de az az érdeme, hogy a király egész ural-

kodására kiterjed, s jellemének vallásos, némileg misztikus vet

t. KüküUi János mvet Thurói

munkra Mátyás korának ez a tudós itél éig,

•nemeket. Jól értesült, hí:

mellett a yományokat sem veti n

Különösen nagy szeretettel ír Hunyadi

liánok, a nemzet reményének, királyi) . ;r. .!.

A nen ép annyira megvan Arwnjnmui

de éhben aránylag sokkal nagyobb rési jut n :mk

.•inam alapul.' mivettségnek Régi történetíróink k...*: kétségtelenül

Béla kirah bírt a legterjedelmesebb e| .

már annyira keresztyén, hoj

útfélen .i kiválasztotl nép kánaáni hí

nte mar a i :t a

: Lélek adománya \ mellett isméi i az akkori irodalom

indor mond
etimológiáit és Regino kr.>:i

a biblikus vonások eltérbe lépésébl hogy mve
•i krónikási

\ Gasfa Hmugorornm
mi szabad téri

ténetíróink szerették t l Béla k feltüntetni, nak

hitelességét valamikép támogassák De a kritika

geiket, m»>st mai ah. ikember, ki t III B<

korba helyt ni nem maradt meg; az a könyv, mely.
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bécsi könyvtárban riznek, a XIII. század végén vagy a XIVr

-nek elején

írott másolat.

Tekintettel azon nagy szerepre, melyet nála a kunok játszanak,

tekintettel arra, hogy a honfoglaló magyarokat azon úton hozza be, melyen

a tatárok tényleg bejöttek, tekintettel végre arra, hogy a nála elforduló

hely- és személynevek legtöbbje megvan IV. Béla és Kún László okleve-

leiben, mi inkább azon nézet felé hajlunk, mely t IV. Béla jegyzjének

állítja. Saját korának viszonyait ülteti át az skorba, és a részleteket,

különösen a beszédeket, gyakran a mondákból, különösen a Sándor-mon-

dából vett vonásokkal tölti ki. Magyar volta nem szenved kétséget. Meg-

rzött több régi szót (aldnmas, tulbou) és a személyneveket gyakran raggal

közli (Edimec, Edumernec).

Más nemzetek pontosabb, szebb latinsággal írott történeti emlékekkel

dicsekednek. De nemzetibb és mély történeti igazság mellett költibb len-

dület emléke egy országnak sincs, mint a mint mi bírunk nemzeti

krónikánkban.

II. Ulászló és gyermekei (A Gersei-családnalf adományozott címeren.)
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13. A protestáns kor áttekintése.
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korszak, mely, bár a keletrl, nyugotról fenyeget vész végs erfeszítésre

kényszeríti a nemzetet, mégis fölös számmal terem szellemi harcost, írót,

tudóst, költt is. Ha a bibliai nép a babiloni fogságból visszatérve, egyik

kezében fegyvert, másikban épít szerszámot tartott, a XVI. század magyar-

ját sem képzelhetjük el máskép, mint a ki egyik kezében kardot ragad

török és német ellen, másik kezében tollat forgat lelki üdvének biztosítá-

sára, áhítatának és hazafias érzésének ersítésére, a magyar történeti és

mondai emlékek megrzésére, a szellemi táplálék, a gyönyörködtet olvas-

mány után vágyó nép szükségletének kielégítésére.

A reformáció szellemi mozgalma, mely megváltoztatja hazánknak

vallási, irodalmi, st politikai képét, a futó tz gyorsaságával, az új

eszme ellenállhatlan erejével terjed el Magyarországon. Az új tanítás lángja

elször a határszéleken lobog föl, a szász Királyföldön, a német Szepes-

ségen, mint a mely két vidéknek mívelt és iparz városai anyaorszá-

gukkal sokszoros szellemi és anyagi kapcsolatban állottak. Luther merész

föllépésérl szebeni, lcsei s más német városbeli kereskedk és tanuló

ifjak hozzák hazánkba az els hírt ; a hírt nyomban követik Luthernek

és a többi reformátoroknak iratai. A szélekrl csakhamar tüzet fog az

ország szíve, Buda is, a hol Mária királyné udvari papja, Henkel János

is a reformációhoz hajolt, és a hol 1522-ben Grineans Simon és Wins-

hemins Vitus, egyetemi tanárok, felsbb pártfogással nyíltan kezdték hir-

detni Luther tanításait.

Az új tanok tüzére csak olaj volt az 1525. évi kegyetlen törvény,

mely a hírhedt »lutherani aittem comburantur* szavakat foglalta magá-

ban, és a mely csakugyan máglyára is vitte Luthernek néhány magyar

hívét. Azonban az eddig rejtzköd reformáció támadó arccal, st a hódítás

bevallott szándékával csak a mohácsi vész után lép tol, a mikor elesett a

katholikus fpapság jó része, midn az úgyis mélyen sülyedt magyar

egyház vezetés és összetartás nélkül maradt, midn az egyházi vagyont

királyok és furak egyaránt siettek szétragadozni, midn az ellenkirályok

pártszempontokból nem merték a reformáció híveire hozott szigorú törvé-

nyeket komolyan végrehajtani, és midn a magát mindinkább befészkel

török nemcsak nem gátolta, de szívesen látta a császárral és az egész

Habsburg-házzal ellentétes protestáns vallásnak elhaladását.

Különben a tiszta magvarság körében az új vallás csak akkor ver-

hetett mélyebb gyökeret, midn levetkezte a külföldi színt és megfosztatott

a német hit gylölt nevétl, midn Wittenbergából hazatért lelkes ifjak

és tudós férfiak magyar nyelven és magyar hazafias célzattal kezdték

hirdetni az idegenben támadt, jórészt a román és germán világnézet

ellentétébl fakadt szellemi mozgalom elveit. 1531-ben kezdi meg téríti

mködését Budán az els magyar ajkú reformátor, a »magyar Luther*

névvel kitüntetett Dévai Biró Mátyás, a ki egyik ország szélétl a

másikig, Kassától Sárvárig prédikálta Luther tanait, hogy hosszas hányatás,
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ig, külföldi bujdosás után végül Debrecenben .1 Kálvin I

hirdesse es igy elte végén (1547 > a helvét hitvallásnak alapját megvesse.
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az unitárius elveknek hódol, st az unitárizmus magyar fejének, Dávid

Ferencnek akad néhány oly híve, a kik csupán az ó-testamentomot ismerik

el szentírásnak és így megalkotják a szombatosok szektáját, ezt az eredeti

magyar felekezetet.

A reformáció országos hódításának titkát talán még az is segít

megfejteni, hogy magyar hirdeti mindjárt kezdettl fogva politikai, mond-

hatnám, hazafias színbe vonták, úgy hogy protestáns vallás és magyar

hazafiság csakhamar kapcsolatba jutott. Térítk, vitatkozók, írók és költk

ügy tüntetik föl az üj hitet, mint istennek különös ajándékát, melynek

segítségével a magyar nemzet megtisztulhat korábbi vallási és politikai

bneitl és a mely egyedül szolgálhat ótalmául a pártokra szakadt, a töröktl

végromlásra juttatott magyar hazának ; szóval a XVI. századi magyar a

reformációtól nemcsak lelke üdvösségét várja, de hazája boldogulását is

reményli ; valamint hogy a középkori magyar is nemcsak vallásos áhítattal,

hanem hazafiúi tisztelettel fordult Szz Mária, Szent István és László

alakjaihoz.-

iskolák és .\ magvar irodalmat azonban nem annyira a reformáció hódítása,
ajtó mint a °J J

oditas fegy- m int e hódítás fegyverei érdeklik. Magyar iskolával és magyar sajtóval

küzdött és gyzött az új hit, úgy hogy egyszerre örök dicsségül két

nagy vívmányt ér el, megteremti a magyar könyvirodalmat és nevel hozzá

magyar olvasó közönséget.

A hittérít ugyanis egyúttal iskolaalapító ; nem elégszik meg azzal,

hogy elfogadtatja az új tanokat a községgel, meg is akarja benne gyöke-

reztetni ; épen azért, mieltt más falu vagy város felé venné útját, elbb

a földesurat vagy a föld népét iskolaalapításra és az új hittl áthatott

tanító fogadására bírja. így keletkezik a szepesi és szász városokon kivül

Sárospatakon és Debrecenben, Nagyváradon és Kolozsvárt, Tolnán és Sár-

várt magasabb rend iskola, ha a százával elállott elemi iskolákat nem

is említjük. — A reformátorok azonkívül jórészt könyvnyomtatók is voltak.

Prédikációikat, vitairataikat, vallásos költeményeiket sokan a maguk nyom-

dáján adják ki, mint Heltai Gáspár Kolozsvárt, Huszár Gál M.-Óvárt és

tartózkodása más helyein. Ha pedig saját nyomdát nem szerezhet a prédi-

kátor, a pártfogó fúrral állíttat föl, a milyen volt például a sárvár-újszigeti

Nádasai Tamás jóvoltából.

Az iskola és sajtó nemcsak a katholicizmus ellen szolgált fegy-

verül, hanem midn a reformáció iránya többfelé ágazott, az új hit

követi egymás ellen is fölhasználták. Különben az a szakadás, mely a

protestantizmus bels erejét annyira meggyöngítette és az ellenreformáció

föléledését oly nagy mértékben elsegítette, a magyar irodalomra csak

szerencsének mondható. Az ágostai és helvét hitvallások közötti vetélke-

désnek és kivált a szentháromsághívk és az unitáriusok között folyt

elkeseredett küzdelemnek sokkal több irodalmi terméket, gúny- és vita-

iratot, továbbá vallásos költeményt köszönhetünk, mint általában a
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meg a nagyszámú vita- és gúnyiratok ; az új hit az élszó

erejével hódít és így keletkeznek a magyar prédikációknak tömérdek és

vaskos kötetei. A reformáció beviszi a nemzeti nyelvet az isteni tiszteletbe

és ezért fordítják le hivatott és hívatlan költk több ízben a zsoltárokat,

himnuszokat és szereznek számba is alig vehet sokaságú, templomi hasz-

nálatra szánt énekeket; a reformáció minden hittételét a bibliára építi és

ezért foglalják versbe névtelen és névre alig érdemes énekszerzk a bib-

liának, kivált az ó-testamentomnak szebb részeit; a reformáció, fkép a

kálvinizmus, komorabbá teszi a hívek életfelfogását és ezért támadnak

azok a sajátságos hazafiasan-vallásos magyar költemények, melyeket szer-

zik siralmaknak neveztek.

A vallásos szellem azonban nem foglal el minden lelket és nem
hajt a maga szolgálatába minden irodalmi terméket. A magyar nyelven

folytatott irodalmi munkásság maga után vonja a magyar nyelvtudományi

úttör mveit, a magyar nyelvtan és szótár els zsengéit ; a reformációból

folyó, a nép felvilágosítására irányuló törekvés hozza létre az els magyar

nyelv történelmi, jogi és természetrajzi mveket. Az átalános irodalmi fel-

lendülés még egy régi mfajt, a históriás énekek kivesz mfaját, is fölele-

veníti egy kis idre Tinódiban és társaiban ; egyszersmind új költi termé-

keknek nyit utat két irányban is, midn minden vallásos színtl és tanító

célzattól ment hazai és fkép külföldi mondaforrásokból merített prózai és

verses elbeszéléseket nyújt a magyar olvasó közönségnek gyönyörködte-

tésül, és a midn az egyházi énekek mellett helyet juttat a mköltészetben

a szerelmi lírának, az eddigelé megvetett, a nép közé számzött virág-

énekeknek.
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i. fisnyomtat-

ányol! diszí-
A könyv küls díszét nagyban emelték a szép és tiszta nyomáson

és papiroson kívül a kezdbetk (initiale) és fametszetek. Az iniciálék

befestése és a fametszetek színezése a miniátorok és illuminátorok dolga

volt. Minthogy a festés tetemes összegbe került, a könyvnyomtató az iniciálék

helyét üresen hagyta vagy pedig a szöveg betjénél jóval kisebbel jelölte

meg a befestend bett, hogy a miniátor el ne téveszsze. A tulajdonos azután

ezekhez fordult. Az iniciálékat rendesen vörössel és kékkel festették be.

A miniátorok azonban sokszor a fejezetek elejére díszes polychromba foglalt

arany iniciálékat festettek, a könyv els lapját pedig vörös, kék, zöld és

fehér arabeszkes díszkerettel vagy szalagdíszszel ékesítették. Egy 1476-ki

velencei Plinius-kiadásban, mely az

1882-ki könyvkíállításon is látható

volt, a díszesen festett kezdbetk

híres rómaiak és görögök képeit

foglalják be. A XV. század vége

felé már fametszet, virágos díszí-

tés iniciálék kezdenek divatba

jönni. A fametszetek kifestésé is

utólag, sokszor nagyon késn tör-

tént. Ezt látjuk Thuróczi króniká-

jánál. Vannak példányok, melyekben

a fametszetek ki vannak festve, de

vannak olyanok is, melyekben a

festés hiányzik. Az ily példányok

könyvészeti tekintetben becsesebbek.

Gutenberg találmánya a föl-

találás után mintegy hsz évvel

jutott el hozzánk. Geréb László

budai prépost és alkancellár a mi-

veltség terjesztésének e fontos esz-

iess András közérl hírt vévén, 1472-ben Hess Andrásí Velencébl Budára hívta s

vele állíttatta föl az els hazai nyomdát, megelzve ezzel több külföldi államot,

mint Németalföldet, Angol- és Spanyolországot, st Cseh- és Lengyelországot,

Ausztriát. Nyomdájának két termékét ismerjük. Az egyik, mely év nélkül

jelent meg : Magni Basilii Leonardi aretini in opusculn de Jegendis poeticis

címet visel, s a 15-ik levélen van a kolofonja: Sic finis libelli Basilii est

per A. H. E két bet Hess András nevének kezdbetje. A másik már

vaskosabb munka, s kisívrét 07 levélbl áll ; ez a Chronicon Budense

név alatt ismeretes magyar krónika, mely a magyar történetet a hunok

eredetétl kezdve Mátyás király megkoronáztatásáig tárgyalja. A munka

Geréb Lászlónak van ajánlva s mostanáig tíz példányban ismeretes. A

kolofon szavai szerint : Finita Bnde Anno dni M.CCCC. LXXIII. in

vigília penthecostes : per Andrea Hess. Mint a mellékleteink közt lev

XVI. századi könyvnyomtató mhely.
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gyár nyomtat-
ványok Heyden Sebald : Puerilium colloquiorum formuláé cím munkája ( 1 53 1 .),

melynek egyetlen csonka példánya a Nemzeti Múzeum birtokában van.

Utána következik : Komjáthi Benedek által fordítva Szent Pál levelei, mely

1533-ban Perényi Gábor özvegyének, Frangepán Katalinnak költségén

jelent meg. Nagybecs e

EPISTOL^B
PaVLI LINGVA HVN
ÖAJUCA DONATAE.

AZ ZENTH PAAL
leueley magyar nyelaen.

nyomtatvány már azért is,

mert ez a magyar iroda-

lomnak máig fenmaradt

els nyomtatott emléke.

Mintegy 19 magyar nyom-

tatvány került ki a krakkói

nyomdából, melyek közül

nevezetesebbek : Gálszécsi

Istvánnak töredékben fen-

maradt : Énekes - könyve

( 1 536), Székely István

:

Keresztyénség fundamen-

tumáról való rövid tanú-

sága ( 1 544) ; ugyanannak

Zsoltár-könyve ( 1 548) ; Dé-

vai Mátyás : Orthogra-

phia Ungarica]&. (1549.)

Krakkó mellett még Bécs

említend, hol Singrenius

János nyomdája mködött.

Az jól berendezett nyom-

dájában látott napvilágot

Pesti Gábor több munkája.

Hazánkban, félszáza-

dos szünet után, az els-

nyomda Erdélyben keletke-

zett : ez az 1 529-ben léte-

sített nagyszebeni nyomda,

de a mely rövid élet volt.

Csak a nagyhír Honter

jÁNOsnak sikerit 1535-ben oly nyomdát felállítani szülvárosában, Brassó-

ban, mely huzamosb ideig virágzott. A bázeli egyetemrl hazajvén, az ott

szerzett készletekkel ruházta be nyomdáját, melybl latin, német, sl

munkák is kerültek ki. Nevezetes e nyomda arról is, hogy papirszük-

ségletét magyar papirmalomból fedezte.

De legnevezetesebb, mert legels magyar nyomda, a vasmegyei

Sárvár mellett fekv újszigeti nyomda volt, melyet 1536-ban Xádasdy

Komjáthi Benedek : Szent Pál leveleinek címlapja. (1533.)



ZAOOR

KZ ROMA VAROSA BÉLIEK'
nck yTth rcnth Pal Leur Inrk ívtvydeil

ualo M.tgyarfag acs értelme.

YNih <cntfi

Hnonymu*
naongya Ifi

\nh.i a; pnu
Icmonnak nh
', .i(lf|v*/#

Ap.iltjlrli hy*
W4((j(uth Sjulnjk TTÍTíl ni va \

vneteken ncvul mynth egy (fcadalma* nyr

.

rdrgert) magának tuhydonytotta i le^'tfi

knm P-mius broconTukul kyth
í> ChrilhilruK nwgh nvath nwKfppi
u.iiiuk j<, apoftokSaiak iaraíbkrol yith ka
nyernek ryjen bartnadyk rrjeben, ffmfg*
len ncmdytkedi yi kyk ajtfa rnoogyak ho*

(ágban mondatot Saulnál
^> megji rejra írordulai 4 tan m 1

v.il tojtam lenni. De aj Origrnra d
bak mondafii eavdekedefc brthcyk abrak
fcs moluutusbnA. Mykeppcn aj c^r*

I'. wennrk

állított it-l, s annak v

in az újszigeti iskola tanítója volt, majd u
ik ket terméke maradt tan, mindkett' Sylv<

K'>t betkkel ven áálékkal d

mda, talán .1 törökök pu
•

tenhét év eleit,

ügy
ni<ist ia Kr.ikk'i lattá ti

látványokkal.

taon háran nav

:. mi'

ínyom

dijuk . ÍOelafl

helyen Ha

wittenl ••mini.

kora

relt nyomdát állított M,

melynek szép bet

N

ihctlcn

üult a nyom

dától, s l.

tulnjdi

ben bekövetk

Iáig, l
';..

1 bírta Nj

munka

került ki. Mint ebbek említi Martin

Rítus hang-

jegyekkel, a H

I

K.>m)»lhi •<!> ni Vj.\



A KÖNYVNYOMTATÁS KEZDETE MAGYARORSZÁGON

Ci debreceni
nyomda

Vándoi
nyomdali

Magyarországnak legnevezetesebb nyomdája a debreceni volt, melyet a

kassai fogságából Debrecenbe menekült pap, Huszár Gál 1561-ben alapított:

Melius Péter debreceni prédikátornak három munkáját adta ki. Huszár

Gál innen Komjátiba ment, hol mint lelkésznek saját nyomdája volt ; 1 574

körül kiadta Énekes-könyvéi. A debreceni nyomdászok közül mint tevé-

kenyeket kell kiemelnünk : Torok Mihályt, kinek nyomdájából került ki a

nemrég feltalált Szegedi Gergely Énekes-könyve ( 1 569.) utána következett

Komlós András, a lengyel nemes származásü Hoffhalter Rafael, eredeti

néven Skrzetuski. — E század nyomdái közül még a bártfai érdemel

említést, melyet Gutgesell Dávid 1578-ban állított föl, s melyben a század

végéig több magyar, latin és német munka jelent meg.

Az itt felsorolt

3iai> íagodifiwterTi tegyen yö ncwen

*

fambór fagyának hyw fyatwl.Ielus

tVe^agyíagodot mindé o»«edelemtw1 meg

ttrpzx. egJuífig^el eesbíkcfígwel meg hor:

2öh í|azgal1oft ja. ed dcvcycoíiginck eel

::

'£ry*difyfe tt*' anywfr egyháznak y>
•^lííyfe.fek^el Jccöhfe galsecyfchcw

fában zcntliAnibrö^; n?pyan *Z
m'v'cwdwecrzytecwrtihk Iefas

ClirjlKífnálc zeMettímekw/

tana ezercófziz haímínc

huc tztendeoben.

nyomdákon ki\'ül volt

hazánkban több vándor-

nyomda. A nyomdák

ugyanis a reformáció

szolgálatában állottak.

E körülmény fölkeltette

az állam és a kath

egyház figyelmet ; s

mindenképen nehézséget

s akadályokat gördítet-

tek azok felállítása elé

;

st üldözték is. Nem
csoda tehát, hogy nem

volt állandó maradásuk.

Yándorbottal kezökben

jártak városról városra,

s a hol némi nyugal-

mat találtak,letelepedtek.

pártfogókat kerestek, hogy hozzáfoghassanak numkájok szedéséhez, nyo-

másához, st még eladásához is. Vásárok alkalmával kiterítik ponyvájukat

s kínálják mindenkinek. Majd ismét más helyre mennek s ismét újra kezdik,

úgy mint már elbb tették. Csak a lelkesedésnek s buzgó szilárd akaratnak

lehetett tulajdonítani, hogy ily körülmények között e korban a nyomdászok

egyáltalában annyit is tudnak felmutatni, mint a mennyit tényleg tettek.

Ily vándor-nyomdász volt egy ideig a már említett Huszár Gál ref.

prédikátor, ki 1560 eltt Magyar-Ovárt, Komjátiban, végre Pápán dolgo-

zott. Ilyen volt Hoffhalter Rafael s fia Rudolf, kiknek Váradon, Gyula

fehérvárt, a muraközi Nedeliczen, Alsó-Lendván, ismét Váradon, rövid

ideig Debrecenben volt nyomdájok. Vándor-nyomdája volt az e század

egyik legtermékenyebb írójának Bornemissza Péter ev. superintendensnek,

ki nagyterjedelm munkáit Semtén, Detrekn, Rárbokon 1574-tl 1582-ig

<3*
Gálszécsi István Énekes-könyvének kolofonja. (1536.)



A K' '.'.

tta ki M ••
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15. Vallásos irodalom.

Bibliafordítók.

reformáció mozgalmai ÉS küzdklmei rányomják bélyegüket a XVI.

század egész irodalmára ; vallásos, fkép protestáns szellem

uralkodik az irodalom legnagyobb részén.

A vallás szükségletére szánt termékek között els helyet

foglalnak el a magyar bibliafordítások. A reformációt bátran mondhatjuk a

biblia renaissanceának és valóban a magyar hitújításnak is érdeme marad,

hogy ekkor jut a magyar nép kezébe a teljes biblia, az emberiség

míveldésének, erkölcsi fejldésének e leggazdagabb kincsesbányája. A
reformáció a biblia tekintélyére építvén összes hitelveit és egész szervezetét,

hazánkban is els kötelességének tartotta a bibliának mennél szélesebb

körben és mennél közvetlenebbül való ismertetését; siettek tehát az els

reformátorok — s példájukat követte majdnem minden tollforgató prédi-

kátor — hogy az ó- és újszövetséget, legalább fbb részeiben, versben és

prózában átültessék a magyar nyelvbe. E helyütt csak a prózai fordításokat

soroljuk el.

Elbb azonban ki kell jelentenünk, hogy a XVI. század bibliafordításai

között nincs katholikus szin, még olyan sem, mely katholikus Írótól

származott volna. A XVI. század két legrégibb bibliafordítóját, névszerint

Komjáthi Benedeket és Pesti Mizsér Gábort tévedés volt az ó-egyház

híveihez sorozni és még nagyobb tévedés fordításaikban katholikus egyházi

munkákat látni. Mindketten a reformáció követi és ha nem tagadták is

meg nyíltan a pápát és nem esküdtek is föl az ágostai hitvallásra, mind-

ketten a protestantizmus szellemében dolgoztak és a katholikus egyház

ellenére adták ki az új szövetség egyes részeit.

E szerint a református magyar bibliafordítók sorát Komjáthi Benedek

nyitja meg, ki az újszövetség egyik legnehezebb részét Epistolae Pauli

lingua hungarica donatae — Az zenth Paal leueley magyar nyelueu

1532-ben fordította Nyalábvárában, Herényi Gáborné, Frangepán Katalin

udvarában és Krakkóban adta ki 1533-ban úrnje, Perényiné költségén.

Munkája a Vulgata után készült, de a protestáns fölfogás nyilván kitnik
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VALLÁSOS IRODALOM

Élte legboldogabb és legmunkásabb éveit Sárvár-Újszigeten töltötte az

hires maecénása, Nádasdy Tamás udvarában ; itt írta 1 539-ben az els

AJ? HAGAH tflPNEK KI EZT
OLYASSÁ

ÖKití 3* fii t9birf imj t>ig» meg otfo fiai.
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\. els magyar nyelven in disztichonok. (Sylvester Új testamentumának bevezetése.)

magyar nyelvtant (Grámatica Hvngaro-Latina in usum puerorü reccs

seripia), itt fordította le 1541-ben az egész újszövetséget. Humanista

voltát mi sem bizonyítja inkább, mint hogy írói és tanítói mködésében, a
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pártfogójától bizt'iMt.itt gondtalan helyzetében Bem hagyta nyugton a

tudományezomj, hanem arra bírta, hogy mar meglett Icrliknraban, !

qmt: Sutot?, íráTa forint, nj
fiaffö^o lún.*tr fóuffiPalaúfff/Nr^truiriaXírtcif.^"11'^^
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ivester János MelanChthonnak tanításában találhatott megersítést. Humanista felfogása

magyarázza meg, hogy Wittenbergából hazatérte után sem maradt sokáig

az elszigetelt, félrees Sárvárt, hanem Bécsbe, az egyetemre, a humanistáknak

egyik székhelyérc vágyott. Körülbelül tíz évet (1544—54) tölthetett a bécsi

egyetemen, .mint -a' héber nyelv tanára, de e közben is sok hányatás és

szenvedés volt osztályrésze. Halála, mely ötvenedik éve körül érte utol,

épen oly kevéssé Határozható meg id szerint, mint születése.

Sylvester az els, a ki a bibliát, az eredetibl fordítja, az üj szövetséget

t. i. görög nyelvbl, de tekintettel volt a latin fordításokra, a Vulgátán

kivül fkép az Erasmus magyarázataira. Mve nemcsak a tudós mellett

tesz jó tanúságot, hanem azt is bizonyítja, hogy Sylvester a magyar nyelv-

nek tudatos ismerje. Ez a virágénekekre vonatkozó megjegyzésén kivül

abból is kitnik, hogy vette legelször észre a magyar nyelvnek a klasz-

szikus verselésre alkalmas voltát, midn Az magyar népnek írott el-

szavát, valamint az újszövetség egyes részeinek tartalmát disztichonokba

foglalta. Nyelve különben ersen dialektusi szín, még pedig a közép-tiszai

nyelvjárás színét viseli magán. A fordításon protestáns szellem vonul végig,

a ,mint azt Révész Imre kimutatta, kinek bizonyítékai ráillenek Komjáthi

Benedekre és Pesti Mizsér Gáborra is.

zókciy István Szintén az eredeti zsidó és görög nyelvbl készült három kisebb

rend rész-fordítás, u. m. a zsoltárok könyve, melyet Bencédi Székely István,

a történetíró, adott ki Krakkóban 1548-ban és a mely — úgy látszik -

az énekgyjteményekben foglalt prózai zsoltároknak szolgált szövegéül a

verses átdolgozás létrejöttéig; továbbá Sámuel és a királyok két könyve,

valamint Jób könyve, melyeket a vitázásairól és a kálvinista egyház szer-

vezésérl híres Melius Ihász Péter fordított le Debrecenben 1565-ben,

nagy tudományú apparátussal ellátva, bséges tárgyi * magyarázattal és

a kor viszonyaira, a felekezeti küzdelmekre vonatkozóJ érdekes megjegy-

zésekkél ; végül Félegyházi Tamás debreceni prédikátornak 1 586-ban meg-

jelent Vy Testamentoma aimagi frigie, mely az elbbiekkel együtt csak

egy-egy kiadást ért és így kevéssé terjedhetett el.

Seltai Gáspár A teljes magyar bibliát is a XVI. századnak köszönhetjük. E nagy,

egy egész életet betölt, munkára Heltai Gáspár vállalkozott elször,

a kit több más idegen nemzetiségvel együtt a reformáció tett szászból

magyarrá, még pedig a kornak legtermékenyebb legsokoldalúbb magyar

írójává és a ki kolozsvári s más protestáns tudósok segítségével kevés

híján az egész ó- és Újszövetséget lefordította magyarra az 1551— '

terjed években. Heltai, ki már érett ifjú korában kezdte tanulni a magyar

nyelvet, bámulatosan gazdag szókincsre és meglepen folyékony eladásra

tett szert. Az alanyi és tárgyas ragozás elvétése (a vonatkozó névmási

tárgy után is rendszerint tárgyasán ragozza az igét. pl. melyeket egy lapis

szeles tániérra feladá) és egy-egy germanizmus (az Énekeli éneket a német

das hohe Lied mintájára Sálamon legfeljebb való énekének nevezi) kés
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Károli élete és nagy munkájának elállása még a homályosabb iro-

dalmi kérdésekhez tartozik. Gönci Károli Gáspárnak szokták nevezni,

de a gönci predikátum nem illeti meg, mivel minden valószínség szerint

jobbágyfiúnak született a Károlyi grófok si fészkében, Nagy-Károlyban.

A Károli nevet is kérdés, vájjon nem szülvárosáról vette-e, mert több jel

arra mutat, hogy eredeti család-nevén Radicsnak hívták ; születése évét

szintén csak hozzávetleg tehetjük 1 520-ra. Annyi bizonyos, hogy 1 555—6-ban

kint járt Wittenbergában, hol nemcsak az új hitben ersödik meg, hanem

fkép tudományt gyjt nagy munkájához. Hazatérte után alig néhány

évvel 1561-ben már Göncön találjuk, mint lelkipásztort, a hol több mint

három évtizedig viselte nyájának gondját, szervezte különböz zsinatokon a

fels-magyarországi kálvinista egyházakat, védelmezte többrendbeli vitákon

az unitárius iránytól fenyegeten ostromolt felekezetét, munkás élete utolsó

éveit pedig a- teljes magyar biblia létrehozására és kinyomatására szentelte,

hogy századokra szóló mvének befejezte után két évvel, 1592-ben meg-

nyugodhassak az Úrban ez istenes vén ember.

Károli csak részben dolgozott az eredeti után; bár értett héberül is v

görögül is, mindazáltal leginkább latin fordításokra támaszkodott, így a

Vulgáta mellett fkép Tremellius fordítására. A nagy munkában több dol-

gozótársat vett maga mellé, a kik közül csak Pelei János gönci tanító

neve ismeretes elttünk. Természetes, hogy a különböz részek stílusa, épen

úgy mint a Heltai bibliájában, nem egyöntet, a nyelv pedig majdnem

feltn dialektusi különbségeket tntet föl, a mint azt a bibliának legújabb

nyelvészeti vizsgálata nyilvánvalóvá tette. Kár, hogy e filológiai kutatás

nem terjedt ki Karolinák az elz bibliafordítókhoz, kivált Heltaihoz való

viszonyára, mert nekünk úgy tetszik, hogy Károli igen sokat épített reájok.

A teljes magyar biblia 1590-ben, Vizsolyban, egy kis faluban jelent

meg több protestáns fúr áldozatával, a kik, igaz puritán felfogás szerint,

nevöket sem akarták megemlíttetni az elszóban, de a kik között joggal

sejthetjük a Dobók, a Báthoriak és a Rákócziak egy-egy tagját. A nyom-

tatás helyérl az els teljes magyar bibliát vizsolyi bibliának nevezi az iro-

dalomtörténet. Azóta e fordítás, mint teljes biblia, ötvennél, egyes részeiben

pedig nyolcvannál is több kiadást ért hazánk és a külföld legkülönbözbb

helyein, miközben a protestáns tudósok, kivált Szenei Molnár Albert, Tót-

falusi Kiss Miklós és többen folyton pótolgatták hiányait és javítgatták

hibáit, de a gyökeres javítás még mindig a mi korunkra néz. De bár-

mennyire elavult is, a magyar míveldésre, a magyar nép- és irodalmi

nyelv fejldésére gyakorolt hatása sohasem évi el.
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Prédikátorok.

a koraiak egész életét átható vallásos felfogás hozta mag

hittani elveket, il folyton
•

hogy Szandrán diáihoz fzhet' erkökej cs nemzeti e

szüntelen fejtagatflc; íkv Jónak létre fölös számmal az ágendák, Ida

nagyobb káték, i^y .illának e!0 moralizáló nónoM müvek, kivált
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dót s ekkor, 1572-ben lefordítja Taxim Muk
katekrd inisius után kéazít Vaiíühblyi Gnan.1
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legszembetnbb különbségül állítják oda, hogy ok tanítják, magyarázzák,

hirdetik, prédikálják a szentírást, a mint azt Szent Pál a rómaiakhoz írt

levelében követeli tlük (cap. I.) ; ellenben az ó-egyház szolgáit épen a

prédikáció elhanyagolásáért nem gyzik elég szidalommal illetni, elmondván

ket Meliusszal néma ebeknek, szakmányos birbitelöknek stb. (Melius:

Magiar Praedikatioc.) Hihetetlen számmal teremnek a prédikációk e

korban és ijeszt terjedelm gyjtemények állanak el bellök : csak az

egy Bornemiszának prédikációi több ezer lapot, sokszor srn nyomtatott

lapot foglalnak el. A jelesebb protestáns lelkipásztorok nemcsak saját nyá-

juknak, nemcsak éltökben kivannak szolgálni, hanem a gyülekezetökben, a

szószékrl hangoztatott beszédeket elterjesztik sajtó utján is, ha csak

módjukban áll. Fejedelmek, furak, nemes asszonyok járulnak hozzá e

testes kötetek költséges kiadásához : Meliusnak Mágócsy és Enyingi Török,

Károli Péternek a Báthoriak és Telegdiek, Dávid Ferencnek János Zsig-

mond erdélyi fejedelem, Kulcsár Györgynek az alsó-lindvai Bánfiak,

és a Zrínyiek, Bornemiszának a Balassiak, a Bebekek, a Sulyokok,

Beythének a Nádasdyak, a Batthyányak voltak pártfogói, míg a katholikus

Telegdi Miklós prédikációi részben Miksa király anyagi támogatásával

jelentek meg.

Nemcsak pártfogóik, olvasóik is leginkább ez elkel körökbl kerül-

nek ki ; a szerzk ajánlólevelei bizonyítják, hogy a kornak magasabb

míveltség asszonyai forgatják legszorgalmasabban és legáhitatosabban a

a prédikáció-gyjteményeknek véget alig ér lapjait, a vártermek félhomá-

lyában, addig, míg a férj a vártól messze a török ellen harcol vagy talán

a vár alatt zsákmányra les. Nem mondhatjuk pedig, hogy a prédikációk

különösebben a nkhöz szólottak volna akár tartalmukkal, akár eladá-

sukkal. A prédikáció ez idben els sorban a szentírás magyarázata, és

épen ezért fektetnek rá oly nagy slyt a lelkipásztorok. A reformáció kezébe

adta a híveknek a bibliát, a fülökbe hangoztatta a szentírást, törekednie

kellett tehát arra is, hogy a mit hívei hallanak és olvasnak, megértsék, értsék

pedig az j hit szellemében.

Ezért van, hogy pl. Melius egy kötet prédikációban végig magya-

rázza Szent Pálnak a Rómabeliekhez írt levelét, melynek fejtegetésében

legtöbbet buzgólkodnak a protestáns lelkészek ; egy másik kötetben a

Colossabelieknek írt levelét ; gy szintén egész kötetet tesz Az Szent

Jánosnac tölt ielenesnek igaz es iras szerint való magj'arazasa predi-

katioc szerint ( 1 568.).

Bornemisza Péter pedig, a kibl csak gy omlott a prédikáció árja,

az összes evangéliumokat végig magyarázza, a melyeket esztendn at va-

sárnaponként szoktak olvasni ; termékenységével, a beszédbl kifogyhatat-

lanságával mindenesetre magának biztosította az els helyet a prédikáto-

rok között, mert csak 1573 és 1579 között megjelent tle: Els, Masic,

Harmadic, Negyedic, Oetoedic es utolsó része Az Evangeliomokból es
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VALLÁSOS IRODALOM

Termékenységre nézve majdnem vetekedik vele fiatalabb kortársa és a

Dunántúl szuperintendens-társa, Beythe István a ki 1 584-ben négy kötetben

adta ki az Eztend által való Vasárnapi Evangeliomok és Epistoldkat, úgy
szintén aF Innep Napocra való Evangeliomok es Epistolak magyarazatyx.

s A katholikus szent beszéd is egy nyomon jár a protestáns prédiká-

cióval, mint azt Telf.gdi Miklós pécsi püspök mvei bizonyítják, a ki el-

ször vette föl a küzdelmet az új hit bajnokaival a szószéken, a ki elször

hárította el magáról és paptársairól a »néma ebek« szidalmat, de a ki mind-

járt utol is éri versenytársait, st beszédeinek világosságával, stílusának

tömörségével le is gyzi nemcsak személyes ellenfelét, Bornemisza Pétert,

hanem a XVI. század összes prédikátorait, úgy hogy a korszak legkiválóbb

szónokát, Pázmánynak méltó úttörjét benne kell látnunk. Az prédikációi

is az evangéliumot fejtegetik, tulajdonképen nem egyebek, mint a Borne-

misza beszédeinek ellenmásai. Három év alatt három nagy kötetet adott

ki Bornemiszával körülbelül egy idben 1577— 80-ig, u. m. Az Enangelio-

moknac, mellyeket Vasárnapokon, es egyéb Iunepeken esztend által az

Anyaszentegyházba olvasni es prédikálni szoktanac, magyarazattyanac

Els, Második és Harmadic Részét.

E prédikációk, mint szentirás-magyarázat, épen nem különböznek a

középkori skolasztikusok vagy az ókori talmudisták fejtegetéseitl. Magasztos

dolgok és kicsinyességek, bámulatos elmééi és bosszantó szrszálhaso-

gatás, tudományos szófejtés és gyermekes szójáték, nemes érzések és durva

szidalmak, a stílusnak szónoki ereje és alacsony kofálkodás csak úgy

összevegyülnek mveikben, mint skolasztikus és talmudista eldjeikében.

A legtudósabb köztük Melius, de egyúttal a legindulatosabb is. Mikor leg-

javában hirdeti az igét, mikor a legfenségesebb hitelvet magyarázza, egyszerre

csak szitkozódásba tör ki vagy a katholikusok vagy az unitáriusok ellen.

A prédikálás magasztos kötelességérl beszél egy helyt, de hirtelen

szidalomra fordul ajka mondván: "Hát ti bóndó, here papoc, baratoc,

borcziszarok, néma ebec mit heuertek az kalastromban, mit orditoztoc

farkas módra hettertec mint egy artániok az agyban«. (Melius. Postalli.

3-dik prédikáció.) A veszekedéshez Bornemisza és Telegdi is értenek,

míg Beythe mindnyájoknál szelídebb; bbeszédben, a szók, a kifejezések

halmozásában alig enged egyik is a másiknak. A nyers népiességen kívül

épen ez áradozó bbeszédség a legjellemzbb vonásuk, a mibe a még

különben töredékes, átmenet nélkül ugrándozó stílusú Melius is gyakran

beleesik, a mint azt a következ példa is bizonyítja, midn a Szent János

Jelenéseiben látott fának magyarázza gyökerét, derekát, gyümölcsét és

levelét: » Lenele imaz a fanac az hiuekbe való zöldell foganatossága, az

hiítekbe fódózesse, ruházassa, es valaztasa, megyvyetasa, szentelése: es

igazetasa, szabadetasa, gyogyetasa, feltamaztasa a bimbói, Chiis/its

wszaginac reanc arradasa, a szenth Lelec szentelése, Betakarasa, elfödó-

zese rutsaginknac oruossag a kegiomaras ellen, a buti es halai ellen*.
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Polemikusuk

< >iy élénk vállára Irodalom, aáai XVI isázad mutat S

i mvek nélkül. A rafonnádÓUÜI BNg épen éttetf eleme

.1 vitázás, mely szellemi atyaitól, Luthertól es Kalvi:.

ségOJ Tudjuk, hogy ka reformátor bármikor c> bárból

ellennezetüekkel ; tikijuk, bogy Luthert tökep vitai ive

dérye ragadta mind tovább tovább, míg .. melyet efe léptével

megtett, áthidalhatatlan rré nem ntt ko/.te él a pá|

A viui eme a magyar reformáció hívein is ei
MC-:.cJcíi

él uj hu papja a templomban, de vitát folytat föüri

vend* i. polgárok a céhekben, katonák táborban I

hitet OStromO^ák, hol komor/, hol gúnyol vitával; ku/.d.. felekezetek ki

ran elkerül, néha nap 'kit; tartó vitát lázas érdekldéssel hallgatja a

jámbor, együgy nép, de nem restell a közönségben oü
• még lejedelem is Az uj hit papja pe

vitával kel l-s vitával teks/ik. Vitázik, mikor imádságát énekbe fog

mikor a biblia ej -ersektv rendeli; vitázik, mikor a Credót fejtegeti

éa nákOl a Iiantlráat fordítja, Vitázik, mikor ethikaj kérdésekrl elmélkedik

s mikor a Bssntfrásl m prédikál

Vitat) ihk el tehál '\lalmon. enekk

. bibliai elbeszéléseken; a moraliz • de

kid még nem elégíti ki sem a papokat, sem a ki mert ezen

felQl külön vitázó iratok keletkeznek igen n iái-

mat i msok indítják meg, támadjak a katholikus vallás dogm
t, gúnyolják szertartásait, szidaln

itboHkuSOk évtizedeken at neman tünk a fejökre hul

id második félében merik &zóval és

met fölvenni a.-, elhatalmasodott elleniéi

midn agy latinul bl munkácskában ke-

ilen m, melyet a katholikus tel nelkul nem
mert franciskán lett

•i latinul E vitairatok nban egyik

Mélyebb n;

melyben « Hohai b

lti.m dt Antíckrisi ..•

Antikrisztuson l -unt a ki min

eménynyel megi mtoti

ellem vitairatok

drámai dialógus - [lalt munkai, melyekké '.:unk
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Azonban a katholikus és református felekezetek közti harc a század

dereka felé nem élénk, mert az ó-egyház hívei feltétlenül megadják ma-

gukat, hogy majd utolsó negyedében annál nagyobb ervel viszonoz-

hassák a támadásokat. Elevenebb képet mutat a reformátusoknak egymás

között folyó küzdelme, ámbár e harctéren sem a lutheránusok és kálvi-

nisták versengése, hanem az unitáriusoknak a többi protestánsuk ellen in-

tézett szerfölött heves és veszedelmes ostroma köti le teljes figyelmünket.

S méltán, mert e színhelyen találkozunk a korszaknak legjellemzbb két

alakjával a két legersebb vitázval, Melius Péter és Dávid Ferenc hatal-

mas egyéniségeivel.

Melius Ihász Péter, a kit a magyar Kálvin név csak oly joggal

megillet, mint Dévait a magyar Luther kitüntetés, a somogymegyei Horhi

faluból került a reformátusoknak akkor is legnagyobb eklézsiájába. Debre-

cenbe, alig huszonöt éves korában, 1559-ben, hogy a protestantizmus e

szellemi várából elbb megótalmazza az üj hitet az egri püspök támadása

ellen, hogy majd onnan szervezze a lutheránusoktól elváló kálvinista egy-

házat és hogy végül diadalmasan megküzdje az unitárizmus részérl fenyeget

élet-halálharcot. Mikor 1558-ban haza jött Wittenbergából, a hol gazdag

theologiai ismereteit, görög és héber nyelvbeli jártasságát szerezte, maga is

Luthernek volt híve, de csakhamar Kálvin felfogását tette magáévá, hogy e

meggyzdéséhez mesterétl örökölt vas következetességgel, közmondásossá

vált magyar kálvinista nyakassággal ragaszkodjék mind haláláig. Szívós

tettereje, vakmer bátorsága, puritán jelleme is Kálvinra emlékeztetnek, de

nem kevésbbé a más nézetüek ellen táplált féktelen gylölete, kérlelhetetlen

szigorúsága, mindent letiporni vágyó zsarnoki akarata is, a mely utóbbi

tulajdonságai vonták fejére ellenfelei részérl a » Péter pápa* gúnynevet.

A katholikus egyházon, melynek hívei a tiszántúli, átalában a tiszai

vidékekrl majdnem teljesen kipusztultak, könny volt diadalmaskodnia; a

Luther követivel a Kálvin kátéját elfogadtatni aránylag szintén nem került

nagyobb fáradságába, annál kevésbbé, mert e küzdelemben körülbelül 1565-ig

Dávid Ferenc is hséges fegyvertársa volt, a kivel együtt küzdöttek a

magyarországi és erdélyi ágostaiak ellen: teljes szellemi erejét csak akkor

kellett harcba vinnie, midn a rohanó árként terjed unitárizmus ostromát

volt hivatva feltartóztatni.

A szentháromság-tagadás magyar földön talán épen Debrecenben ütötte

föl legelször a fejét. Arany Tamásnak hívták a vakmert, a ki magának

Meliusnak hívei között kezdte 1561-ben e felfogást hirdetni, de Melius és

társai oly nagy ervel rontottak a magában álló újítóra, hogy Arany négy

napi templomi \'ita után a gyülekezet és a városi tanács színe eltt vissza-

vonta tanait és bnbánó fogadalmat tett a szentháromságnak azután vak)

tiszteletére. Hogy az Arany Tamás újításaiban nem csekély veszély rejlett,

azt Melius önkénytelenül is elárulja, midn Arany leverésére mindig büszkén

hivatkozik és midn az egész vitának lefolyását külön könyvben is közzétette
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Az nagyízo
-

I Arán Torna hamis es eretnec icvdgesinec stb. mégka

címmel, 1562-ben. Még nagyobb bujt támasztott Egri Lukács, dbb
majd ungvári pap, kit Kamii Gáspár egymaga nem tudott elhallgattatni

es a ki ellen Melitisnak is föl kellett lépnie '- -halálharc

cs-ik akk<n következett be, midn 1565-ben Dávid Ferenc rendíti meg

hatalma^ ere

Dávid Fkrkkc kétség-

telenül egyik legérdekesebb

alakja a \\ I ..i/aun.ik, mert

egy maga megtestesíti a n>

dalmat.a vallásos fejl6d<

fokait, melyeket

Luther, Kálvin, a* anabap

Hstdk, Ssrvstus, Socinus stb

külön-külön tüntetnek t"l

nagyar

hitújítás törtenetének hu kepe.

mi Fejldése az ige

nyugtalan emberi elmet

nelv ha a hagyo-

mányi l elveszítette,

kutat djabb

ujabb nyugvópontok

után. I ).i\-ui Ferenc is, a mint

a kathoHkU! ámula-

: épületébl

kövecskét kim.

nem pihent meg, míj

tatanas epületet tettl alap

;ét nem rombolta, nem

a düle-

is a

romok ala ne temessék.

I >a\ ld Ferenc, kit. vala-

mint pa|

Heltait, tett

ból magyarrá, 1510 éa thetett Kolozsvárt

mesterembertl, mert is ellentelei vargának csúfolták. Külföldi egyetem

katholikus plébános lett. pcn luthe-

ránussá es kolozsvári pappá less; ax erdélyi áj ipcr-

intendensökké választják, a miért megvédte k
caro ellen; seben Kálvinhoz cs

MBATI TANVLO M
ac giermcJcekncr , Tclcgdy Myklos-

Mcílcr, lltcnbcn walo be-

kcfsegbet kiwan

Vdgyatoc ferelmcs fiaim
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meegli cn thyiielcrec.azen Ke-

piclmcs Vramnac, Olab Mikloíittc

Eftergami Erfckncc, &c. parancho.,

Iattyabol tarcto mcllcrcrcc Icwcc

mely nagy forgalnutoflaggal 'gyf-

kefrem mindenkoron azon .hogy

nanchakranulíágtokban, hanem i

kcref'tycn hitnec vallafabanis vezc-

-cteclcnnec Anrakokaert gyakor-

tatoirjggaJ mtctteJcc, hogy meg!: ol-

talma

\: kcic»it\cn»cgnec f.in J»mcntomirol

munkájának >
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és maga után vonja a magyar nyelv protestánsokat, a kik ekkor örökre

elválnak a szász lutheránusoktól és a kik követik t, mint püspököket az

unitárizmusra is, midn 1565 körül megtagadja a szentháromságot és hadat

üzen a lutheránusoknak és kálvinistáknak egyaránt.

Melius rögtön észreveszi a fenyeget veszélyt, egyik hitvitát a másik

után tartja Dávidékkal, melyek közül a gyulafejérvári második (1568) és a

, nagyváradi (1569) a legnevezetesebb. Mindkettt végig hallgatja János

Zsigmond egész udvarnépével, mindkettben részt vesz a kálvinistáknak és

és unitáriusoknak egész szellemi gárdája. A viták lefolyását latin és magyar

mvekben ismerteti mindkét fél, de azonkívül is lázas munkásságot indítanak

meg egymás cáfolására, kivált Melius és Dávid.

harcok E küzdelem folyamán adja ki Melius 1567-ben A Debreczenbe észve

gyblt keresztien praedikatoroknac, igaz és szent irás szerint való vallá-

soc&t, írja 1570. Az egéz szent irasbol való igaz tudománt és nagyszámú

latin vitairatait. Dávid Ferenc munkássága még bámulatosabb, az annyi

szellemi és testi ert emészt disputákon felül ráér évenkint két-három,

részint latin, részint magyar nyelv vitázómvet nyomatni, mely utóbbiak

közül nevezetesebbek : Róvid Magyarázat miképpen az Antichristus az

igaz Istenrl való tvdománt meg homalositotta (1567.) és Az Szent

Irasnac Fvndameutomabol vótt Magyarázat az Jézus Christusrol. (1568.)

Az irodalmi harcba beállanak küzdkül mindazok, a kik a disputákon

résztvettek, kálvinista részrl Czeglédi György és Károlyi Péter, az uni-

táriusok közzül Heltai, Basilius István és Császmai István. E vitairatok

közül legérdekesebb a Debreceni disputa vagy Válaszuti komédia néven

ismeretes. Sztárai drámáira emlékeztet, párbeszédbe foglalt gúnyirat, melyrl

a drámai mvek között lesz bvebben szó.

1572-tl kezdve csillapúi a küzdelem heve, mert a kálvinista fél

elveszti ez évben vezérét, a férfi kora delén elhaló Meliust, a kinek sírhe-

lyét elfeledték ugyan a debreceniek, de a ki a maga szellemi képét rányomta

az egész kálvinista egyházra, kivált a debreceni eklézsiára, melyet tett

»kálvinista Rómá*-v&. De az unitárizmust sem kisebb csapás érte, mert

ugyanazon esztendben halt el az ifjú János Zsigmond fejedelem, Dávid

és az unitáriusok fpártfogója, az els és utolsó unitárius uralkodó. Dávid

Ferenc ellen ekkor júlt ervel támadnak föl régi ellenségei, legjobb barátai

is ellene fordulnak és midn Krisztus istenségét is megtagadja a már sz,

de mind merészebb reformátor, Déva várába záratja a fejedelmi parancs;

ott is ér véget nyugtalan, tettekben gazdag, a magyar vallási és szellemi

életben örök emléket hagyott élete 1579-ben. — Erdélyben végkép elnémul

az unitáriusok vitája, csak a magyar alföldön és a Dunántúl vínak a pro-

testánsokkal hol hevesebb, hol szelídebb küzdelmeket, melyek közül a török

basa eltt folyt budai és a szintén török engedélyivel tartott pécsi dispu-

tádét említhetjük (1588): ez utóbbinak tartalma egy a Debreceni dispu-

tához* hasonló kézirati drámai dialógusban maradt reánk.
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,\ Dunánti ez idtájban a lutheránuaok ía kálvinisták

lángra lobbant az eOentét tüze, hc.|i>tt a kát felekezet

Magyarországon Ion át nemcsak K-kcben, hanem egyazon

l Vfezatéac alatt élt egymás mellett H:t

lityiig Mintandenaek alatt l .">'.» l-ben nzonban

colloquiumnák nevezett hitvita elszakította egymástól a testver ftilnhriniUÉrjt,

.ikk'^r, midi megújult katholikus egyház fenyef

latnad . esitésere intette Sket

\ tridenti csinál által újjászervezett 6a a jezsuitáktól lelkesített katho Bo,
rS^y

'

likus egyház hazánkban is megkérdi az aOanrafonná

itnis<i nagyadában Az c\I«Jik néma egyház

küldi legkiválóbb embereit. t. .papjait, a kik el^bb legfeljebb ha nyers •

yrekeztek a reformációnak ütját áDanJ Tsugdi Mncu ;>>k

nulitj.i meg a küzdelmet, kinek prédikációiról mar tudjuk, hogy tulajdon-

ebek mint Bornemisza beszédeinek cáfolatai. B

egykorúak voltak, valószínen 1535-ban születtek mmJketten,

odaírni mködést korán megkezdték, legfontosabb mveiket egyidöben

tevékenységüket, egyttal eletüket is körülbelül

emisza, kinek halála évét biztosan nem tudjuk,

latja utolsó müvet, mint éjesak-nyugol

iparintendánsa, Telegdi hal el, mint pácai pusp..k

adminisztrál

mily nyg I
.i kit még ifjú
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nak egymással szemben, mint személyes ellenfelek, eg>ik a kai

kációikban >s folyton nak, még ha nem emlíl

nevét, lindketten

dm, ma már
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'Liliomuk tS .;: u h ...
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A küzdelemre élesített tollat az egyszerre kidlt vezérek kezébl új

harcosok ragadják ki. Telegdinek méltó utódja támad Monoszlai András

pozsonyi prépostban, majd veszprémi püspökben, a ki épen a megtámadott,

de a haláltól már elnémított Telegdi Miklósnak védelmére szánta els mvét,

mely 1588-ban, Nagyszombatban jelent meg Apológia a közönséges ke-

resztyen hit agazatinac: es az anyaszentegyház bizonyos fbvallasinac

oltatnia címmel, de azonkívül még három vitairatot bocsátott közre egy-

házának épen legostromoltabb kérdéseirl, Az Szenteknec hozanc való seget-

segekrúl (1589) továbbá Az idvóssegre int kepeknec tiszteletirl (1589),

végül Az szabad akaratról, es az Istennec Akaratyáról (1600).

Protestáns részrl többen is állnak elébe a harcnak, kik közül Gvar-

mathi Miklós helmeci prédikátor egyenest Monoszlai fmvének, a szentek

tiszteletérl szóló könyvének cáfolására vállalkozik, 1598-ban Debrecenben

kiadott Keresztyéni Feleletével. A küzdelem heve a század végén sem

csillapul, st épen a korszak határán éri el tetpontját. A reformáció föl-

fogását magasabb és általánosabb szempontokból, valamint tisztult ízléssel

és ers stílussal Magyar i István sárvári prédikátor, Nádasdy Ferenc

udvari papja hirdeti Az Országokban való sok Romlasoknac okairól, es

azokból való meg szabadolasnak io modiarol irattatot hasznos kbnyuets-

ké]ében, 1602-ben, mely elég merész az ország pusztulásáért a katholikus

vallást tenni felelssé és a melyre mindjárt a következ 1603. évben maga
Pázmány Péter adta meg a méltó választ Az Magiari István Sárvári

Praedicatornak, az Ország romlása okairnl irt kóniuere való Feleletével.

De a két ellenfél, kivált Pázmány behatóbb ismertetése egy más korszak,

az antireformáció korának történetébe tartozik.



16. Humanista hagyományok a XVI. században.

| rUDÓS rARSASAG HAGYOMÁNYA nem szakadt meg A XVI

W//y**' id folyamán föléledt nemzeti költés mellett latin keltk

is leptek tói. kik Janua Pannonius babéi l rekedtek,

xköttetést a nemet egyetemek hal

(Öl; de azért, kh ad végén, Báthori Zsigmond udvarában isméi
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riu.ri es Fi- ^ koszorús költk sorából tartósabb hírnévre emelkedett Thuri György.
hczki

írt egy könyv elegiát vegyes tartalommal. (Nászénekek, búcsú-versek,

halálozást sirató elégiák.) Debreczeni Balázszsal, Alvinczi Péterrel baráti

viszonyban él, s a Drugethek kegyét élvezi. Vannak epigrammjai, köszönt

versei. Thuri a XVI. évszáz második felében élt. Egyetlen költeményének

találjuk meg keltét. 1602-ben dicsít költeményt ír Rákóczi Lajoshoz, ki

Ibrahim bácsmegyei béget legyzte és láncra verte. Szinán basa haláláról

is megemlékezik. Stein Simon epigrammája, mely Thuri nevét ügyes szó-

játékkal a tömjénillattal (thus) hozza össze, bizonyítja, hogy korában

milyen kedvelt költ volt. Mélyebb ihlet hiányzik nála, ügyes versel.

Hasonló irányt követett, de tanultabb és jelesebb költ Filefalvi

Filiczki János, ki vegyes költeményeket írt, s az epigramm terén Janus

Pannoniussal állítható párhuzamba. Görög epigrammjai kivétel nélkül jók

;

kiváló érték Hungária cím görög és latin nyelven ismert epigrammja,

melynek utolsó két sora kifejezi, hogy Magyarország sorsa oly gyászos,

melyet eléggé megsiratni nem lehet. Ezt maga a végzet tiltja. Álljon itt e

szép költemény

:

Nagy nevem oh hova tnt ? Hova sújt még engem a Végzet

Mélyen alá vagy szörny haragja egy isteni lénynek ;

Engem, a boldog anyát, sok magzatu büszke királynt ?

Most hajh ! elveszítem jogaram, hajh ! porba' hatalmam !

Mind oda gyermekem is, kit a kard döntött le a sírba,

Kit meg a rabságnak nyom igája szolgai módon.

És panaszolnom sem szabad immár. Tiltja a Végzet,

Mert hiszen elsiratni ilyen gyászt hol van elég köny ?

Báthori zs.t; A fent méltatott költk inkább a német tanúitság hatása alatt álltak.
mond udvara

, , ,

Báthori Zsigmond udvarában számos olasz fordult meg es több kivalo

magyar író az olasz egyetemek növendéke. így Gyulai Pál, Szamosközi

István, Kovasóczi Farkas, a fejedelem kancellárja, olasz intézetekben

nyerték oskolázásukat. Történeti mveikben a Bonflni hagyományát követik.

E hagyomány követje a kiváló tehetség Dfxsi János (Barovius) fejedelmi

tanácsos, ki Báthori Zsigmondnak Szinán elleni hadjáratát írta le antik

zamatú nyelven s üldözött és utóbb legyilkolt hs urához való h ragasz-

kodással. Korábban nagy utazást tett Lengyel- és Oroszországon át Német-

országba, s ennek leírását is kiadta versbe szedve, Hodoeporicon Itineris

címmel. Magyar közmondás-gyjteménye els nálunk s kiváló fontosságú.

Kovasóczi igazi humanista thémát tárgyal: Párbeszéd az uralkodásról

vagy a kormányforma Erdélyben cím alatt (1584-ben Kolozsvárt

jelent meg).

Történetírók még: Gyulai Pál, elbb Békési embere, majd a fejedelem

titkára (Kemény Zsigmond els regényenek hset, es Somogyi Ambrus ki

Bontinit folytatta 1606-ig. De kiváló figyelmet erdemei Szamosközi István.

Szinten Bonfini történetírói iskolájából került ki, de irályának tömör ereje,
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rcnaissance-kori emlékek hatása alatt álló Janus Pannonius müveit átlengi.

Nemcsak a tehetség, de a korszellem is tette Janus Pannoniust igazi

humanista költvé. A reformáció a humanizmus áramlatát elborítá. A nem-

zeti költészet kezdi próbálgatni szárnyait.

A jelen század elején (1818.) szólalt meg még egy elkésett viszhang,

mint az elhaló Echó, egy szerény ifjú Múzsája : Ungvár-némethi Tóth

László görög költeményeiben. Ezek között van egy : Hermina cím
(József nádor korán elhunyt nejének emlékét megörökít) költemény, mely

a dirkei hattyú hangjára emlékeztet. A Pindar lelke ihleté a magyar

költt, midn e verset írá.
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születési szerinti számítás évét. De a két munka közt nincs semmi más

hasonlat. Székely az egyes évek eseményeit a maga módja szerint, ers

kálvinista színezettel dolgozta fel, vehemens kifakadásokkal a pápaság

túlkapásai ellen. Azonkívül mindenütt, az illet évszám helyére beillesztette a

magyar krónikák adatait, de ezeket is azoktól eltérleg önállólag dolgozva

fel, s beszve azokat a hagyományokat, melyek az idejében a nép tuda-

tában éltek. Egész 1557-ig lehozta a világ s hazája eseményeit. Székely,

mikor e munkáját kiadta, már elismert író volt : egy hittani munkája, zsoltár-

fordítása közkézen forogtak. Korának egyik legolvasottabb könyve volt az

világtörténete, mely nyelvi tekintetben is figyelemre méltó. Igazán mondja

a korrektor a munkáról írt versben

:

Hogvha penig valamint az szónak módja kilembez,

És a szollásnak új folyamása leend :

Mindjárt az régi székelyek nyelvén tekintsen,

Kiknél tiszta magyar nyelv maradéka vagyon.

Hcitai Gásrar Magyarország els nyomtatott s magyar nyelven írt történetét egy

szász papnak, Heltai GASPARnak köszönhetjük, ki, hogy a magyar irodalom

megalapítása, felvirágoztatása érdekében nagyobb tevékenységet fejthessen

ki, nyomdát állított fel. Csak születésére s hivatalára nézve volt szász:

igazi magyar reformátor, kinél többet a magyar nyelvért és irodalomért

korában senki sem tett. Érezte annak szükségét, hogy Magyarország története

a magyar közönségre nézve hozzáférhetvé legyen. Ketts elfoglaltsága

— mint pap és nyomdász mködött — nem engedvén, hogy maga

önálló kutatásokat tehessen, arra szorítkozott, a mi már megvolt : Bonfínira.

Nem volt megelégedve Brenner Márton 1543-iki kiadásával, mely csak a

három els részt foglalta, magában, s egy Csáky Mihálytól kapott kézirat

alapján 1 565-ben kinyomatta a IV-ik decasnak hat els könyvét eredeti latin

nyelven História Inclyti Regis Mattkiac Hunyadis Regis Hungáriáé

Angustissimi cím alatt. Már ekkor ígéretet tett Magyarország történetének

kiadására, s hozzá is fogott adott szava beváltásához, de a nyomtatás

befejezése eltt meghalván, a Chronica az magyarok dolgairól cím
munkája nyomtatását özvegye fejezte be 1575-ben.

Maga mondja a címlapon, hogy a magyarok történetet Bonftniusnak

nagy könyvébl és egyéb históriás könyvekbl nem kicsiny munkával hozta

rendbe és írta meg magyar nyelven. De a Cancionale kiadójának a nagy

elterjedésnek örvendett históriás énekek s más hagyományok rendelkezésére

állottak s ezekbl inspirációt és adatokat meríthetett. Elre bocsátja az ország

leírását, kezdi Scythián, a hunokon s a mohácsi vészig folytatja. Valóban

nem fordította s nem is utánozta Bontíniust: jól mondja, hogy »rendbe

hozta «. Boniini dagályos író, stílja keresett, hemzseg a bombasztoktól, mint

egy igazi humanista. Heltai eladása tiszta, világos, keresetlen. A nép

nyelvén ír, hogy mindenki megértse. Aztán felfogása is más, ítéleteiben is
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eltér Bonfinitl, a kor szelleme, a protestantizmus szemüvegén át nézvén az

eseményeket, az egész Bonfini-féle munka átalakul kezei közt. A kényes

ízlés és magas míveltség humanisták számára írt latin históriából készült

az els népszer magyar történet.

A mi e két nyomtatott könyvön kívül magyarul írt történeti munka
korunkig fenmaradt, azokról a kortársak közül legfelebb egy-két jó barátnak

s legfelebb egy kis szk irodalmi körnek lehetett tudomása. A legelsrl,

mely ezek sorát megnyitja s a legnevezetesebbrl csak homályos hagyo-

mányból birtak tudomással az emberek, míg végre öt századnegyed eltt

egy dalmáciai utazó, Fortis apát, Sebenicoban a Drágánicsok levéltárában

színrl színre látta Verancsics Antal munkáit. De azután is egy század-

negyednél több id telt el, míg hazájokba visszakerültek ezek.

A magyar egyházfejedelmek tisztes sorában a legkiválóbb helyek

egyikét foglalja el e munkák írója. Gyermekéveit a Statileóknál, Beriszló

Péternél (veszprémi püspök) töltötte, tanulmányait Páduában végezte

Szolgálatai sorát János király udvarában kezdte, folytatta Izabellánál, Ferdi-

nándnál s végre Maximiliántól elnyerte az esztergomi érseki széket. Majd

minden európai udvarnál viselt követséget: a pápáknál, Ferenc francia s

Henrik angol királyoknál, de legnevezetesebb kétszeri konstancinápolyi útja

volt. A két Statileo s Beriszló udvaraiban nyert benyomások döntöttek

a gyermek jövend sorsa felett, átélte Magyarország hanyatlásának egész

korát Ulászlótól Maximiliánig, részt vett az államügyek vezetésében s fként

a diplomáciai pályán tett nagy szolgálatokat hazájának. Be volt avatva az

államtitkokba s épen az a körülmény, hogy kora történetének megítéléséhez

megadhassa a helyes szempontokat, bírta rá, hogy a rendelkezésére álló

roppant anyagot feldolgozza. De nagy munkájának csak töredékeivel készült

el, ügy szólva egyes fejezetekkel. Ezek összeillesztésére, magára az utolsó

átdolgozásra nem maradt ideje.

Pedig szeretett volna elkészülni azzal. Volt érzéke, tehetsége, elké-

születe hozzá, hogy jó történetíróvá legyen. Egy levele, melyet példányához,

mesteréhez, kora nagynev történetírójához, Paulus Joviushoz írt, mint

adversariákat ennek munkájához, mutatja, hogy korának történeti irodalmát

ebbl a szempontból is tanulmányozta. Magyar krónikájával is ezt készí-

tette el. Pár sorral, históriai egymásutánban közli az eseményeket

:

csak Buda bukásánál tesz kivételt, melyet terjedelmesen, a részletekre is

kiterjedve ír le. S e tervezett munkájához anyagúi szerezte be a fontosabb

események leírásait szemtanúk által : ZAYtól Lándorfejérvár bukásának s

Bornemiszatói Buda elestének leírását, melyek közül az els írójának éles meg-

figyel tehetségére vall. Még egy más emlékirat is maradt ránk ezen idbl

:

a Martonfalvy Imre deáké, mely az Enyingi Török család számára készült

(1520— 1583) s kivált kortörténeti tekintetben sok érdekes részletet tartalmaz.

Azok közül az apróbb magyar nyelv memoire-ok közül, melyek ez

idbl fenmaradtak, csak egyet említünk meg fel, mely magasan kiemel-
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is fontos, mert, míg a két elsbl az erdélyi eseményekrl nyerünk tájéko-

zást, ez a magyarországi történeteket írja le.

Ezek a felsorolt munkák, s még egy pár jelentéktelen chronologia,

képezték a magyar nyelv történetírás kezdetét a XVI. században. Sokkal

gazdagabb volt a latin nyelv történetírás, mely különösen a század

második felében virágzott fel. De még mindig keveset nyomtattak : Bomel,

brassai bíró Brassóban kiadta 1556-ig terjed Chronologiáját s Sambucus

Bécsben 1558-ban Bonfinival együtt egy sereg kisebb történeti munkát

tett közzé. Hanem azért sok államférfi s magasabb míveltséggel bíró ember

ezen eseményekben s politikai alakulásokban gazdag idkben, bels ösztönére

hallgatva, a történetírói pályára lépett. A humanizmus emlékei még nem

vesztek ki : sokan jártak a küllidre egyetemi tanulmányaik befejezésére

:

ezeknél az irodalmi foglalkozás lelki szükség volt. Sajátságos játéka a

véletlennek, hogy az els, ki e század történetíróinak sorát megnyitja, nem

ezek sorából került ki.

r Ez Szerémi György volt, János király udvari káplánja. Eszes, de

hézagos míveltség, könnyen hiv, de azért fontoskodó, kíváncsi, pletykákat

hajhászó s a nagy urakhoz dörgölzni szeret ember volt. A mit látott,

hallott, tapasztalt, meg akarta örökítni s ez vezette rá, hogy megírja Magyar-

ország történetét (1456— 1543). Magyarul gondolkodott, deákul írt s ez

munkájának sajátságos érdeket kölcsönöz. Komoly történeti munka számba

nem igen jöhet, de azért els rang forrás, mert az idk hangulatáról abból

nyerünk értesítést.

Szerémi kortársai s utódai közül Broüarics István püspök emelkedett

ki egy ers színekkel s mvészi ecsettel vázolt monográfiával A mohácsi

veszedelemrl, melyben maga is résztvett s csak bajjal tudott menekülni.

A János- párti Zermegh János, utóbb Ferdinánd alatt kamaratanácsos,

megírta kora történetét János király haláláig. Baksay Ábrahám a magyar

királyok chronologiáját állította össze 1567-ig. Erdélyben pedig Oster.maykr

Hieronymus brassai orgonista, Siegler Mihály brassai tanár, s Massa Simon

brassai pap rövid s elég száraz, de azért használható krónikákat (az els

1560-ig, a második 1563-ig, az utóbbié 1585-ig terjed) hagytak hátra.

Mindez a humanizmus másod virágzásának elzménye volt. Azzal

kapcsolatban a történetírás is ujabb lendületet nyert, s a nem egészen félszá-

zadra terjed id alatt oly nagy virágzásra emelkedett, hogy azt utóbb

sem tudta tlszárnyalni. Az els lökést erre az emelkedésre Bonfin munká-

jának kiadása adta meg: de hatással volt rá Jovius s késbb Thuanus

is, — ezen korukban nagyon elterjedt történetírók.

Ezeknek az íróknak sorát Oláh Miklós, esztergomi érsek, nyitja meg -

egy bevégzetlen munkával : mert az Attilája, s Magyarország leírása egy

tervezett nagy magyar történetnek bevezetését képezték. Nyomban utána

Forgács Ferenc következett a legkiemelkedbb mindannyia között, de a ki

teljesen szakított a liviusi utánzás hagyományával. Pesszimista történetin'),
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fenmaradt jelentései megcáfolják a történetíró adatait. E munkája gyarlósága

mellett is a magyar történetírás egyik legmaradandóbb és legbecsesebb

alkotása marad, mert hivatalos állásánál s összeköttetéseinél fogva a

a történetírás olyan forrásai is megnyíltak eltte, melyek mások eltt zárva

maradtak. S ezekbl bven merített, úgy hogy történetének els, nagyobb

fele több tekintetben megbízhatóbb az utolsó könyveknél. A kortársoktól,

különösen a szerepl egyénektl teljes objektivitást különben sem lehet

várni : a politikai éles pártküzdelmek hatása alatt állanak k is. zárja

be a humanista történetírók sorát, kortársa és tanítványa Thuanusnak.

Mint ez, is az anyag kritikai feldolgozását és mvészi formába öntését

tette feladatává, s ennek köszönheté, hogy munkája máig sem évit el,

st napjainkban magyar fordításban látott világot.

A XVI. századi humanista történetírók díszes sorát Istvánffy bezárta.

Bonfin iskolája megsznt, s a következ században a magyar történetírás

egészen más nyomon fejldött.

11. János király címere.

(Werbczi: Tripartitum-ának elsi magyar kiadásából.)
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István
2 ' Werbczi [stván ' 1470 körül született, mint ivadéka egy ugocsa-

megyei szerény köznemes családnak, mely egykor a Kerepeczi nevet viselte.

Olaszország egyetemein képezve ki magát, korának egyik kiváló míveltség

férfia volt, ki széles kör jogtudománynyal, kiterjedt nyelvismeretekkel és

klasszikái képzettséggel bírt, st még a theologiában is jártas volt, s

mindehhez még ritka szónoki ervel rendelkezett. Különös jártasságát a

hazai jogban pedig elébb megyéjében, késbb a királyi kúriában teljesített

bíráskodási mködésének köszönte volt.

Els politikai fellépésétl fogva (1492) állandóan annak a politikának

volt elharcosa, melynek már fél század óta túlnyomóan a magyar köz-

nemesség volt híve, és a mely nem a nyugottal való szövetségben, hanem

magában a nemzetben kereste az ország erejét, és eredményt a közne-

messég befolyásának, szemben az arisztokráciáéval, a magyar politikai életben

túlsúlyra emelésétl várt. Politikai iránya t a Szapolyaiak pártjára vonta,

melynek érdekében mködött az országgyléseken, és az országbíró s erdélyi

vajda ítélmesterévé történt elléptetése után ( 1 502 ), fogalmazta az 1 5054d

Werbczi ne\ aláírása.

rákosi országgylésnek ama végzését, mely a trónutódlás iránt, nemzeti

király választhatása céljából, intézkedett. És W'erbczinek, kinek az 1505-ki

országgylés nemzeti jutalmat szavazott meg, hathatós befolyása volt az.

mely az 1507-ki országgylésen keresztülvitte amaz intézkedéseket, melyek

a köznemességnek az ország tanácsában jelentékeny részt biztosítottak.

Ily szellem és szereplési! férfiúra bizták 1510 után a fontos feladatot,

hogy Magyarország szokásos jogát feljegyezze és rendszerbe öntse.

a Tripartitum Werbczi e feladatnak a Magyarország szokásos jogának hármas-

könyve (Opus tripartitum juris consvetudinarii Incl. Regni Hungáriáéi cím
munkával felelt meg. E munka, mely nevét anyagának három részre való

felosztásából vette, kiválóan az országos nemesi jogot tartalmazza, a mint

azt különösen a királyi kúriában mködött bíróságok akkor alkalmazták: a

polgárok és parasztok s egyéb külön jogokkal bírt népelemek jogviszonyait

pedig csak kevéssé veszi figyelembe. Országos törvényekbl, a szokásból,

de különösen az ország nagybíráinak ítéleteibl vonta ki Werbczi a

magyar jog elveit, melyeket összefügg rendszerbe fzött elször. Római és

1 V. i>. Frakttói Vilmos: Werbczy István ;i mohácsi vé^z eltt. Századok 1876.

437. és 597. s. k. 1.
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kánonjogi jártassága t ebben segítette ugyan, de nem a feltüntetend jog

nemzeti voltának rovására. Tiszta magyar jogot nyújt ; itt-ott ugyan

hézagosan, de úgy szólván soha sem tévesen. Formailag is a Hármaskönyv"

a középkori európai jogkönyvi irodalom egyik legértékesebb terméke. De
különösen becsessé teszi azt közjogi iránya, melyre Werbczi politikai

egyénisége nyomta bélyegét. A sz. korona birtokjogi tana, és a nemesség

egységének (una eademque nobilitas), közös szabadságának nagy elve

abban lelkes kifejezést nyertek, valamint a királyi kegyúri jog formulázá-

sával az ország önállóbb egyházi helyzete is.

A Hármaskönyvnek a köznemességre nézve ily kedvez közjogi iránya

volt minden valószínség szerint annak oka, hogy, habár azt Werbczi az

1514-ki országgylésnek bemutatta, ez azt helyeselte, a király pedig meg-

ersítette : a törvényes kihirdetésben nem részesült. Három évvel késbb

(1517) szerzje által kinyomatva 1 csak mint magánmunka és nem, mint

tervezve volt, törvényes ervel felruházott jogkönyvként jelenhetett meg.

De így is tartalma jelességénéi és szerzje nagy tekintélyénél fogva már

Werbczi életében hatással volt a magyar jogéletre,

werbczi ké- E sikertelenség azonban Werbczi tevékenységet nem lankasztotta.
bbi szereplése , . , ,.,,..,,,,,

lolo ota mint szemelynok a királyi tábla elén az ország törvenyfolyását

igazította, az országgylésen pedig továbbra is a köznemesség vezéreként

szerepelt, melynek szellemében iparkodott a törvényhozást irányítani és az

ország kormányzatát átalakítani. Az 1525-ki zivataros hatvani ország-

gylésen, mely Báthori Istvánt a nádorságtól megfosztotta, a köznemesség

nagy lelkesedéssel Werbczit emelte a nádori székbe. Önzetlensége és

rendíthetlen igazságossága, melyet mint >• Magyarország nádora és szolgája* •

tanúsított, számos barátját is ellenségévé tévén, az 1526-ki Sz. György
napi országgylés t nemcsak a nádori méltóságból tette le, de meg a

htlenség bnében is elmarasztalta.

A Mohácsnál az országra tört vész rázta t fel ismét tevékenységre.

A nemzeti királyság eszméjét szolgálva, erélyesen közremködött Szap< >h

János trónra emelésében. Mködése azonban az ország kettéválaszta-a

után már nem volt többé oly nagy arányú és mozgalmas mint elbb.

A nyugalmasabb kancellári méltóságban szolgálta János király ügyét és

Budának török kézre jutása után, mint a török uralom alá jutott magyarok
fbírája múlt ki 1Ö4 l-ben. Fiága nemsokára utána fiaiban kihalt: leányági

egyik kés maradéka Lorántfy Zsuzsanna volt.

Werbczi Istvánnal és családjával azonban nem enyészett el Har-

maskönyve. St inkább id múltával nemcsak a János király alá tartó

területen, hanem az ország többi részeiben is mindinkább növekv tekin-

télyre tett szert; ha nem is törvénj'es, de szokásjogi ert nyert. A bírós

1 Bécsben Singreniu? nyomdájában.

- így címezi magát Werbczi az 01
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19. A XVI. századi líra.

xvi. századi magyar líra töhténetének nagy része örökre el van

temetve. A világi dalok, virág-énekek, az irodalomra nézve csak

titkon fakadhattak s feslésök hajnalán tépett levelekként hullottak

alá, mert boldog, boldogtalan tépdesésökben találta gyönyör-

ségét s azt hitte, hogy ezáltal szent kötelességet teljesít. Számtalan lenéz,

elitél s üldöz nyilatkozat tesz errl bizonyságot s szolgál magyarázatul

ama mezk kopárságának, melyeken irodalomtörténetünk gyjti, szemléli

csüggedezve barangolnak. A letarolt mezk felett szi köd srségével ül

még ma is annak a nem test-, hanem szellemcsonkító aszketizmusnak áldatlan

emlékezete, melylyel a vallás nevében s az erkölcs érdekében különösen

a vallás szolgái sanyargatták a nemzeti szellemet, felekezeti különbség

nélkül. Irodalomtörténetünknek különben elsrend nevezetességei szították

a tüzet egyfell, nevelték a homályt másrészrl, s ez utóbbi az elz
századokból is terjengve, a XVI. századot is köz megnyugvás mellett

borította el.

Syiyester a Csak egy hány nyilallik át e sötét ködön s mint elkésett szi villám
íepkölteszetrol °-7 ° J

hasítja végig egy pillanatra a kishitség e lomha álmát, — a Sylvester

Jánosé. ugyanis annak nevét ragadja fel világító kétél pallos gyanánt,

a kinek nevében számtalanszor máglyára, pokol tüzére kárhoztatták kor-

társai a magyar líra világi énekeit. Az általa magyar nyelvre fordított új-

testamentumhoz írt egyik jegyzetében Jézus példázatairól mondja, hogy az

ilyen beszédhez hozzá kell szokni annak, a ki azt olvassa. »Könny kediglen

hozzá szokni az mü népünknek, mert nem idegen ennek az ilyen beszíd

neme. íl ilyen beszédvei naponkíd való szóllásában. 11 ínekekben, kivált-

képen az vírág-ínekekben, melyekben csudálhatja minden níp az magyar

nípnek elmíjinek éles voltát az lelísben, mely nem egyéb, hanem magyar

poézis.<> — Ez az egy hang valóságos pusztában kiáltó szó volt és még

sokáig az maradt

!

Azonban kétségtelen az, hogy a mint a szerény, anyanyelvét minden

kortársánál alaposabban ismer, tudományosan mivelt lelk Sylvesternek

az akkori közvéleménynyel szemben volt bátorsága e szót kimondani : épen

ügy megvolt az általa említett magyar poézisnek is mind életre való képes-

sége s elfojthatatlan hatalma, mind pedig szükségessége, melyeknél fogva
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lenézetés, üldöztetés ellenére is élt, éltetett cs lelkesített Kletérül, t

Iványainál meggyzbb bizonyság a folytonos üldö

egyházi énekekbl is legtöbbször kisugárzó ers nemzeti mint

azok a szépen alakulva tömörült kifejezések, melyeket .1 nemzeti köké

•ikjai kavicsok módjára nagy hosszú idn át nyaldoshattak

ötyamának magyar medrébe jutottak,

erejének arányszámát azokkal a tényezkkel egybe\

lehetne talán kimutatni, melyek a XVI. szazad folytán a nemzet megm
ították. KOI- es bei-viszonyok, euró] .•menyek.

nyers .;, diplomái hazai fold termekenv-

többi mind számba veend; de ha mindezt szk, akk.

nk oly vegyi képlet, a mely a mohácsi romlásnak indulás-folya-

matát feltartóztathatta volna. Az erre ható elemek vegyületében a nem

költészetnek is Okvetetlen helyének kellett lenni, s ha val

még all hazánk-, akk^r a vallásos villongás ama ika

költészet emelhette az elsorolható foldi tényezket oly magasra, hogy e

csuda létrehozásában a láthatatlan ervel együttmködhettek.

lékeinkben — bármily kevés maradt is ránk ez

utóbbiakból — egyaránt megtaláljuk ennek nyomait Vásárhelyi Aki

1508-ban kelt egyházi énekében röviden, de nyomósán - -r"k

oltaln törökök megnyomorítójáról

;

kesén, u Mihály nem csekélyebb áhitatl 1515-ben, I
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Egyházi énekek elz rendkívüli körülmények ügy az anyának, mint a szellemnek szülöttére

nézve egyformán jellegzk : de abban nagy a különbség, hogy a gyermek

ezek által nyomorékká, hülyévé is lehet, míg a költi lélek termékenylési

pillanatának szülötte azoktól nyeri hatható képességét, csudatév erejét.

Batizi András 44-dik pszalmusa, SzkhArosi énekeinek részletei s 2-dik pszal-

musa, Sztárai és a SzEGEDiek közül különösen István és Gergely pszalmu-

sainak s énekeinek jó része, ezek közé számlálható. Batizi búsulásának

mélysége, Szkhárosi heves lant-

verése, Sztárai Mihály törhetetlen

hite s énekl virtuozitása, Sze-

gedi István béketr lelke, Sze-

gedi Gergely áhítatossága ezzel

az ervel hatott, ezt a jelleget

viseli magán még ma is. A for-

dított zsoltár vagy himnusz ere-

deti szövege sohasem gátolta ket

s társaikat mint Végkecskeméti

Mihályi, Siklósi Mihályi, Szegedi

LóRiNcet, MAgócsi GASPÁRt s

számtalan másokat abban, hogy

a tartalommal rokon vagy sok-

szor önálló gondolataikat is ahhoz

ne fzzék : eredeti énekeikben

pedig mint Battyáni ORBA.xnál,

Patatics GvöRGYnél, a néha da-

rabos verselés mellett is megvan

a bátorító és megindító er.

Az utóbbinak börtönbeli

kesergésébe oly panasz nélküli

önmegadás, keresztyén remény-

ség hangjával találkozunk, hogy

akaratlanul is az e századbeli

halotti énekekre tér át gondola-

tunk. A Dies iraenek s a Pru-

dentius Jam maesta quiesce

querelajának magokat mai napig fentartott fordításai mellett Batizi, Diizsi

András, Tuba Mihály, Patai István eredeti halotti énekeiben, Pesti György
Halálról való énekében, Arator Katalin búcsúztatójában, Szepetxeki JAnos

confessiójában annyi egyszeren szép s mélyen megható gondolat van kife-

jezve, hogy az újabb ilynem énekek csak ritkán közelítik meg azokat,

világi költészet Az egyházi és világi énekek közt mintegy átmenetet képeznek a

Házasságról szóló énekek, melyek közül például Batizié elejétl végig bibliai

alapc n szerkesztett, tanköltemény jelleg komoly ének ; Besenyei Jakab, a

Magyar Nycluen

HELTAl CASPARScc

COLOSVARAT.
M O. LX,

Heltai Gáspár: Zsoltár-könyvének címlapja.
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magáéiból kettt, a Sokféle részegesekrl és az Udvarbírákról s kulcsá-

rokról szólót, lenyomatott. Hegeds AlÁRTONnak egy ily énekével, Valkai

históriás énekének kiadásakor egy üresen maradt levelet töltött be a könyv-

nyomtató, s még két ily ének kéziratban maradt fenn, melyek közül az.

egyik Moldovai Mihály énekének mondja magát a versfkhen.

Szerelmi dal vagy virág-ének ebben a században is, mint mindig

száma nélkül zengett. A szeret szív akaratlanul is dalban nyilatkozik,

ha magától nem telik, mondja, alakítja a hallottat, a másét, a mindenkiét.

Kardéra tudja azokat gyermek, leány, asszony — mint Pázmány pana-

szolja — nemcsak egy idben, hanem minden korban. Még a kódex-író-

szerzetes is gondolt azokra, a mikor egy szelet papírra ezt jegyezte &

kódexébe fzte: »szvem, lölköm, virágom, cinigém, aranyom, gombom, ágomr

levelem. « A mit Sylvester mond, örökre méltóan jelöli meg az elhangzott

virág-énekek értékét. Reméljük, hogy még kerül meg a seregestül elveszett

XVI. századi szerelmi dalokból; addig örvendjünk, hogy van egy költnk,

ebbl az idbl, a ki érezte is, tudta is, mit érnek azok, táplálta, termékenyítette

azokkal saját lelkét s verseiben olyan örökséget hagyott nemzetének*

melynek minden íze annak bizonyítéka, a mit maga egyik éneke végén

így fejez ki

:

Oh kedves nemzetem, hazám, édes felem !

Kivel szerelmetes mind tavaszom, telem :

Keseregj, sírj, kiálts istenedhez velem
;

Nálad, hogy szeretlek, légyen e vers jelem.
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öt hosszú éven át bujdosott, Lengyelországon keresztül a Balti tengerig

elvetdött ; de végre onnan is visszatért, hogy karját hazája védelmére újra

és utoljára felajánlja. Épen Esztergomot ostromolja a magyar sereg 1594-ben ;

Balassi a táborhoz csatlakozik, vitézül harcol a török ellen, de a sikeres

ostromnak végét nem éri, mert néhány nappal a vár megvétele eltt sebeiben

elhal a költ és dalia, férfi kora delén, élete negyvenharmadik évében.

Els irodalmi munkája egy vallásos irányú elmélkedés volt : a Betegh

lelkeknek való fivues kertecske, melyet Bock Mihály után »az szerelmes

szüleinek háborúságokban való vigasztalására* németbl fordított (1572.),

midn t. i. atyját éveken át alaptalan htlenségi perrel üldözték. De Balassi

nevét irodalmunkban nem ilynem munkái

teszik emlékezetessé, hanem költeményei.

E középkori várúrban egy troubadour lelke

lakozott s valóban költeményei azt a hatást

teszik reánk, mintha »Provence daltelt mezin

«

termettek volna, csakhogy vallásos énekeinek

a reformáció felfogása ad sajátos színt, sze-

relmi dalain a renaissance lehe és feltn

népies íz érzik és — mi legélesebben elvá-

lasztja, egyszersmind legeredetibbé teszi

Balassi egyéniségét, — nemzeti tárgyú köl-

teményei királyok és feudális urak dicsítése

helyett a haza romlott állapotján keseregnek,

a magyar nemzet veszend hírnevét siratják.

Vallásos, vagy a mint maga és kora

nevezte, istenes énekeiben ugyanazon eszmék

és érzések uralkodnak, mint átalában a kor

protestáns költészetében, a mi csak természe-

tes, mivel Balassi is ugyanazon forrásokból

táplálkozott, mint az egyházi költk, a régi

himnuszokból, a reformációnak külföldi híres

énekszerzibl s fkép a zsoltárokból. Dávid

könyvét teljesen le akarta fordítani, de csak öt zsoltárnak az átdolgozása
istenes énekek maradt reánk. Azonban e néhány költemény is elegend volt arra, hogy

Szenei Molnár Albertnek buzdításul és például szolgáljon a zsoltárkönyvnek

könnyedebb formájú, költibb nyelv, átalában énekelhetbb átdolgozására.

De nemcsak Szenei Molnár, hanem az egész kor is nagy gyönyörségét

találta e zsoltárokban és egyéb vallásos költeményeiben, hiszen Balassit épen

istenes énekei tették a XVI. század végének és az egész XVII. századnak

kedveltjévé, ezek tartották fenn a legújabb korig költi dicsségét. Istenes

énekei nem készültek ugyan egyházi célra, de azért a reformáció legfbb

érzései, az istenbe vetett ers hit, a lelki nyugalmat megrabló bntudat és

az ebbl folyó komor hangulat csak úgy végig vonulnak rajtok, mint a

BETECH
LELKEKN EK.
való í* ues kei tecijke melí

ienfölfele iofifgu,et egrfv£tj

fantekttláltttyidkfmtly ftvxth\_
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nuHny.Tulni iUik.»>ikcf>i»n kel

Uen cmh<rmk/tui£M bíztam,

i^niomerufagnitkwflJeXif-

htn.

Míüíftt CUiftKixbij B*Up 7 &t
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Balassi Bálint legels munkájának

címlapja. (Krakkó 1572.)
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Ellenséget látván. Szólítatlan megtérnek
;

Örömmel kiáltván, Sok vérben fertzvén,

Ök kópiákat törnek : Arcúi reá térvén,

S ha súlyosan vagyon Üzot sokszor megvernek.

A dolog harcokra,

E katona- és természet-dalok már élénken emlékeztetnek bennünket

Provence énekeseire, de a troubadour név joggal csak szerelmi lírájáért, virág-

énekeiért illeti meg. Sajátságos története van a magyar szerelmi költészetnek
;

bizonynyal tudjuk, hogy élt, hogy virágzott, hogy a köznép folyton han-

goztatta, hogy a míveltek is kedvelték, mégis Balassi eltt a nevén, a

poétikus virágének szón kívül alig maradt ránk belle valami.

rágénekek \\& a korábbi idk nem tartottak fenn egy négy sornyi töredéknél

többet, a XVI. század komor vallásos iránya és a reformáció puritán szelleme

még kevésbbé kedvez a költészet e nemének. E század egyházi férfiaiban

az els keresztyénségnek buzgalma újul föl a virágének kiirtására ; mint

hajdan a térít papok a rajongás hevével és a gylölet kitartásával harcoltak

a nemzeti költészet pogány emlékei ellen, hasonló buzgóságot fejtenek ki

e kor papjai, katholikusok és protestánsok egyaránt, a szerelmi líra ellen.

Vallásos irataikban és prédikációikban nem gyznek elég átkot szórni a

virágénekekre, szerziket és kedveliket örök kárhozatra ítélik. Nem csoda

tehát, ha a költkön, kik jobbára papokból kerülnek ki, általában az

iskolavégzett embereken, kik egyházi nevelésben részesülnek, vallásos elfo-

gultság vesz ert a virágénekek ellen, melyhez tudákos megvetés is járul,

minthogy e dalok leginkább a nép ajkán termettek.

Ez elfogultság és megvetés ellen támad fel Balassi virágénekeive] és

vívja ki a szerelmi költészetnek a megillet helyet. Hogy buzgó vallásos

neveltetése mellett is épen Balassi lép föl a szerelmi líra els apostolaként,

az a költnek elkel származásából, ers és tartós szenvedélyébl és fkép

rendkívüli, a renaissance fuvallatától érintett míveltségébl fejthet meg.

Tudományban sokan felülmúlhatták, míveltségre nézve korában alig van hozzá

fogható ; de azért az elfogulatlansága sem terjed annyira, hogy virágénekeit

nyomtatásban is közre merte volna bocsátani ; úgy hogy csupán a véletlen

szerencsének, meg Balassi egy feltétlen hívének köszönhetjük, hogy virág-

énekei a radványi levéltár százados homályából 1876-ban napfényre kerültek.

Kenetének
Ismeri a költészet minden forrását és azokat fel is tudja használni.

forrásai MuZSája jórészt a népköltészet emljén táplálkozik; innen a sok rokon

eszme és kifejezés virágénekeiben és népdalainkban. Azonban nem veti

meg az idegen népek dalait sem ; a honunkat környez német, oláh, len-

gyel, olasz es török népek nyelvét jó! érti és nem egy költeménye ered

ezek földérl. Sokat tanúi a klasszikusoktól is ; korán megismerkedik a

renaissance irodalmával s különösen kedveli Marullust és Angerianust, e

kornak két latin nyelv szerelmi lírikusát. De bár sok eszmét, képet és

kifejezést vesz át e forrásokból, szolgai utánzóvá soha sem válik; az
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idegen költk eszméi módosulnak nála ; hozzájok ad vagy elvesz bellük,

de mindenesetre eredetiséget önt el rajtok ; kivált a magyar versforma az,

a mely feledteti velünk a költemények nem honi eredetét.

k'Siemzese Azonban az átdolgozott költemények csak kisebb felét teszik szerelmi

énekeinek, túlnyomó részben eredetiek ; amazokban több a mesterkélt

finomság, tetszetsb az eszme, ezekben több a természetesség, ersebb az

érzés. Szerelmében csapongása mellett is tudott mély és igaz lenni ; épen

azért szerelmi lantjának a hangja is változatos. Borús hangulat, eped bánat,

kitör és majdnem kétségbees fájdalom hangzik szerelmi elégiáiban és

ódáiban, melyeknek jóltev ellentétei az enyelg, jókedvet lehell dalok.

Költeményei számos ismeretes és sok ismeretlen nhöz intézvék, a kik

között annál nehezebb eligazodni, mivel a troubadourok példájára sem

nejét dicsíti és mivel a klasszikus és renaissance-kori költket követve, is

álnév alá rejti szerelmesét, a virágének szavával élve, kegyesét. Ifjúkori,

különböz ni nevekre szerzett költeményeiben nem kell egyebet látnunk,

mint olyan; mai felfogás szerinti emlékkönyvbe szánt verseket, melyekben

a lovagias ifjú köteles udvarlását tette ismers szépének. Igaz, lángoló,

éveken át tartó szerelmet csak az Anna, Júlia és Coelia névre szerzett

virágénekekben kell keresnünk, melyek bizonyára ama két Annát illetik,

kikrl az életrajzban emlékeztünk, s valóban lírájának gyöngyeit épen ezen

szerelmi költeményei között találhatjuk.

A csiszolt gyöngyök mellett — természetesen — akad sok darabos,

durva is, melyeknek nemes fénye csak helyIyel-közzel csillan el. Balassi

ugyanis szerelmi lírájának nemcsak tartalmával száll harcra hagyományos

balítéletek ellen, hanem formájával is utat kell törnie a vallásos költészet

megcsontosodott formái közül. E küzdelem, melynek célja a világi dalnak

bel- és külalakját megteremteni, nem mindig vezet sikerre.

A költ, kiben csak úgy teremnek a daleszmék, gyakran beleesik az

egyházi énekszerzk hosszadalmasságába. Dalaiban az eszme szép, az érzés

igaz, több strófa valóban költi, de gyakran feledi a mértéket, ismétel vagy

nem tud megállani az indulat legmagasabb fokán ; zavarólag hatnak azon

epikus elemek is, melyekben a költ elmondja az alkalmat, sokszor az

évet és helyet is, hol és mikor versét szerezte. De azért mégis t illeti

a magyar mdal megteremtésének dicssége.

A külalakkal, a verseléssel való küzködését sem kevésbbé érdekes

figyelemmel kisérnünk. Költi szükség birja t líraibb versformák megalko-

tására, nem pedig az eredetiség hiú keresése, mint a vele máskülönben oly

rokon troubadourt és minnesángert. Balassi dallamosságra törekedett, melyet a

régi hosszú sorokkal, egyhangú rímekkel és untató strófaszerkezettel nem

érhetett el ; a hosszú sorokat tehát rövidekre szaggatja, úgy hogy a metszet-

elválasztotta részeket egymással rímelteti ; az egyhangú négyes rímeket,

váltó, ölelkez és rácsapó rímekkel helyettesíti ; a régi nehézkes versszakokból

változatos és könnyen énekelhet strófákat alkot. így született többek között



BALASSI BALIN1

az a dallamos vei forma, n i néven ismeretes, melyet a mült

század annyi hivatott és hivatlan

melynek mii mos más b'i ma is keletk

Mini vándorszikla, melyet

ugy emelkedik ki Balassi a XV

I

zm
irodain í, sok helyt sivár rónájáróL Mar kora

zben értette meg; még Rimái is, Balassinak leghívebb la

let k"lt."ii

mnk. kéknek még sem I az

emlék k a jelenkor méltányolja teljes értékében, mid
iltészet babérán kívül homlol -Imi líra mirl

ai versformák megteremtjénele

korát sem vádolhatjuk hálátlansággal vag)

a közvetlen követk

» .t hí knz.it.it mondanak ellent, hanem — b még inkább — a

melyben vallásos

meny att megjelentek, vtl kezd\

mely évbeli kiadást Rimainak tulajdonítanak, az 1879

Rodvdnyi '

idy Áron adta ki részletesebb

\ becs jegyzetekkel.

értékben hozzájárultak

:i es nyomtatott énekgyújtemények, melyek leginkább valU

iltek és a melyeknek köszönhetjük a X\ költi termékek

vüjteményeknél, melyekben gyakran találkozunk

kével is, mi sem bizonyítja inkább azt a mélj

ható érdekldést, a melyet a XVI. század magyarja tani Jom,

kivált a vallásos es nemzeti költészet iránt A kézii II megemlít

pataki, uagydobstai stb kódex ket, melyek templomi

graduálék ; a nyomtatott gyjtemények •

lelmesebbek idy a XVI. századi vaD

költészetnek való az u. n. debt vv, melyet I

ftott, a melynek kiadásai a X\ lik felétl ke.

denkint megujultak
1 1 a melybl

adókon át millió meg millió protestáns lelek mentett

melyek világi k.'itr.i termékeket, fkép históriás énekeket es mondai feldl-

nmaradt müvek i

a irodalom •

ak.



21. XVI. századi elbeszél költészetünk.

históriás énekmondásnak a XVI. század volt a legvirágzóbb

szaka. Míg az elbbi századokból mindössze néhány nevet s

Qöföj egy-két töredéket mutathat fel irodalmunk : addig e század nagy-

számú énekszerzi egész kis könyvtárra ment örökséget hagytak

reánk, fkép a század második felébl. E gazdagságra mindenesetre nagy

s termékenyít hatással volt a vitézi tettekben, nevezetes eseményekben

bvelked kor, melyben éltek, de még inkább a reformáció s a könyv-

nyomtatás. A régi énekmondók megmaradtak a hazai események szkebb

körében ; a XVI. századiakat már áthatja a renaissance is, mely Mátyás

korában még csak a királyi udvar vendég tudósait s költit lelkesítette.

A könyvnyomtatás hozzáférhetkké teszi az eddig kevesektl ismert ó- és

középkori mveket, a reformáció pedig a legtanulságosabb könyvre, a

bibliára hívja föl a figyelmet, s ez, mint a renaissance szövetségese, elször

érezteti a szó és írás hatalmát.

fcz énekszerzés . A külföldi iskolákról hazatért ifjak lesznek az új szellem els hirdeti.

k hozzák haza mind az új hitelveket mind a külföldön régóta kedvelt

regés-könyveket, s itthon nemcsak új tartalmat, hanem egészen új irányt

adnak az énekszerzésnek. Mert— kivált eleinte — k maguk az énekszerzk,

kik itthon mint papok, tanítók, jegyzk, udvari íródeákok állandóan egy-egy

községben vagy valamely elkel ember udvarában élnek s els sorban

híveik vagy uraik lelki épülésére, mulattatására szerzik énekeiket. De nekik

ez legtöbbször csak mellékes foglalkozásuk volt. Nagy számmal voltak

azonban kívülök olyan énekszerzk, kik az énekmondást mesterségszeren

zték, néha állandóan vagy rövidebb-hosszabb ideig egy-egy pártfogó

szárnyai alatt, másszor egyik várból vagy városból a másikba vándorolva,

fkép a véghelyeken, melyeknek vitézi népét buzdították, vigasztalták,

mulattatták. A kit szívesen láttak, szívesen maradt ; a ki megunta a kóborlást,

letelepedett s mint írástudó vagy zeneért ember íródeákká, tanítóvá vagy

kántorrá lett. A legtöbbnek életérl nem is tudunk többet mint e jegyzetet,

mert szerénységük csak ennyit rejtett a versfkbe vagy az utolsó versszakba.

Az énekmondást hivatásszeren üz versszerzkot kortársaik lanto-

soknak, hegedsöknek nevezik, sokszor felváltva, néha élesebben megkülön-

böztetve. Különbözött a hangszerük is ; a hegedsöké citera- vagy tambura-

féle eszköz volt (a vonós lengyel heged* csak késbb fordul el), a
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énekek el- a történet, valami új vonás kiemelésével kelti föl iránta az érdekldést

;

adása > J

nagyobb hitelesség kedveért nyomban megnevezi a forrást is, melybl

» igazán szedte « s » versekbe rendölte « a históriát. Hanem a hosszú éneket

néha mégis csak unalmas volt hallgatni, az énekes kénytelen oda szólni a

zajongóknak vagy pihent tartani. Mindezt szakasztott így találjuk német

kar- és kortársaiknál is, kiktl bizonyára vettek hatást. Abban is hason-

lítanak hozzájuk, hogy a bort mindnyájan szeretik, bár különben ersen

ostorozzák a részegeskedést. De mesterségük kívánta, hogy » elüssék az

rozsdát az torkukról« ; s másrészt, mivel leginkább társas összejövetelek

:

családi vagy más vigalmak alkalmával énekeltek, minden tartózkodás

nélkül figyelmeztetik a hallgatókat, hogy »jó volna megkinálniok most

lantost, hegedst az bornak javával«. (Ilosvai.) Sokszor jutalmuk sem volt

egyéb, mint pár napi jóltartás vagy egy kis bor.

Lantosok és hegedsök, kiknek bor lelkök,

Csak borért is elzörgetnek néha szegényök —

mondja Tinódi. Valóban, nagyobb részük hányt-vetett élet szegény ember,

ki a mulatók szeszélyeit trve, magából is csúfot zve, ha néha vígabb

napokat él, a nélkülözést is jól ismeri. A végs versszakokban rendesen meg-

mondják nemcsak a helyet s az évet, a hol s a mikor az éneket készítették,

hanem azt is, min kedélyállapotban, min körülmények közt voltak. Ritkán

történik, hogy » egy jó kedvében « vagy »nagy víg voltában « írhat az énekes,

többször, hogy »nagy búvában« vagy »szoméhságában«, »búdosásban« vagy

valami » füstös házban «. Annál tiszteletreméltóbb az a lelkes bátorság, melylyel

pártfogóiknak is szemökbe mondják hibáikat s istenes életre, összetartásra,

hazaszeretetre intik ket. Ez a lelkesedés tartotta meg énekeseinket — minden

nyomoraik közepett is — pályájokon. Munkáiknak kevés a költi becsök,

de van történeti s korfest értékök; s a mennyiben a nép- és mköltészet

még nem váltak külön, mindnyájan az si versformákban, a népnek sok

régiséget megrzött nyelvén írnak : olvasásuk ma is tanulságos.

Vegyük már sorra a nevezetesebbeket, olyan csoportokban, a mint

a megénekelt tárgy szerint együvé tartoznak.

I.

Bibliai elbeszélések.

Hiába sürgette a protestantizmus, hogy a szentírást a nép kezébe

kell adni ; a fordítás munkája lassan haladt s csak a század második felé-

ben lett teljessé. Addig s a mellett is szükséges volt a nép vallásos

buzgalmát ápolni, az új hitben megtartani. De ez csak egyik ok volt. mely

az énekszerzk figyelmét a bibliára fordítá. A török hódítás alatt, a politikai
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Farkas András fellépte után egymást éri a szent történetek írása s

kiadása. Alig van a szentírásnak (különösen az ó-szövetségnek) egyetlen

része, mely feldolgozóra ne talált volna ; de akad néhány elbeszélés a

szentatyák és vértanúk életébl is. A nevezetesebb énekszerzk a következk

:

Batízi, Kakonyi Batízi András (1530—46 körül) kassai tanító, utóbb tokaji pap s
es Dezsi v

.

buzgó terjesztje a protestantizmusnak. Istenes énekein kívül megírta Az

drága és istenfél vitéz Gedeon, Az istenfél Zsuzsanna asszonnak és

Jónás prófétának históriáját, Izsák patriarkhának házasságát s egy

karácsonyi ének keretében Krisztus születésének históriáját. A Megltt és

megleend dolgok históriájában kora politikai s vallási állapotára vonat-

koztatja a bibliai történeteket. Mély vallásosság ömlik el valamennyin ; arra

inti hallgatóit is, isten és a szentháromság dicséretével végezvén minden

énekét.

Kakonyi Péter (1554 körül), hercegszllsi papnak csak két bibliai

elbeszélése van: Az Asvérus királyról és az istenfél Hester királyué-

asszonról meg Az ers vitéz Sámsonról ; de mindegyik könnyen folyó

versekben s kifejez erej nyelven, a mit kevés kortársáról lehet elmondani.

Termékenyebb tollú s szintén ügyes elbeszél és versel: Dézsi

András 1550 körül), valószínleg debreceni iskolamester, ki megénekelte a

Világ kezdetül ltt dolgokat, Izsák áldozatját, a Makhabeusokat, Moyses

és Józsue hadát, az Ifjú Tóbiás házasságát stb. Valamennyit » tanúságul

adá« s ezért alkalomszeren ki-kitér a magyar viszonyokra; korholja a

féktelen mulatozást, a káromkodást, erkölcstelen életet, s ers hittel és

hazafisággal hirdeti, hogy, ha elhagyva a gonoszságot, istenhez térünk, is

»tészen vélünk irgalmasságot « —

Megszabadítja jó Magyarországot,

Megépíti ez sok nagy pusztaságot.

Sztirai Mihály Legtöbbet tudunk Sztárai Mihály élete- és mködésérl. Még mint

ferencrendi szerzetes és Pálóczi Antal udvari papja, jelen volt a gyászos

mohácsi ütközetben. Ura elestével visszatért Sáros-Patakra s pár év múlva

a vár új urának, Perényi Péternek védelme alatt megalapítója s els papja lett

a reformált hitközségnek. Urának fogságba kerülése után maga is elmene-

kült s 1544 tavaszán a baranyamegyei Laskón állapodott meg. Innét kezdte

meg aztán az egész délvidék reformálását, 120 egyházközséget alapítva,

melyeknek egy ideig püspöke volt. Utóbb Tolnára, majd Pápára került s

kés vénségben, 1575 körül halt meg. Rendkívül tevékeny ember, lelkes

hittérít, tüzes vitatkozó s nagytudományú szónok volt, ki ezenfelül a

zeneköltésben zsoltáraival, az irodalomban könny folyású elbeszéléseivel.

drámai formájú vitairataival is kitnt kortársai közül. Laskai hívei félszázad

múlva is emlegették szép prédikációit, cseng hangú énekeit. E hagyo-

mány szerint » csendes nyári estéken a templom dombjáról hegedje mellett

szép hangos szóval, messze hallhatólag énekelte az általa magyar ritmusba
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1548-ban miért, miért nem, elhagyja a nádor udvarát s egy ideig a
Nyírségen tartózkodik; itt írja a Sokféle részögösrl szóló elmélkedését.

Majd Egerbe megy, melyet ép akkor vettek át Ferdinánd biztosai, s Varkucs

Ennec Ion írafa az ío Koíofuarba

Tinódi Scb£Íhértk6n nyomrarafaba

Szerre nagy cuuaba egy hideg Öobaba

Giakranfu köímebe merr ninch pijnz tafolyaba.

Finis.

EGER VAR VíADA
LYAROL VALÓ EN£C.

Hiílona.

Tinódi Sebeftien deac KafTaba

Ferdinandus Kiralnachui voltába

Egri varnac chuda Óerenciaiaba

Vitezekeduna Cronikaiaba

rfTlÜT^^
U i E53Eg
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Részlet Tinódi Cronicájából. (Ali bas

i edi ti ii

i Egervár kezdó versszakai az

el.)

Tamás idejébe ltt csaták Egörbl cím alatt versekbe foglalja e \

vitéz kapitánynak az elz hét év alatt viselt dolgait.

Ez utóbbi ének versfiben, valamint utolsó versszakában azt írja:
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Kassán készíté el — Thuróczi krónikája nyomán — a Zsigmond-

krónikái, itt kezdte el Erdély históriáját is, melyben a János király halá-

láról a Fráter György megöletéseig történeteket foglalja versekbe. 1 I

ehhez helyszíni tanulmányokat tegyen, másrészt hogy felszaporodott énekeit

kinyomathassa, 1553-ban fölkerekedik Kassáról s Kolozsvárra indul. Útba

ejti Debrecent, s itt megénekli Török Bálint hs fiának, Jánosnak vitézségét,

s nagy kerülvel célhoz érvén, befejezi Erdély dolgait. (Öt részben 1676

sor). Majd megírja Budai Ali basa históriáját (Szondi György, Ördög

Mátyás és mások történetével), aztán 1554 elején kiadja Cronica címmel

(
***

Egykorú másolat Tinódi Hadnagyoknak tanúság cím munkájából.

(A pécsi püspöki levéltárból.)

és saját szerzemény kótáival, Ferdinánd királynak ajánlva, kitl ezért

ötven forintnyi (a maihoz képest mintegy tízszeres érték) jutalmat kapott.

E kötetben valamennyi érdemesebb munkája együtt van, a Zsigmond

királyról és Az János király jiáról való szép krónika kivételével, melyeket

alkalmasint tartalmuk miatt hagyott ki a királynak ajánlott munkából.

Tinódinak ezután nyoma vész. Haza ment-e, útközben vagy otthon

halt-e meg, nem tudjuk. Halála évét is csak valószínséggel tehetjük

l'557-re, mert ez év végén kassai háza már felesége nevére van írva, ez

pedig 1559-ben nemes Posgay György felesége. Az asszonynak, mint egy

védelmére írt ajánló levélben olvassuk: »valami pathykaya volt, kiben

marhayat árulta még özvegy korában is : s midn ennek gyakorlásában
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mondja a Hadnagyoknak szóló tanúság-b&n. A bibliából s a hazai törté-

nelembl vett számtalan példával bizonyítja, hogy az istenbe vetett hit

ert ad, a tle elpártolás pedig bukást okoz. Ezért korholja az urak zsa-

rolását, a szolganép htlenségét (Udvarbírák és kulcsárokról) ; s bár maga

sem veti meg a jó bort, melyet isten nagy jó végre terömte«, józan mér-

tékletességet hirdet, mert — úgymond -- »ha külömben cseleködünk,

lelkünkben veszünk « (Sokféle részögösrl). Vidámabb hang egyedül e két

utóbbi énekében van, itt is maga-mérsékl. Nem ezekkel, hanem vitézi

énekeivel kívánt közönségére hatni.

inódi hatása S hatott is, mint históriás-énekes els sorban kétségkívül komoly s

fontos tárgyával meg hazafias és vallásos meggyzdése erejével, hevével

is ! Eladása krónikás modorú, réha egész lapokon csupa leírás vagy név-

sor ; nyelve, verse — bizonynyal a gyors munka következtében is — dara-

bos, a mit nem igen feledtethet az egyes lírai helyek lendületes folyása.

De a mikor maga adta el énekeit, akkor azokat a gyöngeségeket elfe-

ledtette a melódia szépsége ; ehhez több érzéke, kimveltebb ízlése volt

közönségének is, mint a szerkezet, nyelv és versforma finomságai iránt. Azok

a saját szerzemény dallamok, melyeknek jegyeit Mátray Gábor, Bartalus

István és mások igyekeztek megfejteni, h kifejezi a tartalom komoly hangu-

latának ; kevés változat van bennök, de az a néhány hang mélyen érinti

a hallgató szívét, rokonságban van régi népdalainkkal s elvitázhatlan bizo-

nyítéka Tinódi kiváló zeneszerz tehetségének. — Mvei közt nincsenek

remekdarabok, de forrásaivá lettek azok a legremekebb költi alkotásoknak,

midn Czuczor, Tompa, Arany s mások merítettek belle. Ez egymagában

is elég érdemessé teszi t az irodalomtörténet hálájára.

Tinódi példája másokat is énekre buzdít ; különösen a század utolsó

negyedében nagy számmal találunk históriás énekeket, melyek a régibb

és újabb, hazai és külföldi eseményeket foglalják versekbe. így:

üstóHás éne- GosArvári Mátyás, hunvadmegvei harmincados, Heltai Krónikája után
kok , . . .,

megírja: Az régi magyaroknak els bejövésekröl való históriáját, Atillával

miképen telepedtenek le Sicambriában, és mely nagy vérontással /érkez-

tének be Pannoniába. (Kolozsvár 1579.) Mint e hosszú címbl is látható,

tulajdonkép a hn birodalom történetét adja el (hat részben), a mely

népet az akkori históriai köztudat és nemzeti büszkeség a magyaroknak

nemcsak rokonaiul, hanem egyenes eldeiül tekintett. — Még hosszabb

Valkai ANDRAsnak: Az magyar királyoknak eredetekrl és nemzetségekrl

való szép história (1567.), melyet Ádámon kezdve egész koráig folytat

tüzes hazafisággal mondva honfitársainak: Vaj, magyarok, mely bolondok

tü vagytok, magyar fejedelmet tük nem uraltok, nyilvánvaló veszésteket

látjátok*. A minek magyarázatául tudni kell, hogy Báthori István híve,

munkáját is neki ajánlja. Valkai írta meg továbbá (Bonfini utáni: Az nagyúr

Bánk bánról való históriát, miképen ii: András királynak feleségét

megölte az nagy vétkeért, (1573.) Történeti egymásutánban mondja el
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( !sak az maradt meg bellük, a mit a nép tlük eltanulva, vagy tovább

alakítva megtartott emlékezetében. A jelen század derekán megindult nép-

költési gyjtések már csak keveset menthettek meg
;
jobban mondva, ügy

elvegyültek, annyira átalakultak, hogy legtöbbjüknek kora már nem állapít-

ható meg. Figyelemre méltó azonban, hogy az ó-székely balladák közül

többnek (mint pl. a A fogoly katona, Fogarasi István, Boriska, Oláh Gerö,

Nagy-Bihal Albert címeknek) tárgya török vonatkozású, tehát látszólag

XVI. vagy XVII. századi eredetek. De csakis látszólag, mert bár a szereplk

közt vannak történeti nevek is, maga az esemény ritkán vagy egyáltalán

nem történeti. A balladák szerkezete, versformája sokkal régibb eredetre

mutatnak ; másrészt olyan mozzanatok vannak bennök, melyek más népek

költészetében is föllelhetk. A népköltnek elég volt egy-egy hasonló hely-

zet, hogy aztán a régi éneket evvel fölfrissítse vagy újabb nevekhez fzve

érdekesebbé tegye. A népköltészet ma is megteszi ezt, s fkép a neveket

akként cseréli-váltja, hogy az illet vidékhez közelebb hozza. Az újon kelet-

kezett énekek mellett így alakúit át a régiek jó része a török-világ korá-

ban, melynek eseményei mély nyomot hagytak nemcsak történelmünkben,

hanem népünk élete s képzelmi világában is.

Van azonban két énekünk, mely kétségtelenül ebbl a korból szár-

mazik, de egyszersmind érdekes példája a régi mondai anyag alakulása- s

gyarapodásának. Egyik Toldi Miklós mondája, melyet az újabb száj-

hagyomány már kezdett Mátyás közelebb es korához fzni, a másik

Szilágyi és Hajmást mondája, mely szintén valamely régibb történet

újabb változata. Amannak szerzje, Tinódinak ifjabb s nem kevésbbé

termékeny tollú kortársa

:

[losvai Selymes Péter. Életérl még annyi bizonyos adatunk sincs

mint Tinódiéról. Pályája elején valószínleg iskolamester volt s késbb lett

vándor-énekessé. azonban nem az egykorú eseményeket foglalja versekbe,

hanem — saját szavaiként — a -régi nagy idk- embereinek: világbíró

Sándor, Cyrus, Nebukadnezár -megltt jeles dolgait « ; » sokat szólt a szent-

írásbeli próféták, királyok, vitézek dolgáról- is; de sem küls siker, sem

anyagi támogatás tekintetében nem versenyezhet Tinódival, bár tudományos

készültség, hazafiság, vallás- erkölcsi bátorság dolgában épen nem áll mögötte.

Munkái közül mindössze öt maradt fenn. Nagy Sándor históriáját

(hat részben, 1548.) » igazán szedte « Justinus és Curtius krónikáiból;

Az nagy Szent Pál apostol históriáját a szentírás alapján szerzetté azon

» nagyszép tanúság- kedveért, hogy istennek fiai kik akarnak lenni, azok-

nak sok nyomorúságot kell szenvedni- ; harmadik munkáját, a tudomány-

kedvel Ptolomeus királynak históriáját, Aristeas könyvében találta-.

Mind a három latin prózai mveknek versekbe foglalása, egyszer fordí-

tások, melyek az eredetitl mindössze abban különböznek, hogy Ilosvai

csak a történeti adatokat válogatja ki, s gondosan kerüli mindazt, a minek

mondai íze van. De Ptolomeusában annyira elragadja hsének dicsérete,
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Ilosvai Tholdijanak címlapja. (A legrégibb fenmaradt kiadás.)
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A ™d '-] A kérdés a körül forgott: vájjon valóságos él személy volt-e Toldi.

kit Ilosvai Lajos korába, a szóbeli, st a kései írott hagyomány Mátyás

korába tett, vagy költött szemelv"' Mellzve a legrégibb véleményeket, csak

Tohly Ferencnél kezdjük ; Miklóst valami smagyar Herkulesnek nézi.

kinek míthoszi alakját még az shazából hozták eleink. Ipolyi Arnold

szintén mithologiai hsnek tartja; Greguss Ágost a francia Gamelyn-.

Heinrich Gusztáv a német Kurzibold-mondában láttak hasonló vonásokat.

A mennyiben a testier a régi korokban nagy szerepet játszott, minden

nép mondai és mesei hagyományában találunk néhány rokon vonást, hely-

zetet. Megvannak ezek a magyar hagyományban is, vagy úgy hogy az

s népmesei vonásokat alkalmazták Toldira, vagy hogy az valóságos

kalandjai alakultak tovább ; így a nógrádmegyei Nagyfalu környékén, hol

a monda többféle változatban él, s Ilosvai által nem említett kalandokról is

tud. Arany mindemellett ersen hitte, hogy Toldi valóságos történeti sze-

mély, s hogy — mint Ilosvai írja — csakugyan Nagy Lajos korában élt.

És »e hitnek sokat köszönhet irodalmunk- — mondja Kemény Zsigmond,

a ki Toldit szintén nem tartotta költött hsnek.

Toldi mint Végre Szilády Áron búvárlatainak sikerit oly adatokat felkutatnia.
történelmi alak o j j

melyek Toldi történeti létezését s Ilosvai és Arany hitét igazolni látszanak.

Újabban napvilágra került okiratokból ugyanis kiderítette, hogy -Toldi

György és Toldi Miklós a XIV. században, Róbert Károly 'és Nagy Lajos

uralkodása alatt éltek, a hogy Ilosvai énekli «. (Régi Magy. Költk Tára

IV. 360.) György 1376- és 1382-ben, tehát élete végén mint bihari fispán

szerepel. Miklós pedig 1354-ben pozsonymegyei alispán és várnagy; 1359-ben

Lajos király megbízásából, mint nagyerej ember-, hozza haza Firen-

zébl a két oroszlán-kölyket ; 1365-ben tagja és ftisztje az olasz fehér

csapatának; 1383-ban Szabolcsmegye fispánja, s e tisztében volt az

utolsó adat szerint 1385-ben is, tehát túlélte Lajos királyt. Mindez teljesen

ráillik Ilosvai Toldijára, ki, ha ifjúkorában parasztnak nevelkedett is. a

királyi udvarban kimvelhette magát annyira, hogy késbb fbb tisztség

viselhetett. Ehhez járul, hogy Biharmegyében a XVI. században is éltek

Toldiak, s hsünk emlékét kegyeletesen rizték. Lehet, hogy az e tájon

élt Ilosvai a családi hagyományból is felhasznált egyet-mást históriájához.

Érdeme, hogy ezt fentartotta, de Arany örök dicssége marad, hogy a

hsére vonatkozó gyér szánni adatra oly tökéletes mvet tudott építeni,

s Költi értekre nézve nemcsak Ilosvai TolJiia, hanem az egész XVI.
:ó-

századi históriás-énekköltészet fölött magasan k'iemelkedik egy 1571-ben

írt költemény : Szilágyi Mihály és Hajmást László históriája, melyet a

XVII. század elejérl egy kézirati másolat tartott fenn az Akadémia Csorna-

kódexében. Mint a végs (33-ik) versszak mondja:

Ilajn

Ezerötszáz és hetven fölött írnak egyben :

Egy ifiú szörzé vala ültében, Szöndör várában.

Egy poétának 6 verseibl, szomorú szivében.
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Ez isten büntetését látván ebben bnös szerelméért, bocsánatot kér társától

s elválnak, Szilágyi pedig hazavivén, nül veszi a lányt.

Ezt az elbeszélést dolgozta át Vörösmarty Szilágyi és Hajmási cím

balladájában, meghagyva az egész cselekvényt s csak a nyelvet váltván

költibbre; ennek és a népköltészeti maradványoknak felhasználásával írta

Gyulai Pál is hasoncím költeményét, mely a cselekvény szövetének kiszí-

nezésével, a ballada hézagainak kitöltésével, az egyes helyzetek lélektani

megokolásával irodalmunknak egyik legszebb költi elbeszélésévé válik.

IV.

Regényes vagy szép-históriák.

A magyar nemzeti hagyományon épült énekek mellett nagy számmal

voltak még e korban olyanok is, melyek, mint a bibliai és históriás-énekek,

írott forrás alapján keletkeztek, de nem annyira tanulságul, hanem leg-

többször tisztán gyönyörködtetés, mulattatás kedveért. Már amazok szerzi is

fölkeresik a klasszikus hskor kalandjait, s a vitézség »példáiul« megéneklik :

Jason és Medea (Tinódi), Paris és görög Ilona, a trójai háborít (Hunyadi

Ferenc), Aeneas herceg (Huszti Péter), Ajax és Ulysses a »két görög

herceg « (Csáktornyai Mátyás) és mások történetét. Midn aztán a könyv-

nyomtatás terjedése hozzáférhetkké teszi a középkor kedvelt mulattató

könyveit, a reformáció alatt srbbé válik a külfölddel való érintkezés: az

idegen költi termékek nyomán srn készülnek a magyar átdolgozások

is. Átdolgozások és nem fordítások. A magyar szerzk ugyanis a kor

divata szerint nagyon szabadon bánnak el az idegen anyaggal. Itt meg-

rövidítik, amott megtoldják az eredetit; változtatnak a helyzeteken, hely-

es személyneveken is. Nyelv és verselés tekintetében is jobbak mint a már

ismert históriás-énekek, de magasan felettük állanak fkép a mese érde-

kessége és kerekségére nézve. E jeles tulajdonaikat az átdolgozás szabad-

sága, ha néha megrontotta is, de teljesen el nem vehette. Kevesebb bennük

vagy egészen hiányzik a moralizáló elmélkedés is, s így költi hatásukat,

az elvezet gyönyörét ez sem zavarta.

Legrégibb ezek közt a páduai egyetemen tanult Istvánfi Pál, a

történetíró Miklós atyjának, História regis Volter cím elbeszélése, melyet

— Boccacciónak egy latin átdolgozás munkájából (De história Griseldis,

mulieris maximae constantiae et potentiae Petrarcától)— 1539-ben szerzett;

legrégibb ismert kiadása azonban csak 1574-bl való. A » krónika -< tartalma

az, hogy Volter, mikor barátai unszolására megházasodik, egy szegény,

de szép és erkölcsös pásztorleányt vesz nül. Hogy hségét kipróbálja,

gyermekeit elvéteti tle s késbb is folyton gyötri, végre pedig el akar
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iúta, melynec Leánya a szép Lucina asszony, az Királyfit meg szerettieu.

hozzá méné. Es miképpen az Apollonius az Királyságra haza menüén,

az Tengeren Feleségét és Leányát el veszté, és miképpen ket soc eszted

múlua nagy örömmel egésségben találá. (1591.) Ez a hosszú cím leg-

rövidebben elmondja a kalandos történetet, mely a hányatottak nyugalmas

boldogságával végzdik. — A Gestákból merítette Póli István is Histo-

jovcnianus riáját az Iovenianus nevö Romai Császárnak, Isten ellen való föl

fuvalkodasarol, es az Nagy Ur Istennek rayta tótt boszsznallasarol, es

elbbi tisztiben való allassarol (1593.). Egyszer ugyanis, míg a folyóban

fürdik, egy hozzá hasonló férfi fölveszi ruháját s kastélyába térve helyette

uralkodik, t pedig senki sem ismeri föl ; midn e hányatásában végre

> isten szent nevére « kéri gyóntatóját bebocsátásért, ez felismeri s a meg-

tértet visszavezetvén udvarába, helyettese kijelenti, hogy Rafael angyal, kit

isten az kevélységének megbüntetésére küldött. — A harmadik az

Rusztán császár Akadémia Csorna-kódexében kéziratul fenmaradt Ruszlán császárról szóló

ének, melyet a névtelen szerz az utolsó versszak vallomásaként szintén

»Romaságnak írt könyvébl íra«. Szent Eustachius legendája hasonlít is

hozzá. E szerint Eustachius vezért elzik, de Traján császár tizenöt év

múlva a fenyeget bajok miatt visszahívja ; megkerül felesége s két fia is.

de mivel nem akar pogány módon áldozni, a császár parancsára megégetik.

A magyar ének szerint Eustachius császár fölveszi a keresztségét s ezzel

a Rusztán nevet. Mivel választására van hagyva, hogy ifjú vagy öreg

korában akar-e boldog lenni, az utóbbit választja. A bajok hamar meg

is látogatják : elveszti feleségét, fiait. Sok év múlva szerencsétlenségek érik

Rómát is, megkerestetik tehát egykori fejedelmöket, megkerülnek családja

tagjai is s aztán boldog öregségben élnek. A mese részleteiben annyi

eltérés van, hogy ezt a szabad átdolgozás nem magyarázza meg, azért

valószín, hogy a szerz nem az eredeti forrásból merített, hanem valami

késbbi feldolgozásból.

Euriaius és Szintén latin forrásból, az utóbb pápai trónra emelkedett Aeneas

Sylvius Piccolomini De duobns amantibus: Enrialo et Lucretia cím
kedvelt könyvébl van merítve : Eurialusnac es Lucretiának szép his-

toriaia, mellyben meg irattatik egymáshoz való nagy szerelméé, mely

szerelembl végre Lucretiánac kóvetkózéc szörny halála. Az utolsó sorok

szerint 1577-ben készült »Bodrogh vize mellet Patac városában, az wr

gombos kertében «. E hely, valamint az ének eredeti toldásai (a forró sze-

relem veszedelmes voltáról), folyékony nyelve, verselése s végül számos

egyez kifejezés alapján szinte bizonyosnak mondható, hogy a pataki

névtelen Balassi Bálint, a XVI. század nagy lírikusa. Az elbeszélés alapja

való történet : Schlick Gáspár császári kancellárnak egy sienai nvel kötött

kalandos viszonya, mely az eredeti latin feldolgozásban s fordításokban nagyon

elterjedt. Balassi költi lelke átérezte (maga is átélte) a tárgy es helyzetek

költiséget, azért nem is prózában, hanem versekben dolgozta át, de az



erkölcsi elmélki

nyitja, hog) rövid idközökbl négy kiad

Elleni

nck egyet!

motívumok Kata dra nép •imn

királj \lik

. -lik, s mire megtér, a lányt a Xantlu.

I királyfi sírva ölelgel . nk

A Im; • .\ királj

ismeretlen Min aerint valami k .un'

ly egyik néptl a másikhoz vándorolt

ilhetetl (.1 . .,.\i ALsnmsk dl

tündér szúzhái:.

mely tzámtalai latomban mind mai^ B

krónikából

Üen, nem ítélhetjük meg, mennyi bem

toldal

írom

ilma

Vkleton Idi mindennap három

semmi sin

l után a király legkisebb fia ott

lányi :tt mulatnak, eg

haját, ki e miatt több mvit mond

. királyt). I

.ik htlensége miatt mindi

bujdosik, m
nem tudnak meg

litván Tcm kedvi

boldogan élnek ! celeti népei

vígjáték

Hasonlók

Hül. kit II.



XVI. SZÁZADI ELBESZÉL KÖLTÉSZETÜNK

oda intt, és az ó nagy Gazdagsága miat Császárrá valasztottác. (Év

nélkül.) Az ismeretlen szerz Szebenben, német forrásból hallotta a mesét,

melyet aztán szabadon dolgozott fel, átszve hosszú leírásokkal és elmél-

kedésekkel. Mindemellett kalandos részletei s népmesei vonásai miatt szin-

tén kedvelt könyvvé lett, a mint az volt az 1480-iki augsburgi német

kiadás is.

vitéz Francisco Végül két elbeszélésünkben a dél-szláv érintkezés vagy épen egyenes

hatás nyomaira is akadunk. Egyik: Egy szép história az vitéz Francis-

corul, es az 6 Feleségéérl, mely 1552-ben készült, de legrégibb ismert

G Y regi dologról fcep Kronikac

mondok, kinek tálam maílat túnem

hallotatok,Eg iffiu vitézrl kin czn-

dalkozhattok,(*c:relmes tarfarul kin

gondolkozhattok.

Ln vitéz Francifco Zebernik varában, Kiral v-

tan kit bír hiüík>!galatiaban,ki lakozik valanagkaz-

d,ig(agaban,íokiambor vitézi vannak vigafagban.

igen Sruendeznek mint vitéz vroknak, Király vran

valokcgielmcs vroknak,kit neueznek valavitezFrá-

ciíonak, feienkent feolgalnak minr vitéz vroknak.

Iliién cziudaiatos éber allapatcia, miként maid meg

halliuk az gonoz Gercnczie, vitéz Francifconak mi

módon 6o!ga!a,mindcn faiat isuatul hamarel kakád;:

Ráskai Vitéz Franciscój.inak els vei

kiadása csak 1574-bl való. Szerzje Ráskai '.'.asiwio (az els kiadásban

hibásan: Vasfay), ki vitézül harcolt a mohácsi ütközetben, utóbb János

király pártján mini nógrádi fisp; többször kitüntette

magát. Költeményét els sorban rokonai, az alsólindvai Bánfty-család

mulattatására írta. Béla király nagy-vígan él Budán s felhivatja az urakat;

így megy oda Francisco is, Zebernik vár ura. Lakoma alatt eldicsekszik

szép várával és feleségével. Legyzött ellenfele, Kas igád vele, hogy

a n htlensége jeléül elhozza gyrjét és arany handsárát. De be sem

juthat a várba, a kívánt tárgyakat csellel megszerzi. Francisco elveszti

várát s a király kegyet, aztán megizenvén nejének a történteket, elbujdosik.
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230 XVI. SZÁZADI ELBESZÉL KÖLTÉSZETÜNK

Az a körülmény is érdekes, hogy Bankó leányának története

kéziratban maradt ránk, mert annak bizonysága, hogy az akkor énekelt

és kedvelt » históriák «-nak csak egy, s talán épen kisebb része jelent meg
nyomtatásban, a többi pedig másolatokban terjedt el, vagy le sem íratott.

De csupán a kiadottak nagy számából, melyet az újabb kutatások koronkint

még növelnek, következtetve is kétségtelennek mondhatjuk, hogy az ének-

mondás a XVI. század folyamán nagy virágzásban volt, mert a vallás-

erkölcsi példa, a való história, a regény egykép verses formában nyilat-

kozott. Költi becsök nem egyenl, de annyiban valamennyi becses, hogy

nyelvünk széleskör mívelésével megtörték az utat s lehetvé tették a

következ század nagy irodalmi alkotásainak létrejöttét.

Tinódi jelvénye i.A Cronica végén.)
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közt megosztott, váltakozó szólamokkal és énekekkel táplálják az áhítatot

s gerjesztik a hitet a vallás lényegét képez szent titkokban : Krisztus szü-

letésének, áldozatának, feltámadásának, mennybemenetelének, egészben a

váltságnak titkában. A recitativók, énekek, párbeszédek kezdetben egészen a

biblia nyomán készültek és adattak el. A ritus e részletei utóbb mind

jobban kibvültek, mintegy külön mutatványokká, melyek azonban még

az istenitisztelet kiegészít részeinek tekintettek. A pásztorok megjelenése

a jászolnál, a három-királyi >k lati igatása, Krisztus temetése, a sírjánál meg-

jelen s az angyallal találkozó asszonyok : mind megkapó látványokban,

rész szerint eleven drámai jelenetekben voltak bemutatva karácsonkor, víz-

keresztkor, nagypénteken és húsvétkor. Leggazdagabbak a húsvéti mutat-

ványok, a passiók voltak. Mindezek, talán egyben-másban fejletlenebbül

vagy egyszerbben, de bizonyára ép ügy megvoltak nálunk is, mint a

nyugoti országokban : Dankó Józsefnek a régi magyar egyház szertartá-

sairól közzétett adatai kétégtelenné teszik. A Pray-kódexben, melyben a

Halotti Beszéd is foglaltatik, a XIII. század elején le van írva egy ilyen

húsvéti szertartás, mikor a papok Krisztust sírjában keresik, s az angya-

loknak öltözött diakónusok jelentik nekik, megmutatván az üres sírt: hogy

non est hic, surrexit, — nincs itt, feltámadott.

Misztériumok \ keresztyén hittitkokat, a titkos jelentés vagy rejtett pogány

istentiszteletek nevével, misztériumoknak szokták nevezni. Innen ment át

az a név amaz ábrázolatok jelölésére is, melyek e titkokat Krisztus éle-

tének egyes jeleneteiben jelképezték. Míg az istenitisztelet hivatalosan meg-

szabott rendjében maradnak s a szertartások kiegészít részéül mutatkoznak

:

szertartásos misztérium a nevök. A fejldés azonban itt nem áll meg.

A mutatványok mind gazdagabban rendeztetvén, világiak is kezdenek részt-

venni bennök, mesteremberek, parasztok, énekesek, komédiások, mind nagyobb

számmal, úgy hogy már a XIII. századtól kezdve sok helyt a lakosságnak

nagy tömege lép föl játékosnak. A latin helyett természetesen a nemzeti

nyelv lesz uralkodóvá s a bibliai szólamokba és egyházi hagyományba

utat talál a népi szellem, felfogás, kifejezésmód s megalakul a népi misz-

térium. Az eladók jelmezt öltenek. Még egyideig a papság vezetése és

felügyelete alatt állanak, de az egész már inkább vallásos mulatság, mint

istenitisztelet. A játékosok nem is férnek el többé a templomban, hanem a

templomok és kolostorok udvarán s a templomokat környez temetben

adják el mutatványaikat. A játékok Krisztus életén kívül felölelik az egész

bibliai történetet, az apostolok és szentek életét. Egyre több világi elem

vegyül beléjök ; az eladások nemcsak komikai intermezzókat sznek be,

hanem profanálják a szent történetet (az Úristen ataluszsza a fölfeszítést,

Salamon összepöröl a feleségével, Péter egy magyar misztériumban táncra

kerekedik Máriával). Az egyház az ekként elvilágiasodott passió-játékoknak

ellene fordul már a XIII. századtól kezdve. Egy ideig és sok helyt hiába

üldözi ket ; de a szentelt területekrl végre is kiszorulnak s fejldésök
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SZÉPPRÓZA

lyzette] és nagyobb készülettel, a bibliai jeleneteknek, még pedig ó- és

új-testamentomiaknak, egész sorozatát mutatták be. sokszor a bnbeeséstl

kezdve a megváltásig, máskor csak a passió jeleneteit. Az eladások olykor

egész napon át, st napokig tartottak, s a mennyet, földet és poklot fel-

tntet három-emeletes színpadon folytak, mely gépezettel is el volt látva.

A nagy szám személyzet körében mindig megjelent az Úr szent állata :

a szamár, s a mulattató elemet fkép a szegény ördög « felsülései képvi-

selték, ki az Új színpad bohóc-tipusai között az els volt. Ilyenféle misztérium-

drámák azok, melyeket a bajor < (berammergauban s nálunk Pozsony mellett

Fréven német parasztok ma is eladnak : amott jóformán az egész szent

történetet, emitt Ádám és Éva paradicsomi mondáját, összekapcsolva

Krisztus születésének jeleneteivel. A népi misztérium, a mint tárgyköre

bvült, új elnevezések alatt új ágakat is hajtott. Ilyen a miráknhim, mely

a franciáknál már a XII. században elfordul s tárgyát a szentek és vér-

tanúk csodás legendáiból meríti : tulajdonkép dramatizált legenda. Ilyen a

moralitás, mely erkölcsi oktatás céljából, költött cselekvényben allegorikus

alakokat, 'megszemélyesített fogalmakat léptet föl. Mindegyik sokszor össze-

vegyl a tuíajdonképeni misztérium elemeivel. Eladásukat víg farceok

és interliuieok, tréfák és közjátékok tarkítják, s ezekbl a kezdetleges

drámákból fejldik tovább, részben a klasszikái dráma befolyása alatt, a

tragédia és komédia. Minthogy azonban mind a népi misztériumban, mind

a moralitásban vegyültek a komikus és tragikus elemek, nem mondhatjuk,

hogy maga a misztérium fejldött volna tragédiává, a moralitás pedig

komédiává.

Nálunk is nemcsak a szertartásos misztérium divatát bizonyító ti-

jegyzésekre akadunk ; hanem elég bvében vagyunk a népi misztérium

meghonosodása és virágzása nyomainak, st emlékeinek. Az utóbbiak : a

mindenütt ismert Betlehem-járók és Három-királyok versei és mondókái, a

karácsoni és vízkereszti játékok. Angyalnak, katonáknak, pásztoroknak

öltözött legények és fiúk a szent jászol képével és a csillaggal karácson

és vízkereszt táján esténkint házról-házra járnak s ájtatos és tréfálkozó

verseket mondanak, énekelnek, olykor táncra is kerekednek. A katonák és

pásztoroknak sokszor nyers elméskedése ép oly elevenen emlékeztet a XVI.

századnak komikai hangjára, mint a háznéphez intézett kéregetésük a

hegedsénekek ismert záradékaira. Az ilyfajta játékoknak egészen nemzeti

eredetérl és fejldésérl más országokban is alig lehet szó : alapjuk, a

cselekvény menete, sok részletök is még a bibliából és liturgiából, tehát közös

forrásból való. A nemzeti csak belevegyül színezen, elevenítleg, díszítve

az általános keresztyénbe. Ez a vegyülés kétségtelenül megtörtént nálunk

is. Misztériumainkban, a bibliai képek keretében, megtaláljuk a régi egyházi

énekek viszhangját, még itt-ott elferdített deák soraikat is: lelünk, különösen

a pásztorok neveiben, oláh és szláv kölcsönzésre mutató nyomokat, sí it a

klasszikái idill tudákos beavatkozására mutató reminiscenciákat (Koridon,
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Az eladottakat összefoglalva, kimondhatjuk, hogy hazánkban nemcsak

a liturgiái misztérium divatozott, hanem még a középkorban meghonosodott

és bizonyos fokig kifejldött a népi misztérium is, mely fejldésében a nép

által eladott misztériumi jeleneteknél megállott. A húsvéti játékokról alig

tudunk valamit; de karácsoniak és vízkeresztiek bven maradtak ránk s

máig is élnek. Nem ' egyszer kölcsönzések, mert az alakító, módosító

magyar népszellemnek világos nyomait viselik magukon. A régiebbek stílje,

egyes részleteikben, a XVI. századra mutat.

iskolai drámák a misztériumokkal kezdd színm fejldésének az iskolák adtak

további lendületet. Magukat a misztériumokat is kétségkívül játszották az

iskolákban ; de a humanizmus törekvései fleg a klasszikái nyelvekben

való képzésre irányulván, latin nyelvgyakorlatul Terentiusból adatnak dara-

bokat a deákokkal. Majd a terentiusi msor kimerülvén, a tanárok Vergil

énekeit öntik drámai formába és adatják el növendékeikkel: utóbb hol a

vallásos, hol a világi történetbl maguk írnak számukra tanító vagy erkölcsi

célzat darabokat. így születik meg az iskolai dráma, melynek els ismert

képviselje Reuchlinnak a wormsi püspöki palotában 1497-ben eladatott

Hennoja. A latin nyelv eladások, a hallgató közönség kedveért, nemzeti

nyelvükkel, így Németországon németekkel is kezdenek váltakozni s a

népies tréfálkozásnak szintén helyet engednek. A reformáció terjedtével ezek

a kedvelt iskolai játékok szintén a hitújítás szolgálatába vonatnak. Maga

Luther is rendeztet a tanulókkal ilyen eladást. A reformáció tanait, táma-

dásait, küzdelmeit, ellentéteit dramatizálják s komor tanításaikkal, theologiai

fejtegetéseikkel, nyers gúnyolódásaikkal körülbelül ugyanazt a szolgálatot

teszik az új egyháznak, mely a szabad vizsgálatot s az egyéni meggyzés

szükségét hirdeti, mint a melyet a réginek tettek a misztériumok, a képze-

letre és érzésre ható látványosságaik, énekeik, verseik által. Hazánkban az

iskolai dráma fölléptérl szóló legrégibb adatunk csak 1553-ból való, mikor

a bártfai deákok eladták Eunnchnst s Kain és Ábelt. Szokásukkal s a

protestáns dramatizált szatírákkal embereink mindenesetre külföldön, különösen

Németországon ismerkedtek meg s idegen minták nyomán utánozták ket.
Sztarai Mihály A drámai forma a magyar költészetbe a protestáns dramatizált

polémiával, szatírával lép be. Megkezdje Sztárai Mihály volt, els refor-

mátoraink egyike, kirl bizonyosan tudjuk, hogy Páduában tamilt, de meg-

fordulhatott Németországon is. Valószínleg fnemes családból származott,

ifjú kuniban Sárospatakon franciskánus volt, urával Pálóczi Antallal vitéz-

kedett Mohácsnál, utóbb a reformációra térvén, kés vénségeig lankadatlan

buzgósággal hirdette az igét, sok küzdelem és vándorlás között, Patakon,

l.askón és Tolnán, Gyulán és Pápán. Híres émkes volt, jeles zsoltárfordító

és több szent-história költje ; de különösen tüzes nyelv prédikátor és

térít. A régi egyház papjaival sok vitát kellett állania, melyek között

legnevezetesebb volt 1551-diki diadala a Valpó és Vukovár-környékbeli

zsinaton^hol legyzött ellenfeleinek rémültökben el kellett rejtezkedniük. Ez
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közzé. Tárgya az a, Debrecenben 1567. december 4-dikén tartott hitvita,

melyben állítólag János Zsigmond rendeletére az erdélyi unitáriusok szál-

lottak szembe a kálvinistákkal. Három felvonásból vagy actusból áll s

szerepli kálvinista és unitárius theOlogüsok s két lutheránus bíró. Az

unitárius író a kálvinista papokat a katholikus hierarchia neveivel gúnyolja

:

így Melius Pétert Péter pápának, Czeglédi Györgyöt György kardinálisnak

nevezi már az >interlocutorok jegyzékében. Jóllétük, erszakoskodásuk

és gyávaságuk ellen ép olyan csúfondárosan támad mint Sztárai a katho-

likusokra. Az » erdélyi bestiák jöttének hírére Péter pápa elájul; de végre

is helyt kell állnia. A vita, melyet az unitáriusok részérl Dávid Ferenc,

Carianus és Blandrata alapvet tételeik bizonyításával vezetnek, a kálvinisták

csútos vereségével végzdik. -Mind az egész város megtér«, kivéve a

debreceni pápát és kardinálisát. Nemcsak keresetlen elevenség és komikai

villanások lepnek meg a dialógokban, hanem, fként Péter pápának és

Balassi Menyhárt [lévai

udvarának rajzában, szatirai ér és bizonyos jellemz képesség. Talán

unitárius deákok el is adták, míg arról, hogy Sztárai disputái is meg-

jelentek-e valamely iskolai színpadon, semmit sem mondhatunk.

Rokon ezekkel a disputákkal, de magasan felettük áll s egész XVI.

századi irodalmunknak egyik legbecsesebb emléke és büszkesége az a

drámai szatíra, mely Abrudbányán 1569-ben e címmel jelent meg : Comoe-

dia Balassi Mennihart arultatasarol, melliel el szakada az Magyar-

országi masodic valaztot János kiváltul. Nyomtatásánál azonban koráb-

ban, mindenesetre 1565. elején Íratott. Kiadója s talán szerzje is S

fejérvári KarAdj PAl, az alföldi unitárius egyházak szuperintendense, ki

azonban -az maradék magyarországbeli vitézl urakhoz « intézett els;-.

azt mondja, hogy a munka oak úgy akadt kezébe. Célja minél kegyet-

lenebbül megbélyegezni a sok pártolást, áruitatást, idegen fejedelmek

választását, ki miatt az ország pusztula, vésze és romla*. Felfordult kora

visszás erkölcsi képének talán legjellem ije a harcban edzett, hs,
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Balassi árul-

tatása
Nagybányát megtartani, melyeket hadi és politikai okokból nem akarnak

az megbízhatatlan kezén hagyni. Cinkos népei közt várja a prédikátor

Szénásit, kit azért küldött el, hogy »a német király- f emberei között

pártfogókat keressen ügyének. De a küldött azzal a hírrel j, hogy az urak

között hitele, becsülete nincs már s legfeljebb az érseket, a meg nem

nevezett Oláh Miklóst, nyerhetné meg. ha kálvinista hitébl konvertálna.

Ennél könnyebb mi sem lehet Balassira : Józsa deákkal elkészítvén az

útját, megjelenik az érseknél, ki gyónásra szólítja föl. Balassi elmondja

bneit, azaz élete történetét. A rablásoknak, gyilkosságoknak, esküszegé-

seknek, árulásoknak véget alig ér sorozata ez, a legmaróbb gúnynyal

tele úgy a rabló urak egész fajzata, mint a római egyház, papjai és

szertartásai ellen. A gyóntató türelme is kimerül ; de az új hiv száz

gira ezüstöt ajánl neki s erre feloldozza. Az utolsó rész toldalék : Balassi

fiának, az apjára ütött Boldizsárnak szökését adja el Lincbl, a hol kezesül

tartották.

Mély gylölet költeménye ez, melynek túlzásaiban, igaztalanságaiban

is érzik a kor lehellete. Cinikus alakjainak jellemzésében, tréfás jeleneteiben,

egymásra toluló késer elmésségeiben az ég fájdalom heve izzik: a nemzeti,

vallásos és erkölcsi érzés fölháborodása, hogy a nemzeti királyság, a pro-

testáns, valószínleg az unitárius vallás, s az igazság és erkölcs ügyét a

kor önz és gálád hatalmasaitól elnyomva kell látnia s még a jövn is

kétségbeesnie. Az író ers unitárius, ki ép úgy gúnyolja a kálvinista pre-

destinációt, mint a katholikus fúlbegyónást s lelkes embere egyháza státo-

rának, János Zsigmondnak. A cselekvény csekély és összefüggetlen, a szerkezet

ügyetlen és befejezetlen: egy kezdetleges drámaírónak tapogatózó kísérlete,

de egy kiváló költi tehetség terméke. E Névtelen, protestánskori költésze-

tünknek, Balassi Bálint mellett, a legnagyobb neve. Nem okoskodik, nem

fejteget tételeket, nem theologizál, mint Sztárai, hanem úgy politikai, mint

vallási álláspontját az életnek magának valószer, egyéni képeiben, tehát

költi módon fejezi ki. így különösen a fülbegyónás ellen intézett tárna

Alakjait élesen és mégis finoman jellemzi, élkön Menyhértet, a cinikus és

elvetemült kapzsit, ki ékeivel, szitkaival, önmaga ellen intézett gúnyával

tárja föl egész sivár lelkét, kardján és pénzén kívül nem bízik és nem hisz

semmiben, s mikor lélekfordulást emleget, akkor is kihangzik félelmes nevetése.

\ /érévé vált gonoszság jelenik meg fiában is, de más árnyéklatban: a

fiatalos, dévaj és vidor kalandvágygyal. A többi szemelven is mind az

életnek egy-egy jellemz vonása. Más érdeme a 'darabnak: dialógjának

elevenségében, erejében és jellemzetességében áll; a szereplk szósza]

nélkül, az életnek egyszer nyelvén beszélnek, körüket jellemz nyersei

körmönfont mondasokkal, példabeszédekkel. íme futtában e diai

szatírának oly lenyes tulajdonságai, melyeknél fogva bátran sorolhatjuk,

bár a külföldet tekintsük is, korának legkiválóbb termekéihez. Irodalmunkban

elször Horvát István és Toldy Ferenc méltatták



Még egy fordítási említhetünk e köri

Debrecenben megjelent Tk*opkemlá\kt \ paradicsomból kizött eis.
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. ember-
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Nevezetesebb a másik gyjtemény, melynek szerzje vagy átdolgozója

Hiíltai Gáspár, kirl azt írja Imre Sándor, hogy : » Luther lelkének, irodalmi

humorának, kedélyének nálunk leginkább örököse vagy képviselje.* Pap,

könyvnyomtató és író ; pályája az igazságnak becsületes és nyugtalan

keresésében ingatagságot mutat : lutheránusból kálvinistává lesz s mint unitá-

rius hal meg ; de hazája

szellemi és erkölcsi ér-

dekeinek bátor szolgá-

latában a leglelkesebbek

és fáradhatatlanabbak

egyike. Magyar krónikát

ír, bibliát fordít, egyházi

és világi énekeskönyvet

ad ki, kátét, naptárt,

füveskönyvét, népies ira-

tokat készít.Németanya-

nyelv s végig ejt hi-

bákat munkáiban ; de

nagyobb hajlamot és ta-

nulékonyságot a magyar

nép eszejárása és kifeje-

zésmódjai iránt kortársai

közül senki sem tanúsít.

Felhasználja az igazság

hirdetésének egyik leg-

hathatósabb formáját is

s 1566-ban Kolozsvárit

kiadja Száz fabuláját,

melyben különösen a XV.

századi Steinhöwelre lát-

szik támaszkodni. A régi

meséket saját kora er\ el

teljes népiességének szí-

nébe öltöztette. Már 6

nem kíméli a szót, s fabu-

láit nemcsak megérteti,

hanem kedvére elmeséli, olykor egész kis novellákká bvíti, s széltében

megmagyarázza. Tréfás népies fordulatainak csak Rozsnyainál és Mikesnél

találjuk újra másait. Hosszabb és már egészen eredeti értelmezéseit is

telehinti a közmondások és példabeszédek egészséges fszerével ; a mesékbl

új meg új tanulságokat hüvelyez ki, melyekbe néha megint új mesét sz.

De formájánál fontosabb nemes és bátor egyénisége, mely e példázatukban

és magyarázatokban elttünk áll. Korának nemcsak oktatója, hanem szigorú

fíMTSíabeltj €fopuf: 10

119I; fabulái) kc50etnek.

H5kalufroleeet>ra;
ga kcwrcwL

Crj tatás mn toron a ir-j

meten sedegemt; talala

egn drága fceurt ers mó
da.Mrjnet találót een il>

írjen fenes marhat r'Ha ua
lameK) drága te <r> árosra
lalt ocolna reged , fenti)"

nem töolnanalanal cerfgab.merr tudna mtjc
eermsnetem tegíjg fernmnrenem ttf ,fcm
nagrjra nem betPchnn>lem,SeQ>f intab mrjn
den drága tewnei nagfjobbaiT alarnéfc egrj

árpa arcagrj bn?5a semtt*

értelme*
A titasmnnden bolond ember lesen,

Ko io rödomármrjnt drága tere né tpescti

No ajerc a bewlchetnel né teuefet tesen.

Sj farkairól ee*a baranrol

Részlet Pesti Gábor Esopus fabuláiból. (Ikes. 1536.)
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SALAMON KI"
RÁLYNAC, AZ DÁVID KIRÁLY FI-

ANAC MARKALFAL VALÓ TRÉFA BESZEDEK.
ntc remid Knjuc,

'" «tíg, foojgy lét tanéllyttnc íU'^t*

Salamon és Markalf cimlapa.
(
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:
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: följegyzetl nyre csak újabban került kalandja
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A<>u erszakoskodásokat b kifejezvén l
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v>k i! Valamely tor írhatta, ki
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A meséken, népies iratokon télül a XVI. században jelenik mej
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loteit k mar nem elégíthették ki - a kik ÚJ meg Új ••

vártak; azután ik könnyebb alkalma..
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számé asszonyi ruhában szerett tartott magának, mire aztán lófarkára

kötve tet végzik ki. Ez a f történet és a beléje sztt mesék srégi, talán

buddhista eredetek s reges szerzjükül Sindibadot szokták emlegetni

:

innen a világirodalomban, a hét bölcs mester mellett, szokásos nevök

:

Sindibád parabolái. A mesék görög és zsidó szerkezetek alapján, Dam
Jehan latin fordításában

jutottak el nyugotra,

melynek valamennyi iro-

dalmában vannak verses

és prózai feldolgozásaik.

A deák szövegnek egy

magyar másoló által ké-

szített kódexe is megvan

^f&lfc a budapesti egyetem

P^^ könyvtárában. Egyes

pnfÚUlH£l?ralfOt>éí !Kl)m011öf meséi közül leghíresebb

íimrofaban flbeolrjn'alaCPWd* az efezusi özvegy tör-

ténete, melyen alapszik

Verseghynek Szentesiné

cím költi beszélye is.

A Ponciánusban foglalt

epizód egyike az si

mese legdurvább válto-

zatainak s általában az

egész könyv meséi és

válogatatlan kiiejezései,

illemérzésünkbe gyakran

beleütköznek. Különben

didaktikus iránya a ta-

nítók iránti tiszteletre,

az ítélésben való elha-

markodástól s a gonosz

asszonyok furfangjától

óvakodásra int.

A folyó beszédnek

költi alkalmazása kö-

rében, a protestáns kor

végén, még egy sajátos és érdekes jelenséget találhatunk : Ecsedi Báthori

István Zsoltáraid, melyeknek megromlott, foszladozott és töredékes kéziratát

1850-ben fedezték föl. Az akadémiában Toldy Ferenc mutatta be s ugyan
adta ki az összesen 23 éneket, mely a 72 közül még meg volt menthet.

Szerzjük, az 1555— 1605. élt országbíró, korának legfényesebb nev,
legels és egyik leggazdagabb fura volt, ki fejedelemként élt vidéki nemes-

Kezdetik hftbölchnec
chelckcdccyk fep példa bcfedck;pcl<s

hafzonlarofazgok»>al ) egyben

fzerkeofztctch:

^pnfiomttf j?ralfot>tf %m<&\a$
nmrofaban fibeolr$íi>alaeswd>

n»c cn? magauaf fdefegcul %m\a\
(£í)ia$arna£ / iam $cp c$ anbtvttmt

fcílrmctcg Icámat / meli erc neft naqt)

£erctefibcu í>ala/ etfjetile nef i eeji; tam

jep fiat/ ftncf íconmm ^wclefiamig

ncíücfcDrf aj cjwmef / es embereffeuí

iqcn fttvettetit wUa/ mtíúxon febiql)

unmar a*, a»a*met' hcí cjíenDcoö
1

ivoU

na falaira iwabVctcatfef aj eh? am
ma/ (attvan aj $aíaír^ogi efnemw
m\taú)ntmia/ íjo^á hiuata a$cí)ia>

5art/<dmcmDaneh/ m mam/micrí

í%r? a$ bttcqfc)it\} cl nem taiio.tfat*

barom

Ponciánus históriájának els lapja. (Récs, 1578.)
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ennek világánál törekedett eligazodni közöttük. Boldogsága csak az istenben

való boldogulás volt. A középkor ájtatos világától fként az a törekvése

különbözteti meg, hogy a vallásos érzést a lelkiismeret szabadságával és

a vizsgálat jogával kapcsolja össze, ezek által újítsa, terjeszsze, mélyítse.

Ennek az iránynak hazánkban, irodalomban és életben, két jellemz vonása

tnik szemünkbe. Egyik a lelkek mély megalázkodása és misztikus bn-
tudata az ótestamentomihoz közeled protestáns nézletnek igazságos és

kérlelhetetlen istene eltt. Másik a vallásos gondolatnak állandó és bens
összeköttetése a nemzetivel; midn állandóan isten büntetéséül emlegetik

a haza nyomorát s a vallásos és erkölcsi megjhodástól folyton folyvást

nemcsak lelki üdvösséget, hanem nemzeti váltságot remélnek : a vallásosság

egyszersmind hazafiságnak, a hazafiság pedig vallásosságnak tetszik szí-

vükben. Ez a két jellemz vonás, mely sokképen összeszövdik, jelenik

meg tisztán abban a két nagyérdek vallásos munkában, melylyel a kor

befejezést riyer. Az utóbbi Magyarinak Ország romlásában, az elbbi

Báthori Zsoltáraiban.

Brever Lrinc, lcsei könyvnyomtató, jelvénye.
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23. A katholikus visszahatás.

egye

\/.Ai) \.\ii.Asns hite, erkölcsi élete neh

fásnk s felekezeti küzdelmek k.'

míg tisztulva és nemesedve minden oldalon fölemell

egyház tanítása ramlat ellenében,

háttérbe azorüll - az felekezeteivel

ország ilmaskodott, meri

viszonyok elemi ervel mozdították amlatok

utja i- hasonlít légáramlatok utján '. a dunántúli

református püspöktl, Ipolyi Arnoldig, idi katholikus pü

csak un századunk folyamé

•kaival és körülményeivel, különb de mindannyian

elismerik és kiemelik, hogy a magyal protestantizmus diadalának leghat-

hatóaab ajtó voltak.

\ i • me-áramlal vétk és áltatok Mert

megújhodás tudori a lelküsm

szabads >súlt; a protestantizmus ennélfo

ni mohó tevéken] gondoskodott

az ismeretek ns ítjak seregestül jártak i küll

temekre, úgj bogy csak Wittenbergában I

alatt, 142 magyar hallgató fordult me
azontúl sem csökkent, bar k<

berg, K 1

iijak ott nemcsak a hitújítás eszméit tanultak el is mvé-
szetében és vitatkozás mód

es tudományos irodalom ismerete: annál

növelésével k r, s itt. a hazában, mint prédikátorok, a }•

tizmus mag> etik

• Makkal hirdetgették SZ ÚJ tanításnak igéit, s
|

menyei:

melyet az 6 lelkek bels hite

plébánosok, kikel

:



250 A KATHOL1KUS VISSZAHATÁS

s a Sztárai Mihály Tamás papja az írással néma ebeknek nevez. Nyo-

mukon élet fakadt : iskola és sajtó alakúit : ügy hogy a század folyamán

28 protestáns könyvnyomtató intézet mködött, míg a katholikusok számára

csak nagykésn, 1577-ben létesült az els, a nagyszombati mhely. Ter-

mészetes ilyeténkép, hogy a protestáns irodalom a katholikust legalább

tízszeresen meghaladja : a mi az új eszme-áramlat gyors és országos sükerére

világot derít. A protestáns nagy-urak, egyenesen Luther és Kálvin buzdí-

tására vagy tanítványaik ösztönzésére, vallásuk érdekében tetemes áldoza-

tokat hoztak, hogy nyomtató intézeteket és iskolákat állítsanak, még pedig

nem annyira felekezetök vezetiként és annak segítségével, hanem inkább

egyes gyülekezetek s egyes jeles reformátorok számára; míg a katholikus

furakat ebbeli szándékukban, ha ugyan volt, meggátolta az az elv, hogy a

hívek lelki javáról és egyházi érdekérl való gondoskodás kizárólag a papság

joga és tiszte ; s a mikor a közszükség nyomása alatt az 1 548 : XII. és

1550 : XIX. törvénycikkek ersen sürgetik is az iskolák szaporítását, az

ország és fejedelem kegyúri jogánál fogva teszik és a végrehajtást egészen

a papi rendre bízzák : mi a visszahatás koráig elmaradt.

A':protestantiz- A visszahatás célja és feladata mindenek eltt abban nyilatkozott,
mus elterjedése

. , , . ...
hogy a protestantizmussal lolvegye es megvívja a harcot a szószéken, az

iskolában, a sajtóban ; hogy leküzdje és visszaszorítsa minden vonalon, ha

lehet, a szellem erejével, ha kell, a hatalom fegyverével. Mert az igazi

struggle for life, az igazi lenni vagy nem lenni kérdése nyilait élesen

szivébe, ha a katholicizmus a XVII. század kezdetén a maga helyzetére

gondolt, mely kétségbeesésre vagy elszánásra egyaránt indíthatott. Hisz

az új egyház pár évtizeddel azeltt úgy elhatalmasodott, a mint Telegdi

Miklós vallja, hogy a protestánsok már az érsekség székhelyén, Nagy-

Szombatban is birtokukba vették a templomot, az ország minden városait,

helységeit, faluit és pusztáit annyira ellepték, hogy félni lehetett, mikép

a katholikus hitnek neve is kivész ; úgy elhatalmasodott, a mint Ipolyi

Arnold írja, hogy Veresmarti Mihály, mint gyermek, Tolnában és Bara-

nyában, st az egész vidéken katholikus embert elevenen nem láthatott,

S a régi egyház a XVII. század, a visszahatás kezdetén már ott állott,

a mint Szentiványi Márton beszéli, Szántó István öregebb társa kézirati

följegyzésére hivatkozva, hogy rendjök közönséges iskoláinak felállítása

eltt egész Magyarországon a katholikus hitet már csak három mágnás

követte, a nemesség közül pedig alig volt csak egy is, ki annak kebelében

megmaradóit volna; st két évtizeddel utóbb, a visszahatás folyamán,

1622-ben is ott állott, a mint Pázmány Péter számba veszi, hogy a Duna,

Tisza, Dráva és Száva egész közén, a török hódoltságban, alig találkozott

húsz katholikus pap, mellettök néhány jezsuita, kik álöltözetben, álútakon,

ismeretlenül bujdostak a titkos térítés feláldozó rajongásával: az erdélyi

fejedelemség hét magyaroszági vármegyéjében, a Tisza mentén alig két-

három mágnás tudta megmenteni házi káplánjait; mert a török-lakta és
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Bethlen-bfrta területen még püspökök ^.-in :

\ IralTTfli ciM-k, a>- erdélyi, váradi, egri, cwanedi, pi

rémi püspökik mint kanonokok éldegélnek az eszterga

RANCLVCU" I GmajifÖRCACH
MIE.Caru Archi Kri'i.v > j 'RJGO

I
káptalanban, vagy mini prépostok

dmök inkább kegyeleti emlék, mfait . inkább n

-ben alakultak
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rend fele a katholicizmushoz csatlakozott : de a nemesség és nép még az új

hitet vallotta s alig egy tizede pártolt el attól, a mibl könnyen megérthet,

hogy a katholikus papság száma itt is elenyész csekély. Mert az állami

válságok, társadalmi rázkódások és felekezeti küzdelmek között a szerzeti

kolostorok, prépostságok és apátságok elpusztultak ; csak a pálosok és

ferencesek némely háza kerülte ki a romlást ; a világi papok pedig elfogytak

a fogyó katholicizmussal. Még az esztergomi érseki megyében is, hol a

XVI. század közepén 900 plébános, 30 prépost és 30 apát mködött,

alig lehetett 100 plébánost találni, pedig a régi egyház ereje Forgách

Ferenc föllépésétl fogva ezen a területen tömörült, a katholikus vissza-

hatás magvetése két évtized óta ezen a területen egyre folyt, fként az

oktatás emelése által. Mert meglep, hogy a katholikus iskolák, a mint

Szentiványi Márton bizonyítja, a püspökök gondatlansága, valamint a

tanítók hiánya és a török dúlása miatt elbb országszerte annyira meg-

gyérültek, hogy a szülk a királyi felség engedelmébl, mikép gyermekeik

tanulás nélkül el ne parlagosodjanak, kénytelenek voltak azokat protestáns

iskolákba küldeni, mire példát maga Verancsics Antal, az esztergomi

érsek adott, ki rokonát Bártfán Stöckel Lénárd keze alatt képeztette. Pedig

amaz id szelleme szerint minden tudományba a felekezetiesség elveit vitték

bele, s a katholikus növendékek közül számosan áttértek az új egyházba

;

minek csak 1629-ben szakadt vége, mikor Pázmány a plébánosoknak meg-

parancsolta, hogy beszédeikkel a szószékrl egyre figyelmeztessék és intsék

hallgatóikat, hogy közülök senki gyermekét tanulás vagy kereskedés, mes-

terség vagy nyelvismeret végett protestáns helyre ne küldje.

a katholikus Mert Pázmány lángeszének egész tisztaságával látta be a helyzetet.
visszahatás . ,,,,,,...,,
kezdete: ismerte föl az eszközöket: s acel-akaratanak egész szívósságával egy

rorgách Ferenc , , ,,.,.. ,, . , ,

eletén keresztül dolgozott annak megfordításán, ezek teljes kihasználásával.

A mióta a pozsonyi országgylésen a jezsuiták érdekeit a magyar nemesi

és rendi jogok örve alatt oly hathatósan védelmezte : volt a katholikus

visszahatásnak Forgách Ferenc alatt sugallója, késbb vezetje, halála után

lelkesít példája. Forgách Ferenc hatalmas érsek ugyan, kinek méltósága

díszével családja fénye olvad össze, vallásossága erélyevel grófi büszkesé-

gének követelése egyesül : de inkább uralkodni, mint alkotni képes. Az

érdeme a katholikus visszahatás els szervezése, még inkább a Pázmány

tehetségeinek els méltatása, mert a nagy-szombati zsinat 161 l-ben minden

bizonynyal az befolyására vezethet vissza, ha a Forgách nevéhez fzdik

is. Iránya legalább a Pázmány szellemére vall : hisz a plébánosok hiányának

pótlása, elégtelen tudományának javítása, egyházi fegyelmének és erkölcsi

életének emelése mindig az törekvéseinek körébe tartozik. Ez a zsinat

kétségtelenül az sugalmazására folyamodik, a magyar lelkészek csekély

számára és a fpapok szegénységére való tekintettel és hivatkozással, a

pápához, hogy engedje meg, mikép a gréci, bécsi, olmüci és prágai pap-

nevel házakban 3—3, a római német kollégiumban évenkint 12 magyar
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növendéket képeztethessen; de a folyamodás sükeretlen nu régi

egyház érdekébl annál sajnálatosabb volt, mert a katholikus ifjak külföldi

(temeket a hitújítás óta úgyis alig Iái

kodása korában jelent meg a gréd egyetemen több magyar haügai

ig, négy esztend alatt összesen tíz, egynek kivételével az is

mennyi jezsuita újonc. Pedig Magyarországon

lk nem létezett. Hiszen ITJ >' érsekségének

1616-ban, egyedül Gyrött, Nyitrán é u efféle ini

de k< i. a mellett sem a tridenti zsinat követeléseinek

a kor igényeinek meg nem leleltek, a Bethlen-mozgalmali alatt ;

szüneteltek vagy teljesen megszntek; úgy hogy Porgách k-

szinte meghiúsult, s a vissuahatá tdaia, tervi

végrehajtásában, PAiMAnvra szállt, ki felekezeti küldetésében lelke szinte

il nemzeti kül-

detést látott, s annak ',

tét ennek feli

te I

' Ite meg ; nem-

csak beszélt, de tett . lej

Volt

'mii. senki

n emberöltji

nem értette es nem

viknek is h

iskola alapit om í Nmmámm M .-•

.

I volt nappali alma és

il, mint ne- alkotott mindeniitt.

Ismételve han i király, mind a

iatt

rint

tudatlan, ne .: ellenere vad

ombatban,

cél a lelkészek kikép

'

sz

I

úak
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minél többen és minél könnyebben juthassanak be, fölvételi vizsgálat nélkül

mindazok, kiket az érsek alkalmasoknak ítél ; mert úgyis csak a jelesebb

tehetségeket küldi az örök városba, hogy a katholicizmus nagy emiekeinek

és nagy intézményeinek behatásai közt magasabb hivatásra érleldjenek.

Lippay György esztergomi érsek.

Általában mindent elkövet az egyházi szószék ellátására, a régi váltós régi

fényének és papi rendjének emelésére, a király es pápa segítségével
;
még a

fpapi hagyatékok lefoglalásától sem retten vissza, csakhogy a lelkészi neve-

lésnek minél tetemesebb és szilárdabb alapot vethessen. S min eredménynycl ;

Bizonysága lehet, hogy a nagyszombati intézetnek, mely 1622 óta állt

újólag, 1633-ig, egy évtized alatt, 95 növendéke vette föl az egyházi ren-
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dcket, hogy a bécei Pázmánaanban, mely 1824 ben 12 ifjúval nyílt mev,

i csakhamar 82 kispap tanúit

y három '• Urainak terü-

leten 1636-ben már több áldozó-pap mködött, mint hüsz <

N

hogy i tében a katholiku

lendült 1610-tól 163!

u halkat^ fordült meg, kiknek mi

mindenek fi
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nyok szükségleteire, a számra, igen, a számra tekintett : de a fesperesi

látogatások elrendelésével, a megyei és tartományi zsinatok szervezésével,

a vallás-erkölcsi élet emelésére is végtelenül üdvösen hatott. Mert benne

az uralkodó fpappal a hittérít apostol egyesit, a ki jól tudta, hogy a

betbe a lélek önt szellemet, hogy az igazi vallásosságot csak a lángoló buz-

góság élesztheti és ersítheti ; hogy a papok tisztasága a hívek tisztaságának

tükre és botrányos viselkedése azok megbotránykozásának köve, a mi amaz

éles összeütközések korában nemcsak kihívó, de egyenesen megrontó volt

:

azért ügyekezett irtani a gyomot. Erényes és munkás papi tábort óhajtott

teremteni, hogy minden áldozó-pap példájával vonzzon, ékes-szólásával

hódítson : a visszahatás lelkes és elszánt harcosa legyen

!

A jezsuiták az legkitüntetettebb kedvencei, mert azok legfáradhatat-

lanabb munkásai. Még a mikor rendjökbe tartozott, sugalmazta Forgáchnak

a nagyszombati kollégium eszméjét, szorgalmazta Rómában annak keresz-

tülvitelét ; késbb, a mikor kötelékeibl feloldva már az érseki széken ül,

ugyanazzal a becsüléssel és ragaszkodással van irántok. Ismeri szerveze-

töket, míveltségöket, elszánásukat, eszélyöket és önfeláldozásokat ; igazi

harcoló tábor : papok és tanítók, hsök és vértanúk, lovagok és cselszövk, a

mint szerepök követeli, céljok, a protestantizmus leverése és a katholicizmus

fölemelése érdekében. Ott szerepelnek szemkápráztató fényes templomaikban,

mesteri ékesszólással a szószéken, alázkodó áhítattal a gyóntató fülkében,

ott az iskolákban, alapos tudománynyal és mindennem szórakoztatással

;

ott küzdenek a legfenyegetettebb helyeken, legkockázatosabb veszedelmek

között : gyzni vagy elhullani egyaránt ersek ; ott pompáznak a fejedelmek

és furak kíséretében, s ott settenkednek a léha pazérok, mint a Thúrzó-

testvérek oldalán, kik nagy eldeik nevére oly méltatlanok voltak, ott a

vigasztalásra szoruló özvegyek, a brandenburgi Katalinok, Fugger Máriák,

Pálffy Katák, Báthory Zsófiák, a Bossányi és Erddy Zsuzsannák termeiben.

A visszahatás még Pázmány vezérlete s a világi papság szaporodása

mellett is csak ezzel a mindenre kész sereggel haladhatott sükeresen. Alig

létesül els iskolájok, mint tanítók és térítk csodás sükert érnek el.

Két esztend múlva, 1618-ban már 800-ra rúg tanítványaik száma, mái-

százakat visznek a katholicizmus kebelébe ; mert a tanító kar mellett

egyszerre a térít raj is megjelenik. Nagy-Szombatban rend szerint 40—60

jezsuita lakik, kik körösköri messzi vidékeket bebolyganak; s a nagy-

szombati ház mintájára Pázmány egymásután alapítja a pozsonyi, szathmári.

szepesi házakat, mert meggyzdése szerint csak az iskolák, a jezsuita

iskolák által lehet a vallást régi virágzására juttatni ; végre a középoktatás

kiegészítéseként megalkotja a nagyszombati egyetemet, melynek ragyogó

megnyitása már a katholicizmus diadal-ünnepe. Lelkétl lelkesülnek, példája

szerint áldoznak : gróf Drugeth György, ki Ungvárt és Homonnán, a gróf

Althan-család, mely Komáromban, Üallos Miklós gyri és Lósy Imre egri

püspök, kik Gyrött és Gyöngyösön állítanak a jezsuiták számára iskolákat.
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Minden uj intézet új küzd csapat, mely láncolatósan pusztít a protestan-

tizmus hfvei, Hátaink és öregek soraiban, mert s tanító >k fonton

forrva és nttön növekedve a magyarországi és erdélyi (Öld minden vonalain

fel-felvillannak

Mert s visszahatás lelke Pázmány lángszellemének kialudtával el nem

lobban, utódai Lóby, Ltpp kiket a kathoHcizmus

élet harcának ve vai!

is, s s jezsuita iskolák egész sorozatát szervezik: Lippay Trencsénben és

.Mii. Szelepcsényi Lcsén, Satmecen, Szakolcán és Zsolnán, Széchenyi

Egerl I
i '.-esett; mellettök vetek

al és áldozattal az egyházi és vü létesítik mint

Drasko püspök a nykrai, ••> nyitrai

püspöl rjesi és nagybányai, Báthori Zsófia .1 k. aki.

Báthori István a kolozsvári és nagyváradi, Apor István a bi ívni

és gyulafehérvári intézeteket, Kisdi Benedek egri püspök a ka met,

hogy másokai ne emlegessünk. Mind e helyek, melyeket kiemeltünk, valódi

hadi terv szerint, ügyes számi-

táasal és következetes kivitellel,

annak kiválaszh a, hí

kathoükus támadási egyenesen a

protestantizmus \ idéki

sebb városaiba vigyék be, hogy

.I nyomják el »,„»,.,

S egé a míg a derék

es hazafias kegyes tanító-rend nálunk meg nem honosodik,

kathoükus intézeteket a Jezsuiták vezetik 1688-ban mái

es 2 »gy«Um \,in ki pnevekS hazakkal, melyek i

még feloszlatásukkor is fitenkettóbm mködnek S mind e telepek t
kdb il :'.i>tt hajlék.

(me, a visszahatás törtetve tör minden évtizedd i l vább, n

makkal, küzd táboruk futos ii mindenfelé el

a határokig terjesztik Vétók és általok a sajtóban is megzajosúl az élet,

mert l'azmaiiv tüneményes munkaerejével az irodain

ibb nnnt harminc mv.\

me uralkodik a hitvitám. M
Hala ti es Sallai. Hajnal

támbár, Kis-. Stantan

/ereivel küzdenek tovább \ i mvek példánya az 6 ín

es ervek : fl K\i.\ni;,i. ,\ katholíkUS

táplálkozik: föllendül es felvirág ikségietel mar na
egyetlen nagy szombati nyomtató mn után kdetk

ai es esiki svártl és Lcsén is nyomatnak kathotfltus
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\ protestantiz-

mus állapota

-^*8& £$$& _£$$&
TSCS-VAKAVl TETEHN8tf%

Varadi Lelk/Taj\tornak, Feleleti,

PÁZMÁNY PETERf
NEK.ESZTERGAMI ÉRSEK,

NEK KET KÓNYVETSKE1RE,
TtlElLrEKET

AZSZENT 1RASROLES
az Anyiíect egyháztól irt,

£ s

BI HARVAR-MEGYENEK
C#AVilvín, u OC XXVI.EÉtcn-

dóbcnkibociatott.

könyveket ; Bécs, Gréc, Prága pedig tömegesen készíti és küldözi be ket

s a megújhodó magyar katholicizmus támogatásában Pottendori" is közre-

mködik.

A katholikus visszahatás szivós számítással és kemény küzdelemmel

nyomult ugyan minden vonalon, szószéken, iskolában és sajtóban elé : de

az erejebíró magyar protestantizmus a papok erkölcsi befolyásától, a tanítók

tudományterjesztésétl, s az írók elvi vitájától még össze nem romlott

volna. A Bethlenek, Rákócziak, Rhédeyek, Telekiek, Hartaiak és Petneházi

Király Annák s annyi más f és köznemes még mindig nagy számmal

képeztették a német, helvét, belga

és holland egyetemeken a pro-

testáns ifjakat, kik visszatérve

koruk míveltségének színvonalán

képviselték felekezetöket, teljesí-

tették mint prédikátorok, profesz-

szorok és vitatkozók hivatásszer

kötelességeiket. Sem szellemük,

sem tudományuk, sem harci ked-

vök a hetvenes évekig nem csök-

ken : templomaik ép oly népesek,

iskoláik ép oly híresek, mint a

katholikusokéi ; nyomtató mhe-
lyök pedig még mindig több.

irodalmok még mindig gazdagabb

és mozgalmasabb. Vagy hivat-

kozzunk-e Magyart Istvánra.,

ki ép oly naiv, megható hangon

beszél, mint Veresmarti; csakhogy

a míg ez a maga lelke vésze-

sétl ijedez, addig az az egész

magyar nemzet romlása miatt

szorong. Úgy áll ott a két század

között, mint a kiben a múlt babonás hite és a jöv kutató felvilágosodása

egyesül. .Senki se hisz jobban nála az isten közvetlen vezetésében, vallásának

igazságában ; rajongó mély felekezetességbl hirdeti, hogy az ország minden

romlásának oka a katholicizmus bálványozása és erkölcstelensége. Vagy
hivatkozzunk-e Alvinczi Pélerre, ki a vékony tudományú jezsuita, Menander

Pistolocius képében ép oly elmésen és hatásosan kezeli a csíp és maró gúny-

nak, a színesked és pellengérez magasztalásnak fegyvereit, mint Pázmány

az együgy prédikátor álcájában ? Az észbeli okok és tekintélyi hivatkozások

ugyanoly bségével rendelkezik, a magyaros szólások és közmondások

ugyanoly csattanósságával, és a logikának ugyanazzal a syllogismusokban

és alternatívákban mozgó kérlelhetlen következtetéseivel. Vagy hivatkozzunk-e

r.Tiraoth: J í. 8. ?.

^mt£>r/!rti rlmcji , tl'nJBlbm mrgyrHHtUtmlt-

rtK imb 7,1,,, mlirtnrl : mru i-^kntr\ rptkn!;^

nylfnWo liftn mnitnt\ tbit.

DEBRECZENBEN,
NyorntattJtottRHEDA PETERaltal. !^c

<IlI> e XXIX^6<mdibcn. __J*

$&& $$'$$ •gSyE* ££&*

Pécsváradi Pc-ler vitairatának címlapja. (1629 I
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S . Mi / Ifo/ftdf Ali', »7re. kivel

hkn*- körbl ail i nem m rközhetik Z

hivatkozzunk-e tátlotat A. fora, kinek nnti

a hívek lelki üdve, mini i Bálint nyitrni ,

.

I In I

'•

ta.il párhuzai ttal, mintegy a biblia

stíljén^ ben fejti ki, a nue, ;i sok b

bizonynyaJ derekabb teheti

hJvatkozzui Biharvárm

ithatósan oltalma ny ellen, ki mint tan tyúk kot

úgy áralja el ma

inptomban, aztán tollal hosszú munki jál

. ket rövid könyvének A

minden tételén

.

ível

kimondó cl ttanó

nem méltatlan
^ ^ '

ellenfélnek mut.it:.
N
-

hivatkozzunk-e 1

kik ép lek, mint B Sámbái Mái

fejedelm .1 melyeket nem

;i leveli '.i eltenni- Tehetsegükben is van annyi

el. nyelvökben is van annyi w6; láván Pósaházi ki vetélkedik e>

»b emelkedik Vagy hivatkozzunk-e
1

.

na foglalkozót! a biblia ti

hivatki annyi magvas munl

akunböazn

mi^; el. mint

mbe nézik. I

harcba hurcolják, inuk. feddik, korti

mint élnek; .1 mikor n m felelhet vissza, mert

tönkre tenni . de
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elssége már korában megállapodjék. Czeglédi, a mint els életírója, Köleséri

Sámuel mondja, nem emberi agyaskodással vagy találmányokkal, hanem a

szentírással támogatja az igazságot s az egyházi atyák ismeretével harcol,

mert az ellenséget a saját fegyvereivel akarja meggyzni. Különben stílje,

a hol fölhevül, érzelmes és hatásos, de a szüntelen való hivatkozások miatt

sokszor töredékes és egyenetlen. A mi nála hiányzik, a szerkeszt és író

mgondja, mely nemcsak a jól tagolt szerkezetet terveli ki, hogy a részek

arányai tetszetsek és összhangzatosak legyenek : de arra is ügyel, hogy a

részekbe minden darab simán kidolgozva jusson bele. Vagy hivatkozzunk-e

Selyei Balog Istvánra, az ötletes prédikátorra, Gelei Katona Istvánra, a

nagyesz püspökre, kinek ren-

(XV ERELA MAGYAR.
HVNCARIf. /6ea °RSZAG PA-

rohdolo
or.,,,nqu,bu S

ere.juxca Iréné-

ül üntfü Mar-

tyrem, vivi moxuiis

,

Sunai-

tujjüüijntiskxfipaiinf. °b

cficratam Satanx mahciam,&

ódium crga gen* humánum ;

Qu. quanto mag,

propinqiiare nne

cxiromumq; advc-

cisIBSVChrifti.t

omncs ingem; vír<

íbm ...gykídtu.

ISghntk.rrrbcr.r,

»gh Vigyi.lcni.il

mundi
,m ,ud,.

o nugis

geteg tudományánál csak vas-

kalapja volt nagyobb, Medgyesi

Pálra, e nemes és felvilágoso-

dott szellemre, kinek minden írása

a tanulmány és hangulat ter-

méke, Pápai Páriz Ferencre, e

békülékeny lélekre, ki a meg-

nyugvás hirdetje?

A protestánsoknak nincs

ugyan oly uralkodó vezérszelle-

mök, mint Pázmány, kinek párja-

ritkító termékenysége szellemi

tehetségein kívül anyagi eszkö-

zeiben is gyökerezik, mert nem
kénytelen elbb Maecenást fogni,

mint a szegény prédikátorok

;

kinek szavai súlyához, mvei
tekintélyéhez minden érdemök

mellett az is jelentékeny nyoma-

tékot ád, hogy az ország herceg-

prímása, a király legels taná-

csosa és az egyház bíboros fpapja ; de vannak elegen, kik széles

tudománynyal, zamatos nyelvvel és magyaros stíllel bírnak, érdemes ellen-

felei Pázmánynak és társainak.

A
eszk

Z

ö
a
z

h
ef

ás Más eszközök azok, a mikkel a visszahatás teljes diadalmat aratott.

A szószék, az iskola, a sajtó csak megingatta az erejebíró magyar protes-

tantizmust : a király, a katonaság, a fóldbirtokosság verte le, a jezsuitaság

sugalmazásai szerint. Nem fordulunk sem a Magyarország Panaszához,

sem a Jezsuita Páterek titkaihoz, hogy a támadás, üldözés, mesterkedés

annyi nemét jellemezzük, mert hiszen annak riadó jajjá, ennek kavargó

gylölete fölötte sötéten színez : hanem csak a történeti tények mellett

maradunk. Már Forgách nem egyszer követett el visszaélést, hogy a regi

ccclo.miícere.omncm dilci

plinam, móres honcftos.pu-

bhcainq, Chnftunitaus paci

& [r.inquilitatcm,quovis mo-

doturbarcpofsie.

Az els lap Alvinczi Péter Magyarország

panaszából. (1620.)
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egyházat istápolja, mint az 1604-iki hírhedett XXlI-ik cikkely betoldá

által, mar Pázmány nem egyszer élt a . hogy maga he:

egyenesen a királyt léptette sorompóba, mint a pozsonyi pn I ilen,

hiszen a nemzeti küzdelmek a vallásos serelmeket mindig lobogójukon viselik,

b már Alvinczi 1620-ban, M imnadbai i

'.'

az élk megirigyelhetik a holtakat, mert a templomok elfoglal

papik elkergetese, keresztelesek es temetések eltiltása gyakori dofog; mar

Szenei Molnára BeJucwi új templom :osan írja. I

az igaz hívóknak a Krisztus kei 1 alá kell sorakozniok

llen keli csatázniuk es viaskodniok: d

évektl t". á, nikobburgi es Und békekötések és királyi eskük

ellenére, rombol s protestantizmus alk. itten

w elényi-Nád bnat vérbe oiik : a kir.t 1>

.

i.l kezet enged katonáinak és jezsuitáinak a protestánsok irta

ik. CObbok, Spankauk, Rottuüok, VoBtrák az idegenek vérgylöletével

Siclepc«cn) i

a magyarok iram. rohanják meg a protestánsokat,

iskolaikat e-- templomaikat, vagy a földbirtokosok üldözik el a tanítok

papokat a földesúri jogok örve alatt

Íme. Epei március 10-én Volkra táborn

es jezsuiták kíséretében, éjjel, fáklyák világánál rohammal foglalja el a

RJiskolát es templomokat A tanárokat e- lelkészeket -zami:/ik e- esküvel

kötelezik, hogj ! nem térnek, hacsak nem
kathotikusokul ; meg a k< is csak ket i.. ,ak nekik.

nyban, 1672-ben, rendszere- támadá

tanintézetet és ;i rektort es konrektort. kik a tanul,

állasra tu/elik. megk. I amkivetik. Sopronban 1674 I

a királyi Hskussa] kött

egyházi birtokokat es javadalmakat, legalább kegyeimül élni i

a tulajdonosok.. átakon Hathon Zsófta a I

adja at .1 je Sllitáknak B Rak , két, I híres kollégiumot, ósszes

inával, s a tanárok. P mkay Mi' I
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vesznek kezükbe, s a tanulókkal bjdosásnak indulnak Debrecenbe, majd

( tyula-Fehérvárba, hol mint pataki iskola mködnek tovább, legalább a

nevüket megrzik. Pápán Eszterházy Pál, az uj birtokos katonai karhata-

lommal kergeti ki a protestánsokat iskolájukból, templomukból, papi lakaikból,

s minden jószágukból, egyszerre több mint 600 lakos hagyja el a várost.

Váradon a török megvétel dúlásában pusztul el a jeles tanintézet és

züllik el népe.

A jezsuiták a király engedelmébl. a földesurak támogatásával járnak

faluról falura, s a protestáns fiskolák után a protestáns templomokat szedik

el. Mi van még hátra? Szelepcsényi György prímás 1673-ban Majláth Miklós

ügyigazgató vádjára a bányavárosok kerületébl minden protestáns papot

helytartói széke elé idéz ; megjelen ott 33 küzülök, kiket halálra ítélnek,

míg a királyi kegyelem számzetésben vagy lemondásban ád nekik mene-

déket; 1674-ben pedig vértörvényszéke elé szólítja az összes protestáns

papokat és tanítókat: s 300-nál többen mennek szembe a veszedelemmel.

Megindul Czeglédi István is, összetörve, betegen, híveinek zokogása közt

és megérkezik holtan. Még Szelepcsényi és Majláth is összedöbben : de a

többi iránt nincs irgalom szívökben. Vagy le kell mondaniok, vagy börtönbe

kerülnek, aztán 61-en gályarabok lesznek, hogy Trieszt és Nápoly terhes

hajóit húzzák, s ínségben, keserségben énekeljék a vértanúk dalát. Szó,

tanítás, vitatkozás elcsügged : de a Thököly és Rákóczi ágyúi már dörögnek.
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'vek a vall.'.

lik el I
»<• myék mellett azokon -*m

hiányzik a világossúg dci

súrlódásából a szilúrd n

haladá idnek E mellett

int vannak hival

kénytelenek használni

Jt; mindkét)

nyeli

Innen van, hogy (miként egyebütt) nálunk is a XVI és X\
vallásfelek in a nemzeti nyelv

kifejldésének, a nemzeti irodalom felvirulá* ml

rfhi, ki a küzdelem Fegyvereinek

lásában és használatában fölényét k

a diadalmas i>"<
(

.; : • homloka k

i

. mint .1

rendszerint, a körülményeknek kivételesen -

el hivatási

i ikéri i Ai . Kelvin

feleké Hasukban neveltéki De a mikor az apai áll

katholikus mosto

meh leikél a kein, vallás felé k ^zö-

ost uált Saánló /./!.. ében, ki (1581) mint huhu

jött Váradi '

irodalmi polémiáival és személyes érintkezésével <v.. ..|t ;

1 v

iltuutráli ••
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annál inkább, mert Báthori István barátságának és Rómában nemzete javára
kifejtett buzgó tevékenységének varázsa környezte. Meghódította a tizenkét

£K7ElCARDI^y^Cm£HZCOEIEÍ-TfiIG0M.^rt
Ohiji PósonxL XIX Marki ArmJbJMDtIXXXW Ifi

Pázmány Péter egykorú arcképe.

éves Pázmány Pétert is, ki a katholikus vallásra tért, és ót Kolozsvárra
kisérte, hogy a jezsuita kollégiumban végezze iskoláit. A jezsuita-rend több
kitnsége mködött itt, kikben a fiatal konvertita rajongó vallásossága



méltó példányképeket tantervén 90,6 maga is tizenhét évee korában a rend

tagjai köze vetette l"l n

A hittudományi tanulmányok végett elöljárói Rómába I \ {&£}££?*

vallásos élet gyüpontjánál, klasszikái k..r emlékeinek és I

mvészet remekeinek légkörében tendót tölthetett Tanárai I

tartozott Beüarmin Róbert is, korának legnagyobb hittudósa, a kath. •.

tantizmussal vívott küzdelmeiben legünnepell rhar-

i érint gyermekéveit addig, mig a nyilvános pálj

a kiváló férnek >l állott összeköttetésben, /arint

alkalmasak \ . .tt.ik arra, hogy hatalmas tehetségének kifejlesztésében k

mködj "ck 'rányát kitzzék

Miután négy éven ál a gréci egyetemen mint a bölcselet tanára

mködött, 1601-ben visszatérhetett végre ki szentelhette

álatát Azért küldetett M oldataival a

híveit elpártoltak

tantizmussal, mely ekkor minden terén.

luikai súly tekintetében leszorította uralkodó állásáról a kath i

Mindjárt alkalma nyílt erejének megmutat.

i

1602-ik e\ eleji /ári lutheránus pi

könyv jelent meg, mely a következ címet viselt

sok romlásoknak okairól. Abból indült ki. int hamis

tanítás, isten hal i le mindaz u melyek-

ben el van terjedve, és külön

nyitral püspök, buzdil íny vállalkozott, hogA

verje A radosnyai püspöki nyaralóban töltött néhány hónap eiegi

I

könyvért. Nem elégedvén n demmel, támadólag lepett 191,

teteit vitatta, hogy a Luther tanainak terjedése miatt sújtja

pásokkal

els.. irodalmi föllépésével kitntette, hogy hosszú külföldi

dása és idegen nyelven folytatott tanulmányai közepett nem

el a tiszta, mondhatnók á iák jellemet, melyet a bihar-

megyei nemesség kiváló mértékben tudott megrizni; nem

magyai nj elvnél (erejét, meh

ánt vitt mi nyelvet, mintha

a KÓröa partjáról sohasem távozott volna -

nép szellemének kepékben, hasofüatokb

ilus kincseit . a mag} inak mély

ismeretet a mely tulajdon >noklatainak

hatásai megalapitandók voltak

Ks szintügy mar els munkájában teljesen én

kajának és éles dialektikájának hatalma, a melyet ne
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AZ ORSZÁGOK-
BAN VALÓ SQC ROM*
LASOKNAC OK.A1ROL, ES AZOR^
bol valo'meg szabadvlasnac ío
modgiar^l, mofían vyonnan irattatot, cs focbSlis

embereknec irafbfcbolfzcreztetet hafz*

nos kSnyuetskc.

MAGYARI ISTVÁN SARV'ARi
Praedicator által*

Pfalmo LXXXI. v<rf:XIIL

Vaihaa^ en népem balgatot volna engemet , ts

a^ Ifradazjn vtdimban iart volna, niluan

femmie tbttem y>olna a% b ellenfegeket , es aa^

b baborgatoi ellen, fel emeltem tolna a% en

\e%emet,

NIOMTÁTTATOT SÁRVÁRAT,
az Author kWfegeucK

MANLIVS IÁNOS ÁLTAL,
ANNO M. D, Cll.

Magyar! István munkájánál! címlapja.
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kesség és túlterl moly fejtegetéseit a güny nkaégévd

szakítja meg \ hang hi| en nem várhatjuk I

kíméletlen személyeskedésein nem Ütközhetünk meg Ezen k«>r polémiáinak

modorát kellett követnie néki

Ettl fogva irodalmi munkásságában nem állott be szünet l i;i^.ir
p
*ÍUíu

visszahivatott Grécbe, hogy négy éven át .1 hittudományt

. latin theologiai iskolai könyv kidolgozásának faradalmai

közepett, mintegy üdülést keresve, magyar nyelven irt munkákkal

k"«.l«>tt honi rteinek kidé

-i r-

\ .

Lefordította Kempis ramásnak A'»

.

öl irt elmélked

könyvéi állítják, he gelterjedettebb

nyomtatott mü, ét "t.i minden keresztyén népnél k<

l ovábbá i lm meg

Es hogy mily él :cl találta el a ma

bizonyít imoa kiadás, melyben nap> e mellett a

vallási polémia regyvereil sem pihentette karnis-

sdgánah ti: nyilvánvaló /•/.- u'i könyvéi

mindazon érveket, melyekkel a hitújítás létjof nak tekint*

tanításának iga ságát .1 kath. hittudomány ostromo

külön kérdést tárgyalt másik munkája AV».
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szentek tiszteletérl, értünk való könyörgeskrl és segítségül hívásokról,

melyet (1607) Gyarmathi Miklós helmeci prédikátor ellen intézett.

Forgá^pnma-, Ezen munka megjelenésének idejében Magyarország egyházi viszo-

oidaian nvaj a ^écsi békekötés által új szabályozást nyertek, mely a protestánsok

igényeit kielégítve, kiküzdött elnyeiket állandósítani látszott. De Forgách

Ferenc, ki ekkor az ország prímási székét elfoglalta, hajthatatlan erélylyel

folytatta a megersödött ellenséggel a harcot. Ebben vezérállást jelölt ki

Pázmánynak. most véglegesen visszatért hazájába, hogy annak ezentúl

haláláig szolgálatában maradjon. Mintha a helyzet fokozódott nehézségei

még élesztenék harcvágyát : támadásainak merészsége ekkor éri el tet-

pontját. Lázas tevékenységet folytat. Gyors egymásutánban látnak nap-

világot polemikus mvei, melyeknek száma a következ nyolc esztend alatt

(1609— 16113) tizenkettre megy, s melyekkel egyidben fordul Kálvin és

Luther felekezete ellen. Majd apró füzetekben a csatározó vitéz kardcsapásai

villannak meg ; majd vaskos kötetekben a faltör ágyú-óriás rázkódtató

dörgését hallatja.

irodalmi párbaj _<\ legnagyobb feltnést az az irodalmi párbaj keltette, a mit Alvinczi
Alvinczivel °

Péter kassai lelkészszel vívott, a kiben a kálvinisták egyik vezérüket tisz-

telték, s ki a Bocskai-fölkelés elkészítésének és diadalának egyik tényezje

volt. Pázmány eredeti és elmés formában hívta t föl a mérkzésre. Egy

keresztyén prédikátortól a kassai nevezetes tanítóhoz Alvinczi Péter

uramhoz íratott öt szép levél cím munkájában (1609), korlátolt elméj

protestáns prédikátort szólaltat meg, ki katholikus urakkal hitvitába bocsát-

kozván, nem képes kellen védelmezni vallását, s Alvinczihez fordul támo-

gatásért, eladván neki a viták egész lefolyását. A legkülönfélébb kérdések

kerülnek sznyegre. A prédikátor a katholikusokat bálványimádóknak

bélyegezi, majd azzal vádolja, hogy vallásuk a hitszegést megengedi.

További vitatkozások tárgyát képezi : a papok ntlensége, a házasság szent-

sége stb. A könyv hatását megítélhetjük Alvinczi haragjából, mely annyira

ragadta t, hogy Magócsi Ferenc fkapitányt fegyveres boszra serkentette.

És haladék nélkül közzétette feleletét. Mire szintén még ugyanazon évben

megjelent Pázmány válasza : Alvinczi Péternek sok tétovázó keringésekkel

és czégéres gyalázatokkal fölhámozott feleletinek rövid és keresztyen

szelídséggel való megrostálása.

a Kalauz Azonban irodalmi pályájának legkiemelkedbb alkotása az Isteni igaz-

ságra vezérl Kalauz. (1613.)

Ebben a nagyterjedelmü, kétszáz ívet meghaladó mben azt a célt

tzte ki magának, hogy a kath. vallás több ágazatait kimeríten, rendsze-

resen, összefüggésben tárgyalja ; hogy az egyház szolgáinak és híveinek

egyaránt tájékozást nyújtson saját okulásukra, fegyverkészletet küls táma-

dások visszaverésére. Mesterének, Bellarminnak munkája lebegett példány-

képül szemei eltt ; nem egyszer átkölcsönzé tle az anyagot, gondolati >kat

és az érveket. De jogosan visszautasíthatta ellenségeinek azt a vádját.
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hogy több fejezetet kiírt belle. Ks csakugyan a két könyv között lényeges

különbség van. Bellarmin hittudósok, Pázmány a mívelt nagy közönség

számára írt. Az elbbbi azokra a hitágazatokra szorítkozik, melyek a val-

lásfelekezetek között vita tárgyát képezik : az utóbbi kiterjeszkedik azokra

az alapvet igazságokra is, mik az egész keresztyénség közös birtokát

képezik. Pázmány munkájának Bellarminé fölött e szerint elnye az, hogy

a tudományos módszerrel a népszer eladást egyesíti; továbbá hogy a

sokféle tárgyat egy gondolat fonala fzi össze.

Gondolatmenete a következ : A természetes ész sugallta érvek iga-

zolják, hogy egy isten létezik, kit az igaz hit elfogadásával kell tisztelni.

Az igaz hit a keresztyénségen kivül nem található föl ; mivel pedig a ke-

resztyénség több részre szakadt, az emberi ész sugallta érvekkel és a szent-

írás világos szövegébl bizonyítja, hogy a római egyház az igaz keresztyén

egyház, s hogy annak szilárd alapja a pápaság intézménye. Végre azon

kérdésekkel foglalkozik, a melyek a katholikus egyház és a protestantizntus

között válaszfalat vonnak össze. A Kalauz e szerint túlnyomóan polemikus

természet ; éles, kiméletlen és sújtó részletekben bvelkedik ; de egyes

fejezetei teljesen tárgyilagosak. Pázmány egyúttal feladatául tzi ki magának,

hogy olvasóinak szívére is hasson, az ers meggyzdéssel karöltve a bens

áhítat szellemét éleszsze bennök.

A magyarországi protestáns felekezetek vezérférfiai azonnal felismerték

a csapás slyát, melyet a Kalauz rajok mért, és gondoskodtak arról, hogy

hatását ellensúlyozzák. Mivel pedig a magyar hittúdósok között egyet

sem tartottak a feladatra képesnek : Wittenbergába fordultak ; az egyetem

egyik hírneves tanára: Balduimis Frigyes vállalkozott rá. Ez sok nehéz-

séggel járt ; mert elbb a magyar könyvet latinra kellett fordíttatni. És

tizenhárom esztend telt el, míg a cáfolat (természetesen latin nyelven)

megjelent. ( 1 < >2l !. I

Magyarországon ezalatt a protestáns álláspont oltalmazói részint for-

dított könyvek elszavában, részint eredeti mvek egyes fejezeteiben léptek

föl a Kalauz ellen. Pázmány négy önálló munkában válaszolt. Ezek közi il

kett álnevet (Lethenyei Istvánéi és Szyl Miklósét) visel a címlapon: de

a nyelv, eladás és tartalom szembetnen magán viseli az igazi szerz

bélyegét.

A Kalauz Pázmány tekintélyét, súlyát és befolyását a legmagasabb

fokra emelte. Mar azeltt is szónoklatainak és iratainak meggyz
számosakat, a frangú családok körébl és a nép soraiból egyaránt, veze-

tett vissza a katholikus egyházba. Azontúl meg nagyobb eredményeket

mutathatott föl.

És így természetesnek kell találni, hogy mikor 1615-ben Forgách
n '

Ferenc halálával a prímási szék megüresedett, ennek elfoglalására az udvar,

a magyarországi katholikusok és a szentszék a leghivatottabbnak Pázmányt

tartottak, ki mar 1 C. 1(>. szeptember 28-ikán esztergomi érsekké kinevez-
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PÁZMÁNY ÉS KORÉ

Pázmány poli-

tikai röpirata

lemekre való hatás legmélyebbre men eszközét látni akkor sem, mikor

rang és hatalom, tekintély és vagyon a befolyás annyi más eszközét szol-

gáltatták kezeibe.

Felhasználta azt azon politikai válság idején is, melyet Bethlen Gábor

erdélyi fejedelem els támadása (1619.) hozott az országra. Minthogy

Bethlen ügyének publicisztai támogatásáról is gondoskodott, s Alvinczi Péter

kassai prédikátor által latin röpiratot bocsáttatott közre: Pázmány maga

írta meg a feleletet, melyet két nyelven, latinul és magyarul, névtelenül

bocsátott közre. Címe : Az magyarországi támadásoknak hamisan költött

eredetinek rövid vels hamisítása. (1620.) Ebben azt bizonyítja, hogy a

támadásnak politikai gylölség és

hatalomvágy, nem pedig vallási

sérelmek az okai ; hogy továbbá

II. Ferdinánd megválasztása tör-

vényesen ment véghez, s hogy a

király koronázási hitlevelében el-

vállalt kötelezettségeit meg nem

szegte. Végül a saját személyét

illet vádakat utasítja vissza. Kü-

lönösen hangsúlyozza, st esküvel

ersíti, hogy az a gylöletes mon-

dás: »jobb hogy az országot vadak

lakják, hogysem mint az eretne-

keknek benne való maradást enged-

jenek, « hogy az »soha se szájába,

se elméjébe nem jött !•

Miként Alvinczi latin röpira-

tára, szintúgy a wittenbergai hittu-

dósnak a Kalauz ellen közzétetett

latin munkájára magyar nyelven

írta meg válaszát : kitntetvén azt,

a wittenbergai hogy kevésbbé helyezett súlyt irodalmi reputációjára a külföldön, mint

munkájának hatására a hazában. Jóllehet — úgymond — deákul is tudok:

de mivel a Kalauzt magyarokért magyarul írtam, annak oltalmát is

magyarul akartam írni, nemzetségemnek lelki orvosságáért." E munka címe:

A setét hajnalcsillag után bujdosó Lnteristák vezetje, mely útba igazítja

a wittembergai akadémiának Fridericus Bahluiuus által kibocsátott fele-

letit a Kalauzra. 1627.

Szíve, mely ilyen ers nemzeti érzést uralt, nem sznt meg különös

melegséggel dobogni szülfölde, Biharmegyéért, bár azóta, hogy onnan

tizenkét éves korában távozott, oda soha többé vissza nem tért. Tanújelét

adta annak Az szent-írásról és az anyaszentegyházról szóló munkájával

(1626), mely ele Biharmegyéhez intézett ajánlólevelet helyezett. -Soha — így

I"A L S M
o R I G I N I s
MOTVVM HV
R 1 C O R V M S

C1NCTA

N G A-

V C-

<J^E F V T A T I 0.

Az MAGYAR OR-
SZACl TÁMADD SOKNAK

(nmifl.tr> kohóit trcdetintk, róvid

itlós

11AM1SS1T A S A.

-Anno Christ
'

t.11. 'DC. XX.

Pázmány politikai röpiratának címlapja. (1620.)
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PÁZMÁN"; ÉS KÖRE

A természet bkezen halmozta el mindazon tulajdonságukkal, melyek

a szónoki hatás föltételei; és ezeket avatott emberektl nyert elméleti

oktatás, valamint az ékesszólás klasszikus mveinek tanulmányozása magas
tökélyre emelte. Már küls megjelenésével megragadta a hallgatót. Közép-

termet szikár test büszke ft hordozott. Magas és nyílt homlokára a mély

elmélkedés rávéste bélyegét ; hatalmas szemöldöktl árnyalt fényes szemei

a rejtett gondolatok mélyéig látszottak hatolni : ersen kiemelked orra

alatt idegesen összeszoruló ajkai az akarater folytonos megfeszítését

árulják el. Dús hajzat, tömött bajusz és spanyol módra nyírt szakáll el-

nyösen keretelik be az arcot.

«££**£££•£#«££*«•*«£££££*££

sSíAzSzIras-I
oi'&M RVL, E S AZ A NY A- SL.

wfPfl rzentcgyházrul, két r&vid kóny- a gK?

«f.|| vecskék. pM*
^jÉSá sMellyekel irt

||| PÁZMÁNY PÉTER,
Efztergami Ériek.

7-í^frfr

mely a fensbb intelligencia, hi-

deg számítás és hajthatatlan er
összbenyomását teszi, és olyan

jellemet revelál, mely hozzá szo-

kott saját indulatait és szenve-

délyeit vaskézzel fékezni ; de

egyszersmind hivatást érez ma-

gában arra, hogy mások szelleme

fölött az ész és tetter fölényét

gyakorolja. Miként tekintetében

a szelíd mosoly és a behízelg

nyájasság varázsa hiányzott

:

hangja nélkülözte azt az érces-

séget és modulációt, mely az

érzelmek különböz árnyalatai-

nak kifejezésére szükséges. Arra

utalta t minden, hogy az észhez

szóljon. És csakugyan célja

:

hallgatóit meggyzni. A logika

s nem a lelkesedés uralma alatt

áll. Az érvek erejére és világos-

ságára, sokféleségére és csoportosítására helyezi a fsúlyt. Hatalmas

argumentátor, a minek BourdaloueX nevezi a szónoklat története. Sohasem
tesz kísérletet, hogy a misztikus elragadtatás légkörébe emelkedjék. Az
égre mutat, de a földet nem hagyja el.

Nem deklamált, kerülte a páthoszt ; az ékesszólás küls tormái szép-

ségeit kevésre becsülte. Meri 6 a prédikálást apostoli mködésnek, nem

a mvészet gyakorlásának tartotta. Öntudatosan ragaszkodott a termé-

szetes és keresetlen modorhoz. Az igaz lelkipásztor legfbb dicsségét

abba helyezi, hogy hallgatóinak lelkébl a tévedéseket kiirtsa, velk a bnt
megutáltassa, ket bnbánatra és javulásra késztesse. »Nem veszedelmes

orvosnak tartanók-e úgy mond — a ki betege eltt lantot verne és

éneklésével akarna gyönyörködtetni fülét; orvosságokat pedig, mivel azoktól

líai. op. 3s- f- 8.

E7 léfz..en nektek tg yenes út,úgy hogy

Ss|| "'Mondok i/ne tevdytdgymekaz.oru

•*Í®ÍS NYOMTATTA BbCKBEN, GBLBHáR
^féM Gc'ge'y. M.DC.xxvi.tf7tcnd5bcn.

Pázmány munkája límlapja.
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PÁZMÁNY ÉS KÖRE

a beteg iszonyodik, nem adna nyavalyásnak gyógyítására. Ilyen ártalmasak

a prédikátorok, kik csak szólásnak ékességével, vagy magok álma és

elmélkedésök beszélgetésével, vagy igen mély és szokatlan, de haszontalan

tudományokkal viszkettetik a hallgatók fülét, a lelki sebek genyedtségét

pedig meg sem illetik.*

?aZ
dlkÍa6i

K ' ^e a m^s'K szélsségtl is távol tartotta magát
:
a természetességet

nem kereste a trivialitásban, sem az egyszerséget a pongyolaságban.

Ezért nem volt a rögtönzés barátja ; gondosan kidolgozta beszédeit. És
habár képeinek, hasonlatainak megválasztásában gyakran hallgatói köznapi

foglalkozásának színvonalára száll le: soha sem j a jó ízléssel összeütkö-

zésbe. Polemikus hajlamaitól sem hagyta magát elcsábíttatni. Míg tollát

nem egyszer magával ragadta az indulat forgószéle : a szónok lelkében

teljes szélcsend honol. A szószék küszöbén leteszi a fegyvert, melylyel az

irodalom terén oly sok sebet ejtett.

Az evangélium tanításának magyarázata képezi prédikációinak tár-

gyát; és a hit titkainak fejtegetésében a dogmatika leghomályosabb rész-

leteire világosságot árasztott. De bármennyire ers a dogmatikában, nem
kevésbbé szívesen foglalkozik az erkölcstan gyakorlati kérdéseivel; az élet

különféle irányai, a kötelességek fajai közöl egy sem kerülte el figyelmét.

Mindez megmagyarázza ékesszólásának hódító hatását, mely több mint

kétszáz esztend múltával sem évült el; mert prédikációit ma is az egyházi

szónoklat mintáinak ismerik el, egyházi szónokok szívesen használják föl

és a politikai ékesszólás mesterei is tanulmányozásra érdemesítik.

Prédikációinak gyjteménye még 1768-ban is, egyes részei átdolgozva

napjainkban többször láttak napvilágot. Hasonlóképen a Kalauz, az Imád-

ságos könyv, a Kempis-fordítás szintén egész legújabb idkig használatban

maradtak. 1 Oly dicsség, a melyben a XVII. század egyházi írói közöl

talán csak a francia irodalom hírneves mesterei osztoznak.

Szintúgy tartós volt az a hatás, a mit nyelvünk fejldésére gyakorolt.

A magyar könyvnyelvet — hogy Toldy Ferenc kifejezésével éljünk - -

teremtette meg.« És a Tisza vidéke.

'''ataTkö'™" Ellenben nem volt képes iskolát alapítani és nem adatott meg néki az

a szerencse, hogy a magyar egyházi irodalom terén méltó örökösök lépjenek

nyomaiba. Életében is csak ketten voltak, a kik a küzdelemben vezérlete

alatt résztvettek.

Bai.-.sfy Tamás \z egyik: Balásfy Tamás, erdélyi nemes család sarja, unitárius

szülk gyermeke, szintén a mint Pázmány, körülbelül egy évtizeddel utána,

a jezsuitáktól vezettetett a kath. egyházba és az örök városban viéj

hittudományi tanulmányait. Hazájába visszatérvén (1604 táján) gyri

kanonok, majd boszniai püspök, végre pozsonyi prépost lett. Sokoldalú

1 A Kalauz utolsó kiadása 1766-ban, a Kempis fordítása 1772-ben, az lm

könyvé 1869-ben jelent meg.



'•"m J n» r» 11 cnicmcml f. templomban. (tW)i \



PÁZMÁNY ÉS KÖRE

míveltségével, éles elméjével és a vitatkozásban való ügyességével, min-

denütt hol megfordult, magára vonta a figyelmet. De könnyen fellobbanó

heves természete gyakran erszakos tettekben, vad kitörésekben nyilvá-

nulván, kínos bonyodalmakat támasztott magának és jóakaróinak.

Az irodalom terén Pázmány vezette t. Ez ugyanis 1614 végén

Rómába utazván, két röpiratának sajtó alá bocsátására Balásfyt kérte föl,

ki az egyikhez ajánlólevelet és függeléket csatolt. Kevéssel utóbb (1616) egy

év lefolyása alatt két terjedelmes munkát és egy kisebb röpiratot tett közzé

Pázmány védelmére, kinek ellenfeleit a legszélsbb határokig ér szenvedé-

lyességgel támadta meg. A csúfolódás és szitkozódás mesterségében senki

sem múlta t felül. De mind a latin, mind a magyar nyelvet mesterileg tudta

használni ; a kifejezések és fordulatok gazdagságát nagy folyékonysággal

párosította; komoly fejtegetéseit elmés ötletekkel, szójátékokkal élénkítette.

Yoresmarti Szerényebb tevékenységet fejtett ki Veresmarti Mihály, ki miután
Mihály J

sok éven át mint a kálvinista felekezet egyik tekintélyes lelkésze mukö-

dött volt, hosszú bels harc és mind saját felekezete tekintélyeivel, mind

hírneves katholikus hittudósokkal, köztök Pázmánynyal, folytatott hitviták

és értekezjetek után, lépett át a kath. egyházba. Megtérésének ezen érdekes

történetét kimeríten írta le egy könyvben, mely azonban csak néhány év

eltt látott napvilágot. 1 Megtérése után (1610.) Pázmánynak rendelkezésére

bocsátotta t- illát. Az tanácsára lefordította Leys Lenard belga jezsuitának

akkortájt (1609.) megjelent könyvét Tanácskozás a felett, melyet kell a

különböz vallások közöl választani. (1611.) Csak több mint húsz évi szünet

után (idközben pozsonyi kanonokká és báttai apáttá lett) jelent meg egy

második munkája : Int és tanító levél, melyben a régi keresztény hitben a

bátaiakat ersíti apatnrok. (1633.) A Pázmányhoz intézett ajánlólevélben

méltó kifejezést adott megtéritje, mestere és fpapja iránti hálájának.

Káidi György Nagy része volt Pázmánynak azon jelentékeny mben is, a mit

Káldi György a biblia magyar fordításának elkészítésével és kinyomatásával

létesített (1626.), s a melynek mind lelkiismeretességét mind nyelvbeli

elnyeit a protestáns kritika sem habozott elismerni. És figyelemreméltó

tény az, hogy a nagyterjedelm könyv nyomtatási költségeinek fedezésében,

így tehát közrebocsátásának dicsségében is, Pázmánynyal Bethlen Gábor

osztozik. Ekként a nemzeti nyelv kultusza áthidalta azokat a magas válasz-

falakat is, a miket vallási és politikai ellentétek emeltek közöttök.

1 Ipolyi Arnold: Veresmarti Mihály megtérése históriája. Bevezetésül: Veresmarti

Mihály élete es munkái. Korrajz a hitújítás idejébl. Budapest. 1875. Két kötet.



25. A régi magyar iskol

A Uii/cpkori Iskolák

a gyárak és gyári munkások korának mondhatnók :
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A RÉGI MAGYAR ISKOLÁZÁS

elükön a scliolasticus magisterreV A ki aztán a scholarok vagy noviciusok

közül id jártán legtöbbre ment a legnemesebb mvészetben, a dialektikában

:

az a plátói állam filozófusához hasonlóan, — kormányzó, fnök vagy

apát lett.

iák
a
1s«

r
kfrá°

Nemzetünk, az els százakban, nagyon el volt foglalva a hon- és

jyaink alatt alkotmányszervezés nagy munkájával ; természetes, hogy a kultúra terén

sem Szt. István, sem utódai nem akartak újat alkotni, hanem elfogadták

a szomszéd népeknél talált mintákat. Els királyunk eltt ily kitn minta

volt a N. Károlyé, a frank nemzeti míveltség alapítójáé, ki Alcuin, a

nagynev britt szerzetes vezetése mellett, Európában els szervezte a

nemzeti oktatást, a fejedelmi (udvari) iskolától le a legkisebb kolostori

iskoláig. Elmondhatni, hogy Alcuin volt nemcsak Franciaországnak, de egész

Európának a közoktatásügyben els minisztere.

Az itthon másolt kolostori és apátsági iskolákban a hét szabad mvé-
szetet (septem artes liberales) tanították, melyekrl azt tartották, hogy minden

tudásnak az összege, elannyira, hogy némelyek sajnálkoztak Platón, ki nem

ismerte e mvészeteket. Szerepök a bölcseségre vezetés volt, melyet egy
' hármas és egy négyes úton (trivium és quadrivium) eszközöltek. A trivium

tárgyai : a grammatika, rhetorika, dialektika ; a quadriviumé : muzsika, arith-

metika, geometria, asztronómia. Az egészet befejezte a theologia, melyet azonban

az egyetemen vagy fiskolán tanítottak. Ily fiskolánk, úgy látszik, III. Béla

koráig nem volt.

A plébániai vagy farai iskolák helyettesítették a mai népiskolát.

Szent István kora óta ezek a templomok függelékei, a keresztyén érzület

melegágyai s az elemi ismeretek közli. Ftantárgyuk a vallástan és

erkölcstan, melyet rendszerint a papok tanítottak, mint ez iskolák fel-

ügyeli s sok helyt mesterei ; továbbá az olvasás és írás. A betírás

ezekben az iskolákban a grammatika elcsarnoka volt. írni azért is kellett

tanulni, mert az ipar fejldtével a végzett segédnek tartozott az ura

felszabadító levelet adni. Tanították továbbá a számvetést és éneket, ez

utóbbit az istentisztelet kedvéért. Egyházi szertartásoknál, temetéseknél stb.

az iskolásgyermekek karának már akkor is szerepe volt, s a tanulókkal

való házaló éneklés, a régi idktl fogva egész a jelen századig, a taní-

tóknak mellékjövedelmet biztosított. A Margit-legenda is azt mondja az

énektanulásról: »és kevés idennek utánna jól kezde tanolny és énekelny

az egyéb kisded leányokkal «.

A nemesség gyermekei, a hadviselést tekintvén leend foglalkozá-

suknak, ritkán jártak farai iskolákba ; de annál inkább tanultak bennök a

nép gyermekei, úgy, hogy IX. Gergely pápa 1233-ban panaszolva írja

magyarországi követéhez, hogy Magyarországon a papok közt sok a

szolgai származású.

Az ország némely részében farai iskolák pótolták a kolostori ^kó-

lákat is. Az erdélyrészi Szászföldön pl. nem is volt sohasem kolostor,



A RKGI MAGYAR ISI

sem kolostori iskola, csak egyház-községi iskola, melj i/.. inban a politikai

községg jelentett Egyházi szabályzataik a XIV sz

szólnak a tanítóról mint egyházi

i r*c»i egyetemen

Némelj vidék plébániai iskoláinak voll kerületi fel

ki idnként .1 tanítókat kell

ügyelkrl, kik - ;ben mködtek, I

i>kle\ él. A Xl\ és M .
- m ladbar

v agj fára '. némelyek



282 A RÉGI MAGYAR ISKOLÁZÁS

A középkor az oszlopos egyéniségek kora. Feltnik egy-egy kiváló

férfi, élére áll valamely intézetnek s azt vállaira emelve, egyénisége erejénél

fogva híressé, kimagaslóvá teszi. így történt, hogy Európa legrégibb fis-

koláit : Salerno, Bologna, Párizs iskoláit, ú. n. Stúdiumait a XI. században

egy-egy ily szellemi Hercules tette világhírvé. A mi volt Constantinus az

orvostanban Salernónak és Irnerius a jogtudományban Bolognának, ugyanaz

volt Abelard a theologiában és bölcseletben Párizsnak. Maga a pápa (Inno-

centius) elismerte róla, hogy tudja mindazt, a mi a mélységes pokolban, de

azt is, a mi a magasságos égben van.

A párizsi egyetem, mely magát a keresztyénség napjának, az egyház

világító tornyának nevezte, melynek theologiai doktorai az egyháznak az

égboltozat fényét adják : kell, hogy mintául szolgált legyen Európa külön-

böz országainak. Nem csoda, ha Párizs már a XII. században a különböz

nemzetek tanulói színe-javának a találkozó helye ; az európai szellemi

míveltség központja, valóságos angyalvára, hová idegen népek, távol

országok fejedelmei is szívesen küldték tanulni gyermekeiket. Hazánkból a

XII. században a Bethlen- és Bánfi-családok több tagja, s néhány kiváló

szerzetes tanult ott.

Középkorima- A magyar szellemnek a míveltség iránt való nagy fogékonyságára

mutat az a tény, hogy III. Béla királyunk ( 1 1 73— 1 196) a veszprémi káptalani

iskolát egyetemi rang fiskolává emelte. Minthogy neje (Margit) U. Fülöp

francia király nvére volt, s ennélfogva Béla a francia udvarral élénk össze-

köttetésben állt: természetes, ha a nevezett fiskolát a párizsi mintáját a

(prout Parisius in Francia) rendezte be. Ugyanerre a gondolatra azután

csak mintegy kétszáz esztend mlva jött IV. Károly császár, midn
az els német egyetemet alapítá Prágában, a párizsi Rue du Fouarreban

töltött tanulóévei emlékére. A tanulók itt is — mint Párizsban — nemzeti

(natio) származás szerint csoportosultak. A magyar ifjak, mint külön » nem-

zet « szerepeltek Bécsben, Bolognában. Krakóban, s külön társas-helyiségök

(bursa) is volt, hol benlakást, s a szegény sorsak anyagi segélyt is kaptak.

Úgy látszik, hogy a veszprémi egyetemen leginkább a jogtudomány

virágzott, mert annak a tudását a zsinatok is nagyban sürgették.

Nem tudjuk, hogy e fiskola mikor sznt meg; de azt igen, hogy

Nagy Lajos királyunk a XIV. század második felében a pécsi egyetemet

alapítá a polgári és egyházjog s más stúdiumok tanítására. V. Orbán papa

Avignonban 1367 szeptemberében kelt bullájával jóváhagyta a pécsi egye-

temet; minthogy azonban e fiskolának szintúgy, mint a két évvel elbb

(1365-ben) alapított bécsi egyetemnek — nem tudni mi okból — meg-

tagadta a theologia tanítása jogát: az egyetem nagyobb gondot fordíthatott

a kam mi és polgári jogtudomány mivelésére. Épen azért, mert ezt a

tudományt mívelté, jelentékeny hatással lehetett a közmíveldésre s sokkal

tovább fentarthatta magát, mint Magyarország középkori bármely más

egyeteme. És mégis feltn; hog\ XI. Gergely pápának 1376-ban kelt egy
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Gratian Decretalexí. A jogi szakma jól jövedelmezvén, tanárai szakítottak

az egyházias élettel, a XIII. század óta nsültek és teljesen laikus módon

és fényesen éltek. E fakultáson is nagyon járták a vitatkozások.

Az orvosi szak magisterei Hippocrates és Galenus mveit olvasták

;

sok egyetemen a tanulókat e tanok megtartására esküvel kötelezték. A
boncolás ritkaság volt ; eleinte két évben egyszer, késbb évenként egyszer

boncoltak. A páduai egyetem híres tanára Montagnana eldicsekedett vele,

hogy életében tizennégy boncolást végzett. Hiszen még Moliére korában is

i.W'll. század) a hullaboncolás valóságos ünnepi látványosság volt. Itt is

nagyobb gondot fordítottak a disputákra, mint a leckékre, mert azt hitték,

hogy az ember örökké tartó disputára született, s hogy a syllogismus

kitn szer még a betegségek ellen is. Vitatárgya volt egy-egy üy tétel

:

Volt-e Ádámnak köldöke?

A tanfolyam tartama a stúdium fontosságától függött. Ehhez képest

legtovább tartott a theologia tanulása. Valaki lehetett a mvészetek mestere

(artium magister) 21 éves korában, jogi vagy orvosdoktor 26—27 éves

korában, de a theologia doktora 35 éves kora eltt nem lehetett.

A disputákon (melyeket gúnyosan » kakas-viadalok «-nak is neveztek)

jelen volt legalább egy magister (mint vezet), aztán a baccalaureusok és

a tanuló-ifjúság. A baccalaureusok az egyetemek tanár- (magister) jelöltjei

voltak, mely jelöltség az »artium facultas«-ról a többiekre is elterjedt. A sok

kéziratmásolás és disputálás miatt e jelöltek rendkívül terhes életet éltek.

Pázmány egyeteme és a protestáns fiskolák.

R
?ctamáció

és A XV. század Európa »nagy« százesztendeje: az irodalom, mvészet

és tudomány megújhodásának, s az élet- és világnézet átalakulásának kor-

szaka (renaissance). Nálunk e mozgalom él képviselje : Mátyás király.

Népének atyja, a Corvina alapítója, a nemzeti nyelv és dal kedvelje s a

tudomány és mvészet bkez pártfogója. Örökre kár, hogy a Budára

tervezte »studium generale« létre nem jött, mert az kétségkívül a renais-

sance h kinyomata lett volna. Hisz a hova a renaissance beköszöntött,

ott a scholastika lehanyatlik, a tudomány laikussá, st népszervé lesz és

új menedékhelyeket keres.

Kezet fog vele a XVI. században a reformáció, melynek hatására

a vallás elkezd a kicsinyek azaz a nép nyelvén szólani. A renaissance a

gondolkodók elméjében talált visszhangra, a reformáció pedig a népet találta

a szívén ;
példa rá hazánk a maga iskolázásával és lángoló hitvitáival

Hogy hazánkat a reformáció villámsebességgel s gyzelmesen járta be,

annak egyik oka az volt, hogy közéletünk a mohácsi vész után sírba temet-
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rával alkudozik, de Ramus a Bertalan-éji mészárlás áldozatául esvén, a

terv meghiúsult ; Oláh Miklós a nagyszombati jezsuita-iskolát egyetem

lángjára akarja emelni ; de a jöv (XVII.) századra marad e szép feladatok

megoldása. Oláh Miklós tervét a prímási széken utóda: Pázmány Péter

valósította meg, a János Zsigmondét pedig egyfell Bethlen Gábor erdélyi

fejedelem, másfell Lorántti Zsuzsanna, I Rákóczi György özvegye. E
századnak három fejedelmi alapítványa adott léteit egyfell a nagyszombati

(ma budapesti) egyetemnek, másfell ma is virágzó két fiskolánknak: a

gyulafehérvári (ma nagyenyedij kollégiumnak és a sárospataki fiskolának.

Pázmány Péter esztergomi prímást nem hagyta nyugodni az a tudat,

hogy a jezsuita-rend kollégiumaival és nemesi fiúnöveidéivel iconvictus; ellepte

Németországot, s annak délkeleti és északnyugoti részeiben a kath. egyházat

az összeomlástól megmentette ; st némely egyetemek hloz. fakultásait is

A nagyszombati egyetem.

hatalmába kerítette, pl. Bécsben, Prágában és Freiburgban. A nemzet

díszének emelésére legfontosabb eszköznek tartotta egy tudomány-egyetemnek

felállítását, melyben a harcias nemzet erkölcsei szelídülnének és az egyház

es állam igazgatására alkalmas férfiak neveltetnének.

«

i nagyszombat. A lángoló lelk fpap 1635 május 13-án százezer forint alapítványt
?syetem alapi- r„. , . ,

lasa és szerve- tett egv Nagy-Szombatban felállítandó egyetemre, s a fiskolát a Jezus-
zete

, , , . „
társaság nagyszombati kollégiumának vezetésére bízta. h.zt a magyar

közmíveldésre nagyjelentség tényt a király : II. Ferdinánd megersíti s az

új fiskolát a szokásos önkormányzati és grádusosztási jogokkal és kivált-

ságokkal felruházza. Az új fiskola, melynek voltaképen csak két (theologiai

és filozófiai) kara volt, csonka intézet vala. Tanfolyamai (facultas) egymás

alá voltak rendelve : t. i. legfelül állt a négyéves theologiai tanfolyam

:

alatta volt a három éves filozófiai folyam és a harmadik karnak számított

gimnázium (facultas linguarum). A gimnázium igazgatóját a decanus

linguarwm cím illette.
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A növendék e fokozatoki >n át juthatott a theologiára. Az egyetem, mint

a jezsuiták vezetése alatt lev intézet, a rend generálisának és tartomány-

'kenek, meg a kollégium rektorainak hatósága alatt állott, s ennélfogva

nem is volt a tudományi iknak az a köztársasága, mink a renaissancekori

egyetemek. Hiszen a nagy alapító eleinte a bécsi egyetembe akarta a

fiskolát bekebeleztetni, de e szándékától késbb elállott.

A tantárgyak tanítása tekintetében egészen középkori állásponton

maradt az intézet, mert a theologiát aquinói Tamás szerint tanították és a

filozófiai karban a fizikát, mathézist, logikát, metafizikát és erkölcsbölcseletet

Aristoteles szerint magyarázták. Az egyes karokban a tantárgyakból nyilvános

vitatkozásokat tartottak (pl. a bölcseleti karban évenként ötször), melyeken

az egyházi és világi kitnségek is megjelentek, st néha — mint maga

Pázmány is — résztvettek. A frangú családok fiai, kik azeltt a nagyobb

udvarokban lev u. n. lovagiskolákban lovaglást, vívást, lándsadobást s

leend életmódjuknak megfelel egyéb foglalkozásokat tanultak, most nagy

számmal kezdték látogatni e fiskolát, s a vitákban gyakran kitntek.

A" jezsuiták filozófia-tanítását jellemzik azok a tételek, a melyeket

a baccalaureatusi és magisteri (mesteri) fokozat vizsgálatain vitattak.

Rendszerint chriának való ily tételeket vitattak. »Mi rútabb: pazarló

öregnek vagy fösvény ifjúnak lenni ?« Voltak egészen medd kérdések;

pl. a freiburgi egyetemen 1623-ban a mesteri fokozatra pályázó 36 ifjú

vitatkozott e kérdés felett: »Van-e és hol van a pokolba lejárás? Valószín-e,

hogy a pokol tüzétl források meleglnek és ércek felolvadnak, mint Pionius

martir állítja ?!« Szakasztott másai ezek a középkori fentidéztük kérdé-

seknek. Azonban fordultak el helyénvaló kérdések is : pl. a XVIII. század

elején Batthyány Pál gróf gyzött a mesteri fokozatra adott eme kérdés

megoldásában: »Archimedes földönkívüli pontjának mily ervel lehetne

Magyarországot helyébl kimozdítani ?«

A hittudományi karban mködött hat tanár, a bölcseletiben öt, összesen

tizenegy tanár évi 300—300 forint fizetéssel. A megnyitás után harmincegy

év múlva (1667-ben) jogtudományi (két éves) tanfolyamot is csatoltak az

egyetemhez, melynek alapját Lósy és Lippay prímások vetették meg. Ennek

a karnak szervezet és ügyrend tekintetében egészen különös helyzete volt

:

nem volt az egyetembe beolvasztva, sem attól nem volt különálló, termé-

szetesen azért, mert a jezsuita-rend— szervezeténél fogva— sem a jogi sem

az orvostudományok tanításával nem foglalkozhatott. A jogi kar tudományos

színvonalát mutatja az, hogy pl. a hazai jogból tankönyvet nem használtak,

sem eladást nem tartottak, hanem csak diktáltak. St néha nem is maga

a tanár diktált, hanem a tanulok közül választott helyettesével diktáltatott.

A ka
dé
Sai

-
aka" A nagyszombati egyetemnek szakasztott mása volt a kassai jezsuita

akadémia vagy stiidium generálé, melynek alapját — 1657-ben — Kisdi

Benedek, egri püspök, hatvanezer frtos alapítványnyal vetette meg. I. Lipót

1660-ban kiadott (arany) bullájával ez intézetet megersítette s a szokásos



•

*•''?' Csecsem KlKIIZTf IM

*9t< Menyet jfo

2;^. [ GYÖRGY Si% az RÁKÓCZI
{

Jgj l SIGMOND **
Caít Iftcnnck fcgirfegébol , az egélz jelenvalóknak f J
X'»A nagy rvendczéfckkcl, dicséreteién és igen boldogul 2 5.

X<>sl c ' mondottanak , mikor igaz*vállalókban való (zep 5 &
o .< épületekrl abban az próbában bizonsagoi tenné- .»,•%.

ö.i.c. neki mellyel az Erdély Orixágnak Kegyelmes Fe/e- -*-x,

o . ^ dfime .1/ Ur Vacsorája elélt kívánt hallani, Kis afz. ^ g,

±gQ fitony havának i<nap/án,az i6]7e(ztendében,mely- ^ *,

»ie renc/vnv.' ikkél Fia máíöd nap az Ur va- ^jiyc,

Afl(L csorájához való járuláflal az Fejér- Vári templom- _^ *

ax& ban legh, elsooeh hiteket megh pecsc- 2y>ft.

?2 KbrkszturiPai "4 ?
r£* Az Urak oNagyugokMcfterealcaL T£E

*#* • jpt
Jgf FEJI K VARAT | *

•J
.' 'W, uV JrJr^.J, Jj 4 \h g A 4 4 A A £ rWllft ii i& £,7$,

"í^wM >•* >-i M I--I ^•l ^-{ M m >^ -^
s I 'fi y* 7* $v '>* fí y f( v>-t v 1 ft fí t* ^ty t $ í r "8*5 5"

'



A RÉGI MAIiYAK ISKOLÁZÁS

kiváltságokkal ellátta. Késbb nemesi convictus is csatoltatott hozzá ; de a

század második felében súlyos elemi csapások s politikai és vallási viszályok

megrendítették az iskola alapját. Thököly Imre 1682-ben Kassát elfoglalván,

a jezsuitákat kizi, s késbb 1705-ben II. Rákóczi Ferenc utasítja ki ket.

Azóta az intézet meggyengülve tengett 1773-ig, a jezsuita-rend felbomlásáig.

Pázmány egyeteme a fentvázolt állapotban marad egész a XYIII

század közepéig. — A kath. egyháznak eme mozgalmával szemben a

protestánsok sem maradtak tétlenül, st azt megelzen is gondoskodtak

maguknak szellemi ersségekrl, fiskolákról.

'uiafehér- Bethlen Gábornak, Erdélv fejedelmének, célja lévén »a nemesség nagv
Bethlen-

, ,

iiéRium részébl kipusztított ország regeneratiója«, 1629 ev szen, tehát hat evvel

Pázmány alapítása eltt, megveti a nevérl nevezett kollégium alapját húsz-

ezer forintos alapítványnyal, kilencvenezer Írtra becsült hét darab tokaji

szllvel, a nagyenyedi uradalommal és 2200 frt évi dézsmajárulékka!

E mellett a fehérvári iskolában negyven alumnusra tesz alapítványt. —
A fiskola 1630-ban kezdé meg mködését négy tanárral (köztük Opitz

Márton), kik a felsbb tudományokat tanították és három kollaborátorral.

mint a latin osztályok tanítóival. Hírneves tanárai voltak : Alsted, Basire

Izsák, Piscator, Bisterfeld. A fiskola mellett virágzott fel az I. Rákóczi

György fiait és a furak gyermekeit magába fogadó udvari kollégium.

szintén kitn mesterek vezetése mellett, kik közül kimagaslott Keresztúri

Pál, ki nyelvismeretek mellett reálismereteket is közölt tanítványaival. Itt

mködött e század legnagyobb magyar reálistája : Apácai Cseri János is.

az els magyar encyclopaedia írója, a nemzeti nyelvért buzgó nagy mester,

ki apostoli hévvel szorgalmazta a tanítás megújhodását, a tudományoknak

magyar nyelven tanítását, és Erdélyben egy egyetem felállítását, hogy ifjaink

ne legyenek kénytelenek küllidre vándorolni a tudományokért. A kollégium

fiskolai rangját tanúsítják az ott tartott theologiai vitatkozások, melyeken

több ízben maga a fejedelem volt a bíró. Apácai — Basireral való összetzése

miatt — a fejedelem kegyét vesztvén, Kolozsvárra költözött, mint az ottani

ref. kollégium igazgatója. Tanítványainak jelentékeny része oda is követte

a mestert. Ezután a fehérvári iskola csak tengdött ; késbb a tatárok

dúlták fel, s az 1658-iki lengyel beütés hírére az egész feloszlott. Szerencse,

hogy e kollégiumot Apafi Mihály fejedelem 1662-ben a kocsárdi táborban

kelt rendeletével N.-Enyedre helyezte át. A kollégium új székhelyén meg-

ersödött, kegyes alapítványokkal gyarapodott s kitn tanárokkal dicse-

kedhetett, min Páriz-Pápai Ferenc, a híres szótáríró, kit Apafi 1687-ben.

mint követet küldött ki a németalföldi rendekhez, a svéd és dán királyhoz,

a szász és brandenburgi választófejedelemhez s Helvetia rendéihez.

árospataki A protestánsok másik nevezetes fiskolájának alapját Sárospatakén
iskola »»».«« •

a Perenyt-csalad vetette meg a XVI század elején. A mi az enyedi kollé-

gium volt az erdélyi oláhság közepette, ugyanoly áttörhetetlen ersség

lett Sárospatak az ország északi részében lakó nemzetiségek ellenében.
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atyja magával hordozott a hadakban is, s melybl huszonhétszer ismételt

átolvasás közben sok vigasztalást merített : trrel keresztül ütve, a tzbe

dobta. Az és anyja, Báthori Zsófia mostoha indulata elnézte, st else-

gítette, hogy fegyveres ervel foglalják el az iskolát, s hogy a belle

számzött ifjság majdan hsz évig bolyongjon e hazában. Ezer szerencse,

hogy az elzött kollégium elbb Gyulafehérvárott, majd Maros-Vásárhelytt

talált otthont, hazát és iskolát. Az 1687-ben történt új elüzetéskor az ifjak

elbb Vizsolyba, majd Göncre vonultak, míg 1695-ben Kassán nyílt meg

az iskola, honnan Rákóczi hadai által kiszorítva, 1703-ban tértek vissza

ismét Patakra s a szécsényi gylés határozata 1 705-ben helyezte vissza

a sokat szenvedett fiskolát elbbi birtokaiba és jövedelmeibe.

, " i
sk

,ii&. Ha a nagyszombati fiskola és a kassai akadémia csonka egvetemek :

' - e akkor a protestánsok gyulafehérvári és sárospataki kollégiumai (s ide kell

számítanunk a debreceni és eperjesi fiskolákat is) akadémiai rangú inté-

zetek, melyek élénk tudományos szellemökkel, a külföldi egyetemekrl

behozott és a korszellemnek meg-

felel bölcseleti és tudományos

irányzataikkal egy-egy kis egyetem

helyét pótolták. Hiszen míg Nagy-

Szombatban scholastikai tételeket

vitatnak, addig Gyulafehérvárt és

Sárospatakon Descartes és Baco

szellemétl áthatva fejtegetik a filo-

zófiai és theologiai kérdéseket ; sót

Comenius Ámos János névaláírása. ComeníllS a pataki fiskolát az euró-

pai magasabb tudományos míveltség

rendszeréhez köti. N.-Szombatban — szintúgy mint Gyulafehérvárit és Sáros-

patakon — a theologia lévén a fstudium, a vitázásra helyezték a fsúlyt,

s azt oly komolyan vették, hogy pl. Sámbár egy alkalommal csak azzal

a feltétellel bocsátkozott vitába, hogy a legyzött fél fejét veszítse. Ám
e mellett Gyulafehérvárit mathézist és természettudományokat is tanítanak,

de úgy, hogy a fizika mellett helyet foglalt a mágia, s az astronomia

mellett az astrologia. Maguk a külföldrl bejött tudósok is büszkék voltak

rá, ha titokzatos tudományuk címén ket a közönség »ördöngös«, »táltoS' .

s többféle nevekkel ruházta fel. A protestáns fiskolák munkáját szeren-

csésen egészítettek ki a külföldi (német, angol, hollandi, stb.) egyetemeknek

évenkint több mint százhúsz magyar ifjúra szóló alapítványai, melyek meg
nem szntek fiainkra csalogatok s a magyar tudományosságra terméke-

nyítk lenni.

A protestáns fiskolák, mint a reformáció szülöttei, egyidsek a szellem

értelmi és erkölcsi emancipációjával, s mint olyanok, egyfell a hit, a lelki-

ismereti és politikai szabadság, másfell a nemzeti érzület védvárai. Míg a

Pázmány fiskolája és a jezsuitakézen lév többi kollégiumok szívósan
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ragaszkodtak a latin nyelvhez, s nevelték az ellatinosodott s késbb elné-

metesedett fúri nemzedéket : azalatt a protestáns fiskolákban Apácai.

Comenius és társaik fenhangon hirdetik a nemzeti nyelv elidegeníthetetlen

jogait, sürgetve sürgetik a magyar nyelv tankönyvek írását s a tudo-

mánynak magyar nyelven megszólalását. Természetes tehát, ha egy-egy

fiskolánk (pl. a pataki kollégium) sorsa nem egy ízben volt a nemzet, st
az európai diplomácia figyelmének is tárgya. Ennélfogva, de annálfogva is.

mert a nemzet és nép legjobbjainak áldozatkészsége tartotta fenn ket : e

fiskolák a nemzet szívével állottak szakadatlan összeköttetésben, s abból

merítették erkölcsi erejük legjavát. I látásukra nézve ez intézetek régi lámpák,

melyek mindig megbírták az ismeretek új olaját.

A XVI. és XVII. században a katholicizmus és protestantizmus úgy
állottak egymással szemközt, mint küzd felek. Azóta megismerték s becsülni

tanulták egymást, s mint a hogy Homér hsei a csata végeztével kicserélték

fegyverüket : a katholikus iskolázás is eltanulta azt a honalkotó munkát,

melyet a protestáns iskolák akkor kezdettek meg, mikor a magvar nyelv-

jogaiért küzdést némelyek véteknek, mások nevetséges kicsinységnek tartották.

Pázmán; biboinot érme
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a Pártfogó költségén járt, mint más szegény ifjak. Wittenbergában kihúzta

két évig, az inség' ekkor Heidelbergbe zte. Megható látni levelezéseibl,

mint küzd nyomora övéi iránt való gyöngéd kíméletével ; olykor megkoc-

káztatja a segedelemkérést, azonban a szkölköd család áldásnál egyebet

nem küldhet — csak még az utóirat szerint azt a három forintot, melyet

atyja azalatt kért kölcsön, míg bátyja a szomorú levelet írta. S még sem

csüggedett. A kálvinista diák szívós türelmével folytatta pályáját, szorgal-

mával, jó erkölcsével kivívta tanárai elismerését s szert tett jó emberek

aprólékos segedelmeire. 1 593-ban Strassburgba ment, hol a Collegium Wilhel-

miticilm alumnusául vették föl s három nyugalmasabb évet töltött. Itt

1 595. baccalaureussá avatták ; babérkoszorúja még ma is megvan Albumának

táblájában üvegfödél alatt e sajátkez fölírassál: Corona mea laurea,

multis aerumnis et soUicitudinibns in Argentinensi Lycaeo párta Anno
Christi 1595. Mense Maio. Ekkor meglátogatta Genfet, a kálvinizmus

ffészkét s megismerkedett az agg Beza zsoltárköltvel. 1596. ismét bujdo-

sóvá lett ; a lutherista Strassburgban színvallásra szólíták fel, s a Kálvin

hitéhez ragaszkodása miatt számzték a városból. Egy svájci és olasz-

országi út után, melyet Bázelen, Milánón, Rómán és Velencén át tett. 1597

elején az orthodox heidelbergi egyetemre menekült, a hol több éven át

theologiai eladásokat hallgatott, de oly nagy nyomorban, hogy már-már

öngyilkosságra gondolt. A tudós barátaitól, künn tanuló földiéitl s híre

növekedtével már az anyaföldrl is érkez ajándékok jóformán csak az

éhenhalástól mentették meg. S még sem fogadta el a sárospataki iskola-

tanítóságra való meghívást. Egyéb hivatás lebegett eltte, irodalmi tervei

voltak, fel akarta szerelni magyar felekezetét a szükséges vallási könyvekkel.

s ezért még tanulni akart, a német egyetemek közelében maradni, használni

a fiskolák könyvtárát, a tudósok társaságát, tanárainak, most már barátainak.

tanácsát, a könyvnyomtatás fejlettebb eszközeit. 1599. végén hazanézett.

a protestáns elkel férfiak közt pártfogókat szerezni s a magyar refor-

mátus nép irodalmi szükségletei fell tájékozódni. Visszatérte után még
1600— 1607 közt is mint öregdeák tartózkodott a herbomi, heidelbergi,

altorfi és marburgi egyetemeken, theologiai és filológiai eladásokat hall-

gatva ; közben más városokban is lakott, részint hogy a könyvnyomtatás

technikájával megismerkedjék, mint Frankfurtban, a hol a Sauer János

mhelyében korrektor volt, részint mint nevel, hogy megélhetését bizto-

sítsa, mint Ambergben.

Ezalatt megindította irodalmi vállalatait. Legelbb a bibliát akarta

kényelmesebb alakú s olcsóbb kiadásban közrebocsátani, mert a Károli-féle

biblia rengeteg tömege miatt nem volt hordozható s nagy ára miatt nem
terjedhetett kellleg. De néhány évbe csak az belekerült, míg a vizsolyi

bibliát megkaphatta Magyarországból ; kiadót is ily nagy vállalathoz sokáig

nem kaphatott, úgy hogy e m csak 1608-ban látott napvilágot Azalatt

Molnárnak több más munkája megjelent. Els volt ezek közt egy latin-
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gyarló volt. Molnár IfJO l-ben a frankfurti francia templomban elragadta-

tással hallgatta szent Dávidnak francia versekbe szedett és változatos,

mvészi dallamokra alkalmazott örökszép zsoltárait, a következ évben pedig

i. ii. n r.

íí ELS JOLTAR.

i álla' bunosók után ,

A_díiful6Kiiik nem ül b lékekben

Oe gjrbrypíkedik il U d lorvínyebcn.

8< »m guntljw mind éjiel nappj ,

Ez 'Ily ember nagy boldog bnoimyaJ
i Mert uollyan mint ajd termo fa ,

Mclly i víz melleit vagyon plántálva ,

idejében megho/ia gvumnltsél

,

Pi cl nem bokta hullámi levelét.

1 kkepen a' mii ez ember végez ,

Minden dolg.lb.in mégyen |á véghez.

j
De nem ígyen vágynak a' gonor'.ik

;

H inem mini az apró por éj po'lyvak
Mellyek .V Síitl kellel ragadtatnak .

Igy i? .leiéiben meg nem állhatnak
A gonofcak. éi kik bnben élnek
Aí igazak kózt helyet nem lelnek.

4 Meitaz illen elmén ütokat
Az igánknak érti dolgokat

,

Atéji mind örök ke ok megmaradnak :

Doa kik ifak a-gonnffigbin ,árnak ,

Azoknak nyilván mind elvéli uiok
Men lllennck nem kell az ii dolgok.

II S L T A K.

uvnfil iCbnjlw/lnnJlyi.Ujfflíiírlt.

_lert títgolodMk l eugínyok '

M.i forgatnak o aolond cl.nejekben '

A
^
oldi népeknek nn eandekok

ÍOLTAR. j Levíl
* Nagy fennyeomondiik- Mit kémnk

Jer£»ggaJTuk eleteknek kdlclit, (ezzel?

Es minden igájukat rontfuk-cl t

I Ne-vifeljunk többé rajtunk effélit.

De az UU Iflena'magaj mennyekbl:
Tfak nevfn dolgokat azoknak »

Tíútol/aOket ülvén Éent Éíkiben,
Kinek ezek femmitnem árthatnak.

6i u o Chrillusira Umaduak.

!s végre hogy megindul haragja

,

Kemény befiéddcl kezd Éólni azoknak
Rcttenetesképen tnegnaéua ,

%.< miatt tcllyeffeggcrelbádgyadnak.

Hogy mértek,úgymond, ez ellen zugfJd-

A'kn én kentem a'k.rályfágra, (ni

Eskirályi páltzát én adtam néki ,

Az en bent hegyemre a' Sionta.

5 a Mond ekirályság lm kihirdetem
Az tanátlát é» Ecnt dekrétomát

:

A'felsíges UR monda énnékem ,

En fÍ3m vagy. ma tzultclek fiamat.

Kérjed én tlem 'íok pogány okaí»

Kikel bróksegu! neked adok ,

Pold kerek segm fok tartományokat
Mindenütt én teneked a|inlok (dal.

I Ronud meg ükét te nagy hataimad-
Miin a,' földbl égnen uetép tdínyi,
Bistekirályi vas pilczadda.1

Verd ttCvc i e> lord atirA poadorjánkéJlf.

Aién Peiedelmefc, Bnak, Királyok t
Ezekbl tanúságot vegyelek ,
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C Stolgi.iaiokez rtattlImasURnikt
Igái félelemmel, ján.bot élettel

Örvendezzetek ö nagy voltának »

De ezckis legyenek rettegései.

Tsákohliok e'nékiek koldoit Fia*-
Hogy érdien meg ne liirigudjek ,

Bt ne mula.UAlok'p3rap.lfÓ!ai|»t,

MeH Ccirnyuképen elkeli vernetek

7 Mert gyakertihogyingyé lem. vélnéd;

Mint a'febestüt , felgerjed harrgn.
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Bdldogaki magát ez Útra. bízza.

I IT 5 O L T A RJ

Kinjinih Di\,utn*k. AI,film.iUn.

rJiige-mu i én irtán

Nagy lok elleriaegnn,

Aí Ef

Sz. Molnár A. Sz. Dávid zsoltárainak els lapja.

a heidelbergi egyetemen 6 is megtanulta a zsoltárok ilyen éneklését nemet

szöveggel. Mit sem óhajtott ekkor melegebben, mint hogy magyar felekezetét

megajándékozza e tartalmilag és formailag egyaránt becses gyjteménynyel,
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a fordítás iro
|^jn az idegen nemzetek az kik ezt látják, nem gyznek eleget rajta nevetni . .

.

dalmi becse D * 0-/ ** "

Az francziai rhythmusok pedig sokkal külömb formán foglaltatnak öszve, és

az verseknek sokféle nemei vadnak. . . . Üszveséggel az zsoltárok százhar-

minc különböz nótákra vadnak, és majd megannyi a versek nemei. Annak-

okáért meggondolhatja minden, minem nagy munkával kellett énnekem ez

hosszú magyar igéket az franciái apró igékbl álló versekre formálnom,

holott egy syllabával sem tehettem többet hozzá, sem az sensustul nem

kellett eltávoznom. Mert nagyobb gondom volt az fundamentombéli igaz

értelemnek fordítására, hogy nem az verseknek ékesgetésére«. Szó sincs

róla, hogy a francia verselés csínját és könnységet megközelítette volna,

a szövevényesebb formákban sokszor a ritmust is elveszti, de az erede-

tijének, Lobwassernek nehézkes verselését többnyire felülmúlja, s Balassit

kivéve, a mi költinkét is. Némely szép versformát nála találunk elször

dallamosan kialakítva, melyek késbbi költinknél kedvelt ritmusokúi sze-

repelnek. A francia zsoltárok s a német szöveg trochaeusi, de kivált jam-

busi lejtését nem lehetett ugyan megtartania, de a trochaeusi lejtést sokszor

öntudatlanul is megközelíti. (Mint a szép híves patákra.) A magyar fülnek

kedvesebb ritmusokat azonban nagy könnységgel írja, dikciója ezekben

meglep szabad és lendületes, nyelve oly hathatós, mintha nem is másod-

kézbl fordított volna. Lobwasser szövegéhez képest sok árnyalat elmosódik

nála, verseiben van elég henye verspótló szó és kifejezés, de ugyanannyi-

szor a Lobwasser lapos és prózai kifejezései helyett él tömöttebb, köl-

tibb szólammal. Az egyszer, ers, folyékony nyelv az oka, hogy e for-

• dítást nagyon csekély módosításokkal énekli ma is a magyar református

nép; e nyelv legfölebb régies, de még nem avult, közel áll a nép beszéd-

jéhez, s rajta van a régiség tisztes rozsdája.

Zsoltárait a ref. egyházak csakhamar bevették, bár a kótákkal

eleintén sok baj volt. De a nép is megszokta a dallamosabb kath. énekeknél

kissé nehezebb éneklés, de szép és változatos melódiákat. A zsoltárkönyv

az énektanítás javalltával (melyet részben el is mozdított) mind kelendbb

lett, úgy hogy nemcsak Szenei nyomatta ki még kétszer (1608 és 1612 a

biblia függelékéül), hanem halála után is 1701-ig majdnem harminc kiadást

ért, s kivált a század közepétl kezdve egymást érték a kiadások, melyeknek

száma jelenleg jóval túljár a százon. Ez a legelterjedtebb magyar könyv.

A zsoltárok a protestáns egyházi-költészetre is hatottak; a "dicséretek

leginkább a zsoltárénekek dallamára és versalakjához vannak szabva.

A zsoltárokkal egy évben bocsátotta közre Kis katekizmusát is.

melyet a heidelbergi öreg Katekizmusból állított össze, kérdésekbe és felele-

tekbe foglalva a református hitvallás ftételeit, fleg iskolai használatra s a

nép egyházi tanításának eszközéül.

Az a két német fejedelem, kiknek Molnár a zsoltárokat ajánlta, nem-

zetközi protestáns érdekbl is felkarolta a lelkes magyar protestáns írót.

IV. Frigyes, kinek heidelbergi akadémiáján már elbb jótéteményeket élvezett,
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1606-ban a heidelbergi Stipientia, i n rendelt neki a tanítók..,

asztalánál eDáti míveltség • landgraf pc

ki a biblia i ik szándékát helye-le, de I nyelvtan

ra buzdította, h- <k>' gondtalan munkássághoz kell módot nyújtson neki.

t * * » r 1611 ik Marburgban saját költségén tartotta Itl inár

a Hihihi ni kiadását, merj sdelemneh ebb

negyedrétben, tömött, CSinOS alakban jelent meg \ i'ibliat neir.

technikai tekintetben újította meg, hanem szövegét is sok helyi

pallérozta és ékesgette Károli fordítását ill< > kegyelettel a lehetségig n

i e/. egyik erdeme, hogy a megtev' hagyomány tekintélyét öregbité; de mind

a tartalmi húség, mind a m - tekintetében sok

getett rajta. Elválasztotta az apokrif könyveket • kanonikus könyvektl,

tartalom-foglalatokat készített a könyvek helyeket megkülön-

böztette, a hiányzó versekét pótolta, leg

igazította, a fordftás nyelvet megtisztoi musoktól, s kút

gonddal és következetességgel javította meg a helyesírást; munkájában

meretein kívül na ere voltak tanarai cs a marburgi

ni könyvtára; Genius [zsák agési sei má nyelv bibliát

rendelkezéséi I után i- maiadtak de ivíd-

ségéhe jeles munkát véj

a bibliai nyelvet, mely hái il oly mélyen áthatotta

népünk egy tetemes részénei

Mint öntudatos Stít .•vújte nyelvtani észleleteit,

a magyarul is tudó Móric Fejedelem megírta latin nyelven

a magyar nyelv grammatik Grammok
gyakorlati cellái, a magyarul tanulni kivan.- idegenek -

kiemeli a magyar nyelv ha ha kik Pannon

mennek a törökkel had eb ügyben, annál töb

rá, ha isteni kegyelem vakunikoi

máski Molnár nem tudta ket évnél elébb iert

•Jen liton rendkívüli nehézségekkel kellett küzdenie, nagyi

is, mert a latin nyelv kategóriáiba nem lehel

könnyen bekálle

Qrtyvekbl, I

kidolgozásban követve a lejedeiemtöl a in imára irt latin

nyelvtannak RamUS-féle in

: könyv, mely llanauban 1610 februárjában jelent ti nyi

régibb elvldrásunk közt a legterjedelrneei

idegeneknek leven szánva

múlóknak készült és

és mel ->>an

1 nyelv veleje Molnár mve mkabb a nyelvi 'lati

céhi latin grammatika szempontjából indult ki.
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helyzetben sok hibás eredményre jut, az azon korban természetes. De a latin

keretet sok helytt áttöri. A hat latin casushoz egy hetediket vesz föl: a

mutativust (-vá, -vé), míg a többi ragokat az affixumok neve alatt foglalja

össze, elfeledve, hogy az »casusai< közt is a -nek, és -ti vég épen

oly affixumok, mint a -vei. Számozza a declinatiókat és conjugatiókat is,

de csak négy declinatiót és kétféle coniugatiót különböztet meg. A névra-

gozás elsbben két részre oszlik a >genitivus« szerint >in -nák- és -in -nek

— tehát mély és magashangok szerint, mindkett ismét két részre szakad

abból a szempontból, hogy a szó hangzón vagy mássalhangzón végzdik-e,—
íme a magyar sajátságok érvényesülése a latin chablonban. A vonzattan

csoportosítása is latin modorü. A héber grammatikát követi abban, hogy az

igehajlításnál a harmadik személyt teszi els helyre, mint a mely az igetvel

azonos. — Mindenkép nagy vívmány volt azonban a magyar nyelvet egy

— habár kölcsönzött — nyelvtani rendszerhez hozzámérni s a sok, finom

megfigyelésrl tanúskodó anyagot összehordani. Tényleg a nyelvészet leg-

eredetibb oldala Molnár munkásságának. Molnár német tudós barátai, mint

Rittershusius, Remus, Alsted nagy érdekldéssel kisérték a grammatika

szerkesztését, mikor pedig megjelent, itthon is annyira tetszett, hogy

Forgách Ferenc biboros és Pázmány Péter is dicséretekkel halmozták el.

Molnár a. itthoni A már hímeves tudós hazatértét már ekkoriban hevesen sürgették a

prot. egyház érdekében városok, egyházközségek, prédikátortársak és régi

pártfogók, szülvárosának tanácsa is ünnepiesen hívta haza ; de ekkor egy

szívügy tartóztatta. A harminchét éves férfi háztz után vágyott s 1611.

okt. 8-án nül vette a híres reformátorok családjából származó Ferinari

Kunigundát, Vietor marburgi tanárnak elvált feleségét, kitl késbb három fia

és három leánya született. Eleinte an szülhelyén, Oppenheimban lakott mint

nyomdafelügyel, de 1613-ban családostul Magyarországra jött mégis, elfog-

lalva Batthyányi Ferenc kegyurasága alatt a rohonci lelkipásztorságot. Itt

nyugodtan élhetett volna, de megszokván az örökös vándorlást, úgy látszik.

unta a lelkészkedést, s minthogy egy nyomtató mhely alapítására célzó

tervei nem sikeritek. 1 Hl 5-ben már megvált helyétl. Erdélyben tisztel-

kedett Bethlen Gábornál, a ki meghívta t a gyulafehérvári fiskola tanári

székére; de > török és tatár hírektl elrémített gyenge német házanépe-

miatt eldobta magától e fényes szerencsét s visszasietett Németországba

V. Fridiik pfalzgróf, régi pártfogójának lia, az oppenheimi iskola tanárává,

majd rektorává tette. Ez elég szerény állásban hosszabb szünet után újabb

korszaka nyílt meg írói munkásságának. Ekkor készített három újabb

mvet, melyekkel ismét a magyar református vallásos irodalom hézagait

akarta betölteni. Lefordította Scultetus Ábrahám heidelbergi udvari prédi-

kátor, személyes jó barátja és jótevje közkedveltség egyházi beszédeinek

gyjteményét, mely az egész évi vasárnapokra és fbb ünnepekre szóló

textus-magyarázatokban a ref. vallás alaptételeit fejtegeti és az ellenkez

tanokat cáfolgatja; könyvét Postilla Sciiltetica címmel Oppenheimban 1617.
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Kaivin institu- bocsátotta kishalából nagyszombati pártfogóinak ajánlta. Itt adta ki 1620-ban

tása a reformátusok zürichi Imádságos könyvét is, mely talán minden prózai

munkája közt legsimább és folyékonyabb nyelv. De mint ifjabb éveinek a

Zsoltárok, úgy férfikorának legfbb és legmerészebb vállalata volt Kálvin

János híres, a ref. egyház rendszerére nézve alapvet mvének, az Insti-

tntio Christianae Religionismk fordítása, mely még a harmincéves háború

els esztendeiben készült, de a zavaros idk miatt csak 1624-ben jelent

meg Hanauban: Az keresztyéni religiora es igaz hitre való tanítás stb.

címmel, Bethlen Gábornak ajánlva, kinek felszólítására fordítá a munkát.

A hatalmas, .több mint 1600 negyedrét lapra terjed m egyike e korbeli

irodalmunk díszeinek, egyrészt az eredeti m jelentségénél fogva, mely

ezáltal irodalmunknak is tulajdonává lett, másrészt mert megkísérli egy

mvelt nagy szellemnek egy kimvelt nyelven írásba foglalt mélyen járó

elmélkedéseit magyarul visszaadni. A latin eredetinek tömöttségére csak

törekszik a fordító, prózája a szükséges mszók hiányát érezteti, körülirásos,

nehézkes, terjeng, sokszor azonban lendületes is. Kár, hogy e munka nem

ért több kiadást; a magyar református egyház mintegy megfeledkezett

múltjának e becses hagyományáról s theologusai jóformán csak hírbl

ismerik már.

A harmincéves háború kitörtével az helyzete is megrendült. Elbb

a fejedelmi udvarhoz húzódott Heidelbergbe, hol az udvari környezet

már-már sokallani kezdé az idegen íróra fordított költséget. A fehérhegyi

csata földönfutóvá tevén Frigyest, országát Tilly spanyol hadai dúlták fel,

Molnárt is Heidelbergben kifosztották és megkínozták. A kínzás jelenetét,

a mint a hátrafelé gúzsba kötött s a magasba felhúzott Molnárt a spanyol

katona perzseli, meg is örökíttette Molnár azon arcképe hátterében, melyet

Kálvin Institutiói címlapjára, Kálvin képével szemközt rajzoltatott. Heidelbergbl

Hanauba vándorolt, tett egy utat Hollandiába is, a honnan sok adománynyal

tért meg. Ekkor jött Geleji Katona útján Bethlentl egy újabb meghívás, s

Szenei ekkor a fölzaklatott Németországból csakugyan végleg Magyarországba

tette át lakását, 1624. Ettl fogva keveset tudunk róla. 1625-ben Kassán

lakott, 1630-ban Kolozsvárit keltezte .4 legfbb jóról cím könyvét, utolsó

munkáját, melyet Ziegler György (álnéven Josquinus Betuleius) rigai tudós

tanár De incertitudine rerum hnmanarum discursus theologicus, ethicus

et historicus cím latin mvének német fordításából fordított. A német kiadás

a könyvben felhozott temérdek történelmi példa és anekdota miatt igen

kapós volt s Molnárt három kiadó is sürgette, hogy fordítsa le e kelle-

mesen oktató olvasmányt magyarra. Discursus de snmmo bouo. Az legfbb

iorol cím alatt bocsátotta ki Lcsén 1630-ban; második kiadást 1701-ben

ért a könyv. Azért nevezetes, hogy Molnárnak itt a példák elbeszélésénél

a szépprózai nemben volt alkalma kísérletet tenni, a mi neki eléggé sikerit

is. Ezt a munkáját Darholtz Ferencnek ajánlta, kinek sok jótéteményét vette s

ajándékából kifizette adósságait és kiházasította leányát. Az egyszer elsza-
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lasztott szerencsét nem sikerült tehát üstökön ragadnia s ezen ujabb magyar-

országi tartózkodása szegénységben telt. Utóbb egészen elfeledték, az üj

fejedelem, I. Rákóczi György sem fogta hathatósan pártját. 1633-ban még

élt, mert akkor rendezte iratait (levelek, diplomák, elismervények, ütlevelek

stb.), melyek egy nagy kötetben összegyjtve Album név alatt gróf Kemény

József ajándékából a m. tud. Akadémia könyvtárában riztetnek s Molnár

életét oly részletesen és hitelesen dokumentálják, hogy alig ismerjük oly

közelrl más e korbeli írónak életét. Erdélyben halt meg, némely

hagyomány szerint a kolozsvári temetben nyugszanak hamvai.

Molnár a. jei- Bizonynyal lehangoló látvány, hogy ez a lelkes, fáradhatatlan ember,

ki hazájának és nemzetének oly sokat használt, gyszólván egész életét

hányatásban tölte s jutalmát soha sem vette el. De ebben a haza nem egé-

szen hibás. Hányszor kínálták szép, biztos állással, s az a tekintélyes hely,

melyet Piscator, Bisterfeld, Alsted és más külföldi tudósok szívesen fogadtak

el, neki is fel volt ajánlva. De természetében volt bizonyos írói könnyelmség,

a változás iránti vágy, valami vándorösztön, hajlam az ég madarainak

módjára élni, az isten kegyelmére és az emberek adományaira bízni magát,

melyeket szupplikációi alkalmával elég bven is kapott s ügy tekintett mint

méltányos adót a tehetsek fölöslegébl az egyház szolgájának ; késbb fele-

ségétl való függése s igen népes családja miatt nem vergdhetett zöld

ágra, a mint hogy soha sem igen volt jó gazda. Azonban a külföldhöz

nemcsak gyöngesége, hanem rendeltetése is csatolta oly sokáig : jó köny-

vekkel szolgálni egyházát és nemzetét. Nem volt teremt szellem, nyelvészeti

munkáin s élbeszédein kívül kevés eredetit írt ; századokra szóló könyvei

mind fordítások. Ily közlet munkásságra valóban ott, a nyugoti míveltség

tzhelyein lehetett neki legjobb tere, onnan tükrözhette a míveltség sugarait

távol hazája felé. Úgy tnik fel külföldi munkásságában, mint a fejld

magyar kultrának a messze nyugotra elhelyezett szerve, mely ott felszívja

s hazájába vezeti a míveldés éltet elemeit. Erre a hivatásra szerelte fel

a gondviselés rendkívüli fogékonysággal s közl képességgel. Két hazája

volt ; a némethez ragaszkodott azért a míveltségért, melyet ott szerzett ;
—

s e míveltséget megosztá a magyarral, mert ezt meg szerette. De sem

itt, sem ott nem lévén teljesen otthon, paradox helyzetének, az akkori viszo-

nyok közt, áldozatul kellett esnie. Egyéni sorsát nem tekintve, mint író a

legszerencsésebbek egyike, mert fölismerte a tehetsége és a közszükséglet

közti viszonyt s hasznos és maradandó hatás müveket alkotott, melyekkel

igazi sikereket ért el.

üeieji Katona i. A közpályára nem termett és tisztán író Molnárnak valóságos ellentéte

az erdélyországi kálvinistaság írója és vasakarat vezetje, Geleji Katona

István. Félig-meddig kortársa Szeneinek, de pályája körülbelül akkor kez-

ddik, mikor amazé végzdik. Összetartoznak annyiban, hogy Gelejinek írói

mködésében is az egyházi éneklés javítása s ezzel kapcsolatban énekes

könyv szerkesztése, hitfejteget munkák szerzése, s a nyelvtani kérdések
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iram való rdel

hanem védeti munkákat irt a gyakorlati sz a különlét

viszonyok Bzerinl i i -. az lel

egyik Ez a gyakorlati vonáa meglátszik munka

kormái politikus; munkait is rendtartó fpap diki

i, utóbb elpusztult hel n 1.589-benc K.io««a«i«

születeti Atyját léiével k.>rah.m eh/eszté, ••• ;••.)<. i

••

nagy cmbcn.ibl.i-> alkalmával elragadták a tatárok I

meg kótyavetyén, de egy hónap múlva rátalált az anyja, kivált
••

visels állapotában tett fogadásához híven, papi pályára adta

bátyjai odaadó tál IMonokon incön, Újhel; >«<n

végezte tanulását Patakon még serdül korában egyhangúlag sei

tották; majd a ( kóla tanítójává rendelték elöljárói l -/tét

..|\ általános megeléj ilte, h<%\ midn Bethlen G
inneni rel Idváló l iljú

kijelölését kérte, a kit külföldi akadémiákra küldjön, a csengeri zsinat Gelejit

ajánlotta 1615 novembai 14-én érkezett b útiköltséggel Heiddbergbe,

a hol két évnél tovább theolo filozófiai eladásokat hallgatott

akadémia tudói tanáraitól rendkívüli leckéket ÍS VBtl in. a fehi

fiskolában tanári széket kapott - nagy lelkesedéssel és eredménynyel

évnél valamivel tovább tanított; a mellett a fehérvári kisebb tampkxnbai

eltt is töbl nokolt. hd •sebekkel

együtt nem megjeleni haUgai it, is alít,

diadalmasan, s nemcsak gyakorlatkép, hanem valóságos kom kkd

is \ fejedelem ekkm testveiének, tktan Ikthlen Istvánnak has..nncv

melle rendelte menb'iul; a tiatal gróhál 161 I lleidelber^K: ment

s másfél évvel elbb megszakadt tanulását, kivált i nyelvekben, matbe*

matikaban és történelemben Jytatta \ lak köze-

ledtével Nürnbergbe, majd Prágába vonult növendékével < hány

í a teheih. eltt pedig ezt a helyet is elhagyván, hazajött

Itthon 1621 noveoobt telte.

.1 tejedelem pedig tábori papjává tette, mely nehi

megviaelte Mint udvari pap. mellette szolgák

n.ik, korábban szintén fejedelem udvari papjának - II lélyi

szuperintendensnek Szigorú es türelmetlen püspökével teljem:

s/.ellemi iránya ' iák súlyos \.i!s,igr*

kormany/a- a.-, a! ., púspük jobb kez

es közremködésével kezdte meg Dajka i

híre- at. mely nyomtatásban nur Geleji

pökaége alatt, s tk
Dajka halála után 1633 júniu I rutt

angúlag Gelejit választotta püspökké, távollétében s ,i. ika-

rala ellen
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A püspöki széken nagy (eladatok vártak rá. Erdélyben a refonnátus

egyház uralmát és egységét komoly válságok fenyegették. Az unitarizmus

és a szombatos felekezet folyton terjeszkedett, magában a reformált egyház

kebelében is bomlasztó törekvések merültek föl, az Angliából és Hollandból

haza került fiatal theologusok presbiteri és independens eszméket terjeszt-

gettek. Geleji azonban nemcsak példás élet és kitn pap volt, hanem

eszes és erélyes egyházkormányzónak is bizonyult. Ers akaratával úrrá

Káldi György arcképe

tette magát a helyzeten, az egyházban szoros rendet tartott, az ellenvéle-

ményeket részint szóvitákban és könyvekkel, részint hatalmi úton elnyomta

s ebben szinte vak türelmetlenséget tanúsított. Nagy hatása volt a fejedelemre

is, kinek támogatásával nagy eredményeket ért el. A zsidózóktól es katho-

likusoktól számos egyházat elhódított, az unitáriusok terjeszkedésének gátof

vetett, az episkopáüs rendszert pedig megersítette. Célja érdekében az er-

szakos eszközöktl sem riadt vissza s a lelkiismereti szabadság elnyomá-

sától sem irtózott. Része volt az 1638-iki országgylés azon határozatának

meghozatalában s végrehajtatásában', mely a zsidzók felekezetét eltörölte,

híveit pedig megsentenciázta ; a fanatizált nép egy szombatost megkö



Mikiit sáncmunkára hurcoltak, jószágaikat elkoboztak - mindegyiket k<.

szvitek, hogy a bevett vallásfelekezetek valamelyikére térje) ,'rea-

hitt-ri és independena irány 13 kéj

pataki tanári in" nyolc évi kuzi.icli.-in ut

zsinaton megfosztatta hivataluktól, pártjokat tteszetörte

I inat megbízásából készíté a fennálló rendeletekb

néven ismert egyházi törvénykönyvet, mely 1648-ben fejedelmi m<

korunkig fennállotl Élte folyására, mködi
tekinteti aak azt fájlalta, hogy a gyermekek é

i hall meg,

hagyva egyházának \'"ii ex igen hasznos ember, ndet

tartam kivatio püspök, az eklcZsiakat. OskoU

tartotta |eflemzi Bod Péta

Maga jegyezte meg, hogy könyveit hagyja maga után gyermekek helyett

Valóban az irodalmi vita terén i s etofl bajnoka voll

könyvekkel s/aiii ezembe az elleiivéleoiényuekkel. Ki

PratcotiiuM tvamgtlicnm ket kötete, mejdnei

évi vasár és ünnepnapi evangéliumokat

magyarázó prédikációk, számra 212, latin nyel kus

tartalommal a zsidózók, unitáriusok, anah katholikusok ellen

üzelebbi müvét az unitáriusok ellen intézte K feli

íi évtizeddel el

idi Pál kol idaimi harcot indítottak a szentháron

llen irt munkáikkal Csanádit I

fehérvárit, Bethli jelenlétében rtné-

mitotta Keseri D lalmilag is többen felelte

de legtöbb készülettel és deji. Miután kkal

unitáriusokkal rendezett nagy vitatko

melyen a fejedd

húsok i ianádi vitte t; a lett

esetébl, nem mi iek

es Hisii-rieklnek könny volt a diadal

támadl a Titkok Hta emui

okoskodásai ellen, a szentháron vk védelmei

Ka A könyx nagy theoloi

polémiával, pedána dialektikával,

.

lentumi tanu&ágok, pcld

tekinti

. k nelkul \ mit ebben el nem mondott, s a mi mondani valója a ti

felekezetek ellen is volt, titka cím mnk .Ou,

mely Int [yedrétü kotetlv

(lét, eletet, eát és megdi

huazonnyoli prédikációból áll. Nem igazi, leik :x-s*cdek

i sn.ir polémiák
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a » tévelygk" ellen, nagy dialektikával, erélyes, szinte kopogó sarkú stílusban,

de kevés erkölcsi emelkedéssel, melegséggel és érzéssel. Az isten iránti

szeretet inkább a többi hitüekkel való vetélkedésben nyilatkozik. A nyelv

b és áradozó, gyökeres magyarságú, szemléletes, olykor drasztikus, eredeti

kifejezésekben gazdag, halmozott jelzivel, megrakott körmondataival nehézkes,

kissé cikornyás és körmönfont, de ers és egyéni.

. Katona ma- E rengeteg könyveknél mai nap jóformán több érdekkel bír az a
,-ar nyelvtana ° ° J r J

tizenkét levélnyi Magyar grammatikátska, melyet Geleji a Titkok titka

után függesztett. E kis füzet módszerét második címe mutatja: »Avagy az

igaz magyar Írásban és szollásban kévántató néhány szükséges Observatiok,

mellyeket irogatási és elmélkedési között, egyszer másszor eszében szede-

getett, meg-jegyzegetett, és magyar munkájiban, fbb-képpen a Titkok-

Titkában követett is, és egyként a maga írásának és szollásának mentségére,

s másként pedig a magyarságon kapdosó elmés ifjúságnak oktattatására,

kibocsátott G. K. I.« stb. Azaz nem rendszeres grammatika, hanem egyes

gyakorlati esetekbl, többnyire nyelvbeli és írásbeli hibákból kiinduló s olykor

elvi eredményekre vezet megfigyelések gyjteménye, minden szoros rend-

szer nélkül, hatvanhat tételben (ilyen pl. a ki és mely különbsége). Leg-

fontosabb e grammatikában a helyesírás etimológiai elvének felállítása, mely

az addigi zavaros és inkább a kiejtés esetlegeitl függ helyesírással szemben

elvi zsinórmértékül szolgált ; csakhogy Gelejit túlzott következetessége hibás

tételekre ragadta (pl. nyelvekvel). Ez újítással a magyar etimologizálást is

megindította. Másik nevezetes kezdemény annak a nyelvújító tételnek a

kimondása, hogy a meglev képzések és összetételek analógiájára olyan új

szókat alkothatunk, melyek a » község « eltt ismeretlenek és szokatlanok

(pl. kegyestelen), s egy sereg tudományos mszót mindjárt maga alkot is:

phantasia = képzemény, essentia : magánlétel v. vagyonság stb. Ilyen újítá-

sokkal munkáiban is srn él.

Káidi György Katholikus részen e korszak számos kiváló egyházi írója közt a

jezsuita Káldi György az, a ki Pázmány mellett a legszükségesebb és leg-

maradandóbb mvekkel ajándékozta meg egyházát és hazáját. Nagyszom-

batban, 1570-ben született, szegény nemes családból. Az egyházi rendbe

lépett s elbb mint világi pap mködött, huszonnyolc éves korában a jezsuita

rendbe lépett át Rómában, a hol két évi növendéksége alatt olaszul is

megtanult, úgy hogy négy nyelven prédikálhatott. Hazatértekor Erdélybe

küldöttek ; Kolozsvárit, Székelyudvarhelytt és Gyulafehérvárit tanított, míg

Bocskai fejedelem 1605 végén a rendet Erdélybl ki nem rekesztette. Gyula-

fehérvártt kezdte meg a biblia fordítását 1605. dec. 10-én s alig másfél év

múlva, 1607. mára 25-én már befejezte Olmützben, a hová Erdélybl

menekült. A következ években sok költözés, hányatás várt reá. 1607-ben

ismét Erdélyben volt, 1610-ben újólag menekülnie kellett Brünnbe, majd

a leobeni, gréci, bécsi kollégiumokban lakott és tanárkodott, s Bécsben

1612. május 27-én tette le negyedik fogadalmát. Grécben és Bécsben írogatta



A XVII

jóval késbb kiadott vasárnapi prédikációit Szerzete

101 6-ben hazai ryszorabatban voM a koflégiuro

1624-tól pedig a nemei ifjak Pázmány-alapította nevelintézetéi igaz]

Nagyszombati mködé ében Bethlen hadjárata kétszer is megzavarta I»>i9-ben

írval együtt menekült városból éa cs;ik 1021-ben térhetett vi

1623 novemberben kanét megszánta Bethlen hada a várost, de a fejedelem

akaratából senkinek bántódása nem VOlt, ik több rendbeli

ibnet is tapasztaltak. Mikor decemberben tovább mozdult a sereg,

mdiiiiitii
•

Bethlen visszaküldött a városba s a kemény hide

hegyeken, erdkon át táborába hoz I iHek egy n

szer/ I Zek közt Volt Káldi is, ki a tejedelemmel bátran szembe-

SZáOván, mind ezen tetteért, mind a polgárháboi

teljes ket óra hosszáig szfvreható ékesszólással feddette, úgy hogy l

életéért remegtek Bethlent azonban megillette az erk Kálóit

Imi asztalához Ültette, SÖt ezer tallért ajándékozott neki a biblia mielbbi

kiad. fsaival békeben útnak eresztette. Utóbb i- mindig tisztelettel

hant vele. K'aldit l'.i/manv 1629-beO Bajái kiva- ESOnyba he'

at. ho mtak uj koDégiumát telepítse Itt adta ki 1631-ben pr<

Cióínak két kötetét, mely a kollégium nyomtató intezeteben készült

én.- a halai folytonos munkálkodás közben 1634 oki

A bibliának még 1606-ban készült fordítását, melynek kéai

budapesti egyetem könyvtárában található, elöljárói k' több tudós

szakértvel közölte, s maga méj haza

fhatóságok engedélyével 1626-ban Bécsben kinyomatta Cfme Sumt BMéa.
I tgást b$rtSMfyéns4gb€H bi-vött ><•.<'/ dsák bOMAl • Uotta

.i Jésus >iUii/ viMud tdrsosdgbtlt nagyszombati A'.;... Pap.

Alakja ívrét A kiadást Pázmány Ivter »bóv költséggel*, Bethlen Gé

Bmlitett ezer tallérral i mi kfaKStál a galgód harmincad

lövedelméb forinttal eagftetl is kétségkívül legjobb

biblia-magyarításunk H készült is. a nonum prematui

íven megérte s otyan

kidolgozás kéziratára alig lehet a nyoBOtat rni. Ballagj

M-i véleménye Bzerínt Káldi használta a . ar bibliát •

tehát a történeti folytonos Kt U. n Vulgatát fordíl

tiszta éa érett magyarsággal, meglepen könny folyású és numa
datokban, melyek sokkal kedvesebben olvastatják magokat mint a K

szövege Érdeke madás, melyet Káldi a vizsolyi biblia ellen

nt bibliához csatolt Oktató mtiíbtU .i BB, H',:.: k.ith.

egyháztól elfogadott szentírás hitelességét s vádolja K

bibliát adja a közönség kei be, meri itold,

rtetanet csavarja Káldi fordításának hat

mindjárt Pázmány engedélyezte - bi volt a magyai kat
-

.eles

n korunkig
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rédijiá-

,

Élte alkonyán indította meg harmincnégy esztend alatt különféle

helyeken tartott szentbeszédeinek kiadását ^a végre, hogy ha többé szerelmes

hazámnak nyelvvel nem szolgálhatnék, írással szolgálnék-. A hazának Úgyis

nagy szüksége van efféle könyvekre, mert az igaz tanítók megfogytak és az

egész keresztyénségben alig vagyon oly nemzetség, melynek oktatására és

lelki épülésére kevesebb nyomtatott könyve legyen a maga nyelvén, mint a

nemes magyar nemzetnek. Sokan, a kik hallgatták, buzdíták is e kiadásra,

mert az írás messzibb terjed mint a szó, s egy idben sok helyen lehet

foganatos. Külön kötetbe foglalta Az Vasárnapokra való prédikácziók-At

és külön Az Innepekre való prédikácziókat, de mindegyikbl csak az els

rész jelent meg, amaz Pázmánynak, ez gróf Esterházy Miklósnak ajánlva.

E beszédek elnyösen különböznek Geleji prédikációitól abban, hogy magával

a vallással foglalkoznak, nem más felekezetekkel, s morális céljuk és hit-

magyarázó tartalmuk van, noha a morált inkább a bibliából és a példákból

hozzák ki, mint az ember erkölcsi érzésének fölkeltésével. Oktató, felvilá-

gosító, de nem vitázó beszédek, nagyobb szónoki lendület híján, teli a

bibliából és régi írókból vett tanulságokkal és példákkal, igen folyékony,

népszer eladásban. Szerkezetök — általán hármas felosztással — világos,

de különösen világos és változatos az eladás folyamatja; mondatai kerek-

dedek és hangzatosak, s Káldi nyelve közelebb jár a nép eszéhez, mint az

eredeti prózájában is idegenszer és jóval nehézkesebb Szeneié. Bizonyára

Káldi prózáját a gondolat önkéntes és természetes kifejezésére nézve ebben

a korban nagyon jelesnek kell mondanunk.



27. Apácai Cseri János.

vk \ mv.i tehetségnek i'»n'»kheoü

megnyilatkozását s mai irodaim] nyelvünk elállásai látja, hanem

^ la, nrinl lesz irodalmunk, létezésünk óta mi ist elöszi • h na

szellemi életének egyetemes kii

S maga e szellemi élei is -->kiétü és változatos volt, a hazai és külföldi

urnákból egyaránt táplálkozott - irópai elme haladásával lé|

tartott így tanült meg nyelvünk, mely azeltt csak a szerelemnek

versével játszott, (egyvert és vitézi énekleni; ikv tanul)

mányért ia bajt állani dni

:

végre, hogy egyéb nemzetek minket a tanültságnak

gában állandóan felül ne haladjanak, minden

1^ a
;

közleni.

itte jellemz e ki n l iJ"

mány irodalmunkban föllép, nemzeti fi

\i'\. m. az els magyar tudós, együttal nemzeti miveldésünki

apostola. Szerencsétlen nép így szól mélyít a tudománj

ideg n nyelv által szivárkodnak« S midói

hatatlan munka: rólunk letfl

fiatal kultúránk történetének egyik lcm.irt.ilin.i-~.ihb lapját me uttnl

örök icnm.iiiul.i--i biztosít nevének s örök emlékezel

ív jobbágy szülktl 1625-ben ^/n

elnevel vette 1 Családi stvéreirl, fejldésérl ke\-eset tudunk.

Csak Üzenhet éves korában kerül iskolába K<

megy, akkoriban .i sárospataki mellett leghíresebb k<>n

Itt késbb Geleji Katona, Formátus püspök, Ügyeli

- a huszonhárom éves ifjii egyl én Hollandi

hatja Franekert, Leydent, Utrechtet, Harderwj etet

i tnulóki

Címlapján is a uonban kulfoMrtSl haxa Jón. állandóan r»

kóvclkcii'. S Thcrtofftii

H!.v talnlni n«\ ét V 'no Johanni

..tsanna ItVVS ekjei
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szerez : érti a héber, arab, görög, latin, holland, francia és angol nyelvet

;

s miután három év múlva, 1651 április havában a theologia doktorává

avatják, öt hónappal késbb, bár nincs állása, sem kilátása rá, megházasodik

:

neje Aletta (Adél) van der Maet, a kivel ennek szülvárosában, Utrechtben,

telepedik le.

Mibl élt, nem tudjuk. Hogy a teljesen ismeretlen huszonhat éves ifjút,

ki a tudomány érdekében eddig még semmit sem tehetett, a híres utrechti

egyetemen tanársággal kínálták volna meg, mi sem bizonyítja, de magában

sem valószin. Hihetleg valamely nyomdánál korrektor volt, vagy magán-

tanítással foglalkozott. Bizonyos, hogy midn 1652 szén az új püspök haza

hívja, örömmel veszi a kilátást a biztos állásra — de örömmel azt is, hogy

hazájának fog szolgálhatni. S mert a közelg tél és családi körülmények

miatt azonnal haza nem utazhatik, hogy a püspök ne nehezteljen késedelme

miatt, és hogy »minden hazafiakkal megesmértetném azt, hogy hazámon

kívül az idt hasznosan töltöttem s kedves hazámat szünet nélkül szemeim

eltt tartottam «, már elbb latin nyelven megkezdett enciklopédiáját magyarul

dolgozza ki, és még mieltt befejezte volna, »a számomra küldetett úti

költségnek egy részét (ámbár az nékem egyébre is kellett volna), minthogy

más módom nem volt, a könyvnyomtatónak adám és így id eltt ugyan, de

mindazáltal az istennek segítségében bízván, kezdem a munkámat nyomtatni-.

Ez 1653 elején történt s a könyvnek nagyobb fele — 487 oldalból 260 —
ekkor tényleg el is készült. .,$

a pui^ehér- K353 augusztus 29-én érkezett Apácai feleségével, gyermekévej és

töredék munkájával Gyulafehérvárra. Ezt a napot, mint egy régi följegy-

zésben olvassuk, holtig megbjtölte. Az intézet ekkor itt egy két csoportra

oszló elkészít vagy elemi iskolából, egy négyosztályú gimnáziumba] s

egy akadémiai tanfolyamból állott. Az elsben két segédtanító (collaborator)

tanított ; a középsben négy tanító (rector) ; a felsben egyetlen tanár.

Apácai a gimnázium második, poétikai, osztályának lett tanítója. Évi jöve-

delme érdekesen jellemzi a kort és viszonyait ; fizetése volt 250 forint

készpénz, 28 köböl búza, 3 disznó, 15 bárány, rajméz és 16 forint érték fa,

a mi összesen szintén 65—70 forintot tett. Három tanítótársa ugyanennyit

kapott, a kollégium egyetlen tanára — ekkor a híres Bisterfeld — ellenben

1800 forint fizetést húzott. Látnivaló, Apácai állása épen nem volt elkel.

Apácui szék- Tanítói állását De shidio sapientiae, a bölcseség tanulásáról, cím
foglaló heszede

latin nyelv értekezésével foglalta el. » Inkább a köny, mint a szónoklat illik

hozzám, midn a magyar nemzet örök gyalázatára elfordult szemekkel,

de kénytelen vagyok nézni a nyomorúltság, a szégyenletes tudatlanság s

tehetetlenség roppant tengerét, mi által el ln érve, hog^ nem a fegyver ereje,

nem a leigáztatás joga, hanem önként, aluszékonyságunk, tudatlanságunk,

érzéketlenségünk következtében nem látjuk meztelenségünket, szükségeinket,

szegénységünket«. S mi ez élénken kiszínezett visszás állapotok szül oka?

Az, hogy a hazai iskolák mind rosszul vannak szervezve, maga a gyula-
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elvont gondolkodás eszközévé. De míg ez a nyelv erejét, tömörségét,

hajlékonyságát, hogy ügy mondjuk, csak nagyjában teszi gyzelmes

próbára, Apácai egyformán bámulandó merészséggel és sikerrel a tudomány

összes ágainak egész terminológiáját igyekszik megteremteni. E nemzeti

oldala az nagy kezdeményének marad örök dicssége. Szinte bámuljuk,

mennyi er és simulékonyság, mennyi kifejez és árnyékló tehetség van

nyelvében. Konkrétre és elvontra, fogalmakra és viszonyaikra annyi a szava

és fordulata, hogy nyelvtehetség dolgában egyenesen Balassi és Pázmány

mellé helyezhetjük De míg amazoknak voltak elzik, még pedig tárgy

és nyelv dolgában egyaránt, Apácai — és ebben nagyobb mindkettnél —
minden közvetítés és elkészítés nélkül honosítja meg irodalmunkban a

tudományt és teremti meg hozzá az alkalmas nyelvet. Könyvének tartalma

már akkor sem állott mindenben európai színvonalon, a midn megírta, de

könyvének- nyelve ma is megérdemli nemcsak a csodáló elismerést, hanem

a beható tanulmányt.

Az Encyciopae- Az Encyclopaedia tizenegy részbl áll és a (latin, görög, héber s tán

még arab) grammatikát és a retorikát kivéve — melyek hihetleg a ter-

vezett, de el nem készült 12. résznek tették volna tartalmát — az akkori

tudomány összes ágaira kiterjed. Az els rész a tudománynak kezdetirl

ötödfél lapon Descartes alapelveit fejtegeti : »Magával ellenkeznék, ha azt

vélnk, hogy a' mi gondolkodik, azonba hogy gondolkodik, ne légyen.

Minekokáért ez : Én gondolkodom, azért vagyok ; minden megtudható dolgok

között legelsbb és bizonyossab. Holott a gondolkodáson értetnek mind azok,

mellyek m tudtunkra lesznek bennünk : és így nem tsak az értés, akarás,

képzés, hanem az érzés is annyit tészen itt mint a' gondolkodás". Istenrl

való fogalmunk bizonyítja Isten létét: »Igy azért az Isten bennünk találtatott

képzése fell ha megkérdjük magunkat, honnan legyen m bennünk : i ily

megmérsékelhetetlen tökéletességet találunk abban, ha jól gondolkozunk

fellié, hogy lehetetlen legyen tellyességgel annak mástól belénk oltattatása,

hanem tsak attól a' kiben minden tökélletességnek tellyessége vagyon, azaz az

voltaképpen lev véghetetlen Istentl «. A tévedés eláll » mikor ha valamit

elégségesképpen nem értünk is, rólla ítéletet teszünk-. A természeti testes

dolgok létezése fell kételkedhetünk ugyan, de azért valójában léteznek.

»Mert akárminek érzése is oly dologtól ered m bennünk, mely a' m
elménkt külmbz«. Filozófiával foglalkozik még a következ két rész, mely

22 oldalon a logikát és dialektikát tárgyalja Ramus és Amesius: a

humanista és a theologus mvei alapján. Már forrásainak ily megválasztása

mutatja, hogy Apácai távolról sem volt filozófiai f, a mint nem is volt

filozófus, sem általában bármiben is önálló szaktudós : mint a gyulafehérvári

nagyhir Alstedius, vagy a most vele együtt mköd Bisterfeld, is

enciklopedista volt, kinek a theologia volt szaktanulmánya.

A következ két rész mathematikával és geometriával foglalkozik;

a hatodik az égi dolgokról, astronomiáról értekezik. A hetedik a földi
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ííma*"
^ nyolcadik rész a csinálmányokról értekezik, melyeket különböz

szempontok szerint sorol föl, a közelebbi részletek iránt is érdekldket

ekkor még Sárospatakon mköd nagy kortársának. Comeniusnak Aranyas

Ajtajára, utalván. Szól a város és várépítésrl, majd a nevezetesebb váro-

sokat sorolja fel névszerint, legtöbbet Belgiuméi közül. Midn Trajectomot

tUtrechtet) említi, oda teszi zárjel közé: »holott az mind a' többi felett

való kiességére nézve tsaknem ót egész esztendeje már hogy lakom" — a

mi persze nem értend szószerint. Magyarország városai ezek: Buda,

Székes Fejérvár, Esztergom, Nándor Fejérvár, Kassa ; az erós várak penig

Veszprim, Sziget, Komárom, Gyr. Erdélyben: Fejérvár (az Erdélyi feje-

delem lakó hellyé), Kolosvár, Szeben, Brassó. Külön pontban szól azután »Az

fvebb Academiák«-ról. Melyek vannak Angliában, Scotiában, Hispániában

stb. következik: »11. Erdélyben a' Fejérvári (ha lábra állhatna). Kolosvári.

12. Magyarországba a' Váradi, Pataki, Debreceni. Noha mind az Erdélyi s

mind a' Magyarországiak Oskolák inkább mint Académiák.-

A hátralév három részben a történetet, ethikát és theologiát adja

el. Az iskolaszervezés, a tanítás és nevelés minden részlete kiválóan

érdekli. Az » anyai scholák--ra különös súlyt vet, » tartások s fel álla-

tások oly szükséges, hogy valamely országban, tartományban s városban

nintsen, meg tsalhatatlan jele, hogy az az ország, tartomány és a' város

a' temérdeki tudatlanságnak tengerébe borult bé 's Isten országától is

messze vagyon. Minekokáért szintén ollyan szükséges a' keresztyén 's

hazáját igazán szeret fejedelmeknek effélét állatniok, mint más féle

(deák) Scholákat, holott azoknak is az a' fundamentumok.- Részletes

tervet ad egy jó iskola képérl, melyhez legalább hét tanító személy kíván-

tatik s melynek hét classisa legyen ; az els osztályban a latin nyelvet

tanítanák, a többiben a hat ars-t, mindenik classisban mást-mást : gramma-

tikát, retorikát, logikát, mathematikát, fizikát, theologiát. » Bizony ha tsak így

lenne is, hamar világot látnánk és lerázhatnók nyakunkból ama' meg mond-

hatatlan gyalázatot, mely miá más nemzetségeknek tsudáivá és tsúfjivá

lettünk volt ; meg kssebithetnök penig a tanulni idegen Országokra járásunk

miá esett rettenetes nagy summát, úgymint kik szegén hazánkból három

esztendk alatt ki takarítunk 18000 tallért, azonba penig ugyantsak ott

fentereg a Magyarság, a' mely sárban nagy költéssé élt volt*.

Apácai Kortársai az Encyclopaediát nem méltatták. A tudománykedvel feje-
nyilv.inos vitat-

, ,

hozása delem sem vette észre, s midn Bisterteld helyebe mas tanár kell, Apácaira

nem is gondol — mert mint tanítványa, Bethlen Miklós, Önéletírásában írja

:

»Abban az idben a szegény magyarok, kivált Erdélyben, úgy hitték,

hogy ha nem német s plundrában nem jár, nem lehet tudós ember* —
hanem Basiret hívja meg, a kivégzett angol király volt udvari papját.

Ez csakhamar ellensége lett Apácainak, a kit cartesianizmusa és az

Erdélyben akkoriban meglehetsen elterjedt presbiterianizmushoz ragaszkodása

egyaránt gyanússá tettek eltte. Basire a fejedelemmel együtt 1055. szép-
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l'.L-thlen F.irkas

század TRTÉNETiRÖDALMA ép oly gazdag és változatos, mint

a min gazdag változatos eseményekben maga a század.

A vallásos és politikai szabadságért vívott küzdelmek, az

erdélyi fejedelmek törekvései és a török harcok körükbe

vontak minden társadalmi osztályt. Alig volt vidéke az országnak, melyben

a sr Változások, a szörny dúlások s a felekezetek kíméletlen háborúja

ne éreztették volna hatásukat mindenütt, a fúr kastélyától a legszegényebb

tzhelyig. Innen az általános és mély érdekldés az egykorú események

iránt. Az egyszer városi lakos, kit rendes körülmények közt csak a bírák

választása, a gabona és a gyümölcs ára, a város épülése és a saját család-

jának gyarapodása érdekelt volna, most ugyancsak számba veszi a mérkz
partok erejét s latolgatja a küzdelem eshetségeit, mert nem csupán lelki-

ismeretének békéje forog kérdésben, hanem egyéni biztossága is. Némelyik

hajlott korában leírja, hogy mit szenvedett, lati itt és hallott, csak úgy.

mint néhány fúr és köznemes. És még az is, kit a tudós nevelés és

ambíció mesterségesebb szerkezetre vagy épen a latin nyelv használatára

késztetnek, örömest foglalkozik a saját korával, vagy ha a múlt történetét

tárgyalja is, nem akarja tagadni, hogy mve bizonyos érzelmi kapcsolatban

van korának eseményeivel.

Különösen áll ez Bethlen FARKASról. A nevezetes történetin') atyja,

Ferenc, tudós ember és elkel államférfiú volt, ki Kemény János húgát

vette nül. Bethlen Farkas I. Rákóczi György uralkodása alatt született

(1639), tizenöt éves korában már befejezte iskoláztatását s még tiatal

ember volt, midn a lengyelországi hadjárat után a fejedelmek versen vgese

közben már szerepet játszott. Keményhez csatlakozott, de tulajdonkép Apáti

alatt emelkedett rangra és jelentségre. 1675 óta Bethlen Jánost, a beteg

kancellárt, helyettesíti hivatalában s annak halála után 1678 áprilisában

t választják kancellárra. Igen nevezetes szolgálatot tett Erdélynek, midn
1678-ban Béldi Pálnak a portára menekülésekor az erdélyi követség élén

meghiúsította a menekült fúr veszedelmes törekvéseit. De rövid ideig viselte

a kancellári hivatalt, mert 1679. végén mar meghalt. Mint Bethlen Miklós

írja : Elete, szerencséje, beesületi legszebb virágában hala meg. Az erdélyi

frend között termete, ábrázatjára nézve mer Absolon-.
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II. Rákóczi György 1656-iki hadjáratában a Krakkóban maradt rség volt

gondjaira bizva. Ezután Barcsai pártjához szegdött, csak kelletlenül ment

át Kemény táborába s Apafi kancellárja lett egészen 1675-ig, midn beteg-

sége miatt helyettesíteni kellett. Az 1657-iki szerencsétlen hadjárat óta

mélyen meggyökerezett lelkében az aggodalom Erdély sorsa miatt. Úgy
hitte, hogy hazája menthetetlenül ki van szolgáltatva a török hatalomnak.

s hogy minden lépés, mely a portát ingerelheti, nagy veszedelemmel jár.

Azért csatlakozott Barcsaihoz, kinek csélcsap könnyelmségét igen jól ismerte

s azért nem akart eleinte Keményhez állani, noha az erdélyi furak közt

t tartotta a legeszesebbnek s a legkiválóbbnak. Teleki 1672-iki kirohanása

óta igen elégületlen volt Apafi tanácsosaival és politikájával. És az akkori

ellenzéknek egyik tagját sem vezérelte oly tisztán az elvi szempont, mint

Bethlen Jánost. Ismeretes volt elégületlensége, de azért igazságtalanul

keserítették
-

el utolsó éveit politikai üldözéssel.

L

tót
h

'mun
J

ká'a
S Két mun '<át írt. A Commentarii de Rebtts Transilvanicisben Erdély

történetét Bethlen Gábor halálától az 1663-iki hábor kitöréséig beszéli el.

Ez a könyve még 1663-ban jelent meg, több kiadást ért s Tröster németre

fordította. De másik könyve, a História Rernm Transilvanicarum, mely

az elbbi munka végén félbenhagyott elbeszélést az 1673-ik évig folytatja,

csak a múlt században jelent meg, igen hibásan, Horányi kiadásában.

Els mve kerek kompozíció és gondosan van írva. Egész 1657-ig elbe-

szélése csak futólagos, de azután igen részletessé válik. Könyvét nem csupán

írói ambícióból írta : az európai közönség kezébe Erdély szerencsétlensé-

gének hiteles leírását akarta adni, figyelmeztetve a békében él idegent,

hogy Erdély pusztulása a szomszédos nemzetek romlását is maga után

vonná. Másik munkája stílben és szerkezetben egyenltlen, nem egészen

kidolgozott, inkább » történeti naplója egy államférfiúnak«, mint Szilágyi

mondja. Bethlen sok okiratot közöl és titkos tanácskozásokról s tervekrl

tudósít igen megbízható tudomása alapján. Azért oly becses forrásmvek

könyvei, melyek nélkül az ellenfejedelmek koráról s Apafi uralkodásának

els éveirl jóval hézagosabb ismereteink volnának. Különös mestere a szö-

vevényes alkudozások s a politikai hangulatok leírásának. Fukar szavú a

jellemzésben, de elbeszélése által domborítja ki a jellemeket. Olykor dicsér

is, hanem általában bizonyos keserséggel ítéli meg az embereket. Nincs

hse könyveinek, valami nyomasztó fatalizmus érzetével írja történetét.

Nem szereti a Rákócziakat, kiemeli Barcsai állhatatlanságát s gyönge-

ségét, és noha dicséri Kemény eszességet, élénk világításban tünteti

föl Kegyetlenségét is. Benk Bethlent » Erdély Tacitus «-ának nevezi s ez

a dicséret nagyon jól esett volna történetírónknak. Úgy látszik, hogy

Tacitus volt legkedvesebb írója, mit nemcsak egyes fordulatai mutatnak,

hanem az is, hogy az Annales színezését átviszi a maga korszakának

rajzára. I. Rákóczi György koránál ki is mondja, hogy >-az emberek gyil-

kolását ha kiveszed, azt vélnéd, hogy Tiberius Cornelius Tacitus kora tért
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vissza «, De még feltnbb ez átvitel, midn az 1672-iki országgyléshez

ér, melyen az erdélyi rendek zúgolódtak Teleki kirohanásának várható

következményei miatt. Elször szokott mvészetével írja le a rendek egyes

csoportjainak hangulatát ; majd midn elmondja, hogy a dolog Teleki

javára dlt el, a mi nagyon kevéssé tetszett Bethlennek, a következket

teszi hozzá: »S láthattad volna, olvasóm, hogy mint rohantak a gylés

végén a levélvivk Kvár felé, mert mindenki sietett dicsekedni Teleki

eltt, hogy min h szolgálatokat tett érdekében, úgy annyira, hogy maga

Teleki is sokallotta e hitvány szolgai engedelmességet. De a legöregebb

tanácsúr, Bánfi Zsigmond, hogy Teleki legszintébb barátjának mutassa

magát, maga sietett Telekihez, noha igen rosszul volt s félholtan vitték

Kvárba, hol napokon át ágyban fekv beteg volt«. Itt bizonyára nagyítás

van a dologban. Igaz, hogy Bethlen elbeszéléseinek mindig van valami

tényleges -alapja, de itt észrevehet, hogy Teleki imperátori palástot kapott,

s hogy eltte az erdélyi tanácsurak a szolgalelk senatorok szerepében

lépnek .fel.

Erdélybl az ország nyugoti határára s az akkori politikai élet egészen

más körébe vezet Révay Péter neve. Régi családból származó fúr volt,

ki résztvett a tizenöt éves török háborúban s Rudolf és II. Mátyás alatt

a tanácsteremben a legelkelbbek közt foglalt helyet. II. Mátyás a négy

jelölt közül Révay Pétert nevezte ki koronarnek Pálffy Istvánnal együtt.

Nem ok nélkül mondották róla, hogy kétszeres re volt a koronának,

mert nemcsak önfeláldozó buzgalommal járt el hivatalában >• tizennégy évig

és holta napjáig«, hanem fürkészte is a reá bizott kincs történetét s

védelmezte szentségét az avatatlan támadások ellen. Akadtak írók, mint

például Tubero, kik babonásnak nevezték a magyarok tiszteletét a szent

korona iránt. E kicsinyl hang nagyon rosszul esett Révaynak, s fúr

létére nem átallott tollat fogni a bántalmazott korona védelmére, hiszen

— úgymond — az irodalom és a történet tanulmánya annyira díszére

válik még a fejedelmi férfiúnak is, hogy nélküle nem tarthatjuk sem igazi

férfiúnak, sem igazi fejedelemnek. 1613-ban adta ki Brevis Commentarius

de Sacra Corona Regni Hungáriáé cím müvét Augsburgban. Midn
munkáját átnézte, szükségét érezte kibvítésének s így keletkezett a

De monarchia et sacra corona Regni Hungáriáé cím könyve, mely

csak halála után jelent meg. (1659.,) Eredetileg a magyar történet rövid

kompendiumában akarta kimutatni, hogy méltán nevezik a szent koronát

angyalinak, szentnek és apostolinak. Másik munkájában, mely az elsnek

csak b átdolgozása, nem ejti el eredeti célját, hanem már Magyarország

kidolgozottabb történetét adja a legrégibb idktl II. Ferdinánd koráig.

Protestáns volt, de a mellett lelkes híve az osztrák háznak s inkább csak

kénytelenségbl csatlakozott Bethlenhez. A szent korona hagyományos

tisztelete nála rajongó miszticizmussá fokozódik. Valami titkos mágikus ert,

büntet és jutalmazó hatalmat tulajdonít a koronának. Politikai érzelmei.
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sokszor eltörnek történeti elbeszélése közben. Ajánlja a békés eljárást

vallási ügyekben és a törökkel való szövetség kárhozatosságát hirdeti. A

régibb századokra nézve Thuróczit és Bonfiniust használja, de már a

mohácsi vész után mind önállóbbá lesz, feljegyzéseket értékesít, vagy oly

eseményeket beszél el, a melyekben neki is része volt. Mve a legjobb

általános magyar történet a XVII. században ; Bethlen Farkas is felhasználta.

^arténetfrók
Bizonyára Révay folyékony latinságára is gondol Mindszenti páter r

midn azt mondja, hogy a Monarchia többet ér Nadányi Flortisánál Nadányi

János, ki nagyenyedi tanár volt, Amsterdamban 1663-ban adott ki egy

Florus Hnngaricus cím mvet. Akkor tájban voltak francia, angol, dán

s német Florusok is, Annaeus Florus történetíró emlékének tiszteletére.

Nadányi a legrégibb idktl kezdve I. Lipót koráig tárgyalja a magyar

történetet szorgalmas, és némi kritikai törekvésre mutató, de általában

színtelen kompendiumában.

Kéry János, ki mint váci püspök halt meg 1685-ben, Mártis Turcici

Ferocia cím könyvét Pozsonyban adta ki 1672-ben. A vasvári békével

végzd háború történetét beszéli el benne igen szónokiasan és igen bven.

A Nádasdy FERENcnek tulajdonított Mausoleum Regum Ungariae (1664.)

cím illusztrált könyv a magyar vezérek és királyok életérl elmélkedik,

rhetori ügyességet mutatva. Meg kell még említenünk Böjti Gáspárí, ki

Bethlen Gábor költségén tanúit, s udvari történetírója és a fehérvár ikáptalan

rekvizitora volt. Tizenkét könyvet írt Bethlen történetérl, de csak három

maradt meg bellök. Böjti nagy tisztelje a fejedelemnek, az ókori történet-

írókat utánozza, de igen jól van értesülve s azért mvének töredéke

Bethlen ifjúságának történetére nézve igen értékes.

Szaiardi sirai- ^ magyarul író történetírók közt els helyen kell említenünk Szalardi
mas krónikája o-7 •>

jÁNOst. Magyarországi születés volt s külföldi egyetemeket is látogatott.

Maga beszéli, hogy még igen ifjú korában neveztetett ki 1634-ben a fehér-

vári levéltár egyik konzervátorává. Késbb adományokat s jobb hivatalt

kapott és mint fpénztárnok halt meg 1666-ban.

Több ízben panaszolja munkájában, hogy a magyar nemzet között

eleitl fogva »a megltt dolgoknak megiratása csak semmibe hajtattak

volna ; a mely dolgok megírattak volt is, a pad alá hajítatván, a porban

hevertetnek ; jó ló, avagy egy jó vendégség a népnek küls és bels

épületinél nagyobbnak tartatván «. Azért írja meg Siralmas Magyar
Krónikájának kilenc könyvét a -következ posteritásnak megintetésekre és

oktatásokra < 1662-ben. Meg akarja mutatni, mint -egy tükörben«, hogy

kiknek a könnyelmsége sodorta az országot virágzó állapotjából a leg-

nagyobb nyomorba. János király korán kezdi és egészen I. Rákóczi

Györgyig valóban "rövidségre is igyekezik pennája-, mint kezdetben igérte.

Hanem azután elfelejti igéretét, mindig bvebben önti a szót, mennél köze-

lebb jut az 1662-ik évhez. És ez jól is van így, mert az naiv bségében

több örömünk telik, mint néhány kortársa száraz rövidségében. Mvenagy



netí emlék, mert Szalárdi úlott, okirati

is forgatott, s bizonyos okos átnézete uni

prédikátori és tudákos színe van ak, hanem a mailett kedvét leli

Ibeezéléaben a a leírásban is, és •.•-• mondatai, i

metszett magyarságát nem könnyen unjuk meg Mennyi részletet tan

meg szamunkra, minkkel mas történetírok, kiknek Ügyeimét a na

politika inkább eUogküja, nem tördnek annyit. Legjobba

Györgyöt, noha rövidebben tárgyalja korái mint a Máét, mi igen ten

szeles, hiszen ez a kor még nem tartozik a

.. hogy a fejedelem nem mulatta el a liskus hasznút, hanem a fell

a lakosok koz.ol kinek nem rakodtak meg Csuros kertel s kiknek nem

lettek meg pincei s kiknek nem teljesedhettek Iád [inti

s. .hajtva a lejedelem fösvénységét, a ; inben. mert mikor könj

irta, mar eléggé erezte e rosszul alkalmazott takarékosság következményeit

Különben szeretetreméltó részletességgel írja le jd urának minden

s kedvteleset. Megkedvelteti val a gondos, ritka szorgaln

. ikezesben gyönyörködd Fejedelmet, a szenved

s a mindvégig keményen viselked, harcokban forgott kai

lejedelem nem hagyja magát még akkor sem. miután ChristianUS doktor

talt Halálos betegen hajnal eltt felkel,

a mocsárra siet és ebédig lovagol, nyargal a gyal Sem
engedi, hogy a lépcsn segítsenek neki; hanem már nem mi

/ni, Fehérvárra sut. s bármint igyekszik magát megkeményíteni, nem
mehet lói segítség nélkül n Most mar mindenki tudta, i

van halála Fiának korát kevesebb örömmel, igen kedvetlenül.

nagy szomorúsáj éti eL itt mái »nem a porcul

vágynak .1 nyomorüságok ea világi gazdaságok ra iltalütak*.

Nem gylöli II. Ráké béri K.vurl

a tanácsadók könnyelmségévé] iradi

ostromot, melyet maga is átélt, jól érezvén,
'

uiias.i mini
| rdélyre. Ali i

tanulságos. Nemi könny ii

lakodalmi \

íert

nem volt - Imi emK :ülmeny, li

La tallért adott a

Bonflnius :; tk kinyomti

I'ki iiio GncELY I meg P*m»

mond y >eddég vi

galmatossággal egybe, s,,k rendi .i-ik

évtl kez< .. melyek:-



A XVII. SZÁZAD TÖRTÉNETIRODALMA

lorgott, vagy a melyeket » meghihet személyektl* értett. Petth az 1626-ik

éven végzi történetét s úgy látszik, hogy nemsokára meghalt, de krónikáját

Spangár András folytatta a múlt században. Flegler. ki a krónika els
kiadását nem látta, azt hitte, hogy az a kifakadás, melyben Bocskai' el van

Kemény János :

ítélve, mivel a törökkel oly idben kötött szövetséget, midn a pogány kize-

tésére igen jó alkalom lett volna, nem Petthtó'l való, hanem valami késbbi

kiadótól. Pedig e kifakadás megvan az els kiadásban és különben is az

a nézet akkor el volt terjedve a katholikusok közt.

Sokkal értéktelenebb Lisznyai Kovács Pál Magyarok Cronicaja,

mely Debrecenben jelent meg 1692-ben. A professzor igen furcsán és tudá-
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S SZí*gban, Németországon, a portán s az oláh földön akár mint követ, akar

csak kíváncsiságból. Jó humorú, nyilt szem, vitéz és fáradhatatlan ember

volt. Változatos és sanyarú katonai életérl igen sokat tud beszélni. >Az ki

mit nem ött, nem tudja, mi íz, nehéz kenyér az katonai kenyér.- Hanem

azért ép oly okos volt, mint bátor és trni tudó. Elbeszélése általában

megbízható, mert nem akarja nagyítani tetteinek kiválóságát, inkább szán-

dékai tisztaságát igyekszik minél kedvezbb világításban feltntetni. Több

jellemrajzot találunk könyvében, mint bármely más egykorú dolgokról író

kortársánál. Mennyi jellemz vonást rzött meg Bethlenrl, Mansfeldrl,

Pázmányról, Brandenburgi Katalinról, I. Rákóczi Györgyrl, Puchaimról, Götz

tábornokról és számos magyar fúrról. Még az emberek külsejét is rajzolja

s e tekintetben egyedül áll kortársai közt. Igaz, hogy itt a torzkép felé

hajlik, nagyon is jól mulat a nevetséges külsej embereken, hanem egészben

véve meglepen szerencsés jellemrajzai vannak. A mit Mansfeldrl ír, azt

Hanke is idézi Wallensteinjában. Meg is kell vallanunk, hogy ugyancsak oda

állítja a -»deformis« tábornokot, ki »rá nézve egy közönséges musketásságot

sem érdemlett volna ; igen kicsin, fonnyadt, nyulábrázatú, vén emberke,

egyébiránt híres, praktikus hadvisel ember; szótalan, alá néz, álnokságot

mutató ábrázatú ember vala ez Mansfeld«. Igen sikerit mellékalakjai is

vannak, mint például Ferenczfl secretarius.

Hanem van hse is, van hérosza élete eposzának s ez Bethlen Gábor.

Az a legfényesebb része könyvének, mely Bethlen halálával végzdik. Nehéz

volna belle úgynevezett szép részleteket kiválogatni, hanem a maga egészében

szép az, mert Bethlen alakja uralkodik rajta úgy, a mint az ifjúságára

visszaemlékez író fantáziája besugározza. Ott látjuk Bethlent, a mint ersen

markolva kardját parancsokat oszt, a golyózápor közt a sáncokat vizsgálja,

féken tartja a törököt és szembeszáll a némettel. Azután látjuk udvarában

pompától környezve s büszkén, de hívei iránt leereszked nyájassággal. Majd

betegségét viseli el türelmesen s utolsó szavaiban istenéhez fordul. Minden

ízében hs volt és fejedelem. Oh vajha reménlhet volna valaha más!

Oh vajha avagy ne született, avagy örökké élt volna !« így sóhajt fel

Kemény elbeszélése végén, s úgy érezzük, hogy valami hiánya volna Bethlen

dicsségének, ha Kemény nem írt volna róla. Bethlen utódait már nem

szerette. Hanem azért mindannyit nagyon híven szolgálta. A fejedelmek

» földi istenek", mondja egy helyütt. S nem tudjuk, vájjon szolgálatkészsége

nem nyomta-e el néha szinteségét és belátását tetteiben és tanácsaiban ?

A lengyelországi vállalatot még I. Rákóczi György élete végén elmozdította

s igen gyorskez végrehajtója volt II. Rákóczi György kockáztató politi-

kájának. Kérlelhetetlen volt a Barcsaival vívott harcban, de hihet, hogy

lett volna a legméltóbb utódja Bethlennek, ha békésen s hosszabban

uralkodhatik.
Na

Ferenc
M Szerényebb kibe lépünk, ha Nagy Szabó Ferenc Memoriale'yÁx for-

gatjuk. Szerzje nem történeti nevezetesség, hanem igen sajátságos és tipikus
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alak, ki a történei nagy folyamától fék i hangulatokról

érdekesen tudósít Nagy Szabón tyén vök a nagyatyja

s Borsó i a nagybátyja Mind a keb letérted isi-

jegyzéseket hagyott hatra a mi Nagy Sm ipjánaki tra*

folytatja holmi valósunkban a országunkban és magunk köi

Hlt szabásút \ ki akarja otyaani, ' amelyet a r- ban

is megnézek, hogy lobban legyen a dolog M elytt született

1581 ben, hetvennyolc eves korában még irta feljegyzi

vén Palástos Istvánnál gyakorolta Kolozsvárott Különös felfogd smé>

nyékrl az teszi érthetvé, hogy polgár voB éa katbolikus Tanúságul

[egyzl t'ii, hogy nincsen soha kanttal hozzánk a székel)

sem nemességnek nagy ré nagy jámbornak nevezi, k

nemet él vaOon katonait még meg tikltn lekezni, de magvar hajdúival

nem tudott bfrnl Bocskairól írja, bog) tpott s. némettel, mi W
eléggé én azt nem tudom De látni való dolog, hogy SZ emberi állat a

fejedelemséget szereti, ha mo* m a dologb ' on elénk 1

mindenre Ügyel, szépen gyarapodó polgárember volt Nagy Szabó, ki

szerette volna, ha as emberi állat mgyravágyásai kevésl ;< «

rnarosvásárhelyiek békéjét Ismertek is öt az udvarnál; Bethlen Ist

mindenre embernek nevezte I 1621-ben 1 lengyel hadjáratra indult

szultán táborába küldött éJéaszállftmány alvezérávé nevezte ki. Ezt a

politikai akciót nagy élénkséggel írja le X.i

JémtS, légy velünk! szavakkal ! .it. hatba-

közeledése hírét

Nem SZÓlbatUnk itt mindarról a s..k naplóról, emlékiratról, helyi kro

nikáról b len. isi.. 1. melyek a legkülönbözbb I
a legkülönbözbb

pontokból írva többe kevésbbé mind fonti rténetére né

uilasztas volna hallgatással mellznünk BaBTTU la ép oly

eleven mint hit.

-nak, különösen a II. Rák

hadjáratát követ években Idállott szenvedi el

•.karunk megemlít'.

írs János, ss ismeretet latm köll ki már a humani

itl említve volt, leírta utiat Bocskai rákosi táboráb

megbízásából ment el \ jeles huma al deklamál

elmeskedik, de mindamellett 6 ki majd

arul, majd németül S

Úr lova me iödött s nem akart elre menni, m:

hívta lovasat Latin lovas vagyok*, m
ilte a latin k»

Bocatius leírhatta Bocskai 1605 iki n

meg Budái és I 'estet i- Mindenütt n>m. szenny

Pest és Buda! tni benneteket.
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;rs Kocsi Cserg Bálint 1676-ban leírta a gályarabságra ítélt pro-

testáns papok szenvedéseit. Bod Péter fordította le e leírás egy részét

latinból magyarra ily címen : Ksziklán épült ház ostroma. Kocsi Cserg

maga is a szenvedk közt volt s nem hallomásból írta le a magyar

protestantizmus mártírjainak majdnem hihetetlen gyötrelmeit.

iBksij naplói A század naplói közöl a gazdag történeti tanulság és irodalmi érték

tekintetében Thököly Imre naplói a legkiválóbbak. Thököly kora ifjúságától

élete végéig írta naplóját. De csak egyes töredékei maradtak fenn s ezek közöl

a legterjedelmesebb összefügg rész az 1693— 1694-ik évekbl való, melyre

Madách Imre figyelmeztette Nagy Ivánt, a napló e részének kiadóját. Fel

van jegyezve e naplókban minden, a mi írójuk lelkét elfoglalta: ifjú remé-

nyek, gyakori csalódások, a mindig felújuló hit, politikai álmodozás, diplo-

máciai mesterkedés, vallásos buzgalom, harci kaland, s a messze földön

hányódó élményei. A történeti érzék olvasó nem unhatja meg e köteteket,

ép oly kevéssé, mint Thököly híveinek naplóit, me'yek Thaly Kálmán

kiadásában jelentek meg.

atyis'Tráiya
^ végül e században még az elmélked történetírásra is van példa,

hogy annál a szónál maradjunk, a melyet Zrixvi használ egyik értekezésének

következ címében: Mátyás király életérl való elmélkedések. > Ha nem

láthatjuk sohun Mátyás királyt — úgymond Zrínyi — lássam elmémben

az dicséretre méltó dolgait. « Korának akar tükröt mutatni, midn a

nagy király történetét hadászati, politikai és erkölcsi szempontokból bírálja.

Hanem a mellett történeti kritikája is figyelemreméltó. Mátyást korából

akarja megérteni s nem a halála után beállott eseményekbl. Arról a

körülményrl, hogy -a király inkább mene a német császárra . semmint a

törökre, sokkal nagyobb tárgyilagossággal szol, mint sok utána következ

történetíró.

Bizonyára meg lehetünk elégedve e század történetírásával. Igen nagy

és sokszor mvészi kézzel rendezett anyagot nyújtott a maga korának

megítélésére. De nem tagadhatjuk, hogy a múlt forrásainak összegyjté-

sében s kritikájában és az egész magyar történet új tormába ("intésében

nem mutat fel elég eredményt. A következ szazadnak több nyugalma volt

az ily visszatekint munkára.
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és leveleiben, mindenkoi figyelemmel k

ilja Bálintot Barátságuk nem csupán kül

leikök i"k> n nosiil, hanem köll

njájs által kapcsolódik müv
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BalasB Bálinton kívül csak

igyek k, mintha i 1 a



A XVII. SZÁZAD LÍRÁJA

hatásból táplálkoznék, melyet kettejök költészete irodalmunkra gyakorolt,

mely alól líránk a XVII. század folyamán alig tud menekülni. S valóban

nehéz volna arról elmélkedni a nélkül, hogy Rimái költészetével elbb meg

ne ismerkedjünk.

Simái éicte Rimái János írói dicsségét hosszü ideig Istenes énekei tartották fönn.

de kortársai leveleibl és saját irataiból jól értesülünk arról, hogy más
müveket is írt, s hogy az a tisztelet, mely t, a fejedelmek bizalmasát s a

nádorok barátját körülvette, részben írói munkásságán alapült. Fényes

pályát futott meg, s az gazdag volt kitüntet megbízatásokban és elis-

merést szerz sikerekben, s mindezt ers

jellemének, politikai ügyességének és hsé-

gének köszönhette. Elmélked lelke és gaz-

dag tapasztalásai t korán emelték filozófiai

magaslatra, az emberek és viszonyok fölé,

mi által minden változandóságban jó ma-

gyarnak s minden sikere mellett szerénynek

ismerjük meg t.

János, Rimái György deák és Madách

Krisztina fiók, Alsó-Sztregován, valószínleg

1564-ben született. Jó nevelésben kellett már

otthon részesülnie, hogy Gréc és Bécs egye-

temein folytathassa tanulmányait. Miként a

korabeli fiatal emberek

:

;<

Az
emlékezet , Iftcnben

ivbjjegefen nyUgcvá

NÉHAI NEMES
Es Nemzetes

R. 1 M A I JÁNOS-
NAK,

Iítenes Eneki ki-

vetkeznek.

Tudományokat kezde tanulni.

Játékokban, vadászásban ott lenni.

Balassi és Rimái Istenes Énekeinek

második címlapja. Pozsony, 1676.

(Eredeti nagyságban.)

s ez utóbbiakat már ecsedi Báthori István

udvarában gyakorolhatta, mert az országbíró

már 1587 eltt, tanulmányai befejezése után,

udvarába vette. Talán énekes apródja volt,

hiszen késbbi ura, Báthori Zsigmond egy.

1595-ben írt hadi daláért szerette meg s vette magához. Gyors emel-

kedésre Bocskai udvarában indul, a hol elbb titkár, majd kincstartó s

végül bels tanácsos lett, s mint ilyen, IHésházi nádorral a zsitvatoroki

békekötéskor a fejedelem biztosa volt. Kassán Bocskai fölött a gyász-

beszédet is tartotta. Ez id tájban házasodik meg. feleségül veszi

Aghy Orsik asszonyt, s a családi tzhelytl megint a közélet terére lép.

A lovagias Mátyástól a magyar jót vár ; Rimái is szolgálatába áll, s mikor

reménye, Bethlen Gábor nemes alakjában föltámad, Rimái siet felajánlani

szolgálatait. S ezek mindenkor becsesek voltak; a diplomáciai feladatok

egész sorát végezte el. Konstancinápolyban három ízben (1608., 1619., 162L)

járt a portára követül, Bethlen megbízottja volt a soproni és a sznyi

békekötésen s bizalmi embere a besztercebányai országgylésen. A köz-
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élettl csak elbetegesedve vált meg b halála 1632-ben következett be.

Bmlékvereak és megtisztelésekben elég réssé volt, de ásóknál szebben

Óra meg emlékét az alakjai rajzoló hagyomány. Irodalmunk még nem

rótta le iránta kötelességét, meg nem írta meg élei nem adta

vermeit, méltó emléked

mely hazáj vuit szentelve

Rimái irodalmi munkássága nagyobb kuné terjedt, mint hosszú ideig

gondolták Megmaradt versein Idvül államiratai és levelez ak a leg-

újabban \ altak (Ipolyi Arnold kiadásában) ismeretesekké, de

kéziratos imakön; mintáz Akadém tnek. De ennél sokkal

több az, mit csak említésbl ismerünk Elveszett mvei között kel! kére nünk

portai naplóit, kora rí mvét, egy De VirtnU

.'

írt didaktikus költeményét, m >

mvét, melybe, Ipolyi élete dús I diatta le- Ide

ik Nagypénteki meditdcüók cún

hullott kötetben ismeretlen vi

Nem a véletlen mve, hogy Rima

epén csak Istenes Énekei mai dtak Ezeket

kedvelte kora, tlök várta •• maga ÍIÓÍ di

ségét, miként Balassi Bálintnak is csak v álla r
sos énekeit adta ki, a a világi költemények "J /* _^,

osztozott kora fi Mi

. Rimáinak is v..|tak

világi énekei, B meg nem mondunk le BJ

hogy egy szerencsés véletlen kezünkbi «'">»•

ti verseit, -
itt világi énekeit

Ha ss megtörténnék, Balassi és Rimái még közelebb volnának

máshoz költészetökben, mert bár istenes énekeikben egy sort állanak I

s tanítványt jóval meghaladja Rimáinál nélkülözzük a szenvedél

relém hevet Mintha nem is egy világot látott nemes ur, hanem a

ilamelvik harCOB katOftá Bár melyebb.

mert nem elfogult felekezeti szempontok iránt, mvészibb, mert nem

kodon a hagyományos verselés nygéi ni telelem, ss

áhítatos megadás, s a megtérd bnbáné komoran jut

-re lírájábaa Innen magyarázható, h
vettek tol ,i. lyvekbe Bánd a protestánsok, mind u

katholikusok A egyházi ének e korban mar inkább

emeléseié, mint a reformátori buzgóság töret

K'iinai arája téliesen beleillett korának általános hangulatába, me'

énnek, nem kedvezett a világi érzéseknek Va
BJ intelmeket es magyarázatokat t/, méhek:-

való fohászkodásra int es a jé

komolysága fWMinfllgfl világi életéi) ti bökseségévei, de öss?
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nehéz kornak nemes törekvéseivel : buzgóságát a kor ájtatosságától, magyar-

ságát annak nemzeti hangulatától nem lehet elválasztani. Ez érzések oly

ervel ragadják meg, hogy különben nehézkes nyelvét és darabos verselését

is képesek megnemesíteni.

A hit indít bennünk isteni szerelmet,

Szeretetbl való szelíd engedelmet,

Igéjéhez való fiúi félelmet,

S jó cselekedetre való kész figyelmet,

írja egy helyütt a hit erejérl, mely t istenhez emeli, kitl Az Ínségnek

és szomorúságnak enyhítésére vigasztalást így könyörög:

Enyhítsd meg Úristen bús szivem keservét,

Ki régtl viseli már súly kezed terhét,

S nyeli kínja mérgét

Búvában nem lelvén keservében végét.

Vallásos- megadása, hitében való mély bizalma, bnösségének érzése : egyéni-

ségének e jellemz mozzanatai, teljesen megfelelnek a korabeli hangulat és

költészet többi termékének. Fájdalmához a nemzeti szomorság kapcsolódik,

bnösségének bevallásában az ember vétkességét tanító dogma ereje nyer

kifejezést. Mind e hangulatok az elz századtól nyert örökségképen

szállottak rá és korára, s midn így a maga egyéniségét beleolvasztotta

kora hangulatába, midn arról énekelt, a mi úgyszólván hangot kért,

abban remélt, a hit erejében, a miben mindannyian vigasztalást kerestek

:

méltán tartatott a magyar nyelv második ékességének. S a milyen egybe-

folyó Balassi és Rimái költészete, a milyen egybefolyó Rimái és kora költé-

szetének hangulata, ép oly egybefolyó a XVI. és XVII. századok talál-

kozóján a magyar líra. Csak késbb alakúi ki s válik el egyes mfajok

szerint, midn a nemzeti élet folyásában felmerült események s azok szülte

hangulatok a lírát is más és más hangnemben szólaltatják meg.

a vallásos íira A XVII. század legelején még mindig az uralkodó protestantizmus

eszméit találjuk, de már nem hódításban elretörve, hanem erejében bízva,

ellenállásra készülve. A feltámadó katholicizmus ellen védelemre készül s a

hitbeli ellentétet erteljesen kiélesíti. Hasonló éles ellentét van az ország

politikai helyzetében. A magyarság és a bécsi udvar s e két hatalmas fél

pártoskodó urai állanak szemben, s a küzdelem az alkotmányos szabadság

védelmére egy századon keresztül meg-megjuló ervel szakadatlanul tart.

Az ország helyzete s a vallásfelekezetek geografikus megosztása folytán a

protestáns hit s az alkotmány védelme csodálatos egységbe tömörül, s

természetesen teszi szövetségessé a bécsi kormányt a katholicizmussal.

E százados küzdelemnek minden hangulata visszatükrözdik lírai költésze-

tünkben. A fegyveres szembeszállás izgalmai között a katonai élet, a hadi

szerencse változandó forgása szerint a gyzelem öröme s a legyzetés

kudarca, az elnyomatás idején a bánat és keserség, az üldözés korán a
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bujdosók panasza táplálta liránkaL (gy támadtak

énekek, a BÍppal kimert hajdudalnk. a dallammal
I 6p énekek,

különféle helyeken bujdo nekak,

N/.é|

rabok keservei; [gy támadtak a titkon síró elégiák - i leik

has versek Líránknak mind e termeket az egyéni

összaforrása sugalma vmán táplálkozol p<>li

tikai Bzab íretetéböl Ily módon a m m a

vallásos és politikai elem oly igybefonódik, hogy él

lasztá ondolhatunk K két érzés egyformán uralkodik a leik

toron, a bujdosó tanítón ÉS katonán, népies énekek helyet nyernek az

egyházi énekes-könyvben > a vallásos ének kultusza általánossá válik

Him.ii

nletkl

merc

i •> arniiilu gróf I

Van énekünk, a melyet csak magyar protestáns templomban lehet énekelni.

.etünknek

lényegtelennek látszó külsségen is tapasztalhatjuk : írott és nyoml

énekes könyveink bei hangú énekeké- .unk.

néhány kódex, könyvtáblák

utak fiket, meri bennök m
Ilyen gyjtemény

ílatu es kord énekek* l Nj il\ ár

mellett I

ma-- szavakkal ugyan, de világosan kifejezi ^Felveendk len

könyvbe némelj világi énekek írja, a mi nemek kevesen vannak, ha az

Amorrul valókai kh nemfl fajtalanokat nem h

sátáni, de mindenütt inkáhb \

Iban mar m
nündkettejök Éttekes-hönyi mnak a -.

miihj, s\!\-\

.
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országról szóló énekek, s hosszú ideig együtt is maradtak, míg csak

az énekes-könyv új szerkesztése és az éneklés rendezése által a világi

költészet ki nem szorult.

a szereimi líra A népies költészetnek másfajta termékei voltak azok, melyekrl

Újfalvi elbbi nyilatkozatában, mint az »Amorrul valók «-ról. beszélt, s azokat

fajtalanoknak nevezte. Ezek voltak a szerelmi költészet termékei, talán

durvább ízlés korukba beleillen, talán erteljesebb kifejezésekhez szokva,

nyersebb nyelven írva, de mindenesetre költészetet lehelve. Alig néhány

maradt meg ilyen, s arról ítéljük meg az egészet, mely mint a század

költi irányainak egyike, a maga korában kemény elitélésben részesült.

Testi énekeknek nevezték azokat, s az elz század hagyományához híven

ersen elnyomták, mindenütt inkább vesztették, mint Újfalvi írja. Gelei

Katona hségesen kifejezi a papi rend elitél véleményét, mely szerint

megvetik és lenézik a virág-éneket, hajdú-nótára dúdolt dalokat, világi

(tisztátalan) szerelemrl írt pajkos énekeket, fajtalan lutrikámos fzfapoé-

táknak szemtelen beszédét, mert »más ének az, melyet a templomban

énekelnek s más peniglen amaz, a mit a szógáló leány danógasson, mikor

a gyermeket rengeti «.

Az egyháziak e ridegsége nagy veszteséget okozott népies költé-

szetünknek, különösen a szerelmi lírának, s gondossága csak némileg

kárpótol bennünket azzal az egyházi ének-készlettel, melyet megtartott.

Pedig ez nagyon tekintélyes, s közötte sok szép és kiemelked van. Minda-

mellett e korban az egyházi költészet már teljesen az isteni szolgálat és

szertartások megszabott korlátai közé kerülve, bár csak lass fejldés utján,

beleolvad a felekezetek rítusába, elveszti üdeséget, közvetlenségét, népies

zamatát. Fképen ebben a pontban különbözik a XVI. századnak méltán

emlékezetes egyházi lírája a XVII. századétól, mely a század végén már a

régi jó énekekbl is csak keveset tart meg, s a hiányt mesterségszeren

készült tudós énekekkel pótolja. Szerencsére, a század els tizedei még
szoros egybehajlást mutatnak a XVI. század utolsó éveivel, s annak szent

hagyományait nagy gonddal rzik és szeretettel ápolgatják. S valóban

1636-ig, a Gradnál megjelenéséig, még annak élénk szellemét, nemzeties

hangulatait és ers szenvedélyét árulják el, míg utóbb a Graduál tekintélye

eltt meghajolva, az Énekes-könyv majdnem kizárólag a gyülekezet és a

család ájtatosságának emelésére szolgál.

Protestáns Énekeink tömege, néhány kézirat kivételével, nvomtatott forrásokban
enekcs-könyvek

maradt ránk. A protestáns istenitiszteletnek s vallásos életnek az ének

mindenkor elkel tényezje volt, s az egyház részérl mindig gondos

ápolásban részesült. Az ember dicsérje istenét tettel, istennek tetsz, igaz

élettel, és szóval, még pedig saját szavával, s »a mesterséges szólásnak

neme szerint verssel és énekszóval*. Mert az éneklésnek az a haszna,

hogy az isten dicssége tündöklbbé tétetik, gyönyörséget okoz, fülvidámít

és fölemel, a munkát megrövidíti, buzgóságra visz, s a Szentlelket közelíti
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Szombatos
korán, még á múlt században, átdolgozták énekeiket. Az unitáriusok egyik

énekek büszkesége Bogathi Fazekas Miklós, az ifjabb, 1004-ben, már Szenei eltt

lefordította Dávid zsoltárait, s azzal is távolabbra vitte az unitárius éneket

a többi protestáns énektl. De még sokkal távolabbra esnek tlük a szom-

batosénekek, melyek Eösi András, különösen Péchy Simon gondossága és

költi tehetsége által, egy, amazoktól teljesen elüt, világba visznek. A
rajongók felekezete dogmáiban is messze ment, énekeiben is egy egészen

sajátos világ hangulatait hagyta ránk, melynek magát büntet bnbánata,

sanyargató vezeklése csodálatos áhítatában majdnem páratlanul áll e korbeli

énekeink között.

öregGraduái Az unitáriusok és szombatosok énekei csendes támadásképen érin-

tették a két protestáns felekezet énekeit, melyek amúgy szabadon fejldtek,

s ellenrzés nélkül gyarapodtak. Gyjteményeink minden kritika nélkül

válogatták össze e folyton mköd irodalomnak legújabb termékeit. Ez

Péchy Simon névaláírása.

ellenrz fegyelem híján a protestáns egyházi éneklés a legnagyobb zavarok

elé nézett, s nemcsak azért, mert az egyes gyülekezetek szertartásai sem

egyeztek meg, annál kevésbbé lehetett az egész ország szertartása egy-

öntet, hanem fképen azért, mert dogmaikkal ellenkez tanításokat tartal-

mazó énekeket is közönségesen énekeltek. Az »orthodoxa ecclesia--nak

nagynev papja, Keseri Dajka János szánta magát a protestáns énekügy

rendezésére, s terveinek megnyervén buzgó fejedelmét, Rákóczi Györgyöt,

legott munkához látott. Bekövetelte az írott graduálékat, s így az egész

ének-készletet megbírálva, megkezdte a hivatalos graduál szerkesztését.

Munkája javarészét sikerit elvégeznie, de halála megakadályozta mve
befejezésében, mely feladat utódjára, az érdemekben és tudományban ép

oly kiváló Gelei Katona IsrvÁNra maradt. így készült el s jelent meg

1636-ban Gyulafehérvártt az Öreg Graduál, melynek 200 számozott s a

fejedelemnek sajátkez dedikálásával ellátott példányát a nevezetesebb

gyülekezetek, valóságos fejedelmi ajándékul, megkapták. E tekintélyes kül-

sej, hatalmas m rendet teremtett, megszabta a himnuszok szövej
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melyet a protestánsok egy századjánál régebben alkalmaztak, miután tapasz-

talnia kellett azt ama protestáns ének hatalmáról, »melynek szavait is megértik

a népek «. így jelent meg az els Cantus Catholici 1651-ben, melyet nem

sokára két újabb kiadása, a Bálás Agoslon-fé\e címrl ismert gyjtemény,

azután a Kájoni János szerkesztette Cantionale Catholicum, az Illyés

István írta Soltári énekek, végül Náray Györgynek Lyra Coelestis cím
énekes gyjteménye követett.

Ez a könyvészet korántsem mérkzhetik a protestáns énekes-könyvével

melynek többféle szerkesztése számos kiadásban annyira elárasztotta az egész

országot, hogy még a katholikusok is arra voltak utalva. Ezért pana-

szolkodik Illyés István *az eretnek graduálékról és funebrálisokról, melyek

a katholikus iskolamesterek kezében is helyesleg forognak és templomokban

helyesleg énekeltetnek «. Ez a hang a század végérl (1693) való, mikor

már a katholikus iskolamesterek és hivk háromféle katholikus énekes-

könyvet is használhattak, mennyivel inkább használták azok kiadása eltt

a protestáns Cancionalékat ? Énekelték és ismerték a protestáns éneket s alig

ütköztek meg rajta, midn új énekes-könyvükben ilyeneket találtak. Bármily

különösen hangozzék is ma, a XVII. század katholikus hívei az els refor-

mátorok énekeivel öregbítették ájtatosságukat. Természetesen, mert énekes-

könyveik els kiadói egyszerre nem tudtak költészetet teremteni, mint nem

tudtak annak idején a protestánsok. Föl kellett használniuk a protestánsok

készletét, át kellett venniök egyes énekeket, melyeket átalakítva, tanításaik

szerint átdolgozva vettek be énekes-könyveikbe. A mellett azonban elke-

resték a régi himnuszokat, melyeket nyelvemlékeink után ismerünk, s dere-

kasan hozzáláttak az új ének írásához, a zsoltárok átdolgozásához ; Illyés

István Soltár-könyve (1693), Náray György Lyra Coelestise (1695)

legkiemelkedbb mveik. Van azonban a katholikus egyházi költészet fájának

egy hervadatlan virágokkal ékes ága, a Mária-kultusz lírája. S ebben a

magyar katholicizmus nagy dicsséget szerzett egyházi költészetének. Nem
csupán a Mária-daloknak magasan szárnyaló ihlete által, hanem azoknak

erteljes, nemzeti jelleme által is. Midn a Patrona Hungáriáé dicsséges

alakját énekelik meg szent himnuszokkal és énekekkel, nemzeti érzésök méltán

emelkedik a protestáns ének hazafiassága mejlé.

Frangú Uri- a XVII. század lírája még nincs kimerítve a népies és egyházi köl-

tészet emlékeinek ismertetésével. Balassi Bálintnak Rimái által föntartott

hagyománya élve élt s költkké tette a XVII. század frangúit. E zivataros

idnek egész folyása telve volt költi hangulatra kelt mozzanattal. —
A nemzetet ért viszontagságok természetszeren hatottak ki annak minden

egyes tagjára, s innen magyarázható e századnak egyetemes lírai-

Még epikusai sem tudnak ellenni egy-egy lírai akkord nélkül. Zrínyi írja

a századnak legszebb mvészi dalát, a török ifjú énekét, s azon kívül

fia halálát elegiában kesergi, szívének apróbb bajait, szerelmi kínjait idil-

lekben énekeli meg. Listi nagy énekében is nem egy lírai részletet találunk.
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nem volt életben: 1664 elején meghalt. A nagyszombati templomban, faragott

k alatt pihen, miként végrendeletében meghagyta.

:zki Péter Qe gondoskodott szellemi hagyatékáról is. »A minem magyar verseim

vannak Veresküben, írja végrendeletében, adja Beniczki Pál uram nagy-

prépost uramnak (Bartók István) és adjon elegend költséget az kinyom-

tatására nagyságának«. Bartók tinnini c. püspök még az esztend folyamán

kiadta verseit, melyek azóta húsz kiadást értek. A köztetszésnek e szembeötl

nyilvánulásaval szemben Beniczkinek költi sikerét tagadnunk nem lehet,

s el kell ismernünk érdemét, hogy korának igényeit kielégítve, hségesen

betöltötte a maga helyét. De mai ízlésünk nem talál bennök annyi lelke-

sítt, mert e didaktikus irányú költemények, egyházi énekek s rímes sorokba

szedett példabeszédek stíljében és nyelvében ép oly kevés mvésziességet

találunk, mint hangulataiban kevés líraiságot, gondolataiban kevés fölemel-

kedt. Bbeszéd verselése és érzelembeli

szegénysége miatt messze elmarad Rimáitól,

kivel kortársai majdnem egy rangba sorozták.

Beniczki nem ringatta magát hamis illú-

ziókban :

Nem írtam ezeket elme-mulatásért,

Hanem néha s olykor csak a mulatságért.

Nem laktam oskolát én a tanulásért.

Ezt értvén ne gúnyolj engem rhythmusimért,

írja maga. Valóban, figyelmes szem észre-

veszi, hogy e költeményekben egy sokat

elmélked, mély kedély embernek becses

axiómái vannak lerakva. De észre fogja

venni azt is, hogy e gondolatok egyszer

sége s kifejezésök cifra szerkezete egymással nem hangzanak össze, miként

e példa nyilván megmutatja:

Csábrághi és Szitnyai gróf Koháry
István címere.

Az állhatatlan szív :

Magának is nem hív,

Másnak is jár vesztére :

Kuvasz szénán fekszik,

De benne nem eszik
;

Morog éhult ökörre
;

Harang is csak hirdet,

De maga nem mehet

Templomba a misére.

Irigység oly dolog,

A mely szívben bolyog,

Van maga gyötrelmére :

Mert kire ma dúl s fúl,

Holnap arra szorul,

Nincs az is örömére :

Ha más vesztén örül,

Maga belé kerül,

Lesz az is sérelmére.

(74. 7."). Péld. besz.)

E versekbe foglalt példabeszédekben, nem a versek, hanem a példa-

beszédek fontosak ma, míg a maguk korában a versekért becsülték azokat.

Bennök, 250 ily darabban, a XVII. századi magyar nyelvnek legalább kétszer

annyi közmondása olvasható, s ezek a versbe foglalt bölcs mondások méltán

emelték írói hírnevét, ámbár >Csak id csalásból — Szerzetté e verseket*.
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fiát a nagyszombati jezsuitákhoz, honnan csakhamar Bécsbe került és »sub

auspicüs imperatoris« nyerte el a doctori birétumot. Ekközben hasonnev

atyja, füleki kapitány, 1664-ben Léva mellett elesett, anyjának Balassi Judit

bárónénak és gyámjának, Baranyay Tamásnak felügyelete alatt, mint Lipótnak

kinevezett kapitánya, atyja állását foglalta el, alig tizenöt esztends korában.

Ettl az idtl kezdve császára hségében fegyveresen küzd 1682-ig.

midn Thököly Füleket elfoglalta, s Koháryt elébb Regécre vitte foglyául.

A mint Thököly zászlója vígabban lengett, Koháry sorsa mind szomorúbbá

lett. Regéérl szökést próbál, de elfogják s Munkács kvárába, innen

Tokajba, majd Sárospatakra s végre Unghvárra viszik át, a szerint, a mint

Thököly mind inkább veszti lába alól a teret s visszahúzódni kénytelen.

Harmincnyolc hónapot töltött keserves rabságban, mert Thököly minden

áron meg akarta t törni s magához hajlítani. De megadással trte

Petrczi és Kaszavári báró Petroczy

család címere.

Zichi gróf Zichy Péter

címere.

nyomorúságát s hségesen kitartott császárja mellett. » Dicsértessék istennek

szent neve, — írja anyjának Regéc 1682. nov. 2. — írom jó igazsággal.

Csendesen tröm istenem látogatását ; hogy pedig Nagyságodat is meg-

tartotta jó egészségben, áldom szent nevét«.

*áry versei Fogsága tette t költvé. Börtönének fenekén hazája sorsán szomor-

kodik, istenét dicséri, ájtatosságban gyakorolja magát. Nyomorúságát és

istenében vetett ers reményét verses alakban fejezte ki. Hosszú, három

soros strófák ezek, s minden lendület és költészet nélkül valók. Nagyon

jól érezte, hogy fzfa verseivel, miként maga mondja, halhatatlanságra

nem jut, de hálás volt a verselés foglalkozása iránt, mert enyhítette általa

rabsága sanyarúságát. Rabságában írt istenes énekei és erkölcsös versei,

axiómái mind helyzetében nyert hangulataiból fakadtak, bennök csak a

fájdalomnak sivársága s az állandó hségnek magasztos ereje nyer egyszer-

egyszer szép kifejezést. Énekeinek öt füzete annyira hasonlít egymáshoz,

mint rabságának egyik hónapja a másikhoz. Verseit magában dúdolgatta,
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E sorok magyarázatául s életének rövid rajzául legyenek itt a követ-

kez adatok. Édesanyját születése után csakhamar elveszte, s atyjának

politikai szereplése miatt árvaságát bujdosásban tölte. így került Erdélybe,

hol késbbi férjét, a legderekabb daliák egyikét, megismerte. Boldog házas-

ságukat számos veszedelem környékezte. Apafi nemcsak Thökölyt, hanem

rokonait is gylölvén, rájuk is kiveté hálóját ; így fogta nótaperbe Pekry

grófot, kit rövidebb bebörtönöztetés után kénytelen volt szabadon bocsátani.

A gróf Bécsbe ment, vagyona megszerzésére s bosszüja megállására az

udvar kegyét kereste, hitét elhagyva, a török ellen, majd régi zászlója s

fegyveres társai ellen hadba szállott. Eletének e változatos sorsa és rázüduló

csapásai között a grófné legfájdalmasabb csalódása férjét illette, kinek

hitvesi hségében is veszteséget szenvedett. E csalódás fájdalma tette köl-

kBH^menyei tvé. Bujdosásban aggódó, fogságban sínyl, csapásoktól látogatott, mindig

szenved lelkét szerelmi csalódása a vallás fölemel igéihez ragadta. S ha

addig megadással trt sorsában szemét nemzetére függesztette, egyéni

bánatát a nemzeti fájdalomhoz mérte, könnyebben trt és remélt; ezután

isteni félelemben és buzgó könyörgésekben gazdag versel által határozottan

a vallásos költészetre hajlott. A maga bánatán síró megnemesedik fájdalma

által, fölemelkedik hite által s ki nem fogyó dicséretet énekel istene színe

eltt, kinek jóságába nem ok nélkül helyezte reményét. Pekry gróf 1 703-ban

elfogatott ; nagy szolgálatai fejében bocsánatot nyert, visszafordult sei

tradíciójához, ismét kuruccá lett. Petrczy Kata Szidónia ers hitét így

jutalmazta meg istene. E csapások és zaklatások árán vásárolta meg írói

dicsségét, melyet kortársai nem is ismerhettek ; féltve rzött kéziratait

csak századunkban fedezték föl. Velk e század lírája a tetpontot éri el.

Senki nem emelkedett kortársai közül hozzá, érzésének erejéhez, szenve-

délyének hevéhez, hitének mélységéhez, s mindezek kifejezésében a líraiság

közvetlenségéhez. Végezetül ide írjuk »az bolond szerelembeszélkrl « írt

költeményének két szakaszát

:

Az kit szive kezel, attul eltávozván :

Él, nem élvén ; élte nélkül él, meghalván.

Esztendknek véli óráit, számlálván,

Egy nap sokszor meghal, elholva kínlódván.

Noha nincsen szive, annak kínját érzi,

Másnak adván rabul, gondolattal nézi

Fájdalmas sebeit, s kételkedve hiszi;

Fél, remél egyszersmind, hogy kedvesen veszi.

Áttekintés A lírai hangulatnak ilyen bs elevenségét, a nyelvnek ilyen mvészetét
az egész XVII. században hiába keressük a mköltészetben. Ha valahol, a

népies irányoknak névtelen költinél találjuk meg, de ott is csak egyiket

másikat, vagy egyikben másikban. Ekkora költi er és adomány egyetlen

írói egyéniségben sincs. Sejtjük, hogy lírikusaink inkább a meglév példák
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30. Zrínyi Miklós.

mit a legeredetibb magyar lantos, Petfi, a legeredetibb magyar

$ elbeszélrl, Aranyról, nemzeti epikánk utolsó nagy képviseljérl

állít, hogy tenger mélységébl egyszerre bukkana ki tzokádó

gyanánt : teljesen illik nemzeti epikánk els nagy költjére,

Epikai köité- az »Ádriai tenger Syrenájá«-ra : Zrínyi Miklósra is. Eltte csak kezdeties
szetünk Zrínyi , ,.,....,..„ ,, , . , „ . , ,

eiött kísérletek vannak, mert mondai es történeti elbeszéléseink egyszer énekek,

melyeknek költi a tudatos malkotás titkairól, törvényeirl, eszközeirl

sejtelemmel sem bírnak : írnak, a hogy ösztönük sugallja, célzatuk csábítja,

szenvedélyük ragadja ket. S nem egyszer megdöbbent ervel nyilatkozik

meg bennök az lázasan és viharosan forrongó századuk egy-egy felsíró

érzése : a nemzet sötét elborulása az állami lét vivódó válságának láttára

:

gyökeres gylölete az elhatalmasodó török és német uralom ellen, felekezeti

feljajdulása az igaz vallás érdekében, kemény kifakadása a féktelen furak

sivár önzése miatt, de nyilatkozik merben csak hangjok közvetlensége és

nem mvészi iskolája által. Elbeszélink csak tanítani akarnak erkölcsi

elmélkedésekkel, csak feddeni hazafias intelmekkel : ez az magok-kijelölte

hivatásuk. De ebbeli törekvésöknek ép az esik áldozatul, a mi költi

;

a helyett, hogy tanításuk és feddésök olvadna bele a költészetbe, költé-

szetük vész el az oktató elemek között. A vallásos villongás háborúsága,

a politikai pártosság nyomása, az idegen irodalmak rohamos beáradása

miatt kedélyök üdesége elványad, képzeletük röpülése ellankad, s teremt

erejük elevensége megtikkad: különös jelenség, hogy a régi regék és hsi

mondák bbájos virágai iránt, melyek a nemzet boldog és diadalmas

múltjának gazdag mezejérl, mint a vágyak, hevülések, vitézi tettek és

dicsségek drága emlékei legalább krónikáink levelei közé foglalva fenma-

radtak, egyikök sem érdekldik. A mondai és történeti elbeszélések kobza,

ha olykor meg is üti egy-egy révedez kéz a húrokat, olyan száraz és

idétlen hangot ád, hogy alig van valami köze a költészethez. Ének-

mondóink a költ koszorúja helyett a krónikások hségére áhítoznak

;

nagyobb hitelességül hivatkoznak is eladásuk forrására. A különbség

köztük bizony kevés, mindössze annyi, hogy a próza nemesebb, naivabb és
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A végbeli magyar vitézekbe új lelket önt, lángra szítva a gylöletet a

pogány ellen és a szeretetet a haza iránt. Még alig kezdi dicsségét s alig

PI'uTfiV.
c^l^'rat'^'-iviuVnnrtniuiuM., ^mlMnlt'idtiv.A^ch^trt^ifjnidvXiin-fi'ii^liii;

,'ihf|Vm^vuH! ru-iit.'>aí.^(rt-,ilU.m.iHKfuph "*>t c iTarVi 1 .Hmjfttüjtí': *7ran Vf. £'t%»tí>nú5§
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: inif.'n ,
VK;M iv.hífiimchiliVtiwrritn. ÍKríMcntiiiííiiii fitvíctai' &f^rt>tVlCt$/cim':tnaij1

Gróf Zrínyi Miklós, a költö-hadvezér, arcképe.

gyzedelmeskedik a Muraközben, midn királya a harmincéves háború

mezejére szólítja és csapatát a Wallenstein seregéhez osztja be. A támadás

híve és súrgetje a fvezér ellenében és osztálya lesz a Vág-vonal rizése
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a íi M ;k kisérgetése: tett emberének a medd menetelés,

miaiíitt fiatalon, huszonnyolo irvány áldozatául /.hit

ezt i Járványt abbai i
Wallensieitmak nevi .iptalanul,

lUemzen mert reávall egyfell a nemzet ragaszkod

elárulja a birodalmi had viszonyát hozz

mind a ketl irodalmi elemek i I

. mint fenyeget feli ng a Zrínyiek felett, h-. .:uk

legalább homálj

ke/d'. Mában kéi

mert hiszen el van tökélve a nagy istennek, a királyi felségni k, a

világnak 6a végpusztulásra jutott édes ha/anak híven, állhatatosan, derült

\ vére omU •> ügy akarja, li áini,

hanem a nemzet erdekében; Inában fenyegetzik, I

temetkezik : Miksa Ití) Imáiul fherceg nem hallgatja meg, pedi^;

kben 120,000 fnyi seregük áll együtt, n

nek indul Sziget romba dó - elesik Piát ép '>ly kevéssé

méltatja llardecl. cruit, mint unokáját Wallenstein S az a

lekete felh, mely az idegi

keven lebben ka\ felett, míg

;tesen eltak : \ nemzet pedig, i

mindig összerendúl, h k hirtelen omolnak el. részvéttel nézi

i ki estöket Hisz a Zrínyieken vei

csüng: bennök egyesül, a miért

nöaen Zrínyi Miklós, a knltó teljes Összhanggal testesiti meg saját ember-

öltjének eszméit és érzéseit, törekvéseit éa küzdelmeit, a müM
mányaival is gazdagítva: Kiuk- wdawrfdwai

Ime. epikánk elzményei és Zrínyi családi öröklései, mdj
tehetségeivé unt jelölik

.1 nemzeti hivatást, melyet karddal él toOal betölt Nemcsak minde-

dé minden irasn is ha/aliui tett. Hsi kardja példát >u\. költi tolla peldat

irodalmi müveiben nyen a leghívebb meg\ almi

mveihez pályájától veszi legtermészetesebb indítékait K! i

irodalmi munka áthatja, n

mást, a minek ismerete es méltatása nélkül a Zrínyi Mik

kletéze ideje még mai napig is vii -en. Telek:

Után. 1616, május li.'.l be • ujabb kutal

nyárutóján esett. ti<>k ennélfogva elbb nem születhetett M

Ferenc adata. 1618 május i került Andreas a S

débl forgalomba de mennyiben a k<>lt."> II Kuk ki

1620 ban lé

decemberének végérái kelt. harmincadik esztendejét még el nem

Bettin nti
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az adatot is bízvást eldobhatjuk. Most az olasz G. Priorato följegyzése

terjedezik inkább s minden újabb bizonyíték ennek az erejét és hitelét

támogatja: e szerint Zrínyi Miklós 1620 május 1-én született. A mi

annyival elfogadhatóbb, mert Priorato munkája megvolt a költ fia, gróf

Zrínyi Ádám birtokában s minden megigazítás nélkül maradt reánk, holott

apja szokása szerint is jegyezgetni szokott könyveibe ; mert valószínleg

tle, ki Bécsben gyakran élt, szerezte a bécsi író a maga adatait; talán

ez fejti meg, hogy még a Zrínyi leányáról is tudott, ki oly fiatalon halt

''' v

'korn
rmck

e '- ^ls neve'ése odahaza folyt, a család rendes lakóhelyén, a Csáktornyái

várban, természetesen amaz id erkölcsei és viszonyai szerint. A bet

ismeretével egyszerre nyerte a hadi élet ismeretét, a tudomány elveivel

a vitézség benyomásait. Már kis gyermekül a vessz-paripa és katonásdi

játék helyett a valódi paripa és valódi katonáskodás szemléletében gyö-

nyörködhetett, vagy izgalmas látványain edzdhetett: mert a csáktornyai

vár dobogó hídján apja fegyveres szolgái nem egyszer vonultak be egész

diadal-menettel : ell hozva az elvett török lobogókat, aztán a cifra török

fegyvereket, gazdagon fölszerelt paripákat, alázkodó foglyokat, majd az

elejtett pogányok fejeit dárda-hegyre tzve és magasra emelve. A diadal

és borzalom látványa váltakozva kapta meg, s már zsenge korában olthatta

lelkébe azt a felfogást, hogy a legigazabb érdemnek és dicsségnek a harcot

tekintse, mi jobb és nagyobb országunk szolgálatára, mint a költészet.

Hiszen nemcsak a jelennek eseményei és élményei szóltak e felfogása

mellett, de a mült annyi beszédes emléke is. A gyermek nevével örökölte a

vitézi hagyományt. Komáromtól le a dalmát tengerpartig, mondja Salamon,

alig vala oly vidék, mely valamelyik Zrínyi kisebb-nagyobb csatájáról és

hsi tettérl nem volt volna emlékezetes ; két nyelven, magyarul és horvátul.

dalban és regében hallotta dicsíteni e nevet ; s még nem egy öreg fegy-

veres szolga lehetett, ki nagy sének, ama régi szebb idk fbajnokának

csodás tetteirl él krónikás volt. A csáktornyai lak is Tollius szerint

diadaljelvényeivel egész múzeumot képezett : a folyosókat mindenféle szín

török zászlók, értékes spáhi-kardok, ezüstös hossz-csöv janicsárpuskák,

tatár kézíjjak borították. Bent a termekben egy-egy sének képe vagy

hadi jelenete; kunt a bástyafalakon egy-egy török ágyú, azok gyzedel-

mének hirdetje és rizje, mind a Zrínyiek hivatásáról és pályájáról

beszél a gyermeknek,

inyi árvák De sorsa mihamar megváltozott. Zrínyi György váratlanul elhal és
gyamjai

ket szép kis fiacskája árvaságra marad : a Csáktornyái lakot összes emie-

keivel elhagyja és csak emel benyomásait viszi onnan magával. 1627-ben,

Pázmány ajánlatára, Domitrovics Péter, a zágrábi püspök a gyámjok, így

Miklós vagy az udvarába vagy valami elkel úrnak házába kerül : de

alig pár esztend múlva már egyenesen maga a bíboros fpap veszi át a

gyámságot és gondoskodik a gyermekek nevelésérl. Nemcsak a király

figyelme, mely irántok érdekldik, de a maga mély és szinte vonzalma
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•' i ld iránt erez, vezeti elhal zen Zrínyi '

hogy árváiról se hledkerrék el, ha ezt .1/ oly nevezetes ^
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;, egy fon
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k, prókátoi ülnek, nei hi.

hanem

sugallatából, hanem isten tudja micsoda indulatból Senki sCm tanul ; .

tudha

Zrínyi bizony tudományi

isk<ii., nyaköny\ b »-ban Pedicerolli

Vitáli
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all ;
' hol

imot, melynek CÓjj

.1 tudomám 1 nepek erk

a kuli retek k. >r> nak

meneti is

nyílik nii'.

idásait, Zrínyi pedig mar májusba

mnek hallgatója nem leheti

nem is lordul el annak i

volt le hihetetlen, hogj

ke/dettc h

lépeti

leginkább megfelel S

terek'

arabéi

mányait Itthon

az

idben, .1 nuk. • ' lelek vin van. mikor min

behatások iráni nyabb, mikor a tanulás
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Pá
dvara

y inkább a tapasztalás szabad légáramában fejledezik, védenceit haza hozta

és a maga körébe vette, hogy a nemzeti eszmék és érzelmek között

fejldjenek és neveldjenek. Az udvara volt csak igazi iskolájok, termé-

kenyítbb mint a nagyszombati jezsuita-ház : ott a régi római Cicero a

mintájok, itt a bíboros magyar Cicero a példájok ; ott a holt írás vonzza,

itt az él ember közvetlensége ragadja meg ket, ki korszakos lángszelle-

mének fényével, ékesszólásának csodás erejével még a nagyokat is bvös
igézetében tartotta. Hazafisága volt kalauza hazafiságuknak. Kalauza, volt

vezérlje vallásosságuknak.

Itt, a Pázmány udvarában, a

kor mozgató eszméi, a nemzeti vé-

dekezés és vallásos visszahatás ter-

vei, a harmincéves háború esélyei,

Magyarország állami érdekei, a ki-

rályi politika követelései a nemzettel,

az erdélyi fejedelemséggel és a tö-

rökkel szemben, a magyar irodalom,

tudomány és közoktatás szükség-

letei mindig ers hullámveréssel

zajlottak : és Zrínyi Miklós nagyra-

tör lelke ez izgalmas és sokszoros

zajlás közepette egyszerre a leg-

magasabb problémákon érleldhetett.

Itt, a Pázmány udvarában, a vezér

államférfiak, az ország zászlós urai

és az egyház fpapjai sren talál-

koztak és messze kiható vitákat

folytattak, melyek eszmekelt ha-

tása gyorsabb lendületet adhatott

az szellemi emelkedésének. A
bíboros gyám, ki nemcsak az or-

szág prímása, de eg3'szersmind els

diplomatája is, nem egyszer üt-

között Esterházy Miklóssal, a nádorral össze, kinek ellenében katholikus

fpap létére a protestáns erdélyi fejedelemséget támogatja, mert nemcsak

állami, de nemzeti érdek is a magyarság e menedék-földének függet-

lenebb állása : és Zrínyi Miklós mindannyiszor elmélyed érdekldéssel

csüngött szavokon. Hiszen a nemzet sorsának intézése várt reája is, mint

családi nagy hagyománya, melyet seitl, a horvát bánoktól örökölt. Már
kezd iskolás gyermekül Zala fispánja, az ország zászlós ura ln, kinek

neve és jelenléte szükséges az országgylési végzések szentesítésére, s már

1630-ban mint flovászmester írta alá a törvénycikkeket Talán Pázmány

e magatartásában keresend magva ama bizalmas összeköttetésnek, mely

G^.NICOLA^ESTERHASI^GaLAN:
PefV de Frahn; Camiir- St>vron%o\:ck

0eBer-íúp-Ci>rwRHurig.PaUt.IuJ,Cum-AurVifi

^.fi.CJ^K.-mtOm/'^TrvctPcrHund.íiac.t.

Esterházy Miklós nádor arcképe.
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Senk' 're uniti I

tit is, a nemzeti nyelvnek
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múlta tle, hogy tanulni kell. megtanulta t<"«le. h
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benne fényét, kincseinek

mv< volt! Zrínyi Mik

tanülmányábi

elleniének lelkébe oltott silgaln

emlékei mar ekkor. 1037-ben cm
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költ ; s mindenütt a nemzet kifejezje, igazi megszemélyesítje. Csak jó

szerencse kell és semmi egyéb neki, Sors bona, nihil aliud, mint a

magyarnak, hogy gyorsan és boldogan törhessen elre. S tört merészen és

hatórozottan.

Alig költözött csáktornyai várába, megújította azt, a hozzája csat-

lakozó kisebb végházakat pedig kijavította, véd rséggel és hadi kész-

lettel bven ellátta, a mi mind egy tervszer erdítési rendszer végrehajtása

volt. S mint zalai és somogyi fispán, légrádi és muraközi fkapitány ez

országrészt éberen és keményen oltalmazta. Már a törökkel való els

összeütközésében a kanizsai basát oly hatásosan megverte, hogy a Muraközt

hosszú idre biztosította. Egyszerre megváltozott a szerep, ezután támadott

és a török védekezett : a mi vezéri tehetségérl és önállóságáról tanús-

kodott. Majd a harmincéves háború mezején csillogtatta fegyverét: 1644-ben

mint egy horvát dandár parancsnoka, 1646-ban már mint a hónát hadak

fkapitánya, cs. és kir. tábornok, s merész támadásaival mindig kitnt,

egyszer épen a király szeme láttára. De a míg a Morvában harcolt,

addig a kanizsai basa a Muraközt feldúlta. Zrínyi alig érkezett vissza,

bosszúra, vára alá sietett ; Ali sokkal nagyobb ervel fogadta : ám az

eszes vezetése, a magyar sereg szigorú fegyelme, lelkesült bátorsága véres

fejjel verte a törököt várába vissza. S mind ennek elismeréseként a király

1647. december 27-én horvát bánnak nevezte ki: Zrínyi egész fiatalon az

ország harmadik zászlós ura lett. De méltóságát ünnepélyes beiktatással

csak 1649 elején foglalta el.

A negyvenes évek alatt már Apollónak is áldozott, a mikor Viola

kegyetlensége ellen küzködve, ifiú elmével, a szerelem édes versével játszott.

St szíve már elbb is lobogott, dala minden valószínség szerint elbb

csattogott, noha ennek az érzésnek nem maradt egyéb emléke, mint a

leány neve : Hajnal a Yiola-idillek egyes helyein. A miben föltevésünk

gyökerezik, a Zrínyi egyénisége és az olasz költészet hatása reája.

Költnek született és az olasz költk ihlete avatta fel és szólaltatta meg.

Mi természetesebb, mint hogy a hatás melegében, közvetlensége alatt?

Annyi bizonyos, hogy a meglev idillek sem teljesek. Már az elsben, a

Vadász panaszában Viola kegyetlenségérl, keservesen emlegeti, hogy az

acélt a tz meglágyíthatja, a ksziklán idvel fölismerszik a hangya

nyoma : csak nem hajol, hiúban ápolgatja verssel. Ebben az apolga-

tásban bizonyára még számos éneke fakadt : de csak öt ídylliumot méltatott

a megmentésre. Valamennyi olasz mintára készült, s a mint már Imre

Sándor kimutatja, leginkább Tassó követésére vall. Zrínyi bennök új mfajjal

gazdagította a magyar költészetet, ép annyi mvészi tapintattal, mint

magyaros érzékkel. A mfaj alakjának általános keretében megmarad

ugyan : de nem követi az olasz sorok szerkezetét ; az ismert magyar

négyes versszakot használja: de Tityrus és Violában, a Vadász és Echób&n

apró, könny, játszi sorokkal vegyíti. Tartalmilag is merít példájából, mint
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Amintájából, de versei .1 ma| lelki indítékok és

költi részletek füzesében, s festésük szint anyjuk vált'

eredetiek. Hangjok majd elégiái, majd drám .!me^ bennók

\k Violával, de a Vi^zhanuK' 1 '

1 mre Sándor azt hiszi, játékot

nálunk Zrínyi alkalmazta cl'"-/.' >r . holott jóval m.
cs RbnaJ Jani is u ismeretes JoanPM SeCUndus • .tán, nem k<

szerencsivel A Zrínyi klilljeinek tárgya az egj

melyet cs kora ízlésével általános alakban

'

Draskovic! Ku kinek I
j

i udvarol

i! bánnak és késbbi vermeké, ki Zrin)

\ i : Eusebia

De a Zrínyi boldoga rvid, mert

'•: kflobban 1651-ban elhal. S a bank

Mindig eltte h

haja, íJabastron melle i- kürti » t<bcn, mc
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nagy bánatához méltónak se tart, kínosan panaszkodik : Eurydice árván

hagyta a világon. Búsan szólongatja a Drávát, mely szerelmének ers

bizonysága, ég szívének orvossága volt, hisz sokszor megnövelte könyhul-

latásával, hogy sírjon együtt véle. Csak Eurydice van eszében, megkeresi

a setét Acheronban, s Plútónál töredezett hangon, töredékes dallal könyörög

érte; míg kis fia haláláról szóló Elégiájában, mely csak az imént került

nyilvánosságra, megható érzéssel siratja meg, hogy piciny fülemiléje, minden

reménysége, mint könny árnyék elkele elle.

Zrínyinek e kisebb költeményei nem méltatlanok múzsájához. Ha
olykor nehézkesek, olykor darabosak is :

' nagy ereje nem egyszer felragyog

bennök. A merész gondolatok, képek, hasonlatok, akár eredetiek, akár

kölcsönzöttek, szinte buja gazdagsággal sorakoznak egymáshoz; s a szen-

vedély szintesége még a közvetett alak ellenére is kiérzik bellök. Mert

az idillek alakjok és elnevezésk szerint idillek ugyan : de igazabban

szerelmi énekek. A természeti képek a lírai érzések festésére szolgálnak

leginkább s ezek uralkodnak amazokon. A költ nem tagadhatja, hogy a

szerelem is bántotta olykor ; nem is tagadja, hiszen a szerelem nem egye-

netlen a vitézséggel. Mindamellett úgy tetszik, hogy inkább a vitézségnek

mint a szerelemnek megéneklésére hivatott. Sokkal inkább keresi a széles

ecset színezést, a történeti részletezést, mint a mennyire a szerelmi énekek

jellemével megegyezik ; sokkal pazérabban szedi és ontja képeit és hason-

latait az antik vallás és történetek alakjairól, a természet tüneményeibl

és példáiból, mint a mennyire az érzelmi elemek fölvehetik. Kobza csak

ott zendl, ott kap meg igazán, a hol ünnepiesebb hangfutamokat vehet.

Vallásos éneke : a Feszületre épen azért elegyes költeményei közt a legszebb

és legegységesebb. Hatalmas kifejezése a keresztyén áhítatnak, megadásnak

és töredelemnek, melyre int, mert hiszen érdemünk, mint a kövön a

hangyanyom, bnünk pedig mint levél a fákon, örvény a tengeren, fövény

a parton, madár a levegben. De az úrnak irgalma nagyobb, az kegyelme

végtelen : azért bízhatunk benne, nem magunkért, hanem szent fiáért, a

keresztfán halt Krisztusért, a ki méltó, hogy múzsája köny-zuhatagokat

áraszszon érte

!

Az múzsája nem a játszi és dallamos húrokat kezeli voltakép

:

örömestebb énekel nagy okért hangosabb verseket.

A Szigeti Veszedelem, mely Bécsben 1651-ben elegyes költeményeivel

együtt jelent meg, az legsajátosabb és legérdemesebb mve. Nagy okért,

a nemzeti megváltásért fogant, hangosabb versekkel, mert harci küzde-

lemrl, hsi halálról beszél : ez az els magyar epopeia, melylyel a nemzeti

géniusz a világirodalom remekeinek magaslatára emelkedett, ez az els költi

alkotás, mely eszme, szerkezet, jellemzés, lelemény és feldíszítés tekintetében

ma is teljes elismeréssel tölt el. Mert bár a tárgyat nem a nemzet fiatal-

ságából veszi, mikor a gyermeki hit naiv beszéde szerint a fenséges istenek

még közvetlenül érintkeznek az egyszer emberekkel, velk élnek, örülnek
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fölemelkedés vágyának érzetébl fakad ki e nagy eszme,

mely annyira belement a nemzet lelkébe és szívébe, hogy az országos

rendek végzésileg is kijelentették az 1546-iki törvények Il-ik cikkelyében,

mikép a magyar nemzetet bneiért haragjában veri a megbántott isten

;

s már Károlyi Gáspár, a Magyarország romlásáról írt Két könyvében, vallja

és hirdeti : hogy istennek indítása nélkül még szívében is nem jve a török

császárnak, hogy Magyarországot rontassa, ha az isten nem indítaná az 5

szívét és az isten nem súgná az fülébe, hogy fölfegyverkezzék, ennek

pedig nem egyéb az oka, hanem a bálvány-imádás, mi Károlyi Gáspár és

Magyari István szerint a katholicizmus, Pázmány és Zrínyi értelmében a

protestantizmus ; s már a Tardy György énekében a Szikszai gyözedelemröl

megvan isten közvetlen beavatkozása és az angj-alnak küldetése. Tardy

is a maga élénk, mozgalmas elbeszélésében isten jótéteményeivel kezdi,

hogy seinket a pogány földrl kihozva, szent Jelkével a keresztyénségre

térítette; majd a törökök dlásait és fosztogatásait említi, úgy hogy isten

jókedvében megszánja a magyar népet, mert megparancsolja angyalainak,

hogy mönjenek el Egörbe, Rákóczihoz, h szolgájához, hogy üljön hamar

flovára, viselje gondját juhainak, bátorsággal bízzék és semmit ne féljen,

mert népe ellensége ellen véle lesz. Hasonló elterjesztés, ugyanaz a küldetés,

azzal a különbséggel mégis, hogy itt a diadalmat és nem vértanúságot

hirdeti, mintha ez ének keletkezésekor, 1588-ban Zrínyi Miklós önfeláldozó

halála után a haragvó isten már kiengeszteldött volna választott népe

iránt. Az eszme már megvolt és forrt, hogy Zrínyi a maga hatalmas

erejével egész nagyszerségében emelje ki. S ha az a lángész, ki a nemzeti

eszméket és érzéseket, melyek emberöltje lelkében és szívében élnek, a

leghatalmasabban fejezi ki : Zrínyi bizonynyal az

!

Epopeiájának tárgya : Sziget védelme, hse Zrínyi Miklós, ki meg merte

várni Solimán haragját, az hatalmas karját, és rettegett szablyáját ; st

megállította, feltartóztatta, a míg hsi halállal el nem vesz. De Zrínyi önfel-

áldozása, s a maroknyi magyarság vértansága nem egyszer vitézi tett

:

nemzeti váltság. A nagy mindenható a földre tekint, egy szemfordulásból

megnézi a világot, s a magyarok erkölcsi sülyedése miatt haragra lobbant

:

állhatatlanok, tévelygk, nincs elttük az nevének és fia vérének becsü-

leti, a jó cselekedetnek kelleti, az öreg embernek tiszteleti ; elfajzottak,

a szép keresztyén hitet eltapodták, és különféle vallásokban gyönyörködnek;

s minden bnök eláradtak köztük. Haragjában Mihály angyalt Alektó

furiához küldi, hogy Szolimánt bujtsa fel a magyarok ellen, kiket hatalmába

ád. Az angyal elbb az igazakért esdekel, de hiában, aztán égnek ereszti

sugár-szárnyait és teljesíti szomorú megbízását. Alektó Szelim képében

felbszíti az alvó Szolimánt, ki riadva ébred: »fegyvert, fegyvert!* S elha-

tározza, hogy gyaurt rak halomba, megfüröszti lovát keresztyén vértóban,

városokat és várakat rejt hamuba. 1 ladai azonnal Drinápolyba gylnek,

vezérei tanácsot ülnek Arszlán budai basa levele felett, mely a háborút
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megtartja, a szablyát kezében megfordítja : a Zrínyi kardjától maga esik

el. A török elhull, megfut vagy megadja magát, mint a vitéz Olaj bég,

egyedül a bánnak nevére, mert senki másnak meg nem hajolt volna. Zrinyi

diadallal tér meg várába, vitézei ell a keresztyén holtakat és betegeket

viszik, köztük Farkasics Pétert, a derék hadnagyot, aztán a zsákmányul

ejtett török fegyvereket, a kópjára tzött fejeket, az alázkodó foglyokat és

a büszke paripákat, a diadalnak jelvényeiként. Azonban a gyors hír szár-

nyára felkele, szélnél és madárnál gyorsabban repüle : s megviszi a szultánnak

Szigetvár a XVI. században.

Elkészületek a Mehmet vesztét. Rögtön tanácsot ül és elhatározza, hogv Sziget ellen
.Sziget vedel- ° ' OJ °

mére fordul, Kadilesernek ezer juhot adat áldozatra, hogy a támadás kimenetelérl

jóslatot mondjon. A fpap levágatja azokat a mezn, s hullájokra sok sas

gyl, de egy nagy fekete sas elkergeti ket, s nem engedi nekik, hogy

bellük egyenek : a mi rossz jel a szigeti vállalatra. A szultán ép ellenke-

zleg azt hiszi, hogy a sasok azért nem esznek a juhokból, mert keresztyén

testekbl jobb eledelt kaphatnak. Fenhéjázásában elbizakodik, míg serege

félelemben szorong ; s a mint éjjel két ló elszabadul és riadva kel a

szó, hogy Zrinyi a táborra ütött : egyszerre zrzavar támad. A török

fölzendül, szerte futosik és vagdalkozik : 3000 ember pusztul el csak
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Végre a Petráf közvetít terve gyz : legyen rendszeres vívás a vár ellen,

bátor támadás, ha kicsap megint, Zrínyi ellen.

Zrínyi pedig színleg, mintha félne, tartózkodik két napig a kiroha-

nástól ; s tudósítja a császárt állapotáról. Hírnökei Juranics és Radivoj, nem

adományért, csak a jó névért vállalkoznak a veszedelmes kalandra. Az

ellenség alvó táborán menve át loppal sokat megölnek, de aztán a tatárok

között magok is elesnek. Radivoj Deli Vidnek álmában megjelenik, s

megjövendöli vezére és az halálát. Most megkezddik Sziget tömeges

megrohanása, mi közben nem egy magyar és török kitnik. Ezek között

különösen Delimán, ki a cselbl nyitva hagyott kis kapun a várba ront,

hol övéibl csak egyedül marad élve ; de szintoly bátorságban, mintha a

török táborban járna : üldözik, ldözik, de nem találják, meggondolkozik és

megfordul, karddal a kapunak közéig, a lótehernyi lakatot ököllel leüti és

a kaput lábbal kirúgja, aztán lassan kiballag s az árkon átúszik ; a

magyarság sorából pedig leginkább Zrinyi, ki körül vitézei, mint oroszlán-

kölykek vígadnak, örülnek, hízelkednek. Delimán mégis búsong és restel-

kedik szigeti kiballagása miatt : de mikor puha vetélytársa, Rusztán szemére

veti, büszkesége egyszerre fellobban, régi gylölete felkavarog és tz sem

oly hirtelen, sem puskacsattanás, a mily gyorsan leszúrja a szép Kumilláért,

annak szép hajáért ; a régi bosszút új alkalmon így elégíti ki. Barátainak

sürgetésére a szultán bosszúja ell elvonul, de mint haragvó Achilleus.

Demirhám pedig, ki erre leginkább késztette, személyes párviadalra kél

Deli Viddel az egymásnak adott ígéret szerint. Deli Viddel kétszáz magyar,

ki a küzdelemre ügyel, Demirhámmal meg az Amirasszen serge, mely

néznek kiáll : s a mikor Vid már-már gyzne, Amirasszen hirtelen reázúdul,

de vesztére, mert a levente megfordul, levágja és a Karabulra kap, mire

magyar és török halomba gomolyodik, szégyenére Demirhámnak, ki restelli

az árulást. Végre Zrinyi robban el segítségül, a törököt szétveri ; de Videt

hiában kiáltozza : elesett vagy eltnt.

Delimán ezalatt úttalan utakon bujdosik, Kumillával összetalálkozik

:

s a két szív boldogságban forr össze. A verten vert török tábor és kien-

geszteldött szultán követe fölkeresi s a hst Kumilla kezének jutalmával

hívja vissza harcba. Delimán kész, a n balsejtelmeinek ellenére indul véle

együtt ; Kumilla ellankad, inni kér, Delimán szomakjában vizet hoz számára :

a szomakba sárkány vére hullt, a víz megmérgezdött és Kumilla elveszett

miatta. Delimán szerelmi bánatában és rjöngésében oroszlán módjára ordít,

ruháit letépi, meztelen járja az erdket, tövestül szaggatja a fákat ; aztán

magához térve fegyverbe öltözik, hogy bosszút álljon a keresztyéneken.

De isten vezeti az emberek dolgát. Az védi Deli Videt is, hogy a törökök

a magok táborában föl nem ismerik : míg felesége, Barbara, ki török

leányból derék magyar menyecske lesz, török harcos képében fölkeresi, s a

hírviv szerecsent, ki ép ura hollétérl akarja a szultánt értesíteni, lováról

ledöfi. A kereked zavarra ott terem Deli Vid is. nejét a zajongók ell a
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Karabulra kapja és Szigetbe ragadja, hol megjelenésére annál nagyobb az

öröm, mert már halottnak hitték. Elbeszéli a törökök dolgait ; de Zrínyi

meg nem retten, ép elméjét és nagy szívét a török vesztére tartja, mely

új tanácsot ül.

Szolimán haragjában dühöng, Delimán és Demirhám szilajon, heves-

kedve szól: a tanácskozás lehetetlen. A szultán bizonytalanságban. Szeren-

cséjére a ráró-madarak egy postagalambot táborába znek, annak levelébl

megtudja a vár helyzetét : megindítja az általános támadást. A bvész

Alderán még a hatalmas pokolbeli lelkeket is segítségül idézi, kik iszonyú

vérontást visznek véghez : ott fegyver fegyverrel összetalálkozik, rettenetes

Halál köztük gyönyörködik. Most eljött ideje, hogy Deli Vid és Demirhám

is leszámoljon egymással : ádáz párviadalukat befejezik. A két hs oly

kegyetlenül csap össze, mintha a tengeren két gálya egybeütközik. Deli

Vid mély vágást ejt a Demirhám arcán, megkapja nyakát, megnyitja oldalát,

úgy hogy a török mérget és vért okádva verdik és ordít kezében: de

mint fáklya az utolsó lobbanáson, megkettzteti vitézségét, kiperdül a Vid

kezébl, azt homlokán, nyakán, lábában halálosan megsebesíti : egymás

mellett omolnak össze.

Zrinyi is közelgetni látja végs óráját : maroknyi népét összehívja és

a halálra lelkesíti ; aztán gazdag tárházába megy, a mi drágasága van,

máglyára hordatja s elégeti. Csak ünnepi dolmányát és mentéjét választja

ki, két arany karpereccel és kócsagtollas sisakjával, majd száz aranyat

tesz kétfelé zsebébe : hogy a maga hóhérának jutalmat tegyen ! Isten pedig

ül vala abban a székében, honnan a világot nézi kegyelmesen, minden

szentéi és angyalai közt, mialatt az égi zene zeng s parancsára egyszerre

elhallgat. Megszánta már a szigetieket, kik hitéért küzdenek, s nem

nyelvvel, nem szózattal, hanem tündökl isteni akarattal elküldi Gábor

angyalt mennyei sereggel Szigethez, hogy a pokolbeli lelkeket zzék

vissza és a szigetiek lelkeit hozzák fel az égbe. Fénylik az ég, a merre

repülnek s elejbök a Szivárvány kapuját megnyitja, a Tejes-út magát

csinosítja, a Göncöl-szekere viszi fegyverzetöket s könnyíti terhöket; csak

Herkules nem mehet, rt kell állnia nagy botjával. Gábor angyal Zrínyihez

leszáll, egyik kezében lángozó pallossal, a másikban egy szép pálmaággal

és koszorúval, melyet magasra tartott : fényére a sötétes szoba csodásan

megvilágosodott. Az angyal megszólal: »lhon az istennek az koronája.

Üe a magas egekben mást hordozol, mely fényes csillagokból van kötve

örökkön«. Aztán folyik a harc. Gábor angyal az Alderán ördögeit vissza-

kergeti, s azok mint forgószél keveregnek égben és keservesen üvöltnek

a sötét felhkben. Zrinyi pedig vértóban gázol, vérzuhatagokat fakaszt

a pogányból.
Itt fegyver fegyverrel találkozik öszve,

Vitéz is vitézzel kapcsolódik közbe :

Vér, jajgatás és por megy égben keverve.

Törik dárda, kopja, szablya elegyedve.
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1,és
lett volna elitélend a maga nemzedékének, ha mve örök példányaitól

nagyon elüt. Mert az epopeiának Homértól kezdve Ariostóig és Tassóig,

s utánok máig megvannak a maga sajátos törvényei és mfogásai, melyek

a kezelés módjához tartoznak : így azokat Zrínyinek is figyelembe kellett

vennie. Ilyen a föltét, a tartalomnak néhány sornyi összefoglalása, a segélyre

hívás a Múzsához vagy Szz Máriához, a költemény elkezdésekor vagy

valamely vállalat megindításakor, a hadi számla a kiválóbb hsök bemu-

tatásával, a jövend sejtetése késbbi események bekövetkez fordulatával,

az isteni beavatkozás közvetlen nyilatkozásának beszövése, csodás hatá-

sának meglep feltüntetése, álmok, jelenések, jóslatok sr alkalmazása,

megrontó hitetlenség vagy ijedtség felhasználása ; st, a mint már Arány

kimutatja, a cselekvény fordulatainak nem egy indítéka, a jellemek színe-

zésének is nem egy vonása szinte oly egyetemes és örökletes: például a

párviadal, mely hitszegés miatt általános harccá lesz, vagy éj miatt félben

szakad és máskor ér véget, kiváló hsnek az ellenség közé rekedése, hadi

tanács villongása a béke és háború pártja közt, kihívó követség küldése,

két jó barát közös vállalkozása, nagy vitéz megfutamodása s önmardosó

szégyene, az ellenfelek személyes összeütközése eltt egymás sértegetése,

valamely szeretett bajnok megbosszúlására a holtteste felett kereked harc,

elestének megsiratása és eltemetése, mind olyan vonás, mely Homér óta

minden epikusban meg-megjelenik.
Hata

n$re
Zn"

Zrínyi jól ismerte a világ-irodalom remekeit, hiszen könyvtára bizony-

sága szerint latin, francia, spanyol, olasz és német nyelven egyaránt értett,

törökül, horvátul, magyarul pedig bizonyosan már gyermeki esztendeitl

fogva beszélt
;

jól ismerte az epikai költés példányait, hiszen az Mas és

Odysseia latin fordításban, az Aeneis négyféle kiadásban is, az Orlando

Furioso és La Gerusalemme liberata eleget forgott kezén: ennélfogva

ismernie és követnie kellett az epopeia sajátos törvényeit és mfogásait.

ezek követelményei és nyilvánulásai szerint. Már most csak természetes,

ha mfaji találkozások, st írói behatások mutatkoznak nála. Hatott reája

Homér, mint a széltl fogant paripa említésében, a szigeti veszedelem

eltt való jóslat alkalmazásában, a két ló keltette éji zavar rajzában, az

almási harc színezésében, a Deli Vid, és Demirhám-féle párviadal hitszegés-

okozta félbeszakításának leírásában : de hisz Vergilius, Ariosto, Tasso még
közvetlenebb vonatkozásokat mutat Hatott reája Ariosto, mint az ének

kezdetein való elmélkedések beszövésében, mi az Orlando furioso költjénél

kora tanbölcseleti hajlamára vihet vissza ép úgy, mint a Szigeti Vesze-

delem írójánál a hazai elbeszél énekek befolyására ; ehhez képest Zrinyi

inkább csak a beillesztésre vesz Ariostótól ujjmutatást. Hatott reája Vergilius,

hisz Mehmet fia Rézmán a Mesentius fiára, Lususra, Zrinyi beszéde Gj'örgy

liához az Aeneas beszédére Ascaniushoz, a Deli Vid és Hamviván össze-

csapása az Aeneas és Turnus harcára, a Juranics és Radivoj követsége a

Nisus és Euryalus vállalkozására, Demirhámnak vitézkedése a szigeti varban
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és Alektó fúria nála együtt szerepel, de Tassó sem hibátlanabb, Camoens

Lusiádájában pedig Krisztus és Bacchus, Szz Mária és Vénus váltakozva

avatkozik a portugálok sorsába ; nem tagadhatjuk, hogy török adalékai

közt akad valótalan is, mint a madár-jóslás, de Homér és Vergil vezeti

félre, általában pedig a keletiesség rajzában sokkal hívebb és igazabb, mint

Tassó; nem tagadhatjuk, hogy nyelve zordon, de úgy örökölte történeti

énekeseinktl, hogy verselése fogyatékos, de egy telet áldozott vagy áldoz-

hatott mvének, mert hírét nemcsak pennájával, de rettenetes bajvívó szablyá-

jával kereste, a mint a berekesztésben vallja.

Maga a berekesztés, mely voltakép az Ovidius Metamorphosisainak

befejezése után készült, hisz költnk e bbájos elbeszéléseket annyira szerette,

hogy négyféle kiadásban, három latinban és egy olasz fordításban bírta,

csattanós bizonysága, hogy miként tudott az idegen elemekre is nemzeti és

egyéni bélyeget nyomni. Hsi lelke, a maga lüktet erejével, nemzeti érzése a

maga lángoló melegével, a Szigeti Veszedelemben véges-végig szerencsésen

egyesül : a mi az egész mbe, úgy a költnek, mint fajának természetes és

közvetlen megnyilatkozásaként bizonyos fiatalos hevet és vitézi szellemet önt.

.
szigeti vésze- A szigeti bán vértanúsága a nemzet váltsága, önfeláldozó hazasze-
delem célzata

D ° ° '

retete a nemzet buzdítása ; a költnek az az eszméje, ez a célzata. A vált-

ságot nagy se teljesítette ; a buzdítást szóval és tettel hirdeti és példázza

:

mert egész életének fölemel törekvése — az ország felszabadítása a

töröli alól. A Szigeti Veszedelmet is azért ajánlja a magyar nemességnek,

hogy azt föléleszsze és egyesítse, a nagy és szent háborúra lelkesítse, hogy

a szigeti bán példája és a maga óhajtása szerint utolsó csepp vérét az is

a hazának áldozhassa ! Mert Zrínyi felfogásaként a felszabadítás mve
egyedül a magyar nemzet feladata lehet. Maga volt, a ki a török igát

okozta ; maga legyen, a ki azt összetöri : magyar hadvezér alatt, nemzeti

hadsereggel. Hadd ragyogjon az si vitézség és si dicsség megint, vívja

ki a magyar független állami lételét, s váltsa meg nemzeti becsületét. Ez
az hivatása és kötelessége,

zrínyi hadtudu- Maga a felszabadításnak ez az eszméje és módja költnket méltán

tanulmányai hona és kora legnagyobb vezérei közé emeli. Családi örökléseinél s egyéni

tehetségeinél fogva hosszan és tervszeren készült a felszabadítás fel-

adatára : mert ki lehetett volna a nemzeti seregnek nála hivatottabb vezére ?

Belemerült a hadtudomány tanulmányába, a régibb és újabb katonai írok

mveibe : a hadi építésnek, hadi erdítésnek, gyalog és lovas, száraztoldi

és tengeri háborúskodásnak, a vívó és tüzel fegyverek kezelésének elmé-

letében párja-ritkító alaposságot szerzett, mirl hadtudományi iratai és

hadviselései fényesen tanúskodnak. Könyvtárában a régibb és újabb munkák
Vegetiustól Machiavelliig nagy számmal fordulnak el, s bizonynyal

nem díszül, hanem okulásul tartotta ket : az ötvenes évek elején eleget is

foglalkozhatott velk. Mert 1650-ben, huszonkét esztendre, a király beket

kötött a törökkel, melyet Zrínyi maga is, mint horvát bán, 1 ö.V2-ben a
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miavi munkái
osztozik a koronázás pompájában, a királyasszony koronázásakor ö viszi

ell a királyi pálcát. Aztán haza siet, a kitört horvát paraszt-lázadást Novi-

grád és Sziszek között lecsöndesíti. Majd megírja a Siralmas Panaszt, ezt

a merész és eszes fejtegetést az örökösödés kérdésérl, még inkább a nemzet

kiáltó sérelmeirl. Mennyi er lobog okoskodásában, érvelésében, emel

fokozásában, mennyi igazság hangjának keserségében és a német ellen

való sötét gylöletének élességében : még ma sem menekülhetünk hatása

alól ! Az országos állapotok ép oly megkapó, mint megdöbbent tükre az,

mely az idegen katonák garázdálkodásának nyomásait híven örökíti meg.

S megírja hadtudományi mveit, szerény megokolása szerint inkább a maga
tanulására, mint a mások tanítására : holott oly elveket hirdetett, melyek a

korabeli methodizmussal homlok-egyenest ellenkeztek, melyek ma is csonkí-

tatlan értékkel bírnak, így bátran tanítója lehetett volna a maga egész

emberöltjének, melyet századokkal meghaladott. Ha Zrínyi Miklós egy nagy

nemzet fiának születik, a mint R. Horváth Jen, a jeles katonai író mondja,

föllépésével talán halomra dönti a methodizmus hadi mvészetét, s neve

mint hadtudományi remekíróé ma világszerte ismeretes lenne. Mert a Mátyás

király életérl való elmélkedések, a Vitéz hadnagy, a discursusok, apho-

rismák, centúria-tételek e becses gyjteménye, a Tábori kis trakta, s a

Török Áfium ellen való orvosság lángeszének ép oly maradandó emlékei,

mint a Szigeti Veszedelem. Ha feltaláló nem volt is, a mint nem volt az a

hadi mvészet egyik mestere sem : helyes elveit nemcsak felismerte, de

azokat hazánk akkori viszonyaira alkalmazni is tudta. A római, az olasz,

a német hadtudományi írókat sikeresen forgatta, kivált Machiavelli mélyen

hatott reá. A nagy olasz szellem a firenzei történetekben hona egyik leg-

nagyobb fejedelmét örökíti meg, Zrínyi hazai történetünk egyik legnagyobb

alakjáról, Mátyás királyról szól, az Livius els decasához fzi hadtudományi

elmélkedéseit, ez Tacitus könyveinek elveirl értekezik, az a hadviselés

mvészetét fejtegeti módszeres dolgozatában, ez nemzetének a török ellen

való harcot magyarázza a maga Afiumában. S bár Machiavellivel mind a

nemzeti hadsereg eszméjére, mind a tiszti kellékek minségére, a katonaság

gyjtésére és fegyelmezésére, mind a tüzérség nyilt csatákban való hasz-

nának tagadására teljesen megegyezik : tanulmányainak felfogásában, kifej-

tésében, irányában mégis sok eredetiséget és önállóságot mutat. Mert ezek

alapja — a gyakorlat, a maga tapasztalása, melyet a régi és korabeli

magyar hadviselés hagyományaiból s a török hadviselés ismeretébl merített.

A magyar és római történet, az olasz és német hadtudományi irodalom

neki csak arra való volt, hogy annak példáiból, ennek tekintélyével saját

elveit támogassa és bizonyítsa. Büszkén emlegeti, hogy teli a történelem a

mi magyar nemzetünk dicsségével, teli a világ annak emlékeivé], hogy

Európának egy szegelete sincs, mely eleinkrl becsülettel ne szólna, mert

soha muzulmán vér nagyobb folyásokkal nem folyt, mint a magyar kard

miatt: azért fölötte féltékeny nemzete jó nevére. 1660-ban, mikor a török
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európai keresztyénség védelme érdekében lángoló hévvel és ragyogó érve-

léssel szónokol és fejteget, mialatt fel-feltör szívébl a félt és szeret

kiáltás: Ne bántsd a magyart! lG62-ben pedig mikor Montecuccoli séta-

hadjárata miatt Kemény János fejdelem Nagy-Szllsnél elesik, s Erdély,

koronánk egyik legszebb bogiára, elpusztul, minek tetzéseként a nemzeti

elégületlenség szava ellen a ggös olasz egy nagyzó és vakmer röpirattal

védekezik a maga dicsítésére és a magyarság hadi tudományának, st
hadi vitézségének becsmérlésére, Zrínyi nemzete jó nevének védelmére kel

névtelen levelében, mely egyik leghatásosabb irata. Szellem, tudás, csattanó

éle, maró gúny, mély hazaszeretet és nemes önérzet mutatkozik benne,

az eladás uly világosságával, a meggyzés oly erejével, hogy rögtön maga

részére nyer; a színl nagyrabecsülés, szemrehányás, gúnyolódás, felhábo-

rodás és megvetés ers hangviharával játszva, végül a szánalomnak és

nevetségnek dobja oda a nagyképsköd hadvezért. Az haragjában és

gylöletében a nemzet haragja és gylölete tombol, mely eltt elfogódva

és megigézve állunk meg, mint valami megdöbbent förgeteg hatalma eltt

;

de aztán ' elgondolkozunk és elszomorodunk rajta, mert mint felcikázó

villámsugár a sötét elborulás éjtszakájába, a XVII. század végletes, létért

való küzdelmébe ijeszt pillantást enged vetnünk : micsoda idegenség és

engesztelhetetlenség volt a király táborában, mikor az ország védelmére

hivatott felek ilyen hangon beszélnek egymásról, mikor a magyar hazafiak

nemcsak a török, de a birodalmi vezérek ellen is küzdeni kénytelenek.

Montecuccoli és Zrínyi ettl fogva szemközt áll egymással. Mert a meg-

alázott és megsértett olasz feledésre nem, csak bosszúra áhít. Montecuccoli

az udvar képviselje, a nagy halogató ; Zrínyi a nemzet megszemélyesítje.

a merész támadó ; Montecuccoli idegen, ki szolgál, Zrínyi hazafi, az is a

legjavából, kinek hazája romlása, nemzete pusztulása, egész faja jövjének

kockáztatása forog kérdésben, s érte nagy seként az önfeláldozásra kész.

Montecuccoli a kitört háborúban, a methodizmus elvei szerint, csak táborozik

Óvár, Cseklész, Pozsony alatt s összedugott kézzel nézi, hogy vész el

Érsekújvár elestével három vármegyének szinte minden erssége ; míg Zrinj i

a varasdi gylésen szervezkedik seregével, táborba száll s a törököket a

Szávánál, Buda táján, a Muraközben, Esztergomnál és az elesett Érsek-

újvárnál egymásután megveri, a hazavonuló nagyvezért üldözbe veszi,

utóhadát elszórja, a keresztyén foglyokat kiszabadítja, Zrinyivárt gyzel-

mesen megótalmazza, a Stájerországba siet tatár csapatot visszanyomja, a

kanizsai vidéket be-beszágúldja, s egyszerre Óvár alatt teremve a törökök

magyarba öltözött rabló raját megsemmisíti. Minden megjelenése egy-egy

diadal, melyet Magyarország és Ausztria népe lelkesedve hall, st az egész

német nemzet csodálva emleget. Ezek hatása alatt a bécsi kormány kény-

telen meghívni a regensburgi tanácskozásba, kénytelen beleegyezni Monte-

cuccoli leghevesebb ellenzésének dacára az 1664-iki téli hadjáratba, mélyet

ép oly szerencsével, mint eszélylyel hajtott végre.
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ZRIXYI MIKLÓS

!üla okozott Mert Kanizsa megvétele, a mit remélt, a tüzel és várvívó szerek

gyarlósága miatt nem sikerit ; a nagyvezér megtámadása, a mit sürgetett,

Hohenlohe ellenzésére, a keresztyénség magasabb érdekeinek megóvása végett

elmaradt : a német vezérek nem nyugodtak, míg a török ell biztosságba, a

Mura mögé nem menekültek. Zrinyi mint a szárnyatörött sas hullott alá a

magasból. Következett Montecuccoli ment küldetése, és azzal a Zrinyi teljes

romlása. Mert várából az rséget kiparancsolta, s a török a hs szeme

láttára, a mi sokkal nagyobb seregünk szeme láttára foglalta el és robbantotta

fel azt. S következett a szent-gotthárdi csata és vasvári béke ; minden igaz

hazafinak elborulására és elkeseredésére. Zrinyi csáktornyai otthonába vonult.

felesége : gróf Löblin Zsófia és két kis gyermeke körébe ; majd a csáktornyai

erdségben vadászgatott Bethlen Miklós és Vitnyédy István társaságában,

míg november 18-án egy vadkan áldozatául esett.

Korában a magyarság legels költje és hse volt, s mint epikai

elbeszél és 'hadtudományi író ma is a legelsk között foglal helyet: mert

lelkébl a nemzet lelke szólt, kardjában a nemzet vitézi ereje villogott

Nagy és magasztos eszméjének megvalósulása : az ország felszabadítása a

török alól, melyért írt és küzdött, nem rajta múlt, s utána csak egy

századdal teljesült. Minthogy nem magának, hanem fajának élt, mint az

örök nemzeti Géniusz megtestesítje: neve, emléke, dicssége, fénye is

örök : nemcsak magára, de egész fajára ragyog vissza.
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volt utalva s jogi tanulmányait is így végezte. Gömörmegye rendéi 1653

jan. 4-én táblabírónak választják, a mi azon idben els grádus a közpályán,

melynek betöltése — mivel tiszteletbeli állás volt — a fispán hatásköréhez

tartozott, mint mai nap a tiszteletbeli szolgabíróság vagy aljegyzség.

Nsülését is ez idre teszik, a mi azonban szintén csak föltevés, mert csak

arra van adatunk, hogy 1659-ben Békényi Zsófia már neje volt. Családi

életérl s körülményeirl csak annyit tudunk, hogy négy gyermeke volt

:

Gábor, Julianka, Rozália és Zsiga, kik közül Gábor 1699-ben Gömörmegye

jegyzjének választatván, több ízben követül küldetett Bécsbe s ott is

maradt, és így a Rákóczi-felkelés idején az ausztriai házhoz való hsége

miatt tisztségét elveszítvén, helyébe Szentimrei Sámuel választatott meg.

Késbb kir. tanácsos és a szepesi kamara titkára lett.

1 Hogy a tiszteletbeli állással — talán, mert ns és családos volt —
nem igen elégedhetett meg, mutatja a füleki helyrségnél vállalt seregbírói

tiszte, melyet idsb gróf Koháry István fkapitánysága alatt vállalt, de

jövedelme itt is oly csekély volt, hogy abból — mint maga panaszkodik

a fkapitányhoz 1658-ban írott levelében — » egyik cselédjét sem susten-

tálhatjá'. Lehet, hogy Wesselényit már elbb is ismerte, de valószín, hogy

ekkor ismerkedett meg vele közelebbrl, annyival is inkább, mert az, mint

a neki adományozott füleki vár tulajdonosa, az ott seregbíróskodó Gyön-

gyösinek elöljárója volt. Gyöngyösi ez idben már foglalkozott a versírással,

sokat forgatta a klasszikusokat, különösen Ovidiust, a kinek hatása alatt

költi tehetségét próbára teend, fordítani kezdett s épen kedvelt költjébl.

Ovidiusból ; s lehet, hogy minden további cél nélkül csupán kedvtelésbl

fordította le a neki tulajdonított három heroidát, hogy saját erejét vagy tán

nyelvünk alkalmas voltát próbára tegye. A költészettel foglalkozó seregbíró

híre eljuthatott Wesselényihez, a ki a mívelt, képzett embert nagyon alkal-

masnak találván arra, hogy komornyikja legyen, magához fogadta és pedig

már valószínleg 1 659-ben. A költ j állásának els éveit ( 1 659— 1 664) arra

használja fel, hogy minél elbb elkészíthesse az urának hsiségét és regé-

nyes szerelmét megörökít költeményt: a Murányi Vénitst, melyet 1664-ben

nyomtatásban is kiadott, hogy urának és rnjének »szép híreket, neveket

szerte-szélylyel az egész világon megmaradandóságra* segítse. Tehát nem

a Murányi Vénus juttatta Gyöngyösit Wesselényi udvarába, mert azt

már mint komornyik írta; Mivel Gyöngyösi eladása csaknem a legapróbb

részletekig megegyez azzal az elbeszéléssel, melyet Laboureur Wesselényi

elbeszélése után írt, feltehet, hogy a murányi vár bevételének és Széchy

Mária meghódításának történetét is urától hallotta, s azt feldolgozván,

a már kinyomtatott munkával nem várt kellemes meglepetést szerzett a

m hseinek, a kik eltt ezáltal nemcsak becsülésben, hanem tekintélyben

is gyarapodott.

Gyöngyösi ezóta maga is érzi a Wesselényi-családhoz való tarto-

zandóságát, kivált midn Wesselényi egyik hadnagyának, Nagy Andrásnak
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Gyöngyösi lelkében a Csalárd Cupido eszméje, a mely nem egyéb,

mint vezeklés, s melyrl 1695-ben azt írja, hogy ennek eltte alkalmas

esztendkkel •< íratott.

Az az 1669. évi május 4-iki szép levél, melyben Gyöngyösi magát

a vádak alól tisztázza, nemcsak arról tesz bizonyságot, hogy Gyöngyösire

Gyöngyösi lslvan arcképe.

leverleg hatott a balogvári kapitányságnak nevezett számzetés, hanem

anól is, hogy fájt neki Wesselényiné udvarától távol lenni s az úrn
kegyeit elveszíteni. Ez a levél azután visszaszerezte neki, a mit elvesztett

:

a fülekvári életet és Wesselényiné elbbeni gráciáit, talán még nagyobb

mertekben mint annakek'ítte. Nem is hagyja el úrnjét egész a kszegi

internálásig. Kárpótlásul a bologvári számzetésért s elismerésül a h
szolgálatokért, nem késik az anyagi elismerés sem. Wesselényiné ugyanez
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ka^fivafiásá
dualizmust. A felkel sereg mozgalmainak nagyobbrészt Gömörmegye

területe volt színhelye, s e megye lakossága lelkesedéssel csatlakozott

is a mozgalomhoz, melynek ügyében bízott, sikerétl sokat remélt, s még

többet várt az 1682 végén s 1683 elején elért fényes diadalok után. Gyön-

gyösit, a ki már 1681-ben szerepelni kezd a közéletben, mikor Gömör

rendéi (január 10.) Laskovics Istvánnal Hevesmegyébe követül küldik, hogy

» egyet értsenek azon élelmeknek harmad részében, melyeket Dümewald hat

kompániájának számára Szendrbe szolgáltatni fognának-*, s ugyanezen

év áprilisában a soproni diétán képviseli megyéjét, — magával ragadják

a fényes sikerek, s talán az ártól sodortatva, Thököly párthíve lesz, a

mirl a bizonyosan ez idben írt Epithalamium is tanúskodik, a mely. bár

névtelenül és nevek nélkül íratott, mégis azt mutatja, hogy szerzje

Thököly párthíve, s hogy nem más mint Gyöngyösi István. Különösnek

látszik, hogy Gyöngyösi, a ki az 1690-ben kiadott Rózsakoszorú elsza-

vában » törökös cimborának « nevezi Thökölyt, ekkor az híve volt. Ha
fontolóra veszszük, hogy ugyanez a Gyöngyösi halála eltt a haza

békességének háborgatóit látta Rákócziban és Bercsényiben is, azt kellene

hinnünk, hogy ingadozó volt nemcsak politikai jellemében, hanem gondol-

kozásmódjában is, s az az ember, a ki majd a szabadságért lelkesedik,

majd ennek elnyomójához, a császárhoz szít, hazafiság dolgában bizonyára

nem valami tiszteletreméltó. Gyöngyösi labanc volt, a kinek politikai elve : a

német császár és magyar király segítségével egyesíteni s a török uralom

alól felszabadítani Magyarországot. Magyarország a XVI. és XVII. században

oly préda volt, mely iránt sokan támasztottak jogigényt, részekre darabolva,

felosztva mintegy reá volt erszakolva, hogy milyen párt érdekeit szolgálja

s melyik elvet vallja. A jó hazafi nemzete sorsának bizonytalanságában

tehát annak volt párthíve, a kitl nemzete szabadságának visszaszerzését

remélte, s a kirl azt hitte, hogy ellenségei ellen meg tudja védeni. így

gondolkozott Gyöngyösi is, a ki gylölte a törököt s azt az erdélyi poli-

tikát, mely a törökhöz csatlakozott, s I. Rákóczi Györgyöt és Barcsai Ákost,

a » török vazallust «. Addig híve Thökölynek, míg az a török segítségére

nem szorul, azontúl pedig inkább császárpárti. Ebben kulminál politikai

ingadozása, a mely, tekintve alapját, nem vet jellemére árnyfoltot.

Az 1681. soproni országgylésen tartózkodása alatt írta Esterházyhoz

a Prosopopoeia Hungáriáé cím költeményét, a melyben a » kardos griff

«

dicsítését zengi, s a mely annak idején kéziratban valószínleg bejárta az

országot, de nyomtatásban csak 1695-ben jelent meg Palinódia cím alatt,

mintha a nádor dicsítését megbánta volna s vissza akarná azt vonni.

Küldetésének sikerével nem voltak-e megelégedve a rendek, vagy azért

hogy a római egyházba való visszatérése útján báróvá lett Andrássy Miklós

fispán iránti bizalmatlanságukat éreztessék, nem bizonyos, — elég az, hogy

nem a fispán által ajánlott Gyöngyösit választották meg az 1683. év

január 7-én tartott tisztújító gylésen leköszönt alispán, Giczei Gábor he-
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jönnek Thökölyvel, az elpártolok között van Gyöngyösi is. 1685 után Thököly

szerencse-csillaga végkép letnt, birodalma majdnem egyedül Munkácsra

szorult, az egész felvidéket pedig a német katonaság lepte el, kiknél kétszer

járt ez évben Gyöngyösi : január 22-én Göcze Istvánnal Karaffa Antalt

kereste fel » valami különös dolgoknak elvégzése iránt «, október 31-én pedig

»a katonasággal való számvetésre rendeltetik Gyöngyösi más többekkel .

L
ö

gyeí
ö

aiis

r

pán
A renciek csakhamar belátták, hogy Gyöngyösi ép oly ügyes szóvivje

ügyöknek a németeknél, mint volt Thökölynél, s így alkalmasnak találván

a megye kormányzására, a legközelebbi tisztújításon, 1686. nov. 22-én,

alispánnak választották »a fbb embereknek és sok nemeseknek különös

kivánságokra«. Ez állásában is 1687. szept. 17-én a megyének a pozsonyi,

országgylésen való képviseletével bízzák meg Muraközi Mártonnal, a

megye jegyzjével. 1688. márczius 3-án alispáni hivataláról le akar mondani

s azután székújításkor (november 15-én) hivatalát a pecséttel együtt

letette, a választó szobából kilépett, de a rendeknek hatalmas kérésekre

tisztségét ismét felvállalta «. 1690-ben és 1691-ben ismét » hosszasan megje-

lentette, min terhére lenne alispánsága, megszabadítását kívánta, de báró

Andrássy Péternek és az egész rendeknek nagy kérésére ismét felvállalta-,

így tart ez 1693-ig, a mikor végre sikerit hivatalától megválnia, de ekkor

is csak öregségére való tekintetbl fogadták el lemondását. — Hét évig

majd Csetneken, majd Krasznahorka-Váralján lakott, folytonos összekötte-

tésben maradván Andrássy Péterrel, Koháry Istvánnal és Esterházy Pállal.

Gyöngyösinek a válságos idkben e hét évi alispánság alatt nehéz

volt helyzete. Gömörmegye egyaránt ki volt téve a török, a német s a

felkel hadak pusztításainak. . Hadi sarc, zsold, élelmezés egymást érték a

megye új urai részérl. Közvetítnek lenni a nép és a helyzet urai között

nem csekély tapintatot, ügyességet, találékonyságot, eszélyességet kivánt.

Ezért — míg eldei egymásután váltakoztak az alispáni széken, — nem

csekély érdeme Gyöngyösinek, hogy oly nehéz idkben, oly felette fontos

és sok körültekintést kívánó állásban hét éven keresztül ki tudta érdemelni

a közbizalmat.

A közpályától való visszavonulása idejétkölti munkássággal s meglev
munkáinak sajtó alá rendezésével és kiadásával töltötte. Már 1693-ban

kiadja Kemény Jánosát, melyet Apor Istvánnak ajánlott, kit személyesen

nem ismert ugyan, de neki mint Erdély fiának dedikálta. Szerette volna

— úgymond — Apor Istvánt az Apor-nemzetségrl szóló költeménynyel

megtisztelni, de csoportosan tóduló dolgai nem engedtek ahhoz kell idt.

1695-ben kiadta 16X1 -ben Esterházyhoz írt költeményét, elhagyván az

ajánlólevelet, a kardos griffet dicsít latin verseket és saját nevét is, a

címet Palinódia, Prosopopoeia Hungáriáéra változtatja. Ugyanezen évben

adja ki a Csalárd Cupidót, s azt Koháry Istvánnak ajánlotta, a kinek

öt évvel elbb már a Rózsakoszorúviü kedveskedett, s a ki ez évben

fizeti ki neki a Babaluskáért járó 1200 forintot.
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S a költnek, a ki az esemény e hseinek egy szép költeménynyel,

szerelmi történetük históriájával akar kedveskedni, eszébe jut a segít gon-

dolat : az kedves római költje, a kivel elbb annyit foglalkozott, nem

írt-e hasonló dolgokat? Vagy Jason nem Medea szerelmének segítségével

szerzi-c meg a hozzáférhetetlennek tartott arany gyapjt ? A Metamorphosis,

Heroidák, Amorum libri nincsenek-e tele szebbnél szebb szerelmes törté-

netekkel ? Hát nem tanulta ezeket kiváló szorgalommal, nem odaadó
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Koháry István életének koszorúja is hol gyenge, hol sért virágokkal

füzetett elejétl fogva«. Tizenöt rózsáról beszél, melyeket három részbe

foglal, az üröm, a keserség s a dicsség rózsáira osztva. Ezek közül

három Szz Máriára, a többi Jézusra vonatkozik, fogantatásától egész

mennybemeneteléig. A rózsakoszorú-kötéshez való készületben elmondja,

hogy a »játékosabb esztendkben* a Helikonra sietett s Apolló és a Múzsák

társaságában lelte örömét, mert azok ellenállhatatlanul vonták t magukhoz

s gyönyörrel hallgatott reájok, s felsorolva a mithologiának majdnem

minden szerepljét, áttér a bibliai történetre, s megfonja a koszorút, melyet

a testté lett ige dicsségére kötött.

Ke
mf"í

János a Murányi Vénus után legnagyobb terjedelm munkája az 1693-ban

megjelent Poraiból megélemedett Phoenix vagyis Kemény János emlé-

kezete, mely három könyvben és húsz énekben Kemény János erdélyi

fejedelem életérl szól, tárgyalván annak Lónyai Anna iránt való szerelmét,

s küzdelmét keze elnyeréseért. Mikor végre már jegyese lesz, Kemény

II. Rákóczi György seregében Lengyel-

országba megy, a csata szerencsétlen

kimenetele után tatár fogságba kerül,

honnan csak hosszú szenvedés és nagy

váltságdíj lefizetése után szabadul meg,

de hazatérvén, elveszi Lónyai Annát.

E szerelmi történet kiegészítéséül a

harmadik könyvben elbeszéli Kemény
erdélyi fejedelemségét s a nagyszllsi

csatában történt elestét.

Az eladás szárazabb, mint a

Murányi Vénusé, jellemzése fogyatékos, leírása csak akkor válik költivé,

mikor Kemény fogságát, a békók készítését és a kovácsokat rajzolja.

Máshol a szokott terjengsség jellemzi mvét, mint pl. ott, a hol Kemény
vadászatát írja le, elsorolván még a kutyákat is származásuk és tulaj-

donságaik szerint; vagy a hol a jegykend alakjait, az Echóval

beszélgetést rajzolja. Kitérései az eseményt csak nyújtják, de nem segítik

el a hs céljait.

Csalárd Cupido 1695-ben jelent meg A csalárd Cupido kegyetlenségét megismer s

mérges nyilait kerül tiszta életnek geniusa, melyben a költ óva int

bennünket, hogy rizkedjünk Cupido nyilaitól, — mert az megkínoz, meg-

gyötör, ha hálójába akadunk, melybe szép szavakkal, csábos ígéretekkel

csalogat, de ha beleakadunk, veszélyt zúdít reánk. maga is találkozott

Vénussal, a ki arra kérte, hogy segítsen neki elveszett fiát, Cupidót meg-

keresni. Útjában eltalálja Cupido rabjait, a kiknek nyomorúságos helyzetét

látva Dianát keresi fel, a ki megvédelmezi t Cupido nyilai ellen. Elhatározza

tehát, hogy ezután tiszta életet fog folytatni. Diana azonban nem tartja i it

elég ersnek elhatározása keresztülvitelére, kezén fogja tehát és négy

Zrinvi Ilona névaláírása.
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istenei szhetik az események szálait, melyekben a szereplk közönyös,

hideg alakok, mert elhatározásukra, cselekvésükre Olympus istenei, Venus

és Ámor bírnak befolyással.

Ovidius hatási Annyira rabja Ovidiusnak, hogy még akkor is, ha egy jellemképet

kell megírnia, hozzá folyamodik. Nála a levél megírásával veszd és

levelét elküld Wesselényi alakja a Metamorphosis Byblisétl van kölcsönözve.

Ez is levelet ír, s küzd magával, mit írjon, hogyan írja, kivel küldje el.

Ez az alak ráillik Wesselényire s a költ ím így fordít

:

Izzadott, pirult, félt, változott színében.

De nem volt egyebet mit tenni szivében,

Pennát foga végre reszket kezében,

Megírá szándékát titkos levelében.

' A mennyit ír annyit óhajt bús szivében

Pennája hol megáll, hol jár a kezében,

Eltörli azt, a mit kezdett volt elsben,

Mást ír. Az sem tetszik. Sokat szakaszt félben.

(MV. II. 60-64.)

Dextra tenet ferrum, vacuam tenet altéra ceram,

Incipit et dubitat : seribit damnatque tabellas
;

Et notat et delet: mutat, culpatque probatque.

Inque vicém sumptas ponit, positasque resumit.

Quid velit, ignorat
;
quidquid factura videtur,

Displicet in vultu, est audacia mixta pudori.

(Met. IX. 522-527.)

Wesselényi sem tudja, kivel küldje el a levelet Széchy Máriának s

a véletlen segít rajta. Akad egy megijedt fickó, a kit pénzzel rávesz a

vállalatra s az a viaszszal bevont levélkét (akár csak Byblisét) átadni

igéri Murány asszonyának. Ezt Ovidius így írja le

:

Cera manum, summusque in margine versus adhaesit,

< . . Deque suis unum lamulis pudibunda vocavit,

Et pavidum »fer has, fidissime, nostro« —
Dixit et adiecit Iongo post tempore »fratri«.

(Met. IX. 565—569.)

Wesselényi levele a Heroidák XVI. levelének másolata. Wesselényi

pedig Gyöngyösinél egy modern Paris, a ki Helénája kezével egy új bírtl >k

ura akar lenni s a ki így ír

:

Nem is gyönyörködül, tudom, gyötrelmemben,

Mordul sem tekintesz, tudom, levelemben,

Csak azon is oh mint vidulok szivemben,

Levelemet veszed ha édes kezedben,

Melybl szivem olyan reménységet vészen,

Hogy ki Írásomban becsületet tészen,

Annál személyem is megvetett nem lészen

Jövend dolgom is lesz nála jó részen.

(MV. II. 71-72.)
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május 26-ra törvénybe is idézte. Wesselényi Ferencet, a nádort, azonban

maga részére nyervén, ügyét addig halasztotta, míg Ausztriában, hol hamis

pénzverését folytatta, elfogatott s a bécsi törvényszék által 1662. december

22-én pallos általi halálra Ítéltetett.

Akadtak, a kik a költ Listius s gonosztev Listius közt különbséget

tesznek s azt állítják, hogy az nem egy, hanem két különböz személy

volt. E kérdést azonban ma már teljesen tisztázta Komáromy András, a ki

bebizonyította, hogy csakugyan a költ az, ki a hóhér pallosa által múlt

ki a világból.

Megfejthetetlen problémája az emberi életnek, hogy egy fúri család

ivadéka, kit a szelídebb érzések a költészet ápolására indítnak, hogyan

vetemedhetik olyan bnök elkövetésére, melyekre csak az elvetemltség

képes. Min ellentéte ez a jónak és rossznak, mely embertársa fejére

gyújtja a házat, keblében hordozza a Leviathánt, gyilkol orozva s mérget

önt a barátságosan nyújtott pohárba, hogy örökre néma legyen az, a ki

árulója lehetne gonosz tette titkainak ! Ki a hibás ? a század, melyben

élt ; a nevelés, mely ferde volt ; a kör, melyben forgott ; az exigenciák,

melyek túlkapásait elsegítették ; vagy a bnös asszony, a ki életének s

gonoszságainak társul szegdött? Hogyan emelkedett ez a bepiszkolt lélek

a magasságbeli trónjáig, hogy pártfogásért könyörögjön a Boldogasz-

szonynak, s ajka dicséretet s imát rebegjen a Megváltó anyjának?
Magyar Mars Zrínyinek 1651-ben megjelent epochális mve adta meg neki az

ösztönt a költészet mívelésére. Azt hitte, hogy is képes olyan nagy,

fenséges költi m megírására, mint Zrínyi, a kivel személyes ismeretségben

állott, — s megírta és 1653-ban kiadta nagy elbeszél költeményét a

Magyar Mars avagy Mohács mezején történt veszedelemnek emlékezete

cím alatt. maga azt állítja róla, hogy » mulatságból írta azokért, kik

magyar rithmusban gyönyörködnek", tényleg azonban azt hitte, hogy nevét

teszi általa halhatatlanná, s hogy kedves dolgot cselekszik vele honfitár-

sainak. Azonban keseren csalódott, Vmert mvét nem méltatták figyelemre.

Zrínyit sem értették meg, annál kevésbbé Listiust, a kinek mint embernek

sem volt valami kedvez híre, s így minden hatás nélkül maradt.

Nem is csoda, mert már maga a tárgy is olyan, melybl egy

Listiusnál jóval hatalmasabb költi tehetség sem tudott volna eposzt terem-

teni. E mellett Listiusból hiányzott az, a mi t költvé tette volna. Sem
érezni, sem teremteni nem tud, mvének nincs alapeszméje, nincs háttere,

nincsenek hsei, a kik éreznek és tesznek; száraz krónikát ad, valamivel

jobb nyelven mint Zrínyi, de minden más tekintetben messze mögötte

maradva.

A Clades Mochachiaua tárgya a mohácsi vész, melyet tizen-

három részben dolgoz fel. Hosszasan kezdi, kitér Hannibálra, beszél a

tudományról és vitézségrl, leírja hosszasan a rómaiak diadalmenetét,

dicséri (Must, Xerxest, Nagy Sándort, majd áttér a török császárra
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melylyel Magyarország az pátronáját körülveszi : a templomokra, melyeket

nevének szenteltek, a pénzekre, melyeket képmásával ékesítenek, a régi

királyokra, kik újból és újból az oltalmába ajánlották a hazát, s a pártfogásra,

melyben a Boldogasszony eddig részesíté hü magyarjait, a kik azonban

most már elpártoltak tle, azért éri ket annyi csapás, a török pusztítása,

pogány hálója ; de , mint tékozló fiú visszatér az istenanyához s kegyelemért

esedezik, hogy az zászlói alatt »pogányságra mehessünk . Végül a költ

a saját számára halála órájakor kéri a Szent Szz irgalmát. — Verskötetét

A nemes Magyarország czímeréhez írott hat strófás verse zárja be.

Költi mködése minden hatás nélkül maradt ; nem talált abban az

olvasó sem újat, sem élvezetest, sem tetszt : szíve és esze egyaránt kielé-

gítés nélkül maradt. Ha lett volna is költészetében tz, nem gyújtotta volna

lángra azok szíveit, a kik ismerték életét, viselt dolgait s elborzadtak tettei

hallatára. Hogyan áraszthatott volna fényt, dert annak az embernek a

költészete, a kinek lelke a sötétség éjjelébe volt burkolva ? . .

.

\g*£t ^sp tíi

A Rákczi-biblia tábli
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nyokkal szinte egyedül látta el e század magyarjait. A cég hagyományai

közé tartozott a németeknél népszerségre jutott könyvek magyarra fordít-

tatása, így fordíttatták le Szenei Molnár Alberttel Ziegler György könyvet

:

A legfbb jóról; így 1629-ben valaki mással a Mesés könyvecske cím
gyjteményt, mely a népnek volt szánva, s a ponyván árulták. A benne

foglalt találós-mesék mind puszta kérdésekbl és feleletekbl állnak s nem

fejldik bellük, mint indítékból, hosszabb történet, a milyenek az skortól

fogva sok népnél divatban voltak, ezeknek szépirodalmi jelentsége csak

abban állt, hogy rövid, fogós kérdéseikkel és szójátékaikai a jelentés-

árnyalatok megfigyelésére és a tömött, kerek kifejezésre szolgáltattak

ösztönt.

Az elz században behozott ezópi mese is kapósnak bizonyult,

mert 1673-ban a Brever-ház is bocsátott ki egy ilyen gyjteményt: Magyar

Aesopvs. Az az; Aesopusnak egész elete es Fabulái, Mellyel Góróg

Nyelvbl Deákra, Deákból Németre és Németbl Magyar Nyelvre for-

dítottak. Es rövid, de hasznos magyarázattal és illend Figurákkal is

meg- ékesítettek. Tehát németbl fordították még ezt is. Az ujabb allú-

ziókkal elegyített mesék 1687-ben második kiadást is értek.

Fortunatus Szintén a Breverék sajtójából került ki 1651-ben a Fortunatus és

1676-ban a Magyelona, mind a kett ismét németbl fordítva. Amaz

volt e századnak els szorosan vett szépprózai terméke; teljes címe: Az

Fortvnatusrol íratott igen szép nyájas beszéd kónyvetske. Miképpen az ö

Erszényéhez és kévánt kedves Súvegetskéjéhbz jutván, és több történt sok

dolgairól. Melly most Németbl Magyarrá fordíttatott az szép Újságok-

ban gyönyörködknek kedvekért. Fortunatus története a középkor egyik

igen híres meséje volt, egy részének forrása a Gesta Romanorum 120. elbe-

szélése ; nyugoton alakították elször regénynyé, melynek els német kiadása

1480-ban jelent meg. Késbbi költk is vissza-visszatértek hozzá és többen

dramatizálták. Nálunk már bemutatta e mesét egy XVI. századbeli verses

elbeszélés, attól azonban ez a prózai fordítás sokban különbözik. A történet

a szerencse szeszélyét példázza ; a szerencse bvös ajándéka : a ki nem

fogyó erszény boldogítja kegyeltjét, a cyprusi Fortunatust, st j bvszer

:

a látatlanná tev süveg birtokába juttatja ; de fiainak már hátat fordít s az

ajándékokat megrontásuk eszközeivé teszi. Hsét a szerz temérdek kalandon

vezeti át, országot-világot láttat vele, népek különösségeit szemlélteti mintegy

kaleidoskopban. A ritka, a különös iránti kíváncsiságot elégíti ki, vagy

inkább izgatja. A történet napkönyvvé vált és egy század múlva újra

kiadták.

Szép Magyelona jT regényes elbeszélés után megjelent irodalmunkban a nyugoti lovag-

regények egy igazibb képviselje, a Kedves es Nyájas História, az szép

Mag'elonárol ; Neapolis királynak leánárol ; edgy Péter ncvíi Vitézrl

az ezüstös kultsokkal, ki edgy Provinciabéli Gróf fia volt. Francziai

nyelvbl Nemet nyelvre meg-fordittatott Spaletiui György küldött levelével
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jeles Példa-beszedekbl áll. Harmadik, a' nagy Trója veszedelmének

leg-igazabb Istóriája. Mellyet Fogaras várában rabságában magyar

nyelvre fordított MDCLXXXII. esztendben, és maga költségével ki-

nyomtattatott Haller János Kolozsváratt. A század végén 0695) megjelent

könyvet már nem a Brever-ház, hanem egy más jeles magyar könyv-

nyomtató, az európai hír Misz-Tótfalusi Kiss Miklós nyomtatta hollandi

papirosra, maga metszette betkkel ; a kiadvány valósággal remek számba

megy, papirosa, betje oly szép, akár egy — hamisítványé. Szerzje egy

erdélyi nagyúr volt, annak a fúri gárdának egy tagja, mely Balassi

Bálinttól Ráday Gedeonig az irodalom élén állt. Régi fényes nemzetségének

egyik dísze, Erdély önállásának utolsó idejében, fontos szerepet vitt a

politikai életben. Bizalmasa volt Kemény Jánosnak, Apafi alatt fejedelmi

tanácsos és tordai fispán, s a Habsburgházhoz szító erdélyi politikának

egyik vezérembere. Ellene volt Teleki Mihály terveinek, ki a magyarországi

bujdosókat fegyverrel akarta segítni a császár ellen. Teleki egymásután

tette el láb alól 1674-ben Bánfi Dénest, 1678-ban Béldi Pált, elfogatta,

megnótáztatta a velk tartó fembereket,

kik közül Kapi György és Lázár István a

// dévai rabságban haltak el. Haliért 1678.

«—jc^Tv r-ft^^yi Fogarasvárába záratták és csak négy év

múlva, 1682. bocsátották szabadon. Csak-

hamar visszanyerte méltóságait s 1686-baa

hozta létre a bécsi haditanácscsal az

Haiier János névaláírása. Erdély jogi állását szabályozandó ú. n.

Hallerianits tractatusl, melynek elfogadá-

sával azonban az erdélyi rendek addig késtek, míg Buda visszavétele

megtörtént s a császár ez alapon már nem volt többé hajlandó egyezkedni.

Apafi halála után erdélyi kincstartóvá választották s az 1692-ben meg-

alakított guberniumnak is tagja lett. Buzgó katholikus volt, de nem türel-

metlen. Hetvennégy éves korában halt meg 1697. febr. 28-án.

Fogarasi rabsága tette íróvá. Tudván, hogy a ,heverés az ördög

párnája', »hogy veszteg heverve ne vesznék el — úgymond — munkát

igyekeztem adni únalmos elmémnek «. így készítette és fogsága utolsó évében

befejezte a Hármas Istóriát s ugyanakkor (1682) kibocsátotta a maga költ-

ségén egy erkölcsi mvét, a Korenus ferenc-rendi szerzetes után magya-

rított Pays, a' békeséges trésnek payssa cím munkát, melyet a csiki

klastromban nyomtak. Elszava lelkesen védi a magyar nyelvet, fejtegetvén,

hogy ebbl is lesz mívelt nyelv, lesz nagy szókincse, szabatossága, szépsége,

csak használni kell szóban és írásban, életben és tudományban, s vigyázni

kell tisztaságára, nem kell szükségtelenül idegen szavakkal keverni. írás-

módunknak akkor már nagyban folyó ellatinosodása és németesedése, a

nyelvkeveredés ellen ez volt egyik legels tiltakozása a purizmusnak. S
Haller maga ad jó példát a tiszta magyarságra, épen a Hármas Istoriáb&n
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idor Nagy Sándorról is, a trójai veszedelemrl is történetet akar nyújtani.

Az a hiedelme, hogy elbeszélése eredeti forrásokon alapszik ; hogy Nagy

Sándor történetét egy Kallisthenes nev kortársa jegyezte fel, s ha itt a

csodáknak nem ád is hitelt, annál ersebben meg van gyzdve, hogy a

trójai háborúnak az az egyedül hiteles elbeszélése, melyet fordít, mert

szemtanúk, egy görög és egy trójai vitéz, a krétai Dyctis és a frig Dares

emlékiratain alapúi, melyeket a római császárok korában e vitézek sírjaiban

találtak fel ; és ez az elbeszélés sem a görögöknek nem kedvez mint Homérus,

sem a latinusoknak mint Virgilius. Eredetijében annál jobban hisz, mert

ki van belle hagyva az istenek beavatkozása. Mindazáltal érzi, hogy szép

históriát fordít, s ha eladása nyugodt és kissé krónikaszer is, igyekszik

szépen, tisztán, hangzatosan írni.

A való az, hogy mind a két történet hamisítvány. Nagy Sándoré alkal-

masint az els Ptolomaeusok idejében, Alexandriában keletkezett, legnagyobb

részt fantasztikus perzsa mondákból ; egy latin fordítás révén korán elterjedt

Nyugot-Európában is, a középkorban számos változata fejlett ki és több

verses elbeszélés alapjául szolgált. Haller egy Liber Alexandri de proeliis

cím, 1484-ben Strassburgban megjelent prózai kiadást követett. A már

úgyis keleties mesét a középkor képzelete még hihetetlenebb kalandokkal

egészítette ki. Dárius perzsa és Pórus indiai király legyzése alkotja az

elbeszélés derekát; Sándor látja napkelet csodáit: Pórus tündérpalotáját

aranymadaraival, amazonokat, mezítelen bölcseket, kikkel a civilizált és a

paradicsomi élet elsbbsége fell vitatkozik, szakállas asszonyokat, sárkányokat,

baziliskust, a nappal együtt növ fákat; beszél a nap és hold fáival, griff-

madarakkal felviteti magát az égig, üveghordóban leszáll a tenger fenekére,

összejön Kelet isteneivel ;* érdekldése szintoly telhetetlen mint hatalmi

vágya, s emberfölötti pályája derékban szakad meg, fiatalon, hatalma tet-

pontján, Macedóniáját viszont nem látva pusztul el bizalmasa, Antipater

mérgétl.
Trója vésze- ^ trójai háborúról szóló apokrif iratok a római császárok alatt

készültek, a középkorban mint hiteles kútfk kerültek forgalomba, s egészen

háttérbe szorították Hornért. Sok feldolgozásuk közt leghíresebb lett

Colonnai Guido, »Messana város bírájának« könyve, mely 1287-ben a

salernoi püspök kívánságára készült, s valóságos lovagregénynyé kerekedett.

Ezt fordította Haller.

Az elbeszélés nem Heléna elrablásán kezddik, hanem az argonauták

vállalatán, mely alkalommal elször ütközik össze a görög és a trójai

nemzet s Trója Jason és Herkules által pusztul el, királya Laomedon

elvész, gyönyör leánya Exiona Telamon rabnjévé lesz. Priamos király,

ki Tróját fényesebben — valóságos középkori mesebeli tündérvárrá —
felépíti, testvére fejében raboltatja el Parissal Helénát. így tör ki a nagy

trójai háború, melynek hseirl, csatáiról, fegyverszüneteirl, a nagyobb

vitézektl egy-egy harcban levágott emberek számáról s a kissé chablon-
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tisztaságban ritkítja párját, szóanyaga elég gazdag, mondatai kerekek és

folyamatosak, általán az eladás nincs ékességek nélkül, de még nem elég

elfogulatlan, nem elég színes és jellemz.

ozsnyaí Dávid Épen Hallerral egyidejleg Erdély egy másik pontján, a szamosjvari

fogságban egy másik rab szintén mulattató könyvet fordított magyarra.

Rozsnyai Dávid, egy székely származású török deák, azaz tolmács volt

ez, a ki 1641-ben született, Apafi Mihálynak volt török ügyekben afféle

fogalmazója, ki a portáról érkezett leveleket fordította és a válaszokat írta,

továbbá a követek mellett Konstancmápolyban vagy a basáknál tolmácsi

szolgálatokat végzett. Állása nem volt tekintélyes, de igen fontos és terhes,

olykor önálló diplomáciai feladatokat is biztak rá ; s hségével, ügyes-

ségével, furfangjával nélkülözhetetlenné tudta magát tenni. 1678-ban mégis

fogságba került, talán valamely udvari ármány következtében, és csak

1782-ben szabadult ki, a mikor ismét visszanyerte alkalmazását. Még

II. Rákóczi Ferencnek is szolgált és 1718-ban halt meg. írásai közül a

Történt dolgok cím krónikáját, melyeket Konstancinápolyban gyjtött

magyar vonatkozású oklevelekbl szerkesztett össze, továbbá naplóját és

töredékes önéletrajzát Rozsnyai Dávid történeti maradványai címen

Szilágyi Sándor az akadémiai Monumentákban adta ki életrajzzal együtt

1867-ben. Becses történelmi forrás.

Horoiogium Szépirodalmi munkája, a Horoloeium Tnrcicum, soha sem jelent meg,
Turcicum

még ma is kéziratban hever a nemzeti múzeum könyvtárában, hova 1879-ben

került. Értékét Beöthy Zsolt ismerte föl s méltatta elször A szépprózai

elbeszélés történetében, Rozsnyai egyéniségét is jellemezve s a mese forrásait

is ösmertetve. A 93 ívrét lapra, apró, csinos írással írt szöveg a keleti

mesekincsbl merített, de nem a Hét bölcs mesterbl, a honnan a XVI.

századbeli Poncziánus, hanem a Pantsatantrából. Ez a híres szanszkrit

mesegyjtemény sokszoros fordítások útján mind a Keleten, mind Európában

mindenfelé elterjedt és rendkívül dúsan elsarjadzott. A nyugoti fordítások

közös törzse egy XIII. századbeli latin fordítás, mely zsidó szöveg nyomán

készült, ez ismét a VIII. században keletkezett arab fordításon alapul,

melynek címe Kalila ve Dimna. A mi Rozsnyaink más csapáson járt,

közvetlenül egy keleti nyelvbl fordított, egy Humájnn-náme cím török

munkából, mely egy régibb török szöveg alapján Nagy Szolimán idejében

1540 körül készült s egy új perzsa fordítás közvetítésével származik le az

arab átdolgozásból.

A történet temérdek állatmesébl van keretesen összeszerkesztve.

A kinaiak igazságos királya, Humájun Fái, egy szorgalmas méhcsoport

fittára mélyen elszomorodik az emberi társaság örökös civódásán. Vezére

vigasztaláskép elbeszéli neki a nagylelk és kegyes Dabeslim indiai fejedelem

példáját, a ki egy különösen adakozó napja után álmot lát, az álom intése

szerint keletre indul, a hol egy öreg remete a király atyjától maradt roppant

kincseket fedez föl neki s egy régi hártyán a világbíró Nagy Sándornak
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példabeszédnek. Mind e prózai fajok azonban még messze földön, képzelt

viszonyok közt járnak és az élet prózája felé alig közelednek. A magyar

szellem a XVII. században a szépprózai formában eredetit még nem termelt.

Magyar színé- Mindazáltal a szépprózai elbeszélés következetes fejldést tntet föl,

a mit világi drámánkról, magyar színészet hiányában, épen nem mond-

hatunk. E keserves században, a török harcok, vallási háborúk, kuruc-

labanc küzdelmek, protestáns-üldözések, német önkénykedések közben a

magyar városok polgári eleme nem ersödhetett, sem vagyon, sem kultúra

nem gyarapodhatott eléggé, s fajunk csekélyebb színészi hajlama mellett

a színészet mint állandó intézmény nem verhetett nálunk gyökeret. Némely

nagyjaink, mint Bethlen Gábor, Esterházy Miklós nádor (1634) tartattak

udvarukban színi eladásokat — részint mkedvelkkel, részint hivatásos

színészekkel, — de nincs följegyezve, hogy az eladások magyarul folytak

volna. Járták itt-ott az országban vándorszínész csapatok is, tehát a

melyek a népet kivánták mulattatni, de ezek idegen ajkúak voltak. Egy
följegyzés szerint 1602-ben, Kanizsa várának török kézre jutása után,

komédiákat adtak el nyilvánosan, »melyekben Kanizsa ostroma, a török

félelme, futása, leend megveretése ábrázoltatott «. Errl sem tudjuk, voltakép

kik adták el? Összefügg színészeti hagyomány, az iskolai drámán kívül.

e században sem fejldött.

Feivinczi György Egészen a század végére, 1696-ra esik az els, okiratilag bebizo-

. nyitható kísérlet magyar színtársulat szervezésére és rendszeres eladások

tartására. Fenmaradt ugyanis I. Lipót engedélylevele, melyet Felvinczi György

kolozsvári polgárnak adott, a ki elrehaladt korára mindenféle csapások

következtében tönkrejutott s adósságaiból színi eladások rendezésével remélve

szabadulást, utolsó filléreivel áldott állapotban lev nejével együtt szemé-

lyesen ment Bécsbe szabadalomért könyörögni. Az oklevél szabadságot ád

a folyamodónak arra, hogy költeményeket és énekeket akár latin, akár

magyar nyelven készíthessen, összegyjthessen, fölszerelhessen és eladhasson

s párbeszédes, felvonásokra és jelenetekre osztott komiko-tragédiákat és komé-

diákat Magyar- és Erdélyországnak és a hozzácsatolt Részeknek városaiban,

mezvárosaiban, váraiban és falvaiban mind gylések, mind vásárok és

bárminem más heti piacok, sokadalmak és összejövetelek alkalmával, a

mennyiben e darabok tisztességesek és nem trágár beszédekkel és mutat-

ványokkal telvék, társaival együtt játszhasson, oly föltétellel, hogy a helyi

hatóság az illet költeményeket és énekeket fölülvizsgálhassa és szükség

esetében kijavíthassa : egyszersmind fölmenti a folyamodót mindaddig, míg

állandó vagyonra szert nem tett, minden rendes és rendkívüli köztehertl,

csak azt kötve ki, hogy az eladások tiszta jövedelmébl egy megegyezés

szerinti, de tíz százaléknál nem kisebb jövedelmet fizessen az illet földes-

úrnak vagy hatóságnak. (Az eredeti szabadalomlevél hasonmását 1. mellék-

leteink közt.) — Az eset annyiból is érdekes, mert arra mutat, hogy

színi eladásokkal lehetett jövedelmet szerezni, legalább az idegen társu-
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A XVII. SZÁZADI SZÉPPRÓZA ÉS SZÍNÉSZET

Másik Comico- Maradt fenn egy másik Comico-Tragoedia, azaz rész szerént víg,
Tragocdia OJ

rész szerént szomorú história is, régibb a Felvincziénél ; els ismert kiadását

is, mely 1683-ban jelent meg Brever Sámuelnál, irodalomtörténetíróink csak

újabb lenyomatnak tartják s a darab keltét bels' okok alapján a XVI.

századra teszik. Úgynevezett moralitás ez, dramatizált oktató allegória,

melyben a megszemélyesített fogalmak lépnek föl. Az efféle, erkölcsi tételt

költött példában ábrázoló színjátékok, nyugoton már a XIII. század óta

divatosak voltak; nálunk ez a legrégibb ismert kísérlet. A négy szakaszra

(felvonásra) oszló és jelenetenként más-más dallam szerint, többnyire igen

ügyesen verselt darab meséje az, hogy a Jócselekedet idehagyja a földet,

minthogy az emberek többsége a Vétek mellé pártolt tle ; a Vétek egyedül

maradván itt az úr, szétküldi szolgáit: a Gyönyörséget, Részegséget,

Kevélységet és a többieket az emberiség megnyomorítására ; meg is rontják

egyenkint a'dobzódó Gazdagot, ki a szegény Lázárt nem szánja meg, a

lator Katonát (Rablót) és a kegyetlen Tiszttartót, a kiket a Halál nyomban

levág és a pokolba taszít. A három példa egy-egy felvonást tölt be, mind-

egyik magában különáll, s azt az eszmét érzékelteti, hogy a bnt nyomon

követi a büntetés. A laza szerkezet, sovány cselekvény és elvont termé-

szet darabban elég konkrét módon van festve a Gazdag pokolbeli szen-

vedése és siralma, s majdnem genreképnek is beválik a lator Katona

jelenete. Ezek tetszhettek annyira a darabban, hogy a XVIII. században

is még vagy ötször újra kellett nyomatni. Talán átdolgozás idegen eredeti

után, melyet azonban nem ismerünk. A ránk maradt szöveg keletkezését

alig tehetjük a XVII. századnál régibbre, st nincs kizárva a lehetsége

annak sem — se föltevést fontos egyezések támogatják — hogy ezt a

Comico-Tragoediát is Felvinczi György írta vagy legalább verselte; az

Plútója mindenesetre ennek az ismeretével és részben mintájára készült.

Felvinczi tehát nem indult egészen üres kézzel színieladásainak.

Msorának két darabját mi is ismerjük, két Comico-Tragoediát, amaz

eltte oly kedves mfaj termékeit, melyet folyamodványában nyomatékosan

megnevezett s az engedélylevélbe is belefoglaltatott.

Azonban mégis megbukott. Az els magyar színigazgató és szerz

nem lehetett szerencsésebb mint száz évvel késbb is annyi utódja.
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A ki ily körülmények közt még remélni tudott, azt is végkép kiábrán-

dította az 1663—64-iki török háború meg a rá következ vasvári béke.

A mit Zrinyi Halul béggel mondat a szigeti hsnek

:

Ki nem esmérheti német barátságát.

Leginkább magyarokhoz gonosz akaratját ?

- százados tapasztaláson alapúit ugyan, de sohasem volt igazabb tartalmú,

mint ekkor.

l vasvári béke Alig terjed híre a történteknek, egyszerre valami sötét elérzet fogja

el a kebleket : az országos romlás, a végpusztulás elérzete : családi levelek-

és költeményekben, magánbeszélgetések- és értekezleteken mindenütt ennek

réme kisért, ennek hangja hallható. A magyar érdekek rovására kötött béke

lekötelezvén a törököt, szabad kezet engedett a bécsi udvarnak szándékai

megvalósítására. A törvényes állapotok legfbb rei : a nádor, az országbíró,

az esztergomi prímás s az ország más furai megdöbbenve tanácskoznak

a teendk felett. Növeli a rettegést, a zavart, hogy a kinek szava legnyo-

matékosabb lett volna, a magyarság ünnepelt vezére, Zrinyi Miklós hirtelen

elhunyt. A bizalmatlanság király és nemzet közt ekkor már oly tátongó

szakadékká vált, hogy a legképtelenebb hírek is hitelre találnak, a törvényes

lépések sikerében pedig senki sem hisz többé. A titkos tervezgetés fölfe-

dezése s a készületlen mozgalom kitörése aztán megadja a kormánynak a

kívánt ürügyet az utolsó akadály, az alkotmány végleges eltörlésére.

üid
esüleÜenek ^''^ nu"ott *e Zrinyi Péter, Nádasdy és Frangepán feje a vérpadon.

iikotmánv fel- megkezddött a munka, mely e korszakot oly gyászossá teszi történel-

münkben. A még nagyobb számmal beküldött idegen katonaság ádáz dühvel

fogdossa össze mindazokat, kikre az elégületlenségnek legkisebb gyanúja

hárul. A vallási sérelmek miatt természetesen legtöbbet találnak a protes-

tánsok soraiban. Százával hurcolják lelkészeiket és tanítóikat a pozsonyi

vértörvényszék elé s innét aztán a vérpadra vagy a még kínosabb sánc-

munkára, gályarabságra. Eltávolításuk — úgy hitték — megkönnyíti a

visszatérítés munkáját is a vezetk nélkül maradt nép között. Hogy azonban

vallásüldözésnek ne tnjék föl e munka, szorgosan gyjtötték ellenök a

politikai vétkesség adatait. De nagy számmal voltak az üldözöttek közt a

furak és közrendek sorából is, kivált ha gazdagok voltak, mert az elitéltek

vagyonát a kormány elkoboztatta. A vagyonkobzás oly arányokat öltött,

hogy a kamara rendkívüli bevételei rovatában mint elsrend jövedelmi

forrást említik. 1671— 72-ben egymást érik az új adófizetési rendeletek,

melyek új terheket róttak a már úgyis elsanyargatott országra. A mije

még megmaradt a lakosságnak, abban a dölyfös idegen katonaság dúskált.

A tisztek a nemességet, a legénység a jobbágyokat zsarolta, s a mit szép

szerével nem kapott, azt ervel is elvitte, akár katholikus, akár protestáns

ház volt ; magának az esztergomi érseknek gabnavermeit is feltörik, marháit

pedig elhajtják. Petröczy, Szepessy, Szuhay s a felvidék más menekült urai
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Ampringen Gáspár vezetése alatt, mködésének azonban már azért sem

lehetett sikere, mert a katonai, pénzügyi és vallási ügyekben nem intéz-

kedhetett, pedig itt volt legféktelenebb az önkénykedés.

jéiybin°-

só
kuru-

'^74—75 körül mély csend borult az országra, a temetk csendje,

.ok és labancok- me]yen csa \í az elitéltek fájdalmas nyögései hangzottak keresztül. Mivel a

nemzet évekig trte a rémes kegyetlenségeket, a hatalom emberei azt

hitték, hogy ellentálló ereje végkép meg van törve. De csalódtak. Az üldözött

protestáns urak és nép a felvidékrl tömegesen menekültek török területre

és Erdélybe. Egy század óta ez volt a magyarság megtartója s a vallási

és politikai szabadság re, melyért mindig kész volt kardot rántani. Ezek

a kapcsok fzték szorosra a felvidék és Erdély viszonyát. Az elbbi évtized

hábori azonban annyi romlást hoztak Erdélyre, hogy a menekültek jó

f ideig hiába kérték Apafi fejedelmet és a rendeket ügyök felkarolására. De

midn a hatalmas Teleki Mihály vette kezébe az ügyet, a porta sem ellenezte

a támadást, a francia király pedig pénzt és katonát igért segítségül : tovább

nem lehetett a mozgalom kitörését akadályozni. Jelentsebbé mégis csak

akkor váít e mozgalom, midn 1678-ban a felvidékrl még gyermekkorában

Erdélybe menekült s azóta ifjúvá serdlt gróf Thököly Imre ragadta magához

a fvezérséget. Csakhamar lángra lobban az egész felvidék; meghódolnak

a kincses bányavárosok s a fölkel csapatok az örökös tartományokig

kalandoznak. Az erre kapott kurucok, a hogy ekkor a fölkelket nevezték,

bosszútól hevülve, ádáz haraggal öldösték a labancoknak gúnyolt király-

pártiakat, dúlták vagyonukat, gyzelmeikben majdnem ép oly könyörtelenek

lévén mint ellenségeik. Tholnai Mihály, protestáns prédikátor, maga is

megsokalja e pusztító munkát s a Vitézek tükörében óva inti hazája fiait

:

»Magyar ne veszesd a magyart! Vigyázz jövendbéli megmaradásodon,

hitesd el magaddal, hogy kevesen vadnak emberek közt jóakaróid. Akár

Lutherista, akár Pápista, akár Calvinista légy, csak hogy magyar vagy,

ezért egyenl sorsod, egyenl jobbágyi állapotod leszen, legyen tudva

nálad s emlékezzél erre«.

Thököly imre A kormány amnesztiával és némi engedmények ígéretével próbálta

Thököly híveit elvonni a fölkeléstl; 168 l-re kihirdette a rég nem tartott

országgylést, melyen visszaállította a nádorságot, s e méltóságra az

udvari párton kedvelt Esterházy Pált emelték a rendek. Thököly csak

idnyerésre használta az alkudozást s ép ez alatt volt legmunkásabb a

további harcok elkészítésében. Nem elégedett már meg a sérelmek orvos-

lásával, nagyravágyása is kielégítést követelt. I. Rákóczi Ferenc ifjú özve-

gyének, a szép Zrínyi Ilonának kezét megnyervén, családja hagyományos

ügyességével nemcsak roppant vagyont, hanem fényes összeköttetéseket is

szerzett ; majd athnamét eszközöl ki a szultántól s már most mint Fels-

Magyarország fejedelme, még eredményesebben folytatja a háborút. De a

kuruckirály, a hogy t a törökök nevezték, ki eddigi sikereit kitn
tehetségeinek, fkép eszes számításainak köszönhette, utóbb épen számi-
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várát, s aztán a leiadási szerzdés szerint gyermekeivel, a Rákóczi-árvákkal

együtt Bécsbe kénytelen menni. Thökölynek még egyszer felcsillant szeren-

cséje, midn Oláhország fell betör Erdélybe s a zernyesti gyzelem után

fejedelemmé választatja magát. Rövid uralma után pár ezer menekült hívével

az al-Dunán hadakozik még néhány évig, aztán — egyik elkel foglyával

kicserélvén nejét, — a karlócai béke megkötésekor Konstancinápolyba, majd

Kis-Ázsiába költözik. Itt halt meg 1703-ban Zrínyi Unna s 1705-ben Thököly.

távol a hazai földtl, számzetésben, de nem reménytelenül.

srehcíazfor-
Ekkor már ismét lángban állt a haza s a mozgalom feje épen Zrínyi

;zag állapota
]]ona f\a \\ Káköczi Ferenc. Az udvar Csehországban, jezsuitákkal nevel-

tette, azt hivén, hogy kiül belle minden nemzeti érzést. De a Rákócziak

és Zrínyiek vére, ki mar tíz éves korában lelkesít beszédet tartott a mun-

kácsi rséghez, nem tagadhatta meg magát. Széleskör míveltséget szerzett.

Bécsben s külföldi útjain mindenütt fejedelmi körökkel érintkezett, de jóllehet

nül is egy német fejedelmi ház sarját vette el, s folyton német ruhában

járt, szíveseiké megmaradt magyarnak. Mikor nagykorúvá lett, hazatért

s átvette roppant terjedelm birtokait Mennyi szomorú emlék újult meg

lelkében! Eltávozta óta hosszú tíz év múlt el, s azóta az ország és nép

helyzete nem hogy javult volna, hanem még sokkal rosszabbra változott.

A bécsi kormány úgy bánt Magyarországgal mint hódított tartománynyal.

melyet a fegyver jogán szerzett. A töröktl visszafoglalt területeket csak

ritka kivételkép s nagy váltságdíj mellett adta vissza régi birtokosaiknak,

hanem a kincstár számára foglalta le vagy idegeneknek adományozta.

A katonaság lerombolta a régi várakat, könyörtelenül behajtotta a törvény

ellenére kivetett adókat, s ezerféle módon zsarolta nemcsak a mindenébl

kifosztott jobbágyságot, hanem a nemesi rendet is. Mindezeken felül gátolta

a szabad vallásgyakorlatot, a protestánsuk iskoláit bezáratta, templomaikat

elfoglalta, papjaikat, tanítóikat elzte. A további teendk megvitatása végett

Bécsbe idézel i fpapok és furak hiába sóhajtoztak, hiába protestáltak; a

kormány mindössze annyit engedett, hogy némely bajok elintézésére három

fhadi-biztost nevezett ki : a felvidékre gróf Bercsényi Miklóst, a Dunántúlra

Nádasdy Tamást, a Dunamellékre Zichy Istvánt. Ez utóbbiak hamar ott

hagyták hivatalukat; Bercsényi két évig küzködött a nemet tábornokok

ggjével, aztán is lemondott. Az erdélyi fejedelemség már Apafi halála

(1690.) óta megsznt, helvét a magyar gubernium foglalta el, de tényleg a

nemet tábornokok parancsoltak. Ily körülmények között Bécsben már arról

tanácskoztak, hogy a minden jogaiból kiforgatott országnak Kollonics

bíboros tervei szerint igészen líj kormányzati- rendszert adjanak, más

szóval: önállóságát megszüntetve bekeblezzék a birodal

Rákóczi mindezt jól látta, de sokáig néma szemlélje volt a bajoknak.

Tudta, hogj minden lépésére vigyáznak, s m; n, Tokaji és Szaloutai

készületlen fölkelésekor; csak Béi -.el kerülhette el a

gyanúját. Midn ismét visszatért, látszólag semmivel sem tördve, csupán
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svéd és orosz segítségben is, de azért folytatta a küzdelmet nagy kitartással,

és változó szerencsével 1708— 1709-ig, a mikor minden ellene fordult.

Zrínyi Unna törökországi arcképe. (1G95 körüli

Kiüt az országpusztító pestis, mely megfogyasztja népét; balul üt ki a

trencséni ütközet, mely után sokan engednek az ellenség esábító ígéreteinek
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Míg e végett az orosz czárnál Lengyelországban járt. Károlyi Sándor

megkötötte a szatmári békét. Rákóczi magára nem fogadta el ennek pont-

jait, híveit azonban feloldozá a hségeskü alól. Mégis sokan voltak, mint

Bercsényi, Esterházy, Forgách, Csáky, Vay stb., a kik iránta való határ-

talan szeretetbl inkább megosztották vele a számzetést, mint itthon a

régi idk nyomorának megújulását lássák. A kik itthon maradtak, azok is

soká s nehezen bírtak beletördni az új viszonyokba, melyek nem lettek

ugyan rosszabbak a régieknél, de minden téren gyökeresen megváltoztak,

ím ezek fvonásai annak a félszázados küzdelemnek, annak az irtó

háborúnak, melyhez annyi gyászos és annyi dics emlék fzdik. Xem
lett olyan eredménye, mint a vezetk tiszta lelkesedése kívánt s a nagy

áldozat megérdemelt volna ; de azért nem folyt le haszon nélkül. A
dinasztiának be kellett látnia a kerek száz éves harcok tanulságául, hogy

e nemzet készebb az utolsó emberig elvérzeni, mintsem szabadságáról

lemondani ; ezentúl tehát más eszközükkel kell kormányoznia.

a kurucviiág De másért is nevezetes e korszak ; a küzdelmek belolvása politikai és
jelleme

míveldéstörténelmünkben, hatása irodalmunkban egyaránt nat;yérdek. Ez

a kor egészen külön világ, az ú. n. kurucviiág, a nemzeti élet sajátos

vonásaival, s fkép Rákóczi szabadságharca idején, valósággal utolsó fel-

lobbanása a középkori daliás idknek, erényeivel és hibáival, utolsó nyil-

vánulása a régi magyar harc- és életmódnak, melyet érintett ugyan már az

újabb míveltség, de eredetiségében meg nem hamisított. Itt záródik be a

magyar középkor, melynek eseményeit, embereit a század végéig rajongó

tisztelettel említik, emléke pedig mind máig él hagyományban és költészetben.

Nem ük nélkül. Többször találkozunk ugyan a fölkelk közt is a

kíméletlen erszak, az ádáz kegyetlenség, az önz kapzsiság, a htlen

árulás jelenségeivel, mint az elkeseredett gylölet, az olthatatlan bosszú, a

számító haszonlesés és kishit kétségbeesés következményeivel ; de ezeket

felülmúlják, elfeledtetik a mély vallásos érzületnek, az önfeláldozó hazasze-

retetnek, az egyéni és nemzeti vitézségnek-

, nemes lovagiasságnak, igaz

hségnek és szívjóságnak f- és közrendekné] oly számos, oly kimagasló

példái, hogy azokra méltán tekint a késbbi kor tisztel bámulattal.

a rszerepiök i

; e]ül állnak maguk a vezetk. Thököly, ha egyrészt mint számító,

hideg diplomata, másrészt mint szenvedélye- s haragjában kérlelhetetlen és

általában nagyravágyó ember kevéssé nyerheti is meg rokonszenvünket

:

személyes vitézsége, egész viharos sorsa, a gyermekkori bujdosástól a

számzetés keservéig .-ítélt szenvedései, csalódásai a legnagyobb mértékben

követelik részvétünket. Annyival inkább, mert dicssége tetpontján sorsa

összefüzdik a legnagyobb magyar hölgyek egyikének: Zrínyi Ilonának

életév el. Mik u pártfogója, a török nem segítheti, hívei nagyobbrészt elhagyjak :

férfiúi elszántsággal évekig a hatalom birtokosaival, s aztán

mikor úg\ mindenki elhagyja, fölkeresi férjét a számzetésben s meg-

tja vele ennek keserveit. Valóban megható példája a hitvesi hségnek!
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tekintetében különösen kiváltak mar Thököly idejében : Absolon Dániel,

Szirmay András, Rákóczi alatt : Ráday Pál, Pápay János, Brenner

Domokos szepesi prépost, Vetésy László és mások.

De nemcsak élénkség, hanem elkelség is jellemezte Rákóczi udvarát.

Fény és gazdagság több fúr családi várában is volt található, így Forgách

Simon galgóci, Csáky Mihály szepesi várában s az Esterházy, Barkóczy,

Andrássy-cs,a\á.dkné\, s különösen nagy mízléssel párosulva Bercsényi

ungvári várában; de valamennyit felülmúlta Rákóczi udvarának kápráztató

fénye, igazán fejedelmi pompája. Egyik-másik vára, mint a munkácsi, sáros-

pataki, szerencsi, valóságos múzeuma volt a festmények, hímzett sznyegek,

gyönyör fegyverek és ötvösmvek remekeinek. Ünnepélyes alkalmakkor

maga s fúri környezete vagyont ér pompás öltözetekben ielentek meg.

A sárospataki Rákóczi-vár.

Rákóczi sokat tartott arra, hogy udvari ezredei s egyéb hadai külsleg

szintén rendesek, st díszesek legyenek, ezért fegyverzetükre, ruházatukra

mindig sokat költött, s a vitézi nyalkaság fbüszkesége lett a kurucoknak.

Ez a pompaszeretet s a hadi élet szükségei a hosszú hadjárat viharai

közben is állandó foglalkozást nyújtottak a különböz iparágaknak és a

kereskedelemnek. Rákóczi általában nagy gondot fordít nemcsak az állami

és fejedelmi jószágok jókarban tartására, hanem a közgazdaság valamennyi

ágának rendezésére. Tatár s arab fajlovakat, finomabb brüket, posztót

s szövetfélét keletrl hozat, de viszont jövedelmez kivitele van borban

Lengyel-, szarvasmarhában Német-, rézben és sóban Törökországba. A

posztó-, színes br,- és skófiumgyártásra utóbb itthon állíttat mhelyeket

;

a miparágok közül különösen virágzott a mhímzés meg az ötvösség.

Még nagyobb arányú volt a fegyvergyártás; a puskák, kardok, szuronyok,

ágyúk s a puskapor készítésével sok helyen foglalkoztak, kivált a bánya-

városokban. Magas virágzásra emelte Rákóczi a bányamívelést is. mely

temérdek embernek nyújtott keresetforrást, az országos kincstárnak pedig
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De a vezetk tudományszeretete sem- maradt hatástalan, fkép az

egykorú események megörökítése, a történetírás terén. Az újabb történelmi

vizsgálat egész sorát hozta már napfényre a munkáknak, melyek e moz-

galmas korban, a gyorsan váltakozó események közvetlen hatása alatt

vagy azok lezajlása után keletkeztek, fkép az erdélyi részeken. Ilyenek

els sorban Rákóczi, Bercsényi, Bottyán, Forgách Simon és mások levelei,

Károlyi Sándor, Beniczky Gáspár, Szathmári Király Ádám, Ráday
Pál, Bay Mihály, Pápay Gáspár s mások naplói. Rákóczi, Mikes

Kelemen s e körön kívül Bethlen Miklós, Cserei Mihály, Apor Péter

emlékiratai s egyéb följegyzései, melyek nemcsak a kor történetére nevezetes

források, hanem mint irodalmi munkák fényes bizonyságai íróik s általában

a kor tudományos és irodalmi míveltségének.— A mozgalmas idk nyújtanak

alkalmat az els politikai röpiratoknak s az els magyarországi hírlapnak :

a Mercur'ius Veridicns ex Hungáriának kiadására, mely 1
1705-tl kezdve*

elbb hetenkint, utóbb havonkint jelent meg.
Ünt

Tene
Ck; De nemcsak szellemben, nyelvben s küls megjelenésben volt magyar

a fejedelem és a furak udvara, hanem az életmódban és szokásokban is.

Legfeltnbb volt ez a gyakori ünnepélyek és mulatságok rendezése alkal-

mával, mely utóbbiakat gazdagság, bség és kedélyesség jellemeztek. Sokáig

emlékezetesek maradtak nemcsak a szécsényi
1 1705.), nagy-szombati (1706.)

és marosvásárhelyi (1707.) országos ünnepségek, s a fejedelemnek kassai

és munkácsi báljai, hanem Bercsényi ungvári s bajmóci vigalmai es

Esterházy Antalnak a dunántúli városokban: Sümegen (1708.). és Szombat-

helyen ( 1 709.) rendezett farsangi mulatságai is. Kassán a jezsuiták a kon-

viktusi ifjakkal színi eladást is rendeznek a fejedelem tiszteletére: A régi

jó Mátyás királyról. — Nem hiányoztak ilyenkor a vígság-szerz zenészek

sem. Rákóczinak a hagyomány cigány-zenekart is tulajdonít, bár ekkor

általában kedveltebbek voltak a fúvó hangszerek. A fejedelemnek és Ber-

csényinek udvari zenekara leginkább ilyeneken játszott. Saját zenekara volt

Esterházynak is, másoknak, mint az öreg Bottyánnak, legalább egy-két

síposa. Ez a síp, a híres tárogató, volt a legkedveltebb hangszer, a kuruc-

világnak sajátos instrumentuma: olyan mint a klarinét, de rokon a trom-

bitával : fa a fuvolája, a tölcsére öblös, a fúvója hosszú és vékony mint a

tollszár. ördöngös hangszer! A ki nem érti a fuvásmódját, egy sikoltó

hangnál egyebet nem tud belle kihozni, a ki pedig tudja nyitját, annak

annyiféle hangot ad, a hányat kivan tle: sír, buzdít, harsog, kesereg,

feljajdul, a levegt hasítja s megint panaszra fordul, egész a szellsuttoga-

Sig'. ...« (Jókai.) Ennek édes-bús hangjai mellett énekelték a harci dalokat

s a többi tábori éneket lelkesítül, vigasztalóul. Mint forradalmi emléket

utóbb eltiltották, megégették, hogy varázshangjai valahogy tol ne ébreszszék

megint a letnt idket, szabadságvágyával, véres harcaival.
A kurucvilag r> , ,, ...
<is költészet Keg elhangzott a harci zaj, nem szolt többe a tárogató, a kurucok —
irodalmi for- • , , .. . , .. , . ,

résai mind a kibujdosottak mind az itthon maradtak egyre fogytak, mind
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egyéb adatok tanúsága szerint — vannak lelkészek, tanítók, mint Ujyaky

Tamás, Székudvari János, Vinczy György, íródeákok és jegyzk, mint

Kszeghy Pál, Kabothy István, egy-egy nyílt szem kis-nemes mint

Petkó Zsigmond, Dalnoki Veres Gerzson ; de legtöbbször harcokban edzett,

bujdosó altisztek s értelmesebb közvitézek mint Szeóke Ambrus, Janóozi

Pekryné Petróczy Kata Szidónia arcképe.

András, Miszlai András, Szencsey György, ki egyszersmind szorgalmas

gyjtje is a kurucvilági költeményeknek. Ezek, valamint a jóval nagyobb

számú ismeretlen szerzk valamennyien a nép emberei, kik annak érzés-

és gondolatvilágát jól ismerik s találóan ki is fejezik. A kuruc költészet

tehát népköltészet minden ízében, csakhogy tartalmasabb mint a mai, foly-

tatása a régi nemzeti költészetnek.
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keserséggel rajzolja a végromlásra jutott haza sorsát, a szabadság meg-

nyirbálását, a »festett szók« álnok csábításait; elégikus borongása ódái

hevületbe csap, midn a hazájuk romlását elsegít htlen árulók ellen

fordul; de bízik istenben, hogy ezeket elvesztve, megsegíti a »megromlott

hazát*. Versmértéke ugyanaz, mint a késbb híressé vált Rákóczi-nótáé, ezek

a rövid és sr rímekkel cseng sorok nagyon alkalmasak voltak az ének-

lésre. — Majd megszólal a felekezeti gylölség a Papvilág Magyarországon

(1670.) címben. Alapeszméje a versfkbe van foglalva: » Papvilág magyart

rág, Mert nála uraság-. Megrójja kapzsiságukat, hazafiatlanságukat, hogy

a hadi költségekre nem áldoznak, a királyt pedig gonosz tanácsaikkal

hitszegésre bírják, a protestáns papokat börtönre vettetik stb.; végül a

magyarok istenéhez fordul, hogy ne engedje ónémetnek, papoknak hogy

legyünk jobbágya

Megkezddik a protestánsok üldözése. Megdöbbent részletekkel festi

ezt a Czeglédi István haláláról (1671.! írt költemény. Czeglédi kassai

lelkész volt, kitn szónok és egyházi író s mindenekfölött jámbor élet

ember; mégis azon ürügy alatt, hogy a protestánsok ügyében járt Apafinál,

elfogják, majd betegen a pozsonyi vértörvényszék elé idézik, de útközben

meghal. — Ez csak kezdete még az üldözésnek, mely késbb valóságos

embervadászattá fajul. Voltak, a kik áttéréssel váltották meg életöket, de

sokan készebbek voltak a börtön keserveit, Triesztben és Nápolyban a

gályarabságot elszenvedni, mintsem hitöket megtagadni. Az Üldözött protes-

tánsok (1672.), a Rab prédikátorok (1674.). a Gályarabságra hurcolt

prédikátorok énekei (1675.) mind e szenvedésekbl fakadnak; de a börtön

minden sanyarsága sem képes ket hitökben megtántorítani. A szentírás

példáival s a túlvilági élet örömeivel vigasztalják magukat, mert szabadu-

lásra nem számítanak: a minthogy kevesen is érték meg. hogy 1676-ban

a külföldi protestáns fejedelmek közbenjárására haza kerülhettek. Ez a

halált nem retteg nyugalom, és rendíthetlen hitbuzgóság, s az istenbe

vetett ers bizalom és kegyes áhítat, mely e költeményekben nyilatkozik,

mélyen megindítóJag jellemzik az üldözés martirjait. Költi érték szem-

pontjából különösen kiemelkedik e körbl az Árván maradt magyar Sión

kezdet (1674.) ének, mely tartalma s hangjával egészen a régi \

énekekre, a zsoltárok égbe emel fenségére emlékeztet: csak vonat!

mutatják, 1 e zordon idszak terméke.

Az elkeseredés nemsokára nyiltan kitör, már hangzik a kurucok tábori

dala: Te vagy a legény Tyukody pajtás! melynek tzzel teli sorai, harcias

dallama egyszerié születnek s mélfo nény kitnen

találó kifejezése a közhangulatnak, az elkeseredett német-gylöletnek:

Rákóczi fölkelése idején újra föltámad, különféle változatl hangzik

az egész szabadságharcon s utóbb mint betyárdal vegyül el a népkölté-

. Panaszszal kezddik: a tabun tanyán borozgató kurucok egyike

kifakad, hogy
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legbuzgóbb támasza. Valami kárvallott labanc írta kevés költészettel, néhány

gúnyos sora azonban máig fenmaradt a sokra vágyó nemzeti ertlenség

jellemzésére

:

Jaj már minékünk rebelliseknek.

Nagy pipájú, kevés dohányú

Magyar nemzetnek !

1 hök
?
)J,

e

föIke" Nagyobb siker volt Thököly fölkelése, kinek koráról és viselt dolgairól

már hosszabb munkák szólnak. Az Actio curiosa cím, prózában és drámai

formában van írva. Cselekvénye nincs, egy dunántúli fnemes udvarában

csak jönnek-mennek s beszélgetnek a személyek ; de ez a beszélgetés — a

német-gylölet, a protestánsok és kurucok iránt való meleg részvét kife-

jezésében — érdekes világot vet a közhangulatra a fölkelés kezdetén.

A darab fszemélye vagyis szóvivje egy Gaude nev kurta nemes, a

régi udvarházak tipikus vígságszerz vendége, kinek a mulattatás örve

alatt sokat elnéztek, sokat megengedtek. S ezt fel is használja ; személy-

válogatás nélkül szórja találó élceit, csíps gúnyjait, a melyek azonban

sokszor trágárságba csapnak. Kor- s jellemfest erre nézve nem áll egy

sorban Balassi Menyhárt árultatásáv&\, melynek hatása alatt készülhetett

:

de közmondásokkal s magyaros szólásokkal bvelked nyelvében, élénk

párbeszédeiben jellemzen tükrözdik le a XVII. század társalgó hangja.

Tartalmilag értékesebb a Thököly hadi tanácsa, mely 1680 körül vala-

melyik békeajánlat felett folyt vitát mutatja be 103 négysoros versszakban.

Gyenerális Thököly Imre« az els felszólaló, ki ismertetvén az ajánlatot,

hozzá teszi, hogy t a német » Lépes beszédivel horogra nem keríti «.

Egyszerre felzúg az egész tábor

:

Fegyverrel, fegyverrel köll bosszút állani.

Magyarnak fegyverrel köll veszni vagy nyerni
;

Hittel csalattunk : nem köll azért hinni !

Fegyver fog közöttünk igazságot tenni !

Thököly óhajára mégis egyenkint szólnak a kérdéshez : Szepessy

Pál, Kende Gábor, Keczer Menyhért s a kurucok más femberei — hasonló

értelemben. Szavaikban a fölkelk érzülete : határtalan német-gylölet és

harcvágy, nagyon tüzesen nyilatkozik. A Thököly és Zrínyi Ilona házassá-

gáról szóló: Az ki régen fegyvert fogott kezdet költemény (1. a 31. fej.

»

épen a fejedelem dicssége tetpontján, akkép fejezi ki a közhangulatot, hogy

»az rongyolt haza« eléje borúi s elmondja, hogy »csak benne vagyon

reménysége^, ki már azzal is megmutatta hazája szeretetét, hogy érette

eleget szenvedett" ; majd urától asszonyához, Zrínyi Ilonához tér s eléje

borúiván, segítségét kéri, hogy > legyen a haza elhunyt napjának világa «.

De Bécsnél csakhamar megfordul a kocka, s a Labanc gúnyvers kárör-

vendve neveti a kuruc vezér ^pünkösdi királyság«-át. Szemére veti. hogy
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E körbe tartoznak Koháry István rabénekei is (1. a 29. fej. 345 lap;.

Mint iüleki kapitány s híres törökver, kerül Thököly fogságába, s elbb

Regécen, majd Munkácson és Ungvártt szenved labancpárti törhetlen hsé-

geért, melynek utóbb fényes elmenetelét köszönhette.

De nem kevésbbé megható az a hség, melylyel Thököly szétvert,

nyék énekei e izüllött, bujdosó 'vitézei hajdani urok s a nemzeti szabadság ügye iránt

viseltetnek. Némelyek vele mennek, hogy rövid dicsségének osztályosai

legyenek, mások az erdk rengetegeiben, az alföld pusztaságain hányódnak

mint szegénylegények, várva a jobb idk felvirradtát. A század végéig

támadt zendüléseknek k a mozgatói, Tokaji, Szalontai Thököly hségére

esketik hadaikat, s még Rákóczi seregeiben is sok vén kuruc szolgál, a ki

Thököly alatt kezdte meg a hadakozást.

A bujdosás korszakából maradt énekek a legszebb alkotások közé

tartoznak. Ilyen mindjárt a Most jöttem Erdélybl kezdet. Nincs hová

fejét lehajtania, nincs sehol maradása ; idegenbe menekült urát meggyászolja,

de mikor- haza izén, hogy kövessék hívei, a szeretet és ragaszkodás igaz

örömével megy utána nagy Törökországba. — A kik itthon maradtak,

azoknak élete a lakatlan tájakon az üldöztetés közepett is biztos volt, de

annál nagyobb gondot adott a megélhetés; törökre-németre lesve, betyár-

életre adják magukat. Ezt a nyomorúságot festi a Mit búsulsz kenyeres

kezdet költemény, mely Kapitány Istvánrul, Buga Jakab éneke s inas

címek alatt többféle változatban maradt fenn. A deli külsejére hiú kuruc

katona keservesen panaszkodik, hogy lerongyolt s szennyes a ruhája, maga
s lova éhezik; de nyomorán felülkerekedik büszke humora:

Ej ! . . . élek a mint élhetek
;

Kivetem hasamat az szép verfénynek,

Csak úgy dohányozok, az midn éhezek,

Más szegénylegénynyel én is eltengdek.

A bujdosás keserveirl panaszkodik az Egy bujdosó szegénylegény

szerzje is, ki mint a végsorokban mondja: »Sok helyen megijede, sok

helyen mást megijesztem Elrongyollott mindene, rossz lován már nem mer

labancot zni, betyárságra vetemedett, de csak bízik, hogy »az id meg-

fordul, — katona-csillag földerl« s aztán lesz ismét » tisztességes híre-neve .

Janóczi András azok közé tartozhatott, kik Thököly ügyének leha-

nyatlása után a felszabadító seregekbe álltak, de mivel látták, hogy ott

inkább kedveznek az idegen jövevénynek", oda hagyják a sereget, s

kivándorolnak a hazából is. Janóczi is » tengereken tl«-ra megy, hogy ott

szeiezzen 'becsületes jó hírt-nevet«. Mint vallásos ember, bízik isten segit-

• jeben s érzékeny búcsút vesz rokonai-, s barátaitól, kiket talán soha

sem fog többé látni. De a legtöbb bujdosó -egy pénznek sem ura- : a

mije volt, elélte bujdosásán, kölcsönt nem kap, földjét, ha volt is, nem
vetheti zálogba, nincs tehát mivel idegen országba útra keljen, csak úgy
hányódik az ország egyik szegletétl a másikig; s ha megszáll valaho]
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Elbb azonban meg egy csalódáson kellett átesnie. Tokaji Ferenc.:

és Szalontai György, Thököly kuruc hadnagyai, ismervén a néphangulatot,

>97. júniusában jól szervezett támadással meglepik s az rség kardra

hányása után elfoglalják Sáros-Patak és Tokaj várait. Mieltt azonban

általánossá tehették volna a fölkelést, a császári rségek reájok csaptak.

Szalontai a kurucság jó részével a mármarosi hegyeken át elmenekül, a

fogságba került Tokajit egykori emberséges bánásmódja miatt Koháry

kértére életben hagyják, de annál keservesebb lett a két város lakóinak

sorsa. Személyválogatás nélkül, asszonyt, gyermeket egyaránt leöldösött

a bosszúállók kardja, házaikat pedig felprédálták s lángokkal emésztek.

Ezt a pusztulást foglalja versekbe a Tokaji veszedelem cím ének, a

fájdalom közvetlenségével rajzolva a gyilkos munka részleteit, s átkot szórva

a menekült kuruc hadnagyokra, kik cserben hagyták ket.

Az ertlenség érzete s a bizalmatlanság így még jobban elcsüggeszti

1a népet ; a készületlen mozgalom kitörése pedig csak újabb ürügyet ád a

megsemmisít politika erélyes folytatására. A Zokogó sírással sírhatsz

magyar nemzet kezdet ének 43 négyessorú versszakban heves kifaka-

dásokkal panaszolja el >a napnyugoti sas körme közzé került « ország

siralmas állapotát (1700-ban), különösen a dunántúli protestáns-üldözést, a

templomok erszakos elfoglalását, szóval a Thököly eltti idk felújulását.

Ehhez járult az erszakos katonafogdosás a spanyol örökösödési háborúra,

a mi újra megszaporítá a bujdosók számát.

ezi fellépte E bujdosókból kerültek ki Rákóczinak els seregei. Az nevének

varázsa táborba gyjté, reményre gerjeszté aztán az egész országot.

Elfogatása csak növelte a gylöletet Bécs ellen, s midn kiszabadult, alig

várták hazajövetelét ; az isten — mint egy a fölkelés elején készült krónikás

vers mondja :

irígyit megcsúfolta,

Az sok szegény kérésit meghallgatta ;

1 lazájában ismétlen visszahúzta.

A Fölséges nagy isten kezdet, 55 verspárból álló költeményt a

hagyomány egyenesen Rákóczinak tulajdonítja, de a más nevében szólás

ekkor igen divatos módja volt a költésnek. A szerz azonban mindenesetre

jól ismeri Rákóczi szellemét. Ers vallásos bizalommal fordul a magyarok
istenéhez, hogy ne engedjen bennünket elpusztulni ; majd felsorolván az

ország nyomorát
i

>Németnek, papoknak jobbágyai vagytok I, megátkozza

Bécset, a gonosz tanácsadókat, s egyetértésre, kitartó hségre inti az igaz

hazafiakat.-- Megkezddik a háború. A fölkelt magyarság élethalál-harcot vív

engesztelhetetlenül gylölt ellenségével. Sorsa javulását, az ország felvirág-

zását csak úgy remélheti, ha csekély ernket összetartva küzdünk. Ez az

érzés hatja át az egész tábort. Ezért oly nagy az öröm a legkisebb siker

fölött, mely közelebb juttatja a küzdket a célhoz, s még inkább ezért oly

iia;;\
. in., .'.

!..-.-- K h , a siralom, c-ak egy-egy üli-.
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Érdekes vonása a kuruc költészetnek egyéb költeményekben is az a

közhangulatból folyó bizalom a vezérek iránt, a hozzájuk s a nemzeti

ügyhöz való ragaszkodás, mely sokszor rajongó szeretetté fokozódik. Ilyen

a Vak-Bottyánrnl való ének (1705.), mely e híres tábornok dunántúli

diadalmas harcaira tekint vissza a ruszti táborban ; ilyen a Bezerédi nótája

(1707.). mely e vitéz dandárnoknak egyik vakmer portyázását foglalja

hangzatos versekbe

:

Sárvár alatt sr berek a Csere :

Leskeld labancokkal van tele ;

Sr berek, még sincs annyi levele,

Mint a mennyi lompos labanc bújt bele.

ercse

iós

1 M 'k
.Mindkét költemény tele van német-gylölettel, ég harcvágygyal és

szabadságszeretettel. Ez az alaphangja a Nagy Bercsényi Miklós ( 1 708.)

címnek is, melyet egyik vitéz a Vág-vize partján, a soóki táborban pihenve

írt nemzetünk oszlopa «-nak dicséretére, ki már sok diadalra vezette a

szabadságkeres szegény magyarokat «. Bercsényi már kuruc fvezérré

léte eltt kimagasló alakja volt a magyar fúri világnak, ki titkárjában

:

a derék Köszeghy PÁLban megtalálta epikusát is, mint korábban Wesse-

lényi Ch'öngyösiben. Nyíltan ennek példája buzdította t is a versírásra.

Egész trilógiát ír uráról: az els részben Bercsényinek "ifjúságában tett

vitézi magaviselésérül «, a másodikban Homonnai Drugeth Krisztinával kötött

boldog házaséletérül szól, a harmadikban Ungvár megszerzését és Csáky

Krisztinával való egybekelését beszéli el. A két els már a szerz életében

elveszett, mint errl maga panaszkodik ; a harmadikat Rómer Flóris fedezte

föl Varsóban s mostanig csak kézirati másolatban ismerjük. Kszeghynek

önálló alakító ereje még annyi sincs mint Gyöngyösinek : krónikás sor-

rendben, helyenkint némi elmélkedéssel és leírással vegyítve, beszéli el az

eseményeket. Az eladásnak, nyelvnek, verselésnek azt a báját is hiába

keressük nála, mely Gyöngyösi munkáit oly soká páratlanokká tette.

Köszeghy Harmadik könyvének mindamellett megvan korfest érdeke, a

mennyiben h képét adja a XVII. század végén a fúri világ házi éle-

tének, mulatságainak (vadászat, halászat, vendégeskedés, lakodalom) s

a szerznek van annyi versel ügyessége is, hogy e tulajdonokkal Bercsé-

nyinek kuruc vezérségérl is érdekes elbeszél költeményt alkothatott

volná; de ennek semmi nyoma.

Balogh Ádám nótája (1709.) magát a híres dandártábornokot szó-

laltatja meg (Török-bársony süvegem, Most élem gyöngyéletem stb.), arra

a nevezetes portyázására célozván, midn Bécs alatt magát József császárt

is megugratta s kíséretébl többeket elfogott. Ugyancsak az dicsségét

zengi a Kölesdi harcrul ( 1 708.) szóló töredék, melyben a német-rác hadak

teljes megsemmisítése van elbeszélve.

A rác hadak kegyetlen dúlásainak, embertelen öldökléseinek szintén

több emléke van a kuruc-költészetben. Ilyen a Kecskemét pusztulásáról
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várparancsnok 1710. jan. 12-én kelt levelében tudatván Bercsényivel a

történteket, ezt veti utána: »Miném verseket fundáltanak itten Ocskairul,

íme alázatosan includáltam Excellentiádnak, pro curiositate*. S így menekült

meg a remek költemény az elpusztulástól.

Érsek-Újvár a kurucoknak ferssége s a felvidéki hadmíveleteknek

középpontja volt. rsége a vitézl rend legjavához tartozott, mely az egész

országban elhíresült az Ocskai elfogásához hasonló merész >• portázásai -ért

Tempó rubato. Siralmasan.

aj ré - gi szép ma-gyar nép, Az ellen - ség téged mikép

p Élénkebben. ===,_

ilifiíiliiiig-^iiisSe^l^iiPi
Szag-gat s tép ! Mi-re ju-tott álla - pótod Romlandó cse - rép !

ele - ven kép, Voltál o-lyan szép, Ma-gyar nép

!

Mint egy é-kes

f a tempó

m^^Ém^w^^j^m^
De a sasnak körme között Fonnyadsz mint a lép, Szegény magyar nép '

rit. dim.

Pb:

(Élénkebben.)

—:
j»:r^=f~^=£EJ=^jj^ggZ|ggf:J3»—f*j-?— P-

Mikor lesz már Megromlottal

rií.

mint a cserép.

í
Jaj hát szegény magyar nemzet Jó - ra lép

A Rákóczi-nóta. (Káldy Gyula átiratában.)

s általában vitézi erényeiért. > Rekken hév nyárban, Zordon tél havában*,

éjjel-nappal, étlen-szomjan serénykednek a német üzésében ; lesben állva,

nyilt csatában mint sólymok repülnek a vezér vagy a trombita szavára.

Pozsonytól Esztergomig mindenki retteg tlük, sok német tábornokot

megszalasztanak, Stahremberg Miksa császári vezért pedig egy vakmer
kirándulással foglyul ejtik saját táborában. Ennyi jelességért méltán kívánja

az Újváriak dicsérétinek (1710.) szerzje, hogy minden jóval bvelkedve
tartsa meg ket a magyarok istene ! A költeménynek versformája, hangja

nagyon emlékeztet Balassi Bálint Végek dicséretke; de a tartalom élénk
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ízért is nevezetes, -mert magyar népdalaink közt az egyedüli,

melynek dallama minden ismétlés nélkül 16 sorból álló strófára van végig

komponálva-. (Káldy Gyula.) Ez és az szi harmat után melódiája

nyomódott be legmélyeb-

ben a nép emlékezetébe,

úgy hogy az 1790-iki

nemzeti felbuzdulás idején

Nagyváradon, Sárospata-

kon a tárogató hangjai

mellett ezeket énekelték.

Rég bemohosodott sírok

hseirl idéztek fel kísérte-

ties emlékeket, s ezek még

ily késn is roppant lelke-

sedést keltettek. A Rákóczi-

induló azonban nem köz-

vetlenül ezen alapúit, hanem

egy külön fejldött trom-

bita-riadón, mely szintén

többféle változatban terjedt

el, de szöveg nélkül. En-

nek dallamaiból készítette

késbb 1809-ben Scholl

Miklós katonai karmester

a világhírvé vált indulót,

melyben a múlt dicsségen

mereng méla borongás

kitn jellemzetességgel ol-

vad össze a harcias tzzel,

lelkesít hévvel ; a magyar

hazafias érzelmeknek e h
kifejezése miatt az induló

csakhamar háttérbe szorí-

totta, elfelejtette a régi

Rákóczi-nótái is.

A Rákóczi-nóta és in-

duló hozták legmesszebb,

szállították reánk, kés ma-

radékra a régi szabadság-

harcok szellemét. De nem ez az egyedüli emlék. A béke megkötésével véget

ért a harc, de dicssége tovább munkált s messze beragyogta a következ

évtizedeket. Nemcsak a bujdosók, az itthon maradtak sem menekülhetnek

hatása alól : megírják történetét vagy legalább följegyzik egyes eseményeit.
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34. Történetirodalmunk a XVIII. század elején.

Babocsay, Bethlen Miklós, Cserei és Apor.

iagyon keveset tudunk Nemes és Vitézl Babocsay Izsáki-ó], a

Fata Tarcaliensia szerzjérl. Maga mondja el, hogy Tarcal

városának » hites Nótáriusa« volt s munkája egyik kéziratához

csatolt jegyzetébl tudjuk, hogy 1702-ben 56-ik évében járt.

Babocsay fesák Thaly közleményeibl arról is értesülünk, hogy Babocsay a XVII. század

kilencvenes éveiben a tarcali fiskális szlk inspektora volt, s hogy e

hivatalát II. Rákóczi Ferenc alatt is viselte, noha 1705-ben már nagyon

súlyosnak érezte a kor s a betegség terhét. (Századok 1874.)

Az 1670-ik évtl kezdve az 1700-ik év szüretjéig viszi Rengeteg

Historiácskáját« a szent Jehova áldását kérve a feltetszett új saeculumra.

.Mert az elbeszélésében letárgyalt harmincegy esztend ugyancsak áldatlan

volt az egész országban s különösen Tarcalon s a fels Tisza vidékén.

Kuruc, labanc, német s véghelyi török felváltva vagy olykor együtt pusz-

tították e területet és a -tokaji portusnak közönséges útjába eltapodásra

vettetett Tarcal városát «. Oly nagy volt a kuruc idkben a nyomor és a

veszedelem, hogy 1680-ban Tarcal behódol Egerbe évi adót fizetve a

töröknek, mert sehol sem volt >• Istenen kívül semmi oltalombeli bizodalom .

Néhány év múlva az idegen német nemzet vas jármába szorul a lak"

nyaka-. E szomorú, de mozgalmas évekbl tömérdek jellemz és nem

csupán a tarcali történetre nézve fontos adatot rzött meg számunkra a

tarcali jegyz. Nagyon terjedelmesen beszéli el az 1697-iki kuruc lázadást.

Thököly ekkor már évek óta bujdosott, de az elégületlenek vezeti a

Tisza vidékén az hségére eskették a felkelket. Akkor még az

nevéhez tapadt az utolsó szabadságharc emlékének varázsa. Babocsaynak

nem tetszett e mozgalom; bármily jámbor protestáns volt, s bármily

súlyosnak érezte az idegen nemzet jármát, a békés idket igen nagyra

becsülte. Nagyon jellemz a szlk inspektorára nézve az a kifakadás

hogy a lázadók drága finom asszúszlborokat minden kímélés nélkül

tanquam asini ad lyram szörny .lakomázással pazaroltak .

Kazinczyék gyilkolónak* nevezték a szegény Babocsay stílusát.

Ma mai- nem szükséges a kényes stilista szempontjából bírálni a tarcali
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NRODALMUNK A XVIII. -SZAZAI) ELEJÉN

Bcfiien mint nádor udvarában, s ki csak futólag is olvasta Bethlen munkáját, aligha
politikus

felejtette el ez útjának leírását. Majd a bujdosók harcainak els éveiben

tollával támogatta a Teleki politikáját, és az üldözött magyar pri »'-

testánsok ügyét. A Bánfi Dénes ellen indított mozgalomban igen tevékeny

részt vett a Béldi s Teleki kedvéért és a maga jószántából is. A szeren-

csétlen fúr kegyetlen üldözését hosszasan beszéli el s alapjában igazság-

szeretettel, csak hogy a maga részességét az egész gylöletes történetben

némileg kedvez világításban akarja föltntetni s Telekinek is sokkal csel-

szövbb szerepet oszt, mint a mint valóban játszott. Bánfi meghalt s m< >st

az udvari párt Béldi ellen fordult. Bethlen Miklóst személyes ellenségei

azzal gyanúsították, hogy Béldivel együtt az állami rend felforgatására

törekszik. E gyanú miatt Bethlen fogságba került, honnan való menekülését

nagyrészt Teleki jó indulatának köszönhette, pedig nem a legnagyobb

szeretettel emlékszik meg Telekirl a Béldi-féle mozgalomnak egészben véve

tárgyilagos elbeszélésében.

Bethlennek általában nem lett volna oka annyira neheztelni Telekire.

A mindenható miniszter sokra becsülte fiatalabb barátjának tapasztaltságát

s tanúltságát, csak vala-

<-~ f" f / - . / /^ mivel nyugalmasabbnak

V^ J £/{£'%* CcA^Ss ^^áázíS5'' óhajtotta volna, gúnyolta

yV// külföldiesked hajlamait,

Teleki Mihaiy névaláírása. nagyhangúnak s akadé-

kosnak tartotta. Nem igen

avatta be abba a bonyolódott külügyi politikába, melynek szálait épen Bánfi

halála óta Teleki sztte nagy buzgalommal és a változó viszonyokhoz

simuló elmével. Már pedig Bethlent semmi sem sértette annyira, mint ha

nem hallgatták meg a külfölddel való érintkezések kérdéseiben. Úgy hitte,

hogy az európai viszonyok ismerete dolgában egyetlen erdélyi úr sem

vetekedhetik vele. Az ambícióiban sértett Bethlen Miklós valódi kárörömmel

rajzolja Teleki kudarcát a bujdosók mozgalmaira vonatkozó politikában.

Úgy látszik, hogy magatartásával is elég okot adott Teleki bizalmatlan-

ságának növelésére. Csak a nyolcvanas évek vége felé fejldött újra

melegebb viszony a két államférfiú közt, midn az erdélyi önállóság s a

protestantizmus veszélyének közös érzete mind inkább enyhítette a személyes

ellentétek élét.

Különben lehetetlen volt teljesen mellzni Bethlent a Bécs felszabadí-

tása után következ években, midn Erdélynek annyi alkudozni valója volt

idegen urakkal, önéletírása kiválóan becses adatokat szolgáltat ez alku-

dozások történetéhez. Tudjuk, hogy Erdély eleinte idegenkedett a magyar

király fenhatóságától. Bethlen beszéli, hogy 1686-ban volt az egyedüli

erdélyi úr, ki a Haller-féle diploma elfogadását ajánlotta. Nem is mulasztja

el elrelátását kiemelni, s azt mondja, hogy késbb ellenfelei is igazat

adtak neki. Nem akarjuk itt bvebben vizsgálni Bethlen hitelessége kérdését.
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fejldését bevárni. Csakhogy most a dühös Rabutin parancsolt az országban.

A tábornok nem tréfált ily dolgokban, árulást látott az emlékirat elküldése

módjában s egész tartalmában, és kegyetlenül megtorolta a szükségtelenül

diplomatizáló erdélyi fúrnak stílgyakorlatát. Hiában vitatta a kancellár,

hogy az Noe galambja csakugyan galamb s nem holló, még örülnie

kellett, hogy majdnem haláláig tartó szigorú rabsággal válthatta meg életét.

Élete végén nem kívánkozott vissza hazájába s Bécsben halt meg 1716.

okt. 1 7-én. (Utolsó éveire nézve 1. Szathmáry Károly közleményét Történelmi

Tár 1891. 1. 1.)

Be
snéietírisá

6s Fogságában írta meg Önéletírását A Szent Ágoston-féle Confessiók

lebegtek eltte. Terjedelmes bevezet fejezetekben elmélkedik a jóhír

múlandóságáról, meggyónja hibáit nem minden tetszelgés nélkül s igen

érdekesen elmélkedik mindenféle filozófiai és theologiai kérdésrl. Érzi, hogy

talán már csak annyi napja sincs hátra, mint a mennyi esztendt eltöltött.

Az övéinek írja munkáját, hogy sírjanak rajta, s hogy tanuljanak belle.

Hanem azért azon van, hogy a jóhír s becsület, a világ e szép Helénája,

holta után ne legyen htlen hozzá. Ellenségeit nem kíméli, de nem egészen

igazságtalan irántok. Még Rabutin jó tulajdonságait sem akarja elhallgatni.

Nagyon sokszor tarkítja írását latin kifejezésekkel. Arra gondolt, hogy

latinul írja könyvét, mert bizonyos eszmék kifejezésére alkalmasabbnak

tartotta a tudós világ nyelvét. Hanem elállott szándékától s a mint írni

kezdett »egy materiáról a másikra úgy esett a pennája, mint a víz egyik

körül a másikra «. Sok mindenre talált szót anyanyelvében; fejtegetés, elbe-

szélés, sarkazmus, páthosz, adoma s nagy események szemlélete gyors

egymásutánban váltakoznak könyvében. (Szalay: Magy. Történelmi Emlékek.)

Cserei Mihály Egészen más természet könyv Cserei Mihály Históriája. Nem nagy

ügyekben forgott államférfiú munkája, inkább népies felfogású elbeszélés.

Pedig Cserei nem tartozott a néphez. Mint elkel székely szülk gyermeke

1668. október 21-én született. Teleki Mihály udvarában inaskodott, késbb

Apor István udvarában szolgált, különböz hivatalokban forgott, tartomány-

biztos, kincstári titkár, csíki fkirálybiró s adóösszeíró volt. Nyolcvannyolc

éves korában halt meg s élete utolsó éveiben kissé elégületlen volt szol-

gálatai jutalmával s a világ folyásával.

Negyvenegy éves korában, 1709. december 16-án a kurucok ell való

menedékében, Brassóban fogott története írásához. Ers protestáns s még
ersebben erdélyi felfogással írja elbeszélését. Nem szerette Teleki beavat-

kozását a magyarországi dolgokba, nem szereti Thököly felkelését s még
kevésbbé szerette II. Rákóczi Ferencet, ki »szörny pusztulásra hozta a

magyar nemzetet «. »Igen könny fa-járomnak « nevezi a török uralmat,

melyet jobban kellett volna megbecsülni De ha már szét kellett törnie a

fa-járomnak, szíve leginkább a leopoldi hitlevélben nyugodhatott volna

meg; » gyönyörséges, szent« diplomának nevezi, melyet csak az erdélyiek

egyenetlensége forgatott ki tövestl. Annyira elragadja kizárólagos erdélyi
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Volt a mi Cseréinknek egy fiatalabb rokona, ki nevét szintén mint

történetíró tette emlékezetessé. Ez Altorjai Apók Péter volt, ki 1676-ben

született s mint az udvar híve s mint buzgó katholikus báróságot nyert

és többféle kitüntetésben részesült. A nagyszombati jezsuiták voltak tanárai

s Timonnal levelezett történeti kérdésekrl. Latin munkái, mint a Lusus

mundi és a Synopsis Mutationum csak adataik miatt értékesek, de a

magyar nyelven írt Metamorphosis Transylvaniae általánosabb érdek

s a maga nemében megbecsülhetetlen munka. Cserei jegyzeteket írt a

munkához s a jegyzetek némelyike fel van véve a Kazinczy Gábortól

kiadott szövegbe. Valószín, hogy még Apor vette át azokat munkájába,

Cserei mindenesetre segítette Aport tollával és szóbeli közléseivel, s nagyon

tanulságos pótlékokkal egészítette ki rokona mvét. Apor 1736-ban alsó-

torjai udvarházánál fejezte be a Metamorphosist. A hatvan éves r
sajnálattal látta, hogy 1687 óta, vagyis a német idk kezdetétl fogva^

a régi szép erdélyi szokások közül mennyit elsöprött az j mód, azaz

a Náj 'módi. Úgy gondolta, hogy ujabb negyvenkilenc év múlva a

»maradvák« még az 1736-ban megmaradt szokásokat sem fogják már

életben látni. Azért leírja számokra a már eltnt, vagy még tünedez

régi szokásokat, hogy legalább hírbl ismerjék azokat. Megemlékezik a

régi lakomákról és táncokról, a fejedelmi udvar életmódjáról, az öltöze-

tekrlj utazásokról, lakodalmakról, temetésekrl, hajdani tisztességekrl és

végre az katholikus vallásának egykori viszonyairól. Et haec meminisse

juvabunt ! Persze, hogy minden jobb s szebb volt akkor, mikor az

embereknek még nem volt »paszomántos gyomrok «, mikor »az fenesi bor

ón kannából is jó volt«, s mikor nem kötötték hátul a nagy hajat zsinórral

vagy pántlikával, mint a lófarkát. Azokban az üstökös idkben vidá-

mabb s gazdagabb volt Erdély, lakói egyszerbb s szívesebb emberek

voltak, virágzott még a ni hség, st a vallási türelmetlenség sem volt

oly éles, mint a copf korában. Hazája a német világban »régi együgy
alázatos ideiben való gazdagságából kevély, cifra, felfordült állapotjában

koldússágra változott«. Szóval Apor a múlt idk dicsérje, hanem nagyon

kedves, b szavú, jó szem, sokfélére figyelmes leíró és e tulajdonságainak

köszönhetjük azt a munkát, mely történetünknek oly nevezetes forduló

pontján megtartotta számunkra a régi s már-már veszend társadalmi

szokások képét.

A német világ már hamarább is gyökeret ver Erdélyben, ha

II. Rákóczi Ferenc fölkelése meg nem próbálta volna a régi mederbe

visszasodorni az idk árját. E nevezetes mozgalom elmaradása válasz

nélkül hagyta volna azokat a törekvéseket, melyek a királyválasztás s a

fegyveres ellenállás eltörlésével indultak meg s mind merészebben irányultak

az alkotmányos önállóság teljes elfojtására A fölkelés legelkelbb vezeti

a tollat is jelesül forgatták, úgy hogy az irodalomtörténetnek már ezért

lalkoznia kell velk. Itt nincs arra terünk, hogy érdemük szerint
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áll be életében, az országos állapotnak ép annyi része van elhatározá-

sában mint akár személyes érdekének. Merészség és higgadtság egyesültek

lelkében. Gyors, bátor s kíméletlen volt a harcok idején, de serényen és

nagy körültekintéssel dolgozott, midn az ország szervezésére került a sor.

Egyoldalúság volna az emlékírókra szorítkoznunk. A levélírókról sem

volna szabad megfeledkeznünk. Mert például Bercsényi levelei a magyar

próza kiváló termékei közé tartoznak. (Thaly: Rákóczi -Tár II. kötet s

II. Rákóczi Ferenc levéltára I. osztály.) Nem azért Írattak, hogy az olvasó

közönséget mulattassák ; a munka közben, ezer gond közt keltek s arra

voltak hivatva, hogy a nagy munkát elbbre vigyék. Azért sok bennök a

nyugodt s világos fejtegetés. A fhadvezér a helyzetet bírálja, az eshet-

ségeket vizsgálja és rendeleteit osztja. De nem sokszor esik meg, hogy

béke uralkodnék lelkén. Hevesen gylöl s ersen szeret, remél, kételkedik

s a kétségek közt is bízik; szenvedélyes kifakadások, meleg páthosz vagy

az éles gúny s a humor villanatai törnek ki izgatott lelkébl. Levelet

magukon- hordják ers és szövevényes egyéniségének bélyegét.



35. A nemzetietlen kor.

>:

Uf

.kaUaat

1711 dik

sikertelen harcoknak

nemesi ki\ .

nyok között len tétlenül megóvja A -iák

ina

ler mondta kuruc, ki

átalakuláson mentek keresztül III

melynek minden j«>g az uraik

terttd .1 m
n, íenma-

nult

lárfe s hetytari •*

teljesen függetlenül

melv (Dggetlens tal elcsÜK-

hitéber me

kotmány I

csak kat

Maria

elv

mre nem nw.gal

maki lak s az országban r

békét mindenki uk>: tett az ország

V IrxUtlmmmk • •«



456 A NEMZETIETLEN KOR

területének gyarapítása (Temesi bánság, Szepesi városok, Fiume) s a

tetemesen emelked anyagi jóllét. E befolyások alatt a nemzet érdekeit az

uralkodó házához fzte, s a hazafiság és hség egy fogalomba olvadt.

Nagy Lajos kora óta alig volt példa rá, a mit Mária Terézia alatt látunk

:

a feltámadt régi magyar vitézség tisztán a korona szolgálatában kereste

babérait. A mint egykor magyar vitézség alapította meg a Morvamezn a

Habsburg-ház uralmát, magyar hsiség vetette meg a Lothringenekének

alapját is.

üzenem" ^ magyarság ügye azonban e félszázad alatt s e viszonyok között

hanyatlása aláhanyatlott. A nyugothoz való közeledésünk, intézményekben és mível-

désben, nemzetiségünk lazulásával, nemzeti nyelvünk rohamos térveszté-

sével és elmaradásával járt. Az országgylési és a megyei tanácskozások,

a közigazgatás, a törvénykezés és a közoktatás nyelve a latin volt. A latin

• iskolából kikerült középrend nemcsak a hivatalos életben, hanem társalgás

közben is deákul szeretett beszélni, s a nk között is találkozott akárhány,

a ki megtanulta vagy legalább törve beszélte az j életre ébredt holt nyelvet.

A fnemességet meglegyintette a kozmopolitizmus szele, a mely e

korban egész Nyugot-Európán végig lengett. A tiszta magyar erdélyi

fejedelmi udvar, mely a magyar elkel élet központja volt s neki

mintákat és formákat szolgáltatott, megsznt. Máshová kellett fordulnia.

Az idk szele a császárváros felé hajtotta. Nagyuraink legtöbbje, ki híva,

ki hívatlanul, Bécsbe sereglett. Az volt az fvárosuk, a nyugot-európai,

azaz a francia míveltségnek legkeletibb határhelye, a melyen innen csak

szánalmas elmaradottságot láttak. Oda vonzották ket mindazon szellemi

és anyagi elnyök, javak, élvezetek, a melyeket a mívelt világ nyújthatott

;

de legfképen az udvar fénye és melege, a mely kitüntetések, méltóságok,

hivatalok, címek, érdemrendek képében bven áradt reájuk. Ehhez járultak

• még a családi összeköttetések, a melyeket Mária Terézia a magyar és az

osztrák arisztokrácia között szívesen segített el. így azután furaink meg-

szerezték a nyugoti míveltséget vagy legalább a mázát. Francia nevelket

és francia szakácsokat tartottak ; franciául folyt termeikben a társalgás.

A kik haza jöttek, itthon az idegen szokások, idegen szellem, idegen nyelv

terjeszti lettek.

A francia nyelv mellett a fúri körökben jutott helye a németnek is,

csak a magyarnak nem. Még több német szó hangzott a városok polgársága

körében. Terjesztették a nagy számmal betelepedett kereskedk és mester-

emberek meg a német vándorszínészek, kiknek számára néhány város

állandó színházat is épített. A hadseregben még Károly alatt meghonosodott

a német vezényszóval a német nyelv és a német szellem.

S ha még hozzá veszszük, hogy a felvidéki magyar nemes csaladok

közül sok egészen eltótosodott, nem fogjuk túlzottaknak tartani azon

keserves panaszokat, a melyeket néhány lelkes magyar írónk munkáiban

olvasunk. Dévai András mondja egy a Nap után forgó virág elsza-
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á" ^ közoktatás állapota külsleg, az iskolák számának emelkedését

"Ukoíáil
18 tekintve, haladást mutat ; de magát a tanítás rendszerét nézve ezen a téren

is csupa elmaradottságot látunk. Mária Terézia uralkodásáig a törvény-

hozás semmi, a kormány is csak kevés gondot fordított az iskolákra. Általános

tanítási rendszerrl szó sem volt ; minden iskolának föntartója adott irányt.

Az oktatás-ügyet egészen az egyházi felekezetek hatáskörébe tartozónak

tekintették. A katholikus iskolák majdnem mind papok, szerzetesek veze-

tése alatt állottak, a kik között az els helyet a jezsuiták foglalták el.

Ez a rend a nagyszombati csonka egyetemen kívül négy akadémiát, harminc

gimnáziumot, tizenkét papnevel-intézetet és kilenc világi konviktust látott

el tanárokkal. Sok iskolát tartottak a piaristák, és egynéhányat a többi

szerzetesrendek is. Tehát iskola és tanár elég volt, de a tanítás tárgyai és

módszere tekintetében a szerzetesrendek nem haladtak a korral. A nagy-

szombati fiskola megmaradt úgy, a hogy Pázmány berendezte. Alsóbb

osztályaiban a latin és a görög nyelvet, a katekizmust, az ó- és az újkori

földrajz áttekintését, az egyetemes és az egyháztörténet rövid vázlatát taní-

tották ; a fölsbbekben a tiszta mathézist, a logikát, metafizikát, ethikát és

a természettant; a theológia a papnevel szemináriumba volt szorítva.

Hogy mit és hogyan tanítottak, arról nagyon elszomorító képet vázol egy

kitn történetírónk. A tanítás abból állott, hogy tollba mondták a deákoknak

a jól-rosszul megírt »stúdiumot«, s ezt aztán szórói-szóra meg kellett

tanúlniok. A theológia csak sovány kazuisztikából állott; a bölcselet nem

volt egyéb haszontalan szrszálhasogatásnál. A történelem a háborúk elbe-

szélésén kívül majdnem kizárólag a fejedelmek és a fejedelmi udvarok életével

foglalkozott; s »ha néha talán megemlítette is a népek életét, az csak azért

történt, hogy a szabadságra törekvést, az alkotmányos nemzeti jogok

védelmét utálatos lázadásnak, a nemzet legdicsbb fiait, kik jogai mellett

a kényuralom ellen küzdöttek, büntetésre méltó gonosztevknek ábrázolják* :

a szellemi és erkölcsi mozgalmakról, az anyagi törekvésekrl nem történt

említés. A jogtudomány a természeti és a római jog némi alapismeretein

kívül Verbczy Hármaskönyvének rövid és száraz kivonatából állott. —

A reális tudományok a nagyon hézagos mathézist és a természeti jelenségek

leírására szorítkozó fizikát kivéve teljesen el voltak hanyagolva. A szünetek

oly gyakoriak és oly hosszúk voltak, hogy szigorúan fölszámítva, alig

jutott egy évre hatvan tanítási óránál több.
1

""lézelek
'"" Míg a katholikus iskolák a maguk ósdi elmaradottságában békességesen

olytathatták munkájukat, a protestáns intézetek, a melyeknek némelyikében

újabb szellem kezdett lengedezni, sok háborgatásnak voltak kitéve. Néhányat

megszüntettek, másokat megcsonkítottak. Volt mégis több jóhír kollégiumuk,

milyen a sárospataki és a debreceni ; az utóbbiban, a mely különösen a

híres mathematikus Maróthy György alatt virágzott, a XY11I. század közepén

a természettudományokat már kísérletekkel adták el. Ezeken kívül jó

hírben állott a pozsonyi és a sopronyi evangélikus liceum is. A király-
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kollégiumban öt tanár mködött. A Sáros-Patakról számkizött iskola 44

évig Gyulafehérvárott folytatta mködését, késbb pedig Marosvásárhelyre

költözött át s itt az alsóbb iskolákkal egyesülve fiskolává lett. A negyedik

nagy református kollégium, a székelyudvarhelyi, jeles tanárának. Borosnyai

Lukács Jánosnak köszönhette emelkedését. A szászok iskolái lassabban

lejldtek ; a brassói nem tudta visszanyerni XVII. századbeli fényét, s a

szebeni sem emelkedett, gy hogy a törvényt tanulni kívánók magyar

fiskolákra voltak kénytelenek járni. Az unitáriusoktól a kolozsvári fiskolát

1 7 1 8-ban elvették, de azért az oktatást magánházban folytatták ; volt ezen

kívül iskolájuk Tordán és Székely-Keresztúron is.

Mária Terézia Fordulat állott be az egész, de különösen a katholikus oktatás-ügv
újításai ° '

0-/

terén a hétéves háború befejezése után. Barkóczy Ferenc és Esterházy

Károly püspökök kivették papnövendékeiket a jezsuiták keze alól és világi

papokra bízták ket. Bécsben, különösen Portugalliából, Francia- és Spa-

nyolországból való kiutasításuk után, megcsökkent a jezsuiták hitele, s az

egyetemen, a melyet sok magyar ifjú látogatott, jezsuita-ellenes szellem

kapott lábra. Újítást sürgettek mindenfell, s ekkor Mária Terézia Migazzi

bécsi érsek és Van Svvieten Gellért elnöklete alatt tanúimányi bizottságot

állított föl. A bécsi egyetemre új tanárokat hoztak küllidrl ; ezek jobb

kézikönyveket írtak, a melyeket aztán nálunk is elfogadtak. 1 766-ban Mária

Terézia a helytartó-tanács kebelében Magyarország számára is állított föl

tanúimányi bizottságot. Ez az országot tíz tanúimányi kerületre osztotta

föl, s mindegyik élére egy-egy figazgatót állított ; az elemi iskolák számára

külön fölügyelk voltak rendelve. Az oktatás-ügy bels fejlesztésérl is

gondoskodtak. Ürményi József és Terstyánszky Dániel új tanítási sza-

bályzatot (Ratio Educationis) dolgoztak ki, de ez csak késbb lépett életbe.

A fontosabb újítások közé tartozott még a selmeci bányász-akadémia

fölállítása 1 760-ban ; a nagyszombati csonka egyetemnek orvosi karral való

kiegészítése, s a jogi és az orvosi kar kebelében világi tanárok alkalmazása.

Csak az ékesszólás, a bölcsészet s a történelem tanítása maradt a jezsuiták

kezében a szerzet eltörléséig. A fiskola régi jellege egészen megváltozott,

midn 1777-ben Budára helyeztetett át.

A népnevelésrl is gondoskodott Mária Terézia. A furakat és a

fpapokat fölszólította a népiskolák pártolására, s 1770-ben elrendelte, hogy

a megyék minden évben jelentést tegyenek a tanítók helyzetérl, számáról,

az iskolák hiányainak pótlása módjáról. Természetes, hogy mind ezen

intézkedések csak késbb váltak gyümölcsözkké.

"azada
Bármily elmaradott állapotban voltak is oskoláink e korszak végéig,

a tudományosság színvonala még sem szállott alább, st emelkedett. A papi

és a tanári pályára készül ifjak közül sokan külföldi egyetemeken foly-

tatták tanulmányaikat, és soraikból számos kiváló tudós került ki. Benkö

József a tudományok arany századának nevezte el e kort ; és valóban,

ha végig vizsgáljuk könyvtáraink polcait, sok híres névvel, sok tudós
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36. A XVIII. századi szépirodalom.

Epika és vallásos líra.

'zépirodalmunkra különösen válságos volt ez átmeneti korszak,

melyben az ezer sebbl vérz nemzet az évszázados léthar-

cokban kimerült idegzettel pihenre eresztve magát, inkább

testi életet élt. A nemzet régi ideáljai a török és az osztrák

elleni küzdelmek lezajlásával elhalaványúlván s j eszményei

"irodalomb
m^» nem a 'a'ÍUlván meg, nemzeti köztörekvések hiányában nem támad-

hattak nagy költi, kik érzésvilágát összpontosítva fejezték volna ki s Zrinyi

nyomdokaiba léphettek volna. A régi szellemnek és a nemzeti társadalom

régi szerveinek bomladozásával, az osztályok elkülönülésével, a helyi

tényezk felülkerekedésével járt az irodalmi szervezet hanyatlása, íróink

megfogyatkozása és elszigeteltsége. Költ és közönség nem találta meg

egymást, s a kor legjelesebb írói ismeretlenek maradnak a nemzet eltt,

de egymás eltt is. Amadé, Faludi versei, Mikes levelei nem látnak nap-

világot, elvonultan irogat Orczy Lrinc és magában kísérletez Ráday Gedeon.

Nem volt e kor szellemi tekintetben medd, s minél behatóbban

vizsgáljuk, annál inkább úgy tnik fel, mint lass elkészület, átmenet a

század végén bekövetkezett nagyszer felújuláshoz. Volt bizonyos szellemi

élet, de igen higgadt, igen józan, a próza formájába ill. St volt nemzeti

közérzés is, hiszen a század közepe táján megterhesl az idk méhe s ez

a korszak szüli és neveli azon férfiakat, kik a század utolsó negyedében a

nemzetiség apostolaivá lettek. De ezt a nemzeti közérzést is irodalmilag nem
a költészet tolmácsolta, hanem a tudomány, melyet egy tudós rend latin

nyelven mvelt, úgy hogy a nemzet egyetemétl az is elkülónözte magát.

Azonkívül ez a szellemi élet most bizonyos válságon ment át. Régi

hagyományai küzdöttek az j míveldési elemekkel, melyek most nyugotról

a sokszorosabb érintkezés révén nagyobb mértékben tolultak belé, s a

melyeket mint a pihenés, lábbadozás, anyagi crsbödés korában annál

ke\ ésbbu tudott magába fogadni, mert az áthonosításra történelmileg is leg-

hivatottabb réteg, a fnemesség, legnagyobbrészt elnémetesedvén, e feladatra
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de nem képvisel semmiféle eszmét, közelebb áll a néphumor egy újabb

Csízi istvan alakjához, Csalóka Péterhez. — Egyáltalán nem epikai m, — mint jó
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ideig sejtették — hanem csak loyalis örvendezés Csízi István hadnagy

(késbb rnagy) füzetkéje : Királyi Buda vára mennyi ideig sínlett a török
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három nagyobb gyjteménynyel gyarapodott. Az evangélikus Sartorius

János rozsnyóbányai theologus és a wittenbergai akadémián tanuló magya-

roknak hites ephorusa, ki késbb nemescsói prédikátor lett és az ótesta-

mentomnak héberbl való, de aztán félbenmaradt fordításában vett Bárány

GYÖRGYgyel és JÁNOSSal részt, — Wittenbergában adta ki 1730-ban Lelki

óra cím gyjteményét, mely 439 darabot foglal magában s részint a Gra-

duális, az Aranylánc, Halotti könyvecske és a Psalmusok énekeit közli némely

fogyatkozásoktól megtisztogatva s tárgy és alkalom szerint rendezve, részint

nagyszámú, német, cseh és deák nyelvbl fordított és azeltt ki nem nyom-

tatott, buzgósággal teljes új isteni dicséreteket tartalmaz. A könyv újsága

e fordításokban áll, melyeknél az eredeti ének kezdetét a dallamjelzés ked-

veért ki is teszi. Nem egészen világos, Sartorius maga volt-e a fordítójuk,

vagy csak összeszedte a másoktól lefordított, de még ki nem adott dara-

bokat ; de eredetieket alig írt. — Szintén a nyilvános istentisztelet céljaira

Sí^Benja- létesült Sznyi Benjámin hódmezvásárhelyi ref. lelkész énekeskönyve, a

Szentek hegedje, 124 hosszadalmas énekkel. Vecsei János tiszántúli ref.

szuperintendens bocsátotta ki meleg ajánlással 1762-ben. Az énekektl nem

lehet tagadni bizonyos buzgóságot, de nagyrészt a mondvacsináltságot

sem ; sok prózai közhelyre vezeti a szerzt az a cél, hogy az élet és az

egyház minden alkalmára nyújtson éneket, lehetleg választékban is. Cse-

lédes gazdának, nagykárú embernek, válóban lev asszonynak ép úgy ír

éneket, mint a hét napjaira, az évszakokra, ünnepekre, s a keresztyéni

erényekrl és a hit eszméirl. Harmoniátlan verselését, darabos .dikcióiát

már Toldy hibáztatta, s valóban technikája épen nem mutat emelkedést.

Válogatva mégis elég takaros gyjteményt lehetett volna belle összeállí-

tani, így is gyorsan fogyasztották, 1784-ben már tizedik kiadása jelent

meg: az utolsó, tizenegyedik, 1830-ban.

Radaj Pái éietc De nemcsak idrendre, hanem bels értékre is megelzték ezeket

Rádai Pál Istenes énekei. Rádai Pál, Gedeon atyja s az si Rádai család

újabb emelkedésének alapvetje. 1677-ben született, gondos nevelésben

részesült ; latinul, németül, franciául folyékonyan beszélt és írt s korán a

közélet iskolájába lépett. Hadi kiképzést nyert Forgách Simon horvát bán és

kanizsai vicegenerális oldalán, kivel két boszniai hadjáratban is résztvett,

1699 elején pedig 1. József ifjabb magyar király menyasszonyának Bécsbe

vonulásán rmestere volt a pompás magyar bandériumnak, melyet mint

százados, Forgách vezetett. Fiatalságát tekintve, ez a kitüntetés kiváló

személyes elnyök jutalma lehetett. De Rádai a kardnál jobban szerette a

tollat, még ez évben elfogadta Nógrádmegye fjegyzi tisztét s Ludányhan

vett lakást. Kitörvén 1 703-ban a Rákóczi-mozgalom, a Gács várába szorult

és végre meghódolt nógrádi rendek közül egyedül vonakodott minden

fenyegetés ellen is letenni Rákóczi részére a hségesküt, míg a tokaji

táborba nem vitték, a hol a fejedelem szép szóval megnyerte ügyének.

Itt esze, tolla, modora fénves pályát nyitott eltte. Rákóczi bels titkárává
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/Lte a középkori himnuszok eszmekörében mozognak, többnyire a bntudat

ama sötétes hangulata terjed el rajtok, mely az embert méltatlan féregnek

tekinti, kit csak az isteni kegyelem üdvözíthet, s mintegy ama miszti-

cizmus folytatása még, mely a XVI. század óta jellemzi fkép protestáns

énekeinket; legédesebb hangulatúak a Jézus nevérl szóló énekek. Egyéb-

ként Rádai nem is akart egyéni érzelmeket zengeni, a köz-ének stíljét tar-

totta szem eltt, s igen nagy érdeme, hogy nem szorítkozott gyjtésre vagy

fordításra, hanem eredetieket szerzett. S a hitélet régi eszméit új formába

öntve szerencsésen fejezte ki. Dallamokat nem költött énekeihez, a meg-

levk nótájához támaszkodott, tehát nem hozott forgalomba új schémákat.

Szeneibl szedte mintáit, de nagy ízléssel a hangzatosabb és nemesebb

formákat válogatta ki : nem riadt vissza a technikai nehézségektl, a kereszt-

rímeléstl és a rímelés még bonyolultabb módjaitól; ütemezése tiszta s a

Himfy-versnek nagyon sikerit elzményeit találjuk nála. Szenei formáit

több lágysággal írja mint Szenei, nyelve is hajlékonyabb; rendszerint van

benne szárnyalás, költi szín és illat. Kifejezési készletében így is sok a

konvencionális elem. a rím gyakran parancsol a tartalomnak és némely

banalitásokra kényszeríti, de jóval több ízléssel ír, mint Rimái vagy Beniczki.

Egészben véve határozott újítás volt e könyv a protestáns énekköltés terén

;

szívesen is fogadták a hivk, úgy hogy hét kiadásáról van biztos tudomás

s még kettrl hagyomány.

Ezek a szegényesebb fejldés mfajok és termékeik. Lényegesebben

fejldött a világi líra és a széppróza, melyek történetét három nevezetes

képviseljük mködésében mutatjuk be.

Mikes Kelemen.

Idrendre is els, szellemre nézve is legrégiesebb e triász tagjai közt

Mikes Kelemen.

Mint szegény számzött, prózánkat egy új malakkal és egy becses

elemmel, a kellem szépségével gazdagította. Pedig még jobban el volt szi-

getelve, mint múlt századi íróink bármelyike. Honfitársaival való minden

közlekedéstl megfosztva morzsolta le ifjú-, férfi- és öreg kora napjait a

messze Márványtenger partján, a honvágy holtig tartó sovárgásával lakolva

azért, hogy fiatal észszel hségére hallgatva elhagyta fejedelméért hazáját.

Az egykorú nemzedéktl semmi ösztönt, semmi hatást nem vett ; az él,

haladó Magyarországgal semmi eleven kapocs nem fzte össze. A nemzeti

közösségbl csak élte els huszonegy évének benyomásait és édes anya-

nyelvét vitte magával, s menekült társai is csak az 1711 eltti Magyar-

országot képviselték körülte. De mint fejedelme Rákóczi az élettelen fát
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Ukea Rodostó- sította minden reményket. Bujukderében, aztán Jeniköiben rendelt nekik

szállást a porta, végre 1720 ápr. 24-én eljutottak bujdosásuk végs állo-

mására, Rodostóba. Itt teltek egyhangú napjaik kolostori rendtartással s

egyre gyérül kilátások közt. Mikest el-elfogta a sóvárgás távol hazája

és a családalapítás iránt. Édesanyja is megtudván hollétét, szívre ható

levélben kérte, folyamodjék amnesztiáért, otthon elhárítnak minden akadályt

:

de Mikes nem bírta lelkére venni, hogy elhagyja a fejedelmet, kinek egyik

vigasztalása az társasága volt. Természeti vidámsága, jó humora meg-

édesítette a nyomorúságot s a magyar telepben lev egy-két n társasága

sokat pótolt nála. Rákóczi fegyverhordozójának lánya, Kszeghy Zsuzsi

élénkebb vonzalmat is ébresztett szívében. Örömmel idztek együtt, de

a lány 1723-ban az akkor özvegyen maradt Bercsényihez ment nül,

Bercsényi halála után sem akarván a szegény bujdosóhoz kötni sorsát,

1726-ban a férjétl rámaradt összeggel Lengyelországba távozott. Még

sokkal fájdalmasabban sújtotta Mikest a fejedelem halála 1735 nagypéntekjén.

E két lényben elvesztette azokat, kiket a számkivetésben legmélyebben

szeretett. Az újabb török háború 1 737—40 közt ismét felzavarta a rodostói

egyhangú életet. A török ismét tntetni akart bujdosóinkkal, Rákóczi idsb

fia, József vezetése alatt Magyarország felé küldve ket. Mikes rég

kiábrándult minden efféle reménybl s még örült, hogy az országból valamire

való ember nem csatlakozott hozzájuk és Erdély megszabadult a rablástól.

A moldvai vajdához küldetvén követségbe, ez alkalommal közelrl látta,

ha nem is kedves hazáját, legalább a » köpönyegjét «, a határbérceket.

A békekötés és az ifjú Rákóczi halálával véget ért a dicsség nélküli

kaland s a bujdosók visszamentek Rodostóba, elfogyasztani azt a rakás

kenyeret, mit a Mikesnél gyakran idézett török példaszó szerint a gond-

viselés ott tett le számukra. Mária Terézia trónraléptekor megkísérlé Mikes

a hazatérésért folyamodni, de a királyné nem engedte meg, hogy a szegény

öreg bujdosó haza jöhessen meghalni. Ex Turcia nulla redemptio! Meg
huszonkét évig ette a török császár kenyerét. Unalmát irogatással zte
el, vallásos és erkölcsi könyvek fordításával és szerkesztésével. Egymásután

haltak el szeme eltt bujdosó társai ; 1 758-ban a régi számzöttek közül

már csak egyedül maradt s ekkor rászállt a básbugi méltóság, a szultán

alatt él magyarok elöljárósága. Végs éveiben megnyert annyit, hogy

erdélyi rokonainak írhatott. Ez az egy öröme volt még, míg aztán 1 762-ben

is, az utolsó kuruc bujdosó, nyugodni tért társaihoz.

w .kés munkái Mikes a Rákóczi József-féle expedíció után, az 1740—50-es évek

alatt adta magát az írás szenvedélyének. Munkásságának egész terjedelme

csak 1873-ban tnt ki, mikor dolgozásai a nemzeti múzeumba kerültek

és felismertettek. Tizenöt vastag negyedrét kötet kézirata van a múzeumban,

ezek közt hat-hétszáz lapnyi terjedelmek is ; azonkívül van még a Török-

országi levelek kézirata az egri érseki líceumi könyvtár birtokában s másutt

is némely kötetei, így A keresztnek királyi útja, melyet még küldött
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mvészete, hogy levelezésének a csalódásig meg tudja adni az alkalom-

szerség látszatát. De nem is napló ez oly értelemben, mintha Mikes minden

eseményt nyomban levélformába foglalt volna s a » levelek * egyenként a kel-

tezés napján készültek volna ; mert egyrészt az els és utolsó levelek közt

nincs negyvenegy évnyi hangulat- és stílkülönbség, másrészt az események

följegyzésében némelykor anakhronizmusok vannak. Viszont nem is készült

az egész sorozat egyfolytában egy aránylag rövid id, pl. a végs évek

alatt, mintha Mikes me-

moire-t akart volna írni.

Ezt a nézetet vallja neve-

zetesen Toldy Ferenc, hoz-

zátéve, hogy ez emlék-

irathoz Mikesnek régibb

naplójegyzetei szolgáltak

mindenesetre alapúi. De a

levelek egész hangja sokkal

elfogulatlanabb, semhogy

— kivált célzatos — me-

moire-t kereshetnénk ben-

nök; akkor többet beszélne

a bujdosók ügyérl, a

maga szándékairól, mint

olvasmányairól, reményke-

désérl és hangulatairól.

S egy-két évnél mégis na-

gyobb a különbség a le-

velek hangulatában. Abafi

Lajos pedig a Levelek pa-

pírjának vízjegyeibl meg-

állapította, hogy a sorozat

hosszabb idn át készült,

s ftömege elbb megvolt

mint Mikes föntemlített val-

lásos munkái, mert a leg-

nagyobb rész papírjának

vízjegye az 1741-ben (tehát a legelbb) fordított vallásos iratokéval egyezik,

illetleg az 1 724-iki és az 1741-iki kéziratok vízjegyei közé esik.

Ugy látszik, a levelek els csoportját, a Rákóczi Ferenc haláláig

terjed részt, Mikes az 1730-as években dolgozta fel levelekké, talán egy-

folytában, addigi jegyzetei alapján. Ilyen alkalmi följegyzéseinek kellett

lenni, mert rendkívül részletesen tud leírni, még az els törökországi évekbl
is minden eseményt és jelenetet. Akkoriban majd minden erdélyi ur

naplózott. A második részt, melynek feseménye Rákóczi József kalandja.

Mikes Kelemen rajza. (Hit, remény, szeretet.)
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darabot, okvetetlenül egy idben írta, t. i. e hét évre helyezett levelei

mind a török állapotokat írják le. Az utolsó pár évre vonatkozó leveleket

írhatta akár idnként, akár mind egyfolytában, míg 1758 dec, 10-iki leve-

lével letette a sorozat zárókövét. — Egyszóval három csoport els és

legnagyobb a fejedelem haláláig terjed rész ; második a Rákóczi József-

féle expedíció körül csoportosuló rész 1 74 1 — 1 742-ig, vagyis a második

rodostói tartózkodás kezdetéig; s végül harmadik csoport az utolsó

hüsz év levelei, aránylag nem is sok, csak harminckilenc darab, alig ötöd

része az egésznek, ez készült az ötvenes évek közepe után. S ennek

megfelelleg háromféle hangulat váltakozik a sorozatban, mely hangulatok

életkorával is, az eseményekkel is megkapó összhangban vannak. A lélek

ruganyos vidámsága a férfikor delén túl szatirikus árnyalatot vesz, végül

a lemondás humorába olvad át. A hangulat e hármas változata bels

kompozícióját adja meg a sorozatnak, melyet az utolsó levél mint egy

hattyúdal fejez be.

E' levelekbe foglalta Mikes mindazt, a mi vele történt, a mi rá

hatott, akár esemény volt az, akár megfigyelés vagy olvasmány. Elmondja

a bujdosók Törökországba érkezését, az els török háború lefolyását,

vándorlásukat Gallipoliból Drinápolyba, Jeniköibe, végül Rodostóba, a feje-

delem reménykedését és csalódásait, a maga észleleteit, vágyódását Zágon

felé, kis szerelmi regényét Kszeghy Zsuzsival, a rodostói életmódot, az ottani

nép és természet sajátságait, a gyapottermelést, a selyemtenyésztést, melyet

Magyarországban is szeretne meghonosítva látni ; mikor anyaga fogy,

elbeszél egy-egy adomát, az országok vagy az egyház történetébl egy

emlékezetes példát (nála lelte Kisfaludy Károly is Iréné cím tragé-

diájának tárgyát), megítéli a magyar nevelést; följegyzi az európai fbb
eseményeket, a kisebb Rákóczi-fiú rodostói látogatását, és szívrehatóan

Rákóczi Ferenc halálát. Majd Rákóczi nagyobb fiának vállalkozását írja le

élénk tollal és jellemzen.; Levelei utolsó szakában a török birodalom vallási,

politikai, .társadalmi viszonyait rajzolja, s az európai események érintése

mellett egészségének változásait és a bujdosók egymásután elhalálozását

jegyzi fel, míg végs levelében visszapillant az egész sorozatra s levelei

hangulatát szépen összefoglalja. » Vagyon immár egynehány napja, hogy
ide visszaérkeztem — írja, midn : utolsó társának Zay Zsigmondnak

halálát Konstancinápolyban bejelentvén, Rodostóba visszajött. — Mit rendel

az úr ezután fellem ? Az kezében vagyok. Hanem azt tudom, hogy
a pornak porrá kell lenni. És boldog az, a ki nem az úrnak, hanem
az úrban hal meg. Annyi hosszas bujdosásom után kell-e mást kívánnom

annál a boldogságnál? — Az^els levelemet a midn a'nénémnek írtam,

huszonhét esztends voltam, eztet pedig hatvankilencedikben írom. Ebbl
kiveszek tizenhét esztendt, a többit a haszontalan bujdosásban töltöttem,

A haszontalant nem kellett volna mondanom; mert az isten rendelésiben

nincsen haszontalanság ; mert mindent a maga dicsségére rendel. Arra
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meg prózájának díszét, nem küls eszközök ; mert küls ékességei csupán

az egyszerség és a tisztaság.

.Mulatságos a Mulatságos napokban mint novellafordítót látjuk Mikest. Erede-

tijét egy francia írón, Gomezné Poisson Magdolna Angelica (1684— 1770.)

írta s Les jonrnées amusantes cím alatt Parisban 1 723-ban adta ki négy

kötetben. Formájokra nézve keretes elbeszélések ezek, Boccaccio mintájára

;

a nagyvárosi élet zajából egy falusi birtokra menekült kis társaság —
négy leány és két férfi — a természet kelteméinek élvezésén kívül olva-

sással tölti ott idejét, s olvasmányaik nyomán kiki egy történetet mesél el

a többinek, mindennap más-más. De szellemökre ez elbeszélések a Francia-

országban a XVII. században divatozott heroikus regények közé tartoznak,

melyek klasszikái és keleti nevek alatt a francia elkel társaság ismert

alakjait szerepeltették mindenféle képzelt helyzetekben és affektált erkölcsi

világításban, s kecses és érzelgs nyelven beszéltették. Gomezné ez irány

kései s nem is igen jeles képviselje volt, de még mindig népszervé

tudott lenni, s az eszményi lelk Mikes tetszését is nagyon megnyerte

alakjainak eszményi emelkedettsége. Mikes a Gomezné hosszabb elbeszé-

lései közül hatot kiválasztott, a keretet magyar földre tette át, a Szamos

mellé, a kertet Rodostóból való kétszer term szltkkel ékesítette ;
—

ez az leleménye, egyébként csak fordító. A novella-ciklus hat tagja

:

Eleonóra de Valesco, Rakima, A ponthii fejedelemasszony, Donna

Elvir de Znáré, Angliai király Etelred, Cleodon. Mindegyikben ugyan-

azon rendkívüli kalandok, messze földön hányódás, tengeri út, kalózok, vad-

népek, minden akadályon gyzedelmes szerelem és hasonlíthatatlan vitézség

a frugók s a véletlen szerencse a megoldás rendes módja. Mikes stílje

itt nem éri utol a leveleket. Nem a maga gondolatait, hanem kész gondo-

latokat fejezvén ki, el kell hallgatnia eredeti szeszélyes ötleteit, elfojtania

kedélye szikráit ; s az elbeszélésben kevésbbé is volt ügyes, mint a cseve-

gésben, sokkal költibb tollal írt le egy valódi élményt, mint fordított egy

költött szép mesét.

111.

Faludi Ferenc.

Míg a székely nemesember, a kuruc Mikes, hazafájó szívvel messze

délkeleten, Rodostóban, ugyanakkor az ország másik szélének szülöttje,

a loyalis jezsuita Faludi, messze délnyugoton, Rómában, szintén hazajáró

gondolattal hasonló munkába foglalta magát : erkölcsi könyveket fordítgatott

s a hazai nyelvet ékesgette. Csak míg Mikes inkább magának dolgozott s

ösztöne szerint írta szép nyelvét : Faludi azzal a céllal írt, hogy munkait

kiadja, s a nyelvet tanlmanvképen. tudatosan mívelte.
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hogy az ürökváros szellemi légkörének hatása alatt is, írói foglalkozásnak

adja magát. Sokat olvasott olaszul és franciául s módjában volt itt, a

központban, rendje minden országbeli kiváló íróinak mveivel megismerkedni,

így ismerkedett meg Dorell angol jezsuita erkölcsi dialógjaival, melyek

akkor Francia- és Olaszországban is elhíresedtek. Megkívánta e mveket

a mi közönségünknek is, melyet a XVII. század ugyan sok vallási polé-

miával, de meglehets kis szám erkölcsi könyvvel ajándékozott meg. Lelki

szükség is volt rá nézve e foglalkozás az édes hazai nyelvvel ott az ide-

genek közt. E római foglalkozását tnteti fel az az eszményi kép, melyet

Toldy Faludi munkái elé metszetett. Itt készült a Gracian-ciklus els- és

a Dorell-ciklus els és második darabjának fordítása. Ezeket Faludi itthon,

nagyszombati akadémiai nyomda-igazgató korában kinyomatta e címek

alatt: Istenes jóságra és szerencsés boldog életre oktatott Nemes ember

és Nemes asszony, mind a kett Dorelltól, 1748-ban, s már másik évben

jra kellett nyomatni ; továbbá Grácián mve, a Bölcs és figyelmes udvari

ember, 1750-ben. Ugyanekkor írta Constantinus Porphyrogenitus cím
iskolai drámáját, melyet ez évben Nagy-Szombatban és 1754- ben Egerben

játszottak a jezsuiták ^iskolájában, de Faludi nem 'adta ki; róla a követ-

kez fejezetben lesz emlékezés. Egy másikat is fordított olaszból : Caesar

Aegyptus földén, melyet 1749-ben adtak el. Ez volt Faludi íróságának

els termékeny évköre, épen élte derekán. A második élte végére esik

;

hsz évi hallgatás után. Pozsonyi könyvtárnoksága alatt vette fel jra a

tollat, s a mellett, hogy az említett mveket, minthogy már rég elfogytak,

harmadik kiadásban is közrebocsátotta, egyszersmind kiegészíté ket.

Lefordította és kiadta a Gracian-féle maximák második és harmadik szá-

zadát «' (1770. és 1771.) és Dorelltól a Nemes úrfit. Ezekhez csatolta az

eredeti Szent embert 1773., s a Rohoncon németbl szabadon fordított

Bölcs embert 1778. es a Téli éjtszakákat, mely azonban csak halála után

nyolc évvel jelent meg.

nvek'fráSva
Ezek Faludi prózai munkái. Többnyire erkölcsi tartalmúak és fordí-

tások ; szépirodalmi a Téli éjtszakák és eredeti a Szent ember. De a magyar

míveldés történetében a többi is számot tesz ; hatottak tartalmukkal s

még inkább eladásukkal. Ez iránytalan korban igen jó szolgálatot tett

Faludi a modern világi ember kellékeinek nyájas és csíps feltüntetésével,

elsorolva a nemes ember kötelességeit, a »patvolatos színnép«-et ékesít

erényeket és az ifjúság törekvéseinek méltó tárgyait. A Dorell-féle dialó-

gusokban egy bölcs, öreg nemes úr : Eusebius a fszemély, ki a jóra igyekv

ifjú Neandert, a könnyelmbb Leandert, a szabad életet folytató Eleutheriust

és hozzá hasonló feleségét Emiliát és az evvel egyetért Lucia kevély

dámát is vitatkozva oktatja, érintve általán a keresztyén erkölcstan minden

tételét, a mint azokat egy nemes személy a modern viszonyok közt meg-

valósíthatja ; míg a Gracian-féle maximák, összesen három >század«,

mindegyik néhány illusztráló gondolattal, változatokkal kibvítve, inkább
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Minden mondat szembetnen teli van effélékkel tzdelve, csakúgy duz-

zadnak sorai a szemenszedett magyar frázisoktól. Kissé meg is sokalljuk,

ha egy szakaszt elolvasunk. E régi iratokban még nem tudta a díszt

simán, feltnés nélkül nyelvébe olvasztani s eladása keresett. Öregkori

dolgozataiban sokkal biztosabb a stílvirágok alkalmazásában, bár fordítá-

sainak nyelve mindvégig feszes marad. — Fordításaiban kétféle stíl volt

eltte : az aforisztikus eladás Grácián maximáiban, és az összefügg,

társalgó stíl Dorell dialógjaiban. Grácián Boldizsár, a XVII. század els

felének híres spanyol prózaistája, a spanyol ú. n. mstíl (estilo culto)

megalapítója mvét Faludi csak másodkézbl — franciából és németbl —
fordítván, a közletés némikép enyhítette ez író stíljének hírhedt mester-

kéltségét, a nélkül hogy a választékosságra való ösztönzést eltörölte

volna. S azt hiszszük, tle inkább jót tanúit Faludi mint rosszat ; tanulta

a gyökeres, vels szólást és az újító törekvést, de a keresettséget az újítás

hozta magával. Nem is Graciant okoljuk, hogy az Udvari ember stílje

kevésbbé szenvedhet, mint a dialógusoké, hanem a szentenciás beszéd

szakadozottságának. Valóban Faludi eladása nemcsak folyamatosabb,

hanem kellemesebb is a dialógusokban.

A S7
'é2'-,

ember Amaz említett egy eredeti és egy szépirodalmi munkájában szintén

Téli ejtszakák ezt a ^ét eladásmódot alkalmazza, de mindegyiket sokkal szerencsé-

sebben. A Szent ember Grácián módjára száz-száz gondolatcsoportból álló

három » század « aforizma-gyjtemény, melyben a saját élettapasztalataiból,

elmélkedéseibl és részben olvasmányaiból leszrdött elveit foglalja össze.

Saját gondolatait adván saját fogalmazásában, Faludi itt az aforizma-

stílben is remekel. Nem magyarkodik minden áron, tételeit talpraesetten,

kerek formában s nagy könnységgel fejezi ki. — Az összefügg eldásban

ép úgy sokkal jobb a Téli ejtszakák prózája a Dorell-fordításokénál, melyeket

különben drámai formájával utánoz. Keretes munka ez ; egy baráti társa-

ságnak nyolc téli estén folytatott beszélgetése alakjában ; a szót a lábbadozó

házi úr Hollósi viszi, kinek nagy olvasottsága van, vendégeit elbeszélésekkel,

idegen országok állapotjának, és népek erkölcseinek leírásával mulattatja

;

sok mindenféle tárgy kerül szóba, többek közt a két nem elsbbsége, egy

híres pöreset és egyebek, s általán az ismeretterjeszt elem uralkodik a

laza alkatú egyvelegben, de van benne három novella is. \z egyik Mauritius

ferrarai herceg fell szól, ki öcscsét ismeretlenül megölte párviadalban, ezért

hazájából elbujdosik, kalózok kezébe jut, Konstancinápolyban megnyeri a

szultán menyének, a szép Zaydának szívét s bosszút áll ennek férje haláláért

a vérengz Szelim szultánon ; miután pedig otthon az ellenségei is

elpusztultak. Zaydát feleségül haza viszi Ferrara hercegi székébe. A másik

két » széphistória « is— Dardanus bolgár királyról meg Kazimir lengyel királyfi-

és Iréné macedóniai királyleányról — a régi lovagi történetek modorában

megy ; alkotásukban alig van érdem, de az elbeszél stíl könnyedségét,

hangját, átmeneteit sok pontban tovább vitte bennök Faludi, egyes helyei
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általánosan fejezi ki érzésvilágát, vagy mások képébe öltözve, helyzet-

dalokba foglalja, st g5'akran genreképpé alakítja. Vallásos énekei közül

kett : A feszülethez és Az úr Jézushoz a mit századi katholikus egyházi

líra legszebb termékei. Nagyon sikeritek azok a költeményei, melyekben

a maga életbölcseleti nézeteit, érzelmeit fejezte ki, min a mesteri ritmusú

Forgandó szerencse; a sors állhatatlanságát fejezi ki a hangulatos szer-

kezet Tarka madárban is. A szerelmet egy pár helyzetdalban és idillben

rajzolja ; igen kedves A kíszt úrfi cím szerelmi ketts, mely refrainjeivel

és végpointejével igen takarosan tolmácsolja a szerelmi ingerkedést. Termé-

szetszeretete a század ízlésétl némikép eltérleg minden érzelgés nélkül

az józan módján nyilatkozik leiró költeményeiben (jó leirás az id ébre-

dése reggel), idilljeiben és pásztori verseiben. Az utóbbiak részben alkalmi

vonatkozásúak, nyelvökben sok a magyaros sujtás, de jelenetezésök az

antik mintára egészen konvencionális. Alkalmi versei csekély értékek

;

kiválik a Nádasdyra írt két vers, melyek közérzést fejeznek ki némi ódái

lendülettel, de ezek is úgyszólván helyzet-ódák. Egypár genre-helyzete és

képe viszont igen jó, kivált a gúnyosak ; a Nincsen neve cím rajz

Csokonai vénasszony-rajzainak méltó eldje.

De eredetisége mégis inkább az ízlésben van, mint az alkotásban.

Kevés anyagát sokféle mformában fejezte ki ; kedvvel újította a bels

formát, kereste a mvészibb szerkezeteket, a váltakozó, a páros éneket,

a refraint, az elmés fordulatokat, s nagy érzéke volt a dal kerekdedsége

iránt. A lírai nyelv és verselés épúgy újjászületett nála mint a széppróza,

s ez annál fontosabb vívmány volt, mert az epika technikája már egy

századdal elbb megújult Gyöngyösi keze közt. Faludinál most a líra

kapott új színt. Minden forma, a régi is, olyan nála, mintha találta volna

ki. Válogatja a mvészibb formákat, szakalkotásban, rímhelyezésben nagy

leleményt fejt ki, ftörekvése a dallamosság, mit könnyen, erltetés nélkül

elér. Ütemei tartalmasak, henye verspótlék nála nincs ; metszetek, gondolat-

ritmus tekintetében követi és továbbképzi magyar verseléshajlamát s olykor

ösztönszerleg majdnem trochaeusban ír. Nyelve a versben is olyan újszer,

de természetesebb mint próza-fordításaiban.

Mily kitn például szolgálhatott volna e választékosság, ízlés, mgond
költink eltt, ha Faludi versei idején az irodalmi nyilvánosság elé kerültek

volna ! De csak Révai bocsátotta ki ket 1 787-ben, s noha kéziratilag el

voltak addig is terjedve, hatásuk nem lehetett teljes.

IV.

Amadé László.

Nem kevésbbé érdekes alak, mint e kor írói triászának másik két

tagja, de ismeretlenebb. Nem volt sem számzött, sem aszkéta, az itthoni

élet kell közepében élt mint katona és fúri gavallér s fenékig ürítgette
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ii i^ ragyognia. Szerette a

verseket s vendégeit asztal fölött

gondolt. Az egy Balassit követi, s

lebbi szellemi kapcsolatban, a kik

víg életet, a szép asszonyokat, a szép

nem egyszer lepte meg egy-egy akkor

rögtönzött dalával. Hatvanegy éves

korában halt meg, 1764 december

22-ikén Föl-Báron.

Amadé született világfi volt, sze-

retetreméltó és könnyelm, a ki élvezte

az élet örömeit és kifogyhatatlan volt

a galans kalandokban: a mellett szü-

letett költ, a ki nem hiúságból, nem

is használni törekvésbl, hanem lelki

szükségbl írt, a maga gyönyörsé-

gére; igen érzékeny, de állhatatlan,

sokat szenved, hamar vigasztalódó

szív, tetteiben ügy látszik, megfon-

tolatlan és nem mindig erkölcsös, de

érzületében vallásos. Alapjában nemes

lélek, kit medd kora nem csiszolha-

tott ki méltóan. Mindig a pillanat ha-

tása alatt állt s annak hangulatát igen

élénken érezte. Ez a vérmérséklet

költi adományát egyenesen a lírára

utalta, az egyéni, a szubjektív lírára

s valóban igazi lírikus költ, a

min Balassitól kezdve rajta kívül nem

volt. S nem egész véletlen, hogy az

1800 eltti magyar erotikus lírát há-

rom oly költ képviseli, a kiknek

életviszonyaiban, tanltságában és

temperamentumában szembetn egye-

zések vannak.

Verseit bizonynyal ifjúkorától

kezdve írta, nem késbb lett költvé,

s nem oly szándékkal, hogy a nyelvet

mvelje. Egész költészetének maga

a központja, verseiben csak érzel-

meit akarja kiárasztani. Mer ellentéte

Faludinak, mindig szubjektív, s

egyúttal inkább naturalista. Az iro-

dalmi költészettl nem sokat tanúit, a

költi mvészet fejlesztésével keveset

azokkal a névtelen költkkel van köze-

az u. n. kuruc költészet mely érzés
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költi eszméjükkel, kerek szerkezetökkel, dallamosságukkal nem téveszt-

hették el hatásukat, mikor még nem volt Himfy. Kivált egyenként, a hogy

e dalok annak idején közszájra kerültek, igen sok frisseséggel birtak s a

dalhang és dalforma iránti érzéket ersítették abban a korban, mikor a

magyarul olvasó közönség Gyöngyösinek és utódainak eposzaival táplál-

kozott. Szerelmi darabjai különben nem mind dalok, van köztük sok olyan

szubjektív költemény, mely a dal lendületén túlemelkedik s a dalhangtól

és kompozíciótól eltér, akár csak a modern szerelmi líra termékei. Ezek

az szenvedélyesebb darabjai. — Régibb lírikusaink közt, Balassit kivéve,

egy sem oly egyéni mint Amadé, érzelmei mindjárt a foganás pillanatában

hangot kapnak s a legtöbb versének élményi háttere van. Az a közvetlen,

jeleneti vonás, mintha a lírikus költ szemti szemben állna egy más

személylyel és szavai egy dialógnak ráes részét adnák, szinte Petfi

Sándorig alig- található meg más költnél oly mértékben mint Amadénál.

Petfinél e sajátságot méltán emelte ki Salamon Ferenc.

Amadé köitói ^ ]jra nyeivét Amadé nem annyira szép szólamokkal gazdagította,

hanem a stíl elevenségével; nyelve nem trópusokban, hanem alakzatokban

új. Sok pongyolaság, sok henye szó van nála, de a gondolatot gyakran

meglep tömöttséggel fejezi ki, s mindig élénken és fesztelenül. Mint versel

könny és dallamos, a világi líra formakészletét igen számos új és dallamos

formával frissítette föl, melyekkel virtuóz módra bánt. A strófák szövésében, a

rímek elrakásában, a ritmusok változatosságában igen nagy leleményt fejt ki,

noha a cifrázást olykor a barokkszerségig viszi. Maga költvén hol magyar,

hol nyugot-európai stíl dallamait, nem volt kénytelen a régi versformák

taposott útján járni. Különben nem versel azzal a mgonddal mint Faludi,

nyelve is sokkal egyenetlenebb. Egészben véve Faludinak ízlése jobb,

Amadénak tehetsége több. Hasonlítnak abban, hogy mind a kett lírai

költ volt s a dalnak kül's és bels formáját fejlesztik. A nemsokára bekö-

vetkezett irodalmi ébredés korában is megvan hatásuk nyoma ; Faludi

emlékezetét a klasszikus iskola költi ápolják, Révai mintául is választja

;

Amadé irányát a népies iskola veszi át, Palóci Horváth Ádámon. Kisfaludy

Sándoron többé-kevésbbé fölismerhetjük hatását.

Haiier Laszió Íme a múlt századbeli széppróza és líra legnevezetesebb alakjai.

Amannak mveli közt még egy írót nevezhetünk, egy Haller grófot, LAszLót,

a Hármas Istória szerzjének dédunokáját, Mármarosmegye fispánját, e

lelkes és mívelt furat, a ki azonban már harminc éves korában meghalt.

1751-ben. Franciából lefordította Fénelonnak világhírre kapott regényét, a

Télémaqtieot, mely munkáját halála után báró Barkóczi Ferenc egri püspök

nyomatta ki saját költségén, 1755-ben, Kassán s még három ízben jelent

meg újra. Fénelonnak finom, árnyaló stílje kitn iskolául szolgálhatott

volna a magyar elbeszél próza fejldésére s Haller tisztában volt felada-
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37. Iskolai drámák.

'./, iskolai színjáTékoi a protestantizmus terelte komolyabb s

világiasabb irányba. .\ protestantizmus korlátozta a fantázia

mködését a szentek életének s csodáinak leírásában, ez hozta

bele a polémiát, ez vitte közelebb a mindennapi élethez. A pro-
*

' "i

"
'
^ testantizmus nyomában fejld miveltség mosolygott a misztikus

papi játékok mvészietlen naivitásán, s igyekezett azoknak megfelelbb alakot

és tartalmat adni. Megalakul a komolyabb irányú- iskolai 'dráma, melyet a

protestantizmus is elfogadhatónak talál, mivel a bibliai részek körülírása és

a vallási polémia jól felhasználható volt a protestáns érzület ersítésére.

A hazai protestáns iskolákban még sem nyer nagyobb lendületet a

színjáték, st a XVII. században majdnem egészen elnémul. Az okot nem

épen a debreceni hitvallás tilalmában kell keresnünk. Igaz ugyan, hogy

e hitvallás 1562-ben kárhoztatá és tiltá a színi eladásokat, » mivel a

színdarabok, nézjátékok és szemérmetlen táncok nem szkölködnek a

rosszakban ; s a kik színpadi álarcokat vesznek fel, szemtelen állásokat és

mozdulatokat tesznek, a gonosz kívánságok fáklyáját gyújtják meg . Ám
e tilalom inkább csak a világias színjátékra látszik vonatkozni, s nem

tiltja a vallásos tárgyú darabok eladását. Valószín, hogy ezeket meg

maga a közönség unta meg száraz polemikus szellemük miatt. A XVII.

századbeli katholikus visszahatás, a protestánsok üldözése és elnyomása

csak siettették aztán az amúgy is ritkán felhangzó protestáns iskolai

drámák elnémulását

A katholicizmus ébfedésével s hatalmának emelkedésével lépést halad

a katholikus iskolai színjáték a szerzetes rendek iskoláiban. A XVII. század

elején indul meg s a XVIII. szazadban éri el virágzása korát, vagyis a

katholikus középiskolák aranykorában, mikor az ország minden részében

gomba módra emelkednek a katholikus gimnáziumok.

A jezsuiták kezdik a játékokat rendszeresen és céltudatosan zni, s

az példájokra, habár tlük függetlenül, a piaristák és pálosok. 1601-ben

adják a jezsuiták az els iskolai drámát Vág-Sellyén, s ez idtl kezdve

évrl-évre növekszik az eladott darabok szama. A piaristák szintén a

XVII. században kezdik meg az iskolai színjátszást; 1694-bl mar maradt
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ISKOLAI DRÁMÁK

mim, melyek a csiksomlyói ferencrendiek vezetése mellett 1721—51-ig

kerültek eladásra, Fölöttébb érdekesek e misztériumok, mivel bellük

következtethetünk az elbbi századok hasonló termékeire is. Prológussal

kezddnek s epilógussal végzdnek; tárgyuk Krisztus szenvedéseinek meg-

jelenítése ; alakjok többnyire Zrinyi-stanza, Balassi-szak vagy próza.

A prológusok rendesen a helyi körülményekre, a játék tárgyára és a

szomorú hazai viszonyokra vonatkoznak. Az egyik például így inti

komolyságra a néz közönséget

:

Cicogás, kacagás itt ne hallattassák,

Hanem szomorkodás, sóhajtás láttassák.

Ne is vélje senki aztot semmiképen,

Hogy komédiázzunk ebben az idben,

Melyben szegény hazánk vagyon nagy ínségben.

Mert isten ostora mindenfell rajtunk,

Melyet vétkeinkkel országunkra vontunk, stb.

A misztériumok eszmemenete magyaros; a szomorú tárgy dacára

lépten-nyomon találkozunk bennök a néphumor jóíz nyilatkozataival. Az
asszír király »az zsidóknak hátán dohányt vágat« ; a katonák mézes

pálinkát isznak s magyar dohányt színak; az »ordásbéles«, »szászhenklis«,

a » csokoládé < stb. szintén szerepet játszanak. Pilátus meg imígy szólítja

meg Krisztust:

Nazarethi Jézus, van-e prókátorod,

A ki te melletted szóljon, vagy aktorod ?

Mostani világban úgy folynak a pörök,

Hogy mikor erszényben a sárga pénz zörög :

A biró nem nézi, pokol-e vagy ördög,

Az igazság ellen eleget dörög.

Látom szegény Jézus nincsen prókátorod,

Azért igen félek, rosszul lesz a dolgod.

Igen hamisak most, látom a fpapok,

Istentelenséggel teljes az utók. stb.

A misztériumokat az ' iskolában vagy a szabadban adták el. A nép — ép

úgy mint külföldön — a templomi istentisztelet után, nagy tömegben kereste

fel a játékot, melyben néha száznál is több diák szerepelt.

E húsvéti misztériumok nem mentek át annyira a nép vérébe mint

a karácsonyi pásztorjátékok, melyek közelebb álltak felfogásához, s melyekben

inkább adhatott kifejezést érzéseinek és gondolkozásmódjának.

A pásztorjátékok felújulása és elterjedése határozottan az iskolai színi

eladások hatásának tulajdonítható. A ránk maradt »betlehemck- alakjai,

formái és latinos kifejezései világosan kijelölik az eredeti forrást :. az iskolát.

Iskolai pásztorjáték (idyllion) rendkívül sok maradt ránk. Eszthetikai

becsük azonban igen különböz. Minél jobban fejldik irodalmunk, annál

értékesebbek lesznek pásztorjátékaink. Egyikben-másikban »hanyatló szép

hazánk*, » idegen tájra költözött fiaink* is szerepelnek.
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494 ISKOLAI DRÁMÁK

emberi halandóságra kárhoztatja. Majd betegséget bocsát rá s Eskulapius

orvoslása dacára elpusztul. A Blumauer-féle travesztiákra emlékeztet

bohózat csattanós ékekben, gúnyos mondásokban és komikus helyzetekben

oly gazdag, hogy kevés iskolai színjátékunk versenyezhetne vele. Szer-

kezete is jobb a közjátékénál. Kár, hogy drasztikus, st trágár mondásai

mélyen sértik a szépérzéket.

Jezsuiu a jezsuiták drámáik jelentékeny részét olasz, német és francia rend-
SKinmfiiroli J *

társaiktól kölcsönözték. A kozmopolitikus iránynak lévén hívei, a nemzeti

és a népies iránt nem nagy elszeretetet mutattak. Drámáik tárgyait legszí-

vesebben a világtörténetbl merítették, s ugy írták azokat meg, hogy Európa

bármely színpadán eladhatták ! Finom míveltségük nem tudott leereszkedni

népünk gondolkozásmódjához, k az elkel világ neveli és pártfogoltjai

voltak, színi eladásaik nagyobbrészt azoknak szóltak, azok ízlésének és

gondolkozásmódjának feleltek meg. A fény és pompa nagyban uralkodott

színtermeikben, de népünk kedvelt alakjai csak igen ritkán voltak bennök

láthatók. Érdemük azért mégis nagy; mert közel kétszáz évig — irodal-

munk legszomorúbb korában — fentartották és táplálták a hajlamot a

színjáték iránt. Ha Mária Terézia korában el nem törlik a szerzetet,

bizonyára k is csatlakoznak a magyarosító irányhoz. Látszik ez abból a

körülménybl is, hogy a múlt század közepén már mindig gyakoribb lesz

iskoláikban a magyar nyelv, hazafias érzéseket hirdet színi eladás.

Kaiona és A jezsuita színmírók közül az egykorú jegyzkönyvek nagy dicsé-

rettel szólnak Katona IsivÁNnak, a kiváló történetírónak drámáiról. Bár

harminc iskolai drámát és párbeszédet írt, egyet sem ismerünk közülök.

1758-ban Komáromban Benjámin könyveinek és Vak Bélának eladása

alkalmával a közönség zúgó tapsokkal és tetszésnyilatkozatokkal tüntette

t ki. Kunits SzedecziásáX (megjelent 1753-ban) is dicsérettel emlegetik

irodalomtörténetíróink.' E keserves játék azonban egyszer fordítása Giovanni

Granelli olasz jezsuita tragédiájának.

Faludi Máskép állunk Faludi FERENcnek Constantinus Porfirogyenitus cím
szomorújátékával. Ez a legkiválóbb jezsuita drámák egyike, melyet a

kritika a dráma törvényei szerint is megítélhet. Tartalmát maga a szerz

ekkép adja : a haldokló Leó császár kiskorú fiát, Konstantinust két í<>

tanácsosára R< imanusra és Fókásra bízta. A két tanácsos elkeseredetten harcol

a fhatalom fölött. A sors Romanusnak kedvez, ki annyira elbizakodott

szerencséjében, hogy saját fiát, Artemiust, akarja a trónra juttatni. Azonban

merész tervével elbukik s a trónt Konstantinus foglalja el. Ehhez —
mondja Faludi — a poesis adogatott valamit nagyobb mulatság kedvéért.

A darab meséje nagy gonddal és sok ügyességgel van szve, a szerkezet

egységes, a szenvedélyek harcának festése élénk, a nyelvezet magyaros

és erteljes.

Méltó társa volt Faludinak a komáromi születés Ii.i.ki JÁNOS (1725

—

179 1.1, ki tudományos szépirodalmi munkaival szép névre tett szert.
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ISKOLAI DRÁMÁK

kezdeni a sárkányavatás bbájos mesterségét, midn betoppan a vendég-

fogadós, s azt hívén, Ventifax áll eltte, összekötözteti s jól elvereti az

ellenálló Tornyos Pétert. Ventifax és a szolga ezalatt tovább állnak a

pénzzel és a lakomára beszerzett tárgyakkal. Tornyos Péter pedig mit

tehetett egyebet, elátkozta a garabonciás diákot

:

Patvar vigye a diákját.

S vele minden tudományát.

Oda vagyon az erszényem.

Erszényemmel minden kincsem.

Haj dinom dánom.

Míg élek is, bánom

Deaksígom !

A bohózat szerkezete és bonyodalma nem vall ugyan avatott kezekre,

de azért több ügyes fordulat és mulattató jelenet élénkíti az egyes vége-

zéseket. A darab férdeme nyelvében van. Illei sok eredeti komáromi

mondást és magyaros fordulatot rzött meg benne az utókor számára.

színmírók ^ jezsuita rend eltörlése után a színjátszást a piaristák zik tovább.

Mária Terézia koráig k is jobbára latin nyelv darabokat adattak el,

de azontúl a magyar volt napirenden s az is maradt egészen az iskolai

színpad elnémulásáig. Színi eladásaik és színtermeik nem voltak oly

fényesek mint a- jezsuitákéi, k nem hozathattak Velencébl díszleteket és

ruhákat, nem is a frangúak mulattatására adták drámaikat. A közép és

alsó osztályok gyermekeit oktatták, s többnyire ezek voltak játékaiknak

is szemléli. E szerzet határozottan a magyarosítás céljából hozta szín-

padra a hazafias tárgyú magyar drámákat. »A magyar komédiáknak

folytatására, — írja Pállya István rendfnök — az is ösztönt adott, hogy

az ilyetén magyar játékok által az ifjúság a magyar nyelvben gyakorol-

tassák és hogy az ifjak a merészséget, és az böcsületes emberek között

való tisztességes, nyájas társalkodást édes magyar nyelvünkön eladatott

komédiákból szinte úgy fölkaphattyák mint az deák komédiákból.* E szerzet

megszakítás nélkül tanított napjainkig; e szerzet tanarai: Dugonics,

Endrdy, Egerváry, Simái voltak világi színjátékunk els mveli s így

a piarista iskolai színjátékokban láthatjuk a fokozatos fejldés legszebb

példáit. Minél közelebb jutunk irodalmunk ébredésének korához, annál

srbben találkozunk a kiválóbb gonddal készített iskolai drámákkal.

Ritkulnak a bibliai eladások, moralitások, s gyakoriabbak lesznek a vilá-

gias tárgyú színmvek. Kai sok KeeeSZTéLY piarista tanár és színmíró

176 l-ben már a francia színi irodalom termékeire is felhívja a tanárok

figyelmét. A piaristarend meg a múlt század közepétl kezdve tanár-

jelöltjeit a drámaírás törvényeire és fortélyaira taníttatja. Színi irodalmunk

ébredésekor iskolai színmveink mar oly tokon állottak, hogy a világi

színpadon is eladhatták azokat. Mi természetesebb, mint hogy iskolai

színmíróink a viláüi színi irodalom els munkásai lettek! De nem feled-
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498 ISKOLAI DRÁMÁK

kimondhatatlan nagy kívánsággal viseltetvén a tanácsbéli tisztséghez, azt

k minden kitelhet móddal és tehetséggel keresték. Csörg hadi ember

lévén, nagy vitézi cselekedeteit hányja veti, s azoknak úgy mint jutalmát

várja; a Deáki pedig oskolamesternek tisztét viselvén és deákságával fölötte

kérkedvén, kimondhatatlanul bízik a szenátorsághoz. Ezekkel egy Ravaszy

nev fortélyos férfiúnak színes barátsága vala, a ki mesterséges találmá-

nyival és elmés csalárdságával mindakettt úgy megutáltatta a bíróval,

hogy minden reménységtl elhagyattak. Azonban pedig azon mesterkedik,

hogy valami Szerencsés nev embert a bíróval megkedveltessen és azt

szenátorrá tegye. A mint hogy úgy is lett !

«

Játéka ^z egyszei*ú tanácsos-választást a szerz rendkívül érdekessé tudta

tenni mulatságos alakjaival és leleményes meseszövésével. Alig van e

korból vígjátékunk, mely oly gazdag volna komikus jelenetekben, mint

Pállya e színmüve. A szerz nagyon értett az alakoskodásokból és félre-

értésekbl keletkezett komikus helyzetek teremtéséhez ;' tudta, miként kell

a torzképekben a valódi életet feltntetni ; • ismerte a hatáskeltés titkait s

eleven humorával, csattanós dialógusaival bven kiveszi abból a maga

részét. Szinte kár, hogy a szerkezetre és a bonyodalom fejlesztésére nem

fordított nagyobb gondot. Torz alakjai közt legsikerültebbek a két fsze-

repl: Csörg és Deák. Csörg uram a Hári Jánosoknak igazi mintaképe.

Egész életében nem tanult semmit, de a hadi pályán mégis nagyságos úr

lett. Fitymálja a tudósokat, s megvetleg beszél a költkrl. Nagy Sándor

vitézsége az övéhez képest semmi! Hadseregeket vert szét egymaga, s

Európa meghajtá magát vitézsége eltt !« S ez a rettegett katona egy

pisztolydurranástól úgy megijed, hogy futtában tízen sem tudják megállí-

tani !
— Deák Mátyás a tudákos és hóbortos iskolamesterek mintaképe, ki

>a sok tanulásban és az régi dolgoknak fölnyomozásában egészlen meg-

bódult, még az asszonyokkal is görögül és latinul beszél «. Ábrázata olyan r

hogy mikor távolról látja az ember, »azt gondolná, hogy az isten és a termé-

szet nem más végre alkotta t, hanem, hogy valamely jeles bibliotékába

a többi auctorok közé tétessék". Egy megavult Orbilius, ki még tudatlan

inasától is azt kérdezi, tudja-e, mit mond Amos Comenius. Vestibulumjában ?

- Eredeti két alak Deáknak és Csörgnek inasa. Tudatlan, de furfangos

és találékony parasztok ezek, kik sok kacagtató jelenetet rögtönöznek a

színpadon. Ilyen a többi közt a hetedik jelenés. Csörg ezredes elküldi

inasát a poétához (rongyos ruhájukról, úgymond, bizonyára megismeri
)

egy versért, hogy a bírót üdvözölhesse névnapján. Péter furfangjával hét

garasért megveszi a pár soros verset, ámbár a poéta másnak nyolc

garason alul nem szokta adni. Otthon gazdájának két tallérért adja cl a

verset, s elhiteti vele, hogy a költemény annál drágább, minél rövidebb.

Csinál az a poéta — úgymond — olyan verset is, mely csak egy szóból

áll, de annak árát lehetetlen megadni. Fölötte komikus a két szolgának

párbeszéde a világ sorjáról. Ilyen a részeg és ingadozó Péter monológja
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A politikái

szonyok befo-
I olyas a

történetírásra

38. A magyar történeti irodalom a

XVIII. században.

török kizésével, a szabadságharcok elviharzásával, Magyar-

ország teljesen visszalép az európai mívelt nemzetek közös-

ségébe, melyekkel addig is, tle telhetleg, igyekezett lépést

tartani. A költészet és mpróza minden terén érezhet ez a

közösség, ez a küls befolyás: szerinte szokta az irodalom-

történet osztályozni az egyes fellép írókat és iskoláikat. De talán sehol

sem oly szembetn ez a közösség mint épen a történetírás mezején,

melynek akkori fejldését eddig nem nagyon méltatták figyelemre.

Megvan ennek a jelenségnek a küls, tárgyi oka. A XVII. századi

részletes, érdekes magyar emlékiratok, életrajzok és helyi történetek helyébe

vaskos latin fóliánsok, vagy egy egész kis könyvtárt alkotó kötetsorozatok

lépnek, az egész nemzeti történetet, vagy legalább annak nagy szakaszait

magukban foglalók. A midn az országnak és az egyesnek léte minduntalan

kockán forgott vagy legalább változásoknak volt alávetve, elég érdekes és

tanulságos volt a jelen momentum, és legfölebb a közvetlen elzmények

megismerése végett kutatták a közelmúltat. Összefoglaló, az egész nemzeti

történetet felölel történelmi munkák alkotása nyugalmasabb korszakokhoz

van kötve. Csak olyankor érzi a nép történetének folytonosságát, csak a

biztos jöv tudatában kapcsolja a távoli múltat is a jelenhez. így jellemzik

a római polgárháborúk és hódítások korát Sallustius és Caesar emlékiratai

és monográfiái; Livius nagy nemzeti mve pedig csak a »pax Romána

«

idejében született meg. így képezi a Frofide a francia mémoire-irodalomnak

mintegy középpontját ; Dániel és Velly óriási munkái pedig csak a XVIII.

század békés kezdetén jönnek létre. Angliában a XVII. század nagy össze-

ütközéseinek Clarendon és Bmet emlékiratai a jellemz produktumai : a

XYIII. század megállapodott állami és társadalmi rendje pedig Hume-nak

az sidkig visszamen mvében tükrözdik vissza. így váltják fel nálunk

is, mihelyt az ország III. Károly és Mária Terézia alatt »révbe jutott .

Bethlen iMiklóst, Csereit és Aport a polyhistor Bél Mátyás, a hunok és

avarok történetein kezd Deserici és Pray s a magyar történeti anyagot

a vezérek korától II. Leopoldig összehordó Katona István.
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családi történetök tanulmányozására fordítsák, és ily módon segítségére

voltak mvei igen becses anyagának összehordásában.

BéiMátj Mar els értekezésében a hún-scytha írásról, melyet 1718-ban tett

közzé, megmutatta, min mesteri módon birja összehordani a szétszórt

anyagot. A régi magyar betkrl való ismeretünk mai napig nagyrészt

ez értekezés adatain alapul. Pozsonyban öt év mlva megírta a régi és

j Magyarország Frodromusát, a melyben a magyar föld- és néprajzra

vonatkozó addigi munkálatoknak fbb tartalmát állítja össze. Szorosan

vett történeti mvei közt els az Adparatus ad Históriám Hungáriáé

(Pozsony 1735.), melyben a magyar történeti forrásmunkák egy részét

teszi közzé. Ez emlékek némelyike még kiadatlan volt, másokhoz mindaddig

nehéz volt hozzáférni a kiadások régisége és ritkasága miatt. Ezekhez

tartozott a nagyváradi káptalan híres feljegyzése az eltte végbement

istenitéletekrl, a »ritus explorandae veritatis«, melynek els kiadását még

Fráter György rendezte sajtó alá. Mint az Anonymus els kiadója a

Schwandtner-féle gyjteményben, igen nagy" érdemeket szerzett egész törté-

netírásunk fejldése körül. Kritikai szellemérl tanúskodik, hogy , bár a

Névtelen Jegyz korát biztosan megállapítani nem birta, mégis IV. Béla

korába volt hajlandó helyezni mvét. '

Mind gyjt mind feldolgozó munkásságának legfontosabb, mai

napig nagybecs emléke Notitia Hungáriáé novae historico-geographica.

Az els fólió kötet kizárólag Pozsony városával, a második Pozsony, Turóc,

Zólyom, Liptómegyékkel, a harmadik Pesttel, a negyedik Nógrád, Bars,

Nyitra és Hontmegyékkel foglalkozik. Az ötödik kötet Mosonymegyét tár-

gyalta ; de csak kevés példányban maradt meg, és csak a múlt évben bocsá-

totta ezt újra közzé gr. Zichy Jen az eredetihez méltó díszes kiadásban.

E kötetek mai napig a magyar topográfia és genealógia kimeríthetetlen

tárházai, nagy figyelemmel vannak a nemzetiségi viszonyokra is, úgy
hogy a nemzetiségi viszonyok kutatói biztos forrás gyanánt- használhatják.

Kiterjeszkednek a föld leírására és a természeti tárgyak ismertetésére, és bár

a kor szelleméhez képest még aránylag igen nagy tért foglalnak el bennök

a »curiosum«-ok, nagy kárára válik a honismeretnek, hogy az óriási munka

többi részei sajtó által nem jutottak napvilágra.

E valóban elsrangú tudós érdemeit csak akkor méltányolhatjuk

teljesen, ha meggondoljuk, min nehézségekkel kellett neki mint úttörnek,

a ki azonfelül »akatholikus« is volt, megküzdenie. Egy ízben csak nagy

bajjal birta életét megmenteni Heister körmei közül, kinél bevádolták, mert

közbenjárt több, a Rákóczi-felkelésben résztvett hitfele érdekében. Pálfiy

Miklós nádor kegyének köszönheté, hogy megnyíltak eltte az állami és

több családi levéltárak, de kutatását ellenségei valami szörny merényletnek

nyilvánították a nemzeti és nemesi féltett titkok szempontjából. Hát még
midn Magyarország leírása megjelent ! Az már világosan nem más. mint

az ország állapotának a külföld eltt való fölfedése, vagyis kémlelés ! Ennyi
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AZ ERDÉLYBEN ÉS MAGYAR-ORSZÁG-
BAN ÉLT TUDÓS EMBF.REKNF.K, NEVE-
ZETESEBBEN A KIK VALAMI, VILÁG ELEI-

BE BOTSATOTT ÍRÁSOK ÁLTAL ESMÉ-
RÉTESEKKÉ LETTEK, 'S JO EMLÉ-
KEZETEKET FEN -HAGYTÁK

HISTÓRIÁJUK
SOK

MELLYET
ESZTENDK- ALATT ,

Mert ha önszántunkból vetjük magunkat a rohanó árba és azzal szembe

akarunk szállani, a vad hullám el fog sodorni-.

Ez a minden szembeállót elbontással fenyeget ár nem volt más

mint az uralomra jutott katholikus restauráció.

A karlovici és szatmári békekötések alapján rekonstruált Magyar-

országnak, melyet méltán neveztek » Hungária Nova«-nak, állami és társa-

dalmi felfogásán a Regnum Marianum* eszméje uralkodott. A Habsburg-

házból származó királyok

alatt, aránylag rövid idben,

oly óriási eredményeket vív-

tak ki a törökökkel, felkelkkel

és protestánsokkal szemben,

hogy lehetnek látszott a buz-

góbbak eltt Sz. István biro-

dalmának egy vallásúvá tétele,

a Boldogasszon}' tisztelete el-

lenzinek, mert még a törvény-

könyv is ilyeneknek bélyegezte

Luther követit, megsemmisí-

tése. Nem sikerlt-e, alig egy

emberölt eltt ugyanazon

terv Franciaországban, hol

pedig egy teljes századon át

elsrangú politikai tényez

volt a hugenotta elem ? A
szándék keresztülviteléhez a

fúri és nemesi katholikus tár-

sadalom szolgáltatta a világi,

az egyházi és els sorban a

jezsuita-rend, a szellemi fegy-

vereket. Kimondhatjuk már,

hogy e terv keresztülvitele ép

oly kevéssé felelt volna meg

hazánk érdekének, mint a

tényleges viszonyoknak, de az kétségbe nem vonható, hogy, mint minden

reakció, mely a múltban keresi az ideált, ers lendületet adott a történeti

kutatásoknak.

Természetes, hogy e téren a jezsuiták buzgólkodtak leginkább. Turóczi

László 1 729-ben megírta Magyarország történetét és földrajzát, korához

képest nagy tudománynyal, de igen ers tendenciával : Hungária sitis cum

regibus compendio data. (1729.) Meg szembetnbb ez irány a kassai

Timon Sámuel két müvében, a régi és új Magyarországról: Intago antiquac

és Imago uovae Hungáriáé s Annaleseiben, melyekben Istvánffyt folytatja,

NEM KEVÉS
SZORGALMATOSSACCAt, EGYBE - SZEDEGETETT . ÉS AZ

MCSTAN ÉLKNEK, 'S EZ-UTAN KOVCTKEZEN-
DÖKNEK TANÚSÁGOKRA, SJORA-VA1.0 FEL-

SER KENTÉSEKRE KÖZÖNSÉGESSÉ TETT.

F. TS. B O D PÉTER.
A' M. Igeni Ekkléfiábar^^

, KRISTUS Szolgája.

NyimitMJtutt iy6C-uik EfutnSilim,

Bod Péter Magyar Athciiasin&k címlapja.
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vet, hogy nagy mvének igen értékes V- kötete nem is önállóan jelent

meg, hanem mint egy fúri ifjú, gróf Bánffy György, thereziánumi thesi-

seinek melléklete. A kormánynak különösen azon értekezéseivel tett szol-

gálatot, melyekben a magyar korona jogait a melléktartományokra mutatta

ki. így Mária Terézia érdekében Halics és Ladomérról, József megbízásából

a Balkán-félszigeti országokról, különösen Boszniáról, mint a magyar

korona részeirl, értekezett. Mária Terézia nagyra is becsülte a tudós

férfiút és a megalakítandó magyar tudós társaságnak lett volna a

foszlopa. De midn az akadémia javadalmazására a naptári illetéket kérték,

a királyn meggondolta a dolgot és kijelentette, hogy : »két jezsuita (Pray

és Hell) mégis csak kevés egy akadémiához**.

A Pray által tört nyomon tovább haladt Katona István, historiográ-

fiánk egyik tiszteletreméltó nagy alakja. Nyolc évvel fiatalabb volt Praynál,

Bolykon, Nógrádmegyében született, és a jezsuita-rendben mint tanár

érvényesült. A rend feloszlatása után Budára és Pestre is követte az

egyetemét, majd 1790-ben Kalocsán könyvtárnok, késbb ugyanott kanonok

is lett. József császár 1785-ben 500 forinttal nyugdíjazta, mert a német

eladási nyelvben nem volt elég jártas. Majd-

nem nyolcvan évre terjed élete egészen a

/ tudományos munkának volt szentelve. Nála
cno

lyával állott szoros összeköttetésben, és els

Katona István névaláírása.
mVeÍ isk°lai könyvek Voltak. Kalocsán

megírta az érsekség történetét jó magyar

szellemben (1800. két kötet). Patachich érsekrl följegyzi, hogy botbüntetés

terhe alatt megtiltotta székvárosában a rác beszédet. Budán kezdte meg
nagy munkáját, Magyarország kritikai történetét, melyet szerencsésen be

is fejezett. E bámulatos mnek els 6 kötete az Árpádok korát tár-

gyalja, 12 a vegyes királyok korát, 22 pedig a Habsburgi korszakot. Mint

kritikai história az egész bizonyos, a margón feljegyzett kérdések után

indul, melyekre a szöveg adja meg a feleletet. Valóságos feldolgozás igen

kevés van, kivéve a kútfkrl szóló bevezetésekben, de az anyag oly

tömegekben van összehordva és közölve, hogy tulajdonkép ebbl került

ki Fessler, Engel, Szalay, st Horváth Mihály munkái nyers anyagának

legnagyobb része. Az egyes kötetek vegén megemlékezik az egykorú

írókról is.

Katona mint tudós és ember nagy tiszteletben állott, melyet még
József császár sem tagadott meg tle. Igen becses, a politikai viszonyokra

kiterjeszked levelezése a híres Esterházy püspökkel 1790-bl; megvan
az egri érseki levéltárban. Úgy mint Pray, is számos elismerésben

részesült a külföldön is, mit a latinul írás lehetvé tett. De rendjének

szelleme rajta is uralkodott, és hogy min naiv ervel, azt a következ
példa bizonyítja. Világtörténeti kézikönyvében megemlékezik a reformáció

J<cp4> tvn*vo (nv&frrtx.
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,LÍ hatalmas képviseli tntek föl. Még kortörténeti munkában is nyilatkozott e

szellem. Kolinovics Gábor mint Esterházy József országbíró íródeákja

eljárhatott — épen nem díszes ruhája dacára — az 1 741 -i híres ország-

gylés üléseire, és ezekrl igen híven naplót is vezetett. Jellemz, hogy

a Pozsonyban uralkodó drágaság miatt is az eretnekséget okolja. Késbb
megírta pártfogójának Esterházynak életét (Postuma Memória Jos. Ester-

házy, Tyrn. 1754.). Kéziratban fenmaradt tle a Rákóczi-felkelés törté-

nete és egy dunántli t leirása. Kolinovics horvát származás volt,

Szenkvicen született, a honnét késbb a Kovachichok tudós dinasztiája is

kikerült. Kovachich Márton György adta ki az 1741-iki igen becses naplót,

mai napig elsrang forrásunkat," 1790-ben Nova Hungáriáé Periódus

cím alatt. Akkorra pedig Magyarországra csakugyan az irodalom terén

is új korszak, virradt.

r -
'4
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Pál, dömés szerzetes, jegyzete. 1532.) 133

Kaskai l.ea, dömés apáca, utolsó sorai es

névaláírása a Cornides-kódex végén) 134

Ráskai Lca, dömés apáca, jegyzete a

Szt. Domonkos élete cím kódex

(1517.) végén 135

Zsigmond király. (Thuróczi krónikájából) 138

Hasomás a Dubnici-krónika els lapjáról 139

11. Ulászló és gyermekei. (A Gersci-

családnak adományozott címeren.

Zárókép) 142

Egy protestánskori magyar reformátor-

író : Szegedi Kis István 147

( Hali .Miklós, esztergomi érsek, arcképe

és névaláírása 149

XVI. századi könyvnyomtató mhely ... 152

Heyden Sebald négy nyelv iskolai

könyvének utolsó lapja 153

Komjáthi Benedek : Szent Pál levelei-

nek címlapja. (1533.) 154

Komjáthi Benedek: Szent Pál levelei-

nek els lapja 155

Gálszéesi István : Énekes könyvének

kolofonja. (1536.) 156

Lap

Singrenius J. 1538-iki nyomdai jelvénye.

(Zárókép) 157

Az els magyar nyelven írt distichonok.

(Sylvester Uj testamentumának be-

vezetése) 160

Részlet Sylvester bibliafordításából 161

Melius Péter : Magyar Prédikációinak

címlapja. (Debrecen, 1563.) 167

Telegdi : Az keresztyensegnec fonda-

mentomirol cím munkájának el-

szava. (Becs, 1562.) 171

Verancsics Antal, esztergomi érsek, arc-

képe 181

11. János király címere. (Werbczi Tri-

partitumának els magyar kiadá-

sából. Zárókép) 186

Werbczi névaláírása 1 88

Részlet Werbczi : Tripartitumának

els magyar fordításából. (1565.) ... 189

Hcltai Gáspár : Soltár-könyvének cím-

lapja. (Kolozsvár, 1560.) 194

Heltai Gáspár : Soltár-könyvének utolsó

lapja. (Kolozsvár, 1560.) 195

Balassi Bálint legels munkájának (Be-

tegh lelkeknek stb.) címlapja.

(Krakkó, 1572.) 198

Balassi Bálint legels munkájának (Be-

tegh lelkeknek stb.) utolsó lapja.

(Krakkó, 1572.) 199

Esztergom a XVI. században -"\

Egy XVI. századi lantos. (A fricsi vár-

kastély párkányzatáról.) 205

Sztárai Mihály : Ákháb királyának

utolsó versszaka. (Els kiad. Deb-

recen, 1574 207

A konstancinápolyi Héttorony a XVI.

században 210

Részlet Tinódi-Cronicajából. (Ali basa

utolsó és Egervár kezd versszakai

az eredeti hangjegyekkel) 212

Tinódi : Eger várának dallama Bartalus

István átírásában 213

Egykorú másolat Tinódi : Hadnagyok-

nak tarúság cím munkájából.

(A pécsi püspöki levéltárból) 214

Ilosvai : Tholdijának címlapja. (A legré-

gihh fenmaradt kiadás. Lcse, 1020., 220

Istvánfi I'al : História Regis Volter-

jának els versszakai 225

Ráskai: Vitéz Franciscojan.ik els

versszakai 228
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IKÉPEK AZ ELS KÖTETBEN

Lap

séki híd és erdítmény a XVII.

században 372

lTj-Zrin vára 377

Zrínyi-emlék a kurzsaneci (most Zrinyi-

falvi) erdben 379

; -\ öngj ösi I .i .ni ii ivaláirá :a 383

Gyöngyösi István arcképe 384

W i ieli n\ i Ferenc arcképe 38^

ara a XVII. században ... 390

Zrínyi IIo rá a 392

i ónyai inna névaláírása 393

Kemény János tatár rabságból írt leve-

lének utolsó lapja 396

\ Rákóczi-biblia táblájának diszítménye.

(Zárókép) 400

Mali,) János: -Hármas históriájának

c'mképe. (Kolozsvár, 1695.) 405

Árvaváraljái kivégzések 415

Tholnay Mihály : Vitézele tükörének

címlapja. (Kolozsvár, 1676.) 117

Zrínyi Ilona törökországi arcképe. (1695

korúi) 420

Thököly Imre törökországi arckepe.

(1695. körül) 421

A sárospataki Rákóczi-vár 424

Pekryné Petrczy Kata Szidónia arcképe 428

Kuruc : Káldy Gyula átira-

tában) 431

dohányzó kurucok 433

Gról Bercsényi .Miklós arcképe és alá-

írása 43S

i-nóta (Káldy Gyula átiratában) 442

Lap

A Ncustadti harc /akai

(Palocsay Gy. kézirata.) 444

Teleki Mihály névaláírása 448

: thlen Miklós névaláírása 449

Károlyi Sándor arcképe 453

I. József, III. Károly és Mária Terézia

medaillon-areképe 4Ö7

Maria Terézia magyar kísérettel ...

\ Moriamur«-jelenet Gcramb »Habs-

burg<-jából (Zárókép) 461

Buda a múlt szazad közepén 4U4

Mikes Kelemen arckepe. (1711-bl) Mii'

Mikes Kelemen rajza. (Hit, remény, sze-

retet) _ 472

Mikes Kelemen kézirata 473

Faludi Komában, i Toldy F. 1853-iki

Faludi-kiadásának címképe) 477

Amadé kézirata. (A Katona-dal els

aka) 484

A Sidonius (piarista iskola-dráma) egy-

korú kezirati színlapja. (1776.) 190

A Sidonius szerepli. (A színlap hát-

lapjáról i
491

Benyák Bernát arcképe 495

l'állya István arcképe 497

Bel Mátyás arcképe

Bod Péter arcképe

Hol Péter: Magyar Athenasának cím-

lapja. (1766.) 504

l'ray György névaláírása 505

Katona [stván névaláírása 506

Zárókép 508

A fejlécek és záróképek korszakonkint stílszeren változnak.



.

.1/ I kfltetbei

i

i
i

...

i

M Idrálj

M ,!

I

( omm "• in

D

MUn
.1.1

|

P m

I

\ Iái

M

li

1



516 MMELLÉKLETEK AZ ELS KÖT KIHEZ

Lap

Balassi Bálint levele Kapi Sándorhoz 1589. (Az eredeti kézirat a M' X. Múzeum

Jankovich-gyjteményében.) 198 •

Tinódi Sebestyen: Chronicájának címlapja. (Kolozsvár. 1Ö4) 21 1

Pázmány Péter levele Thurzó György nádorhoz. 1016 272

Apácai Cseri János levele Lorántfi Zsuzsannához, a fejedelemasszony hátiratával,

1657 bi. (Eredetije a kolozsvári ev. ref. kollégium li _ :i 1 4 •

Az Öreg Graduál címlapja. (Gyulafehérvár, 1636.) 340-

Koháry István verseinek els lapja. (Nyom. 1720.) 346

Gróf Koháry István arckepe (Egykorú metszet után)

Gróf Zrinyi Miklós arcképe (Gróf Apponyi Sándor gyjteményébl.) 352'

yösi István: Murányi Venusának címlapja. (Kassa, 1664.)

Listius László: Magyar Marsának címlapja. (Bécs, 1653 I
398-

Felvinczi György színigazgató szabadalom-levele 1696-ból. (JJr. Vali Béla gyjte-

ményébl.) 410 •

II. Rákóczi Ferenc arcképe Mányoky Ádámtól. (Az eredeti festmény a szá-z király

tulajdona.) 422-

B. Palocsay György üdvözl verse üzv. Bottyánná gr. Forgách Juliannához,

1710-bl. (Eredetije Thaly Kálmán gyjteményében) 444-

Mikes Kelemen: Törökországi leveleinek 1—2 lapja. (Eredetije az egri érseki

liceum könyvtárában.) 472 •
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