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változatokban és véres eseményekben vonul
nak végig a XVI.. századon az európai államok tör
ténetének véres eseményei.
Portugália és Spanyolország az óceánokon keresztül
távoli világrészek meghódítására indul, az európai embe
riség látóköre megnövekedik, az újvilág aranya, ezüstje,
drágakövei és gazdasági növényei az óvilág felé özönle
nek, a vállalkozó kedv élénk lesz egész Nyugat-Európában. Később az angolok és hollandok is odasorakoznak
a portugál és spanyol hajósok mellé, a tengeri kereske
delem és a gazdasági élet súlypontja a Földközi-tenger
mellékéről az Atlanti-óceán tájékára kerül, Velence el
veszti régi hatalmát. A föld körülhajózásával együtt jár
az emberiség természettudományi ismereteinek gyarapo
dása, az európai tömegek egy részének Amerika felé való
vándorlása, az Európában dolgozó polgárság anyagi meg
erősödése. A földbirtokon és jobbágyságon alapuló feudá
lis társadalmi rend gyöngül, az egyre gazdagodó polgár
ság tekintélye emelkedik. A nemes még lenézi a polgárt,
de pénzét nem veti meg.
A könyvnyomtatás elterjedése korszakos szellemi
fordulat a XVI. század életében. A régi írott könyveket
csak kevesen olvashatták, most egy-egy nevezetesebb
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kézirat nyomtatott példányai százával és ezrével forog
nak az olvasók kezén. A könyv megkezdi a maga kor
szakos hódító útját, felvilágosítja az elméket, újabb és
újabb százezreket toboroz a művelődés és tudás javára.
A közfelfogás az írás és olvasás ismeretét isteni aján
déknak fogja fel, az iskolák alapítását lázas buzgalommal
kívánja, a latin nyelv mellett a nemzeti nyelvű irodalom
művelését is megköveteli.
Luther Márton fellépése nemcsak Németország poli
tikai, társadalmi és szellemi átalakulására hat döntő erő
vel, hanem újjáformálja az európai államok belső életét
is. A német hitújítás és Kálvin János svájci reformációja
meghódítja a germán fajú országokat; virágozni kezd a
protestantizmus Franciaországban, Lengyelországban és
Magyarországban is. Németországban erős belső háborús
kodás után az ágostai hitvallású evangélikus rendek sza
bad vallásgyakorlatot nyernek, de angol és francia földön
sok vér folyik a helvét hitvallású és a katolikus párt
között: Angliában a hitújítás hívei győznek, Franciaországban a katolikusok. Spanyolország, Portugália és
Olaszország elzárkózik a reformációtól, a Balkánt az izlám
hívei bírják, Oroszország még éretlen arra, hogy számot
tudna vetni az ilyen világtörténeti jelentőségű szellemi
mozgalom lényegével.
A katolikus egyház reformja a tridenti zsinaton megy
végbe, a pápai tekintély korlátlanná válik, a papság fe
gyelme szigorúbb lesz. A katolikus dogmákat félre nem
érthető biztossággal foglalják rendszerbe, megállapítják
a hívek oktatásának rendjét, szabályozzák a papnevelést.
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A pápák és főpapok mellett elsősorban a katolikus ural
kodók és a jezsuiták tesznek legtöbbet arra, hogy a régi
katolikus vidékek egy része újból katolikussá legyen.
Míg a protestánsok számos vallásfelekezetre szakadnak,
a katolikus egyház a pápák irányítása mellett egész
Európára kiterjedő egységes szervezetet teremt, sőt az
újonnan felfedezett földrészekben is megkezdi — misszio
náriusai útján — a térítést. A régebbi szerzetesrendek
friss erőre kapnak, több új szerzetesrend alakul, a leányok
nevelését hitbuzgó apácák vezetik. Ez a szívás szervez
kedés egyrészt megállítja, másrészt még olyan helyeken
is visszaveti a protestantizmust, ahol a katolicizmus
ügye örökre elveszettnek látszott.
A Habsburg-ház V. Károly római császár uralkodása
alatt az osztrák örökös tartományokat, Németországot,
Hollandiát, Belgiumot, Olaszország egy részét, Spanyol-,
országot és ennek a hatalmas államnak Európán kívül
eső birtokait is egybefogja. Ez a világhatalom Franciaországgal és Törökországgal elkeseredetten viaskodik;
ha nincs meg ez a két félelmes ellensége, övé egész
Európa. V. Károly fia, II. Fülöp spanyol király, hiába
próbálja megtörni a protestánsok hatalmát, Hollandia
elszakad a spanyol koronától, Anglia megsemmisíti a
spanyol hajóhadat. Lassankint Anglia kerül az ellenreformáció harcosainak élére. Erzsébet királynő megszi
lárdítja az anglikánizmust, megveti az angol világkeres
kedelem alapjait, politikai sikereit gazdasági előrenyomu
lással párosítja. Spanyolország és Portugália tengeri
hegemóniája lassankint háttérbe szorul az angol és holland
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tengerészek gyarmatosító ereje elől. A Habsburg-imperializmus és vele a spanyoloknak világhatalomra való
törekvése elbukik, Európának csak a török birodalom
előretörésétől kell félnie. A mohamedán világ győzel
mének gondolata rettegéssel tölti el a keresztény nyu
gatot: a katolikusokat csakúgy, mint a protestánsokat.
Kelet és nyugat harcában Magyarország a küzdőtér, csak
néha csap az izlám harci kedve Lengyelország és a Föld
közi-tenger felé.
A magyar nemzet a XVI. században végzetes időket
él át. A mohácsi csatában meghal II. Lajos király, az
országot a királyválasztás viharai tépik. A Habsburg-ház
és a Zápolyai-család küzdelmeibe Szolimán szultán ismé
telten beleszól, míg végre az ozmán erőtől támogatott
utolsó nemzeti király, Zápolyai János, megosztozik az
országon Habsburg-ellenfelével, I. Ferdinánddal. János
király halála után Szolimán szultán elfoglalja Budát s
török területté teszi Magyarország középső részét. Buda
elfoglalása után az izlám magyarországi birtoka évrőlévre gyarapodik.
A XVI. század derekától kezdve a magyar állam
északi és nyugati megyéi a habsburgházi királyokat vall
ják uruknak, a keleti megyék a török védnökség alatt
álló erdélyi fejedelmek kezére jutnak, az Alföld és a
Dunántúl jelentékeny része a szultánoknak hódol. A há
rom részre szaggatott nemzet élete szenvedések közt
folyik. Aránylag még Erdély van a legjobb helyzetben.
Ha fejedelmei befizetik a török udvarnak járó adót, or
száguk békéjét elég tűrhetően biztosítják az ottomán bi
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rodalom támadásaival szemben. A királyi Magyarország
fegyverben áll és pusztul. Béke idején a bécsi kormány
zsoldosai sanyargatják; ha háború üt ki, a török martalócok rettegtetik. Legszomorúbb a török hódoltsági terü
let helyzete. Itt a törökök és tatárok oktalan rablógaz
dálkodással pusztítják a keresztény falvakat.
Szolimán szultán hét hadjáratot vezet Magyarország
ellen, míg végre Szigetvár falai alatt meghal. Utódai
nem mondanak le a hódító török politikáról. Hiába küz
denek a végvárak magyar vitézei, élethalál-harcuk csak
ideig-óráig hátráltatja az izlám hadi sikereit. A várvédők
és várvívók tusájának olykor véget vet egy-egy nehéz
feltételekkel megkötött béke, de a kisebb határszéli csa
tározások akkor sem szűnnek meg. A Habsburg-királyok
kerülik a török hatalommal való leszámolást, egyrészt
mivel érzik erejük gyengeségét, másrészt mert zsoldo
saikat osztrák örökös tartományaik védelmére tartogat
ják. I. Miksa hadserege Bécset őrzi akkor, amikor Szi
getvár hősei napról-napra várják fölmentésüket; Rudolf
prágai palotájába zárkózik, miközben magyar területét
tizenöt esztendeig dúlják a törökök. A nemzet keserűsé
gét fokozza, hogy a Habsburg-uralkodók egyre ridegeb
ben törnek a korlátlan királyi hatalom megszilárdítá
sára. Úgy látszott, hogy Magyarország előbb-utóbb bele
olvad az osztrák örökös tartományokba. Az országgyű
lések munkája a magyar alkotmány és a protestáns
vallás sérelmeinek megvitatásában merül ki, viszont a
bécsi udvar minden törekvése arra irányul, hogy az ön
kényuralom útját minél jobban előkészítse. A XVI. szá
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zad végén a nemzeti és vallási sérelmek elviselhetetle
nekké válnak.
A mohácsi csata idején már erősen benne élt a lel
kekben a hitújítás vágya. A világi papság és a szerze
tesség egyaránt elvilágiasodik, a fegyelem hiánya és a
nagy vagyon eltéríti hivatásától az egyházi rendet. A hí
vők nem találják meg papjaikban a példaadó életű lelkipásztorokat, a tömeg közömbösen tekint lelkészeire. Lassankint eltünedezik minden mélyebb vallásos érzés. Maga
a papság is elégedetlenül szemléli félszeg helyzetét, az
igazán hívő lelkek szenvednek, a földi szenvedélyektől
megszállt világi papok és szerzetesek nem törődnek hiva
tásukkal.
Az 1520-as években Magyarországon is híre terjed
Luther Márton fellépésének. A vittenbergai reformátor
iratait és a róluk szóló könyveket egyes német lakos
ságú városokban olvasgatni kezdik, a műveltebb papok
és polgárok vitatkozni próbálnak tételeiről, egy-két ne
mes úr is figyelni kezd az új tanításokról szóló hírekre.
Besztercebányán, Selmecbányán, Körmöcbányán és Bán
fán már 1522-ben elég nyíltan hirdetik a reformáció hit
elveit ; Budán magában a királyi udvarban is vannak pár
tolói. A török hatalmától rettegő nemesség fenyegető
veszedelmet lát a német földről érkező vallási megosz
lás előjeleiben, ezért az 1523. évi budai országgyűlésen
törvényt hoz az evangélikusok ellen: «Méltóztassék a
királyi felségnek, mint katolikus fejedelemnek, minden
luteránust és azok pártfogóit, valamint az ő felekezetükhöz ragaszkodókat, mint nyilvános eretnekeket és a
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Boldogságos Szűz Mária ellenségeit halállal és összes
javaik elvesztésével büntetni». Ehhez a törvényhez az
1525. évi rákosi országgyűlésen még a következő új cik
ket csatolják: «A luteránusokat az országból mind ki
kell irtani, ezért nemcsak az egyházi, hanem a világi
személyek is fel vannak jogosítva, hogy őket, bárhol
találtatnak, máglyán elégethessék».
Bölcsen mondja erre a törvényre Fraknói Vilmos,
mennyire veszedelmes elhatározás volt ez, még ha való
ságban nagyon kevéssé hajtották is végre. A rendek nem
a királyra bízták az ország vallási egységének megoltalmazását, hanem az ország minden lakosát felhatalmaz
ták a luteránusok megölésére. Még az sincs kimondva —
írja Fraknói Vilmos — hogy máglyára csak az ítélhető,
akiről az illetékes egyházi hatóság megállapította, hogy
valóságos luteránus; mindenkinek önkényére van bízva,
hogy azt, akiben luteránust ismer föl, kivégezhesse. Ilyen
intézkedés az érdekek, indulatok és szenvedélyek fölsza
badítására, minden törvényes korlát lerombolására, a leg
vadabb polgárháború kitörésére vezethetett.
A mohácsi csata után a két ellenkirály abban is
versenyez, hogy melyikük tudja erélyesebben elfojtani
az evangélikus törekvéseket. János király 1527-ben kiadja
esztergomi rendeletét; ebben megparancsolja Nagyszeben
városának, hogy mindazokat, akik Luther Márton iratait
olvassák és tanításait vallják, börtönözzék be, fosszák
meg vagyonuktól és minden módon kényszerítsék őket
eretnekségük megtagadására. Ferdinánd király ugyanezen
évi budai rendelete az egész országhoz fordul, állást fog
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lal a hitújítás ellen s meghagyja, hogy tiltó parancsát
tiz éven keresztül minden karácsonykor és húsvétkor
ünnepélyesen hirdessék ki a templomokban.
Hiába minden. Egyre többen fordulnak el a kato
likus vallástól. A két király harca, a katolikus papság
erőtlensége, a protestáns hitújítók lelkesedése lassankint
diadalra juttatják Luther Márton és Kálvin János taní
tásait. A tehetségesebb ifjak evangélikus és református
papokká lesznek. A Habsburg-család erősen támogatja
ugyan a katolikusokat, de óvakodik attól, hogy erősza
kos intézkedésekkel elriassza protestáns alattvalóit. Nincs
hatalmában, hogy végrehajtsa az országos törvényeket.
Az 1548. évi XI. törvénycikk megparancsolja ugyan az
eretnekségek kiirtását, az 1550. évi XII. törvénycikk is
megköveteli a katolikus vallásnak az egész országban
való visszaállítását, mindez azonban végrehajthatatlan
óhajtás.
A királyi Magyarország területén Oláh Miklós esz
tergomi érsek az 1550-es és 1560-as években szívósan har
col a reformáció terjedése ellen, de küzdelme egyre remény
telenebb. «Minden évben tartok zsinatot — írja a tridenti
zsinatnak — de a meghívott papok azzal az elhatáro
zással jelennek meg, hogy inkább lemondanak papságuk
ról, mint vétkes életükről. Azt is megtettem már, hogy
néhányat elűztem, másokat rosszabb javadalomra he
lyeztem át, hogy ilyen módon a többit a rossz úttól el
ijesszem, de mind hiába. Legfeljebb azt nyertem eljárá
sommal, hogy akiket elűztem, azok vagy továbbra is ott
maradtak földbirtokos-kegyuraiknál vagy pedig átpártol

TÖRTÉNETI MOZZANATOK.

15

tak az eretnekekhez. Innen van azután, hogy a papság
hiánya miatt sokan barmok módjára születnek, élnek és
halnak, nem lévén senki, aki nekik a szentségeket ki
szolgáltassa és őket a katolikus vallásban oktassa.»
A katolicizmusnak a Iiabsburg-ház a legerősebb tá
masza. Az ellenreformáció a királyi család védelme alatt
már Oláh Miklós érseksége idején megindul, utódai alatt
tovább folyik, de a lakosság hallatlan ellenérzéssel tekint
a katolikus papokra. Jellemző, hogyan fogadja a sopronmegyei Nagyhöflány a király nevében érkező katolikus
egyházi bizottságot. A győri prépost-kanonok és a sop
roni esperes megérkeznek a községbe, de a falusi bíró
még lakásába sem akarja bebocsátani őket, hanem csak
az utcán hajlandó meghallgatni a helytartótanács ren
deletét. Mégis bemennek a bíró udvarába, ott egybegyülnek a parasztok is, de sem széket, sem asztalt nem ad
nak a hivatalos kiküldötteknek. Mikor a rendeletet fel
olvassák, senki sem veszi le a kalapját. Hiába köszöntik
a község vezető embereit a királyi biztosok, hasztalan
nyújtanak kezet az egyszerű parasztoknak, azok nem fo
gadják sem a köszöntést, sem a kézfogást. A biztosok
követelik a templom kulcsát, ebből huzavona támad, végre
a község tanítója átnyújtja a kulcsot, de előbb egy fa
darabra teszi, hogy még csak ne is érintse a gyűlölt kato
likusokat. A katolikus plébánost mindezek ellenére beik
tatják állásába, az evangélikus falu zúg, fenyegeti és szi
dalmazza a pápista papot s nem engedj eltávozni a maga
protestáns prédikátorát. A komisszáriusok megparancsol
ják ugyan a bírónak, hogy távolítsa el a községből az
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eretnek lelkipásztort, de a bíró ennek ellent mond, a temp
lomától megfosztott prédikátor házat vásárol a faluban s
a legközelebbi vasárnapon még prédikál is a katolikus felsőbbség nagy bosszankodására.
Erdély evangélikus és református nemessége és pol
gársága nem tűri a katolicizmust. Gyulafehérvár lakos
sága 1565-ben kiűzi a katolikus papokat, beront a székesegyházba, összezúzza az oltárokat, kihányja a templom
ból a képeket és szobrokat, széttöri az orgonát, feldúlja
a síremlékeket. Megismétlődnek ezek a jelenetek Nagy
váradon. Itt a katolikus papság ellen fellázadt lakosságot
a város erdélyi őrsége veri szét, de a polgárok még így is
feldúlják a székesegyházat és kiűzik a papságot. Végül is
az 1566. évi tordai országgyűlés egész Erdély területéről
kitiltja a katolikus papokat. Ezt az elhatározást nem hajtják
ugyan végre, a törvény megalkotása mégis jellemző Erdély
közhangulatára. A ferencrendi szerzetesek ezután is meg
maradnak a csíki és gyergyói székelyek között, de a
katolikus hívők egykori hatalmas seregéből alig marad
néhány ezer lélek. Nemesúr és városi polgár fehér holló
közöttük.
A jezsuiták az 1580-as években megkísérlik Erdély
visszatérítését. Szántó István jézustár sasági atya 1584 pün
kösdjén a nagyváradi református templomban nyilvános
hitvitára száll háromszáz erdélyi és tiszántúli református
prédikátorral, három napig pörösködnek azon, hogy Antikrisztus-e a pápa, míg végül a fejedelmi udvar véget vet
a vitának. Egyebütt is folynak a szellemi harcok, de a pro
testánsok helyzete megingathatatlan.
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A katolicizmus összetörését az a valóság mutatja leg
jobban, hogy Magyarországon voltaképen rendes papneve
lés sincs. Sehol sem lehet hittudományt tanulni. Csak
1590-ben állítja fel az esztergomi érsekség a nagyszom
bati szemináriumot, ide egybegyüjtenek tizenkét deákot
a katolikus teológia tanulására. Külföldön a római Col
legium Germanico-Hungaricumban tanítják a magyar ifja
kat az egyházi tudományokra: ennek a német-magyar pap
nevelőintézetnek a XVII. század elejéig mindössze negy
venhat magyar tagja van.
A szerzetesség úgyszólván egészen eltűnik az ország
ból. A kolostorokat és birtokaikat a nagyurak és a városok
foglalják el. Egyedül a ferencrendi szerzetesek marad
ványai húzódnak meg egy-két helyen, de az összeomlás
még a ferencesek körében is rendkívül nagy. A mohácsi
csata idején a cseri barátoknak hetven kolostoruk vi
rágzik ezerötszáz szerzetessel, a XVI. század végén már
csak öt kolostoruk marad harminc baráttal. A pro
testantizmus diadalára semmi sem jellemzőbb, mint az,
hogy a félezeresztendős múltú Szent Benedek-rendnek az
1570-es években már csak egy monostora van: a pannon
halmi. A török hódoltság területéről, a ferencrendi bará
tok kivételével, mind elmenekülnek a szerzetesek, világi
pap is alig marad egynéhány.
Megközelítő módon még számokban is ki lehet
fejezni, milyen mérhetetlen veszteség érte a katolicizmust
az ország három részre szakadt területén. Erdélyben nem
maradt tízezer katolikus sem, csak valamivel több Magyarországon és csak néhány ezer a török hódoltságban.
Pintér Jenő : A magyar irodalom története.
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A királyi Magyarország területén 1600 körül a püspökök,
apátok, prépostok, kanonokok, plébánosok, káplánok és
szerzetesek száma háromszázra olvadt le, sőt a pápához
írt egyik bizalmas jelentés azt vallj a, hogy Magyarországon
ezer protestánsra csak egy katolikus lélek esik. Ha túlzó
is ez a szám, a valóság a katolikusokra nézve nem sokkal
volt vigasztalóbb.
Egyébiránt nincs még egy protestánslakosságú or
szág Európában, ahol a hitújító többség hasonló tiszte
lettel és mérséklettel tekintene a katolikus hagyomá
nyokra, mint a XVI. századvégi evangélikus és református
Magyarország. Másutt kérlelhetetlen rohammal szüntetik
meg a katolikus egyházi rend kiváltságait, elűzik a pap
ságot, elkobozzák az érseki, püspöki, káptalani, prépost
sági és apátsági birtokokat; Magyarországon nem bántják
a főpapi vagyont, sőt a főpapság továbbra is megtartja
rendkívüli közjogi hatalmát. A katolikus Habsburg-királyok erre az archimedesi pontra támaszkodva indítják meg
az ellenreformációt s a protestáns országgyűlés még olyan
törvényeket is megszavaz, amelyeknek éle a protestantiz
mus ellen irányul.
Hogyan megy végbe a protestáns térítés ? A vásá
rokra járó emberek hírül hozzák a falvakba, hogy új papok
járnak-kelnek mindenfelé, prédikációikban kárhoztatják a
régi papokat s azt állítják, hogy az eddigi papság meg
hamisította Isten szavát, a Szentírást. Egy napon meg
jelenik az új vallás prédikátora a községben, elmegy a
bíróhoz, felvilágosítja, hogy papjuk nem az igaz keresz
tény vallás hirdetője s azt ígéri, hogy állítását nyilvánosan
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is kész bebizonyítani az egész község színe előtt. A bíró
és a község tekintélyes emberei kiváncsiak a vendég-pap
igazságaira, megüzenik papjuknak, hogy hallani kívánják
a vitát s másnap a templomban szemben áll egymással a
két pap. A protestáns prédikátor elmondja a maga hit
vallását, kérdéseket intéz a katolikus lelkipásztorhoz, meg
felel ellenfele korholására, azután hatalmas beszéddel
vonja maga mellé az egybegyűlteket. így győzi le az evan
gélikus a katolikust, később a református az evangélikust,
majd az unitárius a reformátust. A térítés természetesen
nem megy mindenütt ilyen símán, a hitigazságok vita
tásába a durva fenyegetés hangja is beleszól s legfőképen
a község földesura dönt. Meggyőződésétől, példájától és
szavától függ elsősorban a falu magatartása.
A jobbágy-nép és a kisebb nemesek a maguk hitbeli
dolgában a nagybirtokoshoz igazodnak: egy-egy ország
rész főrangú urától függ, milyen vallást követ a lakosság.
Mivel a felvidéki Perényi-család az ágostai hitvallást kö
veti, Perényi Gábor 1562-ben kiűzi birtokairól mindazo
kat a református papokat, akik nem akarják elfogadni az
ágostai hitvallású evangélikus hitelveket. Az 1591. évi
csepregi zsinaton Nádasdy Ferenc maga elnököl s nagy
terjedelmű birtokain egyeduralkodóvá teszi az ágostai
hitvallást. Ő maga ítélkezik a luteránusok és kálvinisták
hitigazságairól s a kálvinizmust pártoló protestáns püspök
távozása után az egész papságot az ágostai hitvallás
elfogadására utasítja. «Akik pedig nem akarnának így
cselekedni, azokat őnagysága a maga birtokain tovább
nem tűri.» A kenyerét féltő papság úgyszólván kivétel nél
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kül aláírja az ágostai hitvallás kötelező elfogadásáról szóló
okmányt.
A protestáns papot a hívők évről-évre fogadják fel
s ha nem munkálkodik óhajtásuk szerint, elbocsátják a
községből. Sem a nemes, sem a paraszt nem ad kenyeret
az olyan papnak, aki nem nyeri meg tetszését. A lelkipász
tort hosszú szolgálat után is könyörtelenül elküldik, ha
a községet nem tudja magához szoktatni. Sok bajjal, sok
megalázással jár ez a pap-marasztás vagy pap-elküldés.
A protestáns önkormányzat megköveteli, hogy a gyüle
kezet minden földesúri korlátozás nélkül szabadon választ
hassa papjait és tanítóit, viszont a nép önző s a nemes
urak is beleszólnak elhatározásába. Az évről-évre össze
ülő zsinatok maguk akarják elintézni a személyi válto
zásokat, de számolniok kell az egyházközségek kívánságai
val és a falu földesurának akaratával. Már a legrégibb
dunántúli egyházi rendszabályok is erélyesen foglalkoznak
ezzel a kárhozatos állapottal s védik a szigorú rendet tartó
lelkipásztort a nép kénye-kedve ellen: «Az község az ő
pásztorát reá való haragjában és ok nélkül való hosszankodásában az önnön fejétől az esperesek híre nélkül el ne
küldje és mást ne fogadjon, mert gyakorta esik, hogy az
község az hízelkedőkben és csélcsapokban inkább gyö
nyörködik, hogy nem mint az igaz tanítókban». Forgách
Imre és Zrínyi Kata uradalmainak regulái a földesurak
felfogásának a következőkben adnak hangot: «Egy falu
se merjen az úr híre nélkül az prédikátoroknak búcsút
adni. Nem az ő dolga ez, hanem az űré». Azt azonban még
legbecsültebb papjától is megköveteli a falu, hogy lég-
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alább búcsúzó beszédét mondja el évről-évre, hogy azután
kegyes jóindulattal megtarthassák továbbra is a gyüle
kezet szolgálatában. A protestáns nemesurak gyermekeit
főként ez a kegyetlen szokás ijeszti el a lelkipásztori hiva
tástól. A földönfutástól való félelem az egyik fő oka annak,
hogy a falu papja kénytelen sok mindent elnézni híveinek
az erkölcs dolgában.
A török hódoltság területén a papság és a nép sza
badon dönthet vallásának ügyeiről. Vallási dolgokban a
török eléggé elnéző, annál türelmetlenebbek az egymás
ellen harcoló protestáns prédikátorok. A katolicizmus ki
szorítása után a reformátusok elkeseredetten harcolnak az
unitáriusok ellen s megtörténik az a szörnyű eset, hogy
az 1574. évi baranyamegyei nagyharsányi hitvita után Ve
resmarti Illés hercegszőlősi református szuperintendens és
paptársai felakasztatják ellenfelüket, Alvinczi György uni
tárius lelkipásztort. A vakbuzgóságnak és kegyetlenségnek
ez a magyarok között szokatlan megnyilvánulása a török
hatóságokat is felbőszíti, a pécsi bég súlyos bírságot ró
a vétkesekre, a budai basa is hírt vesz a dologról, maga
elé idézi a bűnösöket, ezek megjelennek vádlóikkal együtt
s a török hatóságok előtt lezajlik a budai disputáció. A tör
vénykezésen és a vele kapcsolatos hitvitán maga a basa
elnököl, kíséretében ott vannak a tekintélyesebb moha
medán vének, tisztviselők és katonák, Buda lakói is ott
tolonganak hátuk mögött. Tolmács segítségével kihall
gatják a reformátusokat és unitáriusokat, mérlegelik hitük
igazságának bizonyítékait, végül a basa kimondja az íté
letet: Veresmarti Illés püspök és paptársai embertelenül
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cselekedtek, gyilkosságukért halállal fognak bűnhődni,
kivégzésükig börtönbe kerülnek. Budára fut most a kör
nyék református népe, szószólóik riadtan esdekelnek a
basa előtt a püspökért és társaiért, a budai basa nagylelkű,
hatalmas váltságdíj ellenében kiengedi az elítélteket. Nem
csak a törökök gazdag megajándékozása ad kedvező for
dulatot az ügynek, hanem a dunántúli unitáriusok állásfoglalása is: levelet küldenek Budára, ebben kijelentik,
hogy nem kívánják Veresmarti Illés és társai halálát; vértanu-lelkipásztoruk Isten dicsőségéért szenvedte el a ha
lált, majd bosszút áll a gyilkosokon az igazságos Isten.
Az unitáriusokat a királyi Magyarország területén
minden módon üldözik. Miksa császár és király 1570. évi
prágai rendelete rettenetes veszedelemnek nyilvánítja az
antitrinitárius vagy ariánus hitelveket s kegyetlen bün
tetést mér mindazokra, akik a szentháromságtagadó köny
veket terjesztik vagy a Servet-Socinus-féle tanításokról
kedvezően nyilatkoznak. Az ilyen kárhozatos eretnekség
miatt az isteni felség haragja fogja érni az országot. A ren
delet szerint az unitárius könyveket el kell kobozni, áru
sítóikat meg kell büntetni; az unitárius hívők jószágvesz
téssel, prédikátoraik börtönnel és testi fenyítéssel sujtandók. «Szigorúan megparancsoljuk, hogy senkise merje
az említett eretnekségek könyveit árusítani vagy olvasni
vagy magánál tartani vagy másoknak kölcsönözni, sem
istentelen és kárhoztatott tanításukat nyíltan vagy titok
ban hirdetni vagy bármi módon követni; amaz eretnek
ségek vallóit és követőit pedig senkise merje pártolni
vagy birtokain tartani, hanem inkább mint kegyetlen gyil
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kosokat kerülni, mindenképen elűzni és száműzni legyen
köteles.» A királyi kormányzat ebben az időben még a
kálvinistákat is azonos elbánás alá fogja az unitáriusok
kal, de az 1572. évi országgyűlés már nem bántja Kálvin
híveit, csak az antitrinitáriusokra nézve hozza meg azt a
törvényt, hogy a szentháromságtagadókat könyveikkel
együtt el kell égetni.
A vallási téren nagy az erőszakosság, nemzetiségi
kérdésekben szabadelvű a korszellem. Erdélyben, túl a Du
nán és a Felvidéken általában magyar a nemesség nyelve;
a városi polgárok többnyire németül beszélnek; a job
bágyok egy része a Felvidéken tót és rutén, Erdélyben
szász és román. Az Alföld magyar és török. A világi urak
közül még nem sokan tudnak latinul, de a magasabb rangú
tisztviselők és a papok jól értik a latin fogalmazás mes
terségét.
A magyar király külföldön él, idegen tisztviselők
és katonák környezik, csak néhány magyar ember van
udvarában. A király nem érzi magát magyarnak, nem tud
magyarul, de azért szívósan ragaszkodik koronájához,
mert növelni akarja családja hatalmát. Erejéhez mérten
mindent megtesz az ország érdekében, pénzt ad a had
sereg fenntartására, idegen katonákat küld a nemzet védel
mére; a magyarok természetét azonban nem tudja ki
ismerni, külföldi tanácsadói sokszor félrevezetik.
A királyi Magyarország területén a határvárak hosszú
láncolata sorakozik fel a török erősségek ellenében.
A magánosok átadják váraikat a királynak, a gyengébb
erősségeket lerombolják, a jó védelmi pontokat meg

24

BEVEZETÉS.

erősítik. A várak őrségét a király fizeti, de a váraknak
maguknak is vannak birtokaik, a főpapi birtokok jöve
delmeit jórészt a vitézek eltartására fordítják. Némelyik
őrségnek száz faluja is van ; a parasztság jórészt az ő
számukra dolgozik és termel. A hatalmasabb nagybirtoko
sok maguk tartják fenn váraikat abból az adóból, melyet
egyébként be kellene szolgáltatniok a királynak és az
országnak.
A végvárakban eleven az élet. A vitézek ki-kicsapnak, zsákmány után portyáznak, a szomszédos török
erősségek legényeivel viaskodnak. Mivel rosszul fizetik
és koplaltatják őket, a zsákmányolás vágya igen nagy
bennük. Nem egyszer még az ellenséget is futni enge
dik, csakhogy mielőbb pénzhez, fegyverhez, ruhához jus
sanak. Csata után leszedik a ruhát az elesett ellenségről,
egybegyüjtenek minden használható holmit, megosztoz
nak a zsákmányon.
A magyar katona ugyanolyan, mint a honfoglaló
idők magyarja: nem ismer félelmet, átvágja magát min
den akadályon, békével tűri az éhséget, örül a harcnak.
Sokszor még vezéreik akarata ellenére is viadalra kel
nek. Mikor az egyik török bég 1546-ban Székesfehér
vártól Győrig pusztít és nagy zsákmánnyal megy haza
felé, a győri huszárok — későn kapva hírt az ellenség
ről — a török csapatok után erednek, Székesfehérvár
alatt megütköznek velük, levágják az egész hadat s három
száz török fogollyal vonulnak be Győrbe.
A huszár messze földön híres. Stájerország ésKrajna
német nemesurai magyar huszárokat tartanak tartomá
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nyuk védelmére; Alsó-Ausztria rendjei is azt óhajtják
1546-ban, hogy az uralkodó kétezer magyar huszárt
adjon népük és földjük oltalmára.
Akármilyen szilaj és zsákmányoló természetű is ez
a katonaság, át van hatva lelkes nemzeti öntudattól.
Vitézi szellemük mellett a hazaszeretet tüze is ott lán
gol szivükben. Tudják, hogy a hódító ozmán haddal
szemben elenyésző kisebbségben vannak, mégis harcol
nak rendületlenül. Maguk a német generálisok is magyar
huszárokat kérnek a Habsburgoktól, mert ez a legfélel
metesebb lovas; a magyar hajdúkról meg az a vélemény,
hogy ezeknél bátrabb és ravaszabb gyalogságot senki sem
látott. Gabelmann Miklós, a német földről Magyarországba
származó evangélikus prédikátor, aki mint Rudolf császár
hadi történetírója az 1596. évi mezőkeresztesi csatában
esett el, ezt írja egyik latinnyelvű munkájában a magyarok
ról : «Meg kell becsülni azt a nemzetet, mely már száza
dok óta hadakozik a török ellen és sok bámulatra méltó
diadalt aratott rajta. Mi németek e téren fiatalabbak vagyunk
s eddigi próbáink nem állnak meg a magyarokéi mel
lett. Csak Losonczit nézzük Temesvárott, Dobót Egerben,
Horváth Márkot és Zrínyi Miklóst Szigetnél, Jurisics
Miklóst Kőszegen: mily önfeláldozást és hűséget tanúsí
tottak 1 Ezért nemcsak örök dicséret és bámulat illeti meg
őket, hanem minden lovagias katonának példányképül
szolgálnak.»
A borzalmas hadjáratok felforgatják az egész orszá
got. A nemes, a polgár és a paraszt egyformán retteg a
török-tatár hadak fosztogatásától; jól tudja, milyen kínzá-

26

BEVEZETÉS.

sokkal hurcolják a magyar foglyokat Ázsia felé; a fogoly
nak is alkalmatlanokat kirabolják és levágják. Ha a török
közeledésének hire megy, lóháton, kocsin, gyalogszerrel
menekül a lakosság. Szeged népe 1552-ben Debrecenbe és
Sárospatakra fut; a debreceniek egy része Kassára menekül;
Esztergom népe Komáromba költözik; Komárom lakos
sága Nagyszombatban talál menedéket; Győr polgársága
Pozsonyban vonja meg magát; Tolna megye népe a Csalló
közig vonul fel. A török földesurak ijedten látják, hogy
jobbágy nélkül maradnak, védeni kezdik parasztjaikat s
biztosítékokért könyörögnek a fényeskapunál, hogy az
izlámért hadakozó igazhitű tábor kímélje parasztjaikat.
A magyar nemesség korán elvonul a törökök által
megszállt területről, mert nem tudja eltűrni a muzulmánok
könyörtelen barbárságát. Csoda, hogy a magyar parasztság
le nem gyilkolt és rabságba nem hurcolt töredéke meg
tud maradni a török uralom alatt. A legsilányabb török
is korlátlanul rendelkezik a magyar falvakban; a házak
ból tetszése szerint visz el mindent, ami neki tetszik;
felül a magyar gazda lovára, azon nyargal el a faluból
s a szerencsétlen paraszt sohasem látja többet jogos tulaj
donát. Ha valaki védekezni próbál az erőszak ellen, kérlel
hetetlenül felkoncolják. Néhány muzulmán katona és
egyik-másik török földesúr népes magyar községeket tart
rettegésben; a lefegyverzett lakosság kénytelen engedel
mesen szolgálni zsarnokait.
A rabokat mind a magyar, mind a török erősen
sanyargatja, hogy családjuktól minél több sarcot zsarol
hasson ki. Nagy vagyonok mennek tönkre azért, hogy
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egy-egy tekintélyesebb elfogott embert kiváltsanak a fog
ságból. A rabok váltsága a magyar uraknak és a török
katonáknak egyaránt nagy jövedelme; a magyarok azon
ban sokkal kegyetlenebbül kínozzák a törököket, mint
ezek a maguk keresztény foglyait. A budai basa 1590ben megbotránkozva írja Bécsbe, hogy a hírneves Pálffy
Miklós is úgy tesz, mint sok végbeli kapitány, akik ki
szaggatják a török rabok fogait, letépik füleit, levágják
ujjait s a véres testrészeket így küldözgetik Budára, a
basa udvarába. «Azt is hallottuk — panaszolja a basa —,
hogy Pálffy a király őfelsége udvarában neveködött föl.
Ennek okáért azt tudtuk, hogy emberséget tanult és az
vitézlő dologhoz tud. De amint látjuk, nem király udvará
ban lakott, hanem hóhér volt mestöre, kitől tanult; mert
az elmúlt napokban egy marok fogat hozának élőnkbe,
kiket hóhér módjára a szegény rabok szájából szedetött
ki. Illött volna ezt cselekedni, ha vitéz embör volna? ítélje
meg fölségtök. Kiért mi mindezideig is egy rabot is még
csak egy újjal sem üttettünk, noha itt is sok fővitéz
rabok vannak: mert noha hitben különbözünk, de egy
Istenünk vagyon!»
A kegyetlenség ennek a korszaknak alávaló bűne.
A keresztények és a mohamedánok egyaránt baromi indulatúak. Mikor a császári hadak 1596-ban visszafoglalják
Hatvant, harmadfélezer török nőt és gyermeket ejtenek
rabságba s olyan borzalmasan megkínozzák őket, hogy
a német és francia állatiasságnak egész Európában híre
megy. Viszonzásul a törökök is lefűrészelik elfogott
ellenségeik lábát, levágják karját, kimetszik nyelvét. Az
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orrszedést eleinte mind a két fél buzgón gyakorolja.
Százával vágják le az elfogott vitézek orrát, hogy elcsú
fítsák őket; az összegyűjtött orrokat győzelmi jelül elkül
dik Bécsbe vagy Konstantinápolyba. A német császár és
a török szultán megelégedéssel láthatják ebből híveik
diadalát. I. Ferdinánd 1543-ban hat forint árú posztót ad
jutalmul egyik tisztjének, mikor ettől egy csomó orrot
és fület kap ajándékba. Máskor is jó kedvvel látja az
ilyen ajándékot. Utóbb észretér a magyar is, a török is;
lassankint elmarad a levágott orrok és fülek ajándéko
zásának ocsmány szokása.
A magyarok és törökök barátságos érintkezésének
több emléke maradt fenn. A végvárak magyar és török
vitézei béke idején nem egyszer vendégségbe járnak egy
máshoz, egész nap mulatnak, bírálgatják egymás fegyve
reit és paripáit, olykor párviadalra kelnek, de azért béké
sen válnak el egymástól. Ha új kapitány jön egy-egy
várba, tudósítólevelet ír a szomszédos ellenséghez, oly
kor meg is ajánlja barátságát.
A bécsi udvarral, a magyar hatóságokkal és a vég
várak kapitányaival magyar nyelven levelez a török; a
német vagy latin levelet visszautasítja, még ha a király
udvarából jön is a levél. A basák és bégek udvaraiban a
levélíró magyar deákoknak fontos a szerepük. Leveleik
a basák és bégek nevén maradtak ugyan fenn — csak
úgy, mint ahogy a magyar urak leveleit is az Íródeákok
fogalmazták gazdáik helyett —, de valójában övék a pom
pás magyarságú stilizálás érdeme. Az íródeákok papságra
készülő ifjak voltak, de nem jutottak el a protestáns
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prédikátorságig, hanem előkelő magyar nemesek szolgá
latába álltak vagy török kenyérre szegődtek s az izlám
zsoldjában szolgálták a magyar ügyet.
A szultánok, nagyvezérek és basák nem egyszer meg
próbálkoznak azzal, hogy a magyarokat a Habsburg-háztól
elszakítsák s érzelmileg is a törökök érdekkörébe fűzzék,
a kereszténység azonban egybekovácsolja a magyarságot.
A keresztény magyar nem egyesülhet a muzulmán török
kel ; az osztrák házat nem szereti ugyan, de mégis inkább
odaáll a német szövetséghez, semmint elviselje a törökök
kereszténygyűlöletét. Mikor Zay Ferenc nemesúr 1555-ben
a Habsburg-ház követe gyanánt Konstantinápolyban alku
dozik a törökökkel, a nagyvezér a következőket mondja
neki: «Te magyar vagy, ti magyarok miért nem nyugod
tok meg, a német disznóktól térjetek át végre a hatal
mas császárhoz; fejemre esküszöm, egész Magyarorszá
got megkapjátok szandsákságban; a királytok úgysem
törődik veletek, a németek jobban gyűlölnek benneteket,
mint minket; okosabb lesz, ha mi, magyar és török, a
német disznót kétfelől mészároljuk, most úgyis neki arat
tok és szüreteltek». De Zay Ferenc ugyanúgy gondolko
dik, mint többi magyar kortársa: «Nem helyes ez a beszéd,
mert igaz ugyan, hogy a nyelvnek varietása megkülön
bözteti a németet, spanyolt, olaszt, franciát, csehet, len
gyelt, magyart, de egy és ugyanazon vallás köt össze ben
nünket, mert mindnyájan ugyanazon Istent hisszük».
A királyi Magyarországon és Erdélyben élő magyar
földesurak magatartását jobbágyaikkal szemben két szem
pont irányítja. Egyrészt minél több jobbágyot szeretnének
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birtokaikon letelepíteni, másrészt minél nagyobb hasznot
iparkodnak jobbágyaiktól kisajtolni. Állandóan arra töre
kednek, hogy növeljék a jobbágyi szolgálatokat, viszont
félnek attól, hogy munkásaik elköltöznek s birtokuk pusz
tán marad. Ha elegendő számú nép él jószágaikon, akkor
újabb és újabb szolgálatokra kényszerítik a védtelen
parasztságot; ha műveletlen a földjük és gondozatlan az
állatállományuk, ígérgetésekkel csábítják el szomszédjaik
tól az elkeseredett jobbágyokat. Munkaerőre szükségük
van, de ha elegendő parasztot toboroznak össze, erősza
kosságuk arra ingerli őket, hogy félredobják a jobbágyaik
kal kötött szerződéseket. A mai ember elálmélkodik, hogy
évszázadról-évszázadra milyen nehéz szolgálattal műveli
a jobbágy nemesura földjeit, holott meg kell munkálnia
a maga telkét is, ennek jövedelméből kell megfizetnie az
állami adót, ebből tartja el papját, ennek egy részét adja
át földesurának kilenced gyanánt. Az állam, az egyház, a
nemesúr közös erővel szorongatja a parasztot.
A jobbágynak nem lehet semmi földbirtoka, a job
bágy voltaképen csak ideiglenes bérlő a nemesúr föld
jén, terméséből részt ad a földbirtokosnak és a papnak,
fizeti a királyi és a vármegyei adót s ingyenes munkával
köteles megművelni a nemesúr birtokát. A jobbágy elköl
tözését ritkán engedi meg a nemesúr; elvileg elköltözhetik ugyan, de a távozásához kötött feltételek olyan
zaklatok, hogy csak nagyon elszánt és végtelenül elke
seredett parasztember gondolhat arra, hogy otthagyja
nemesura birtokát s beálljon egy másik úr szolgálatába.
A döntés a nemesúr barátainak kezében van s az akkori
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földbirtokosok közfelfogása rossz példát nyújtó engedet
lenségnek és veszedelmes lázadásnak tartja a jobbágy
költözködő szándékát. Ilyen kérdésekben a vármegyék
még az országos törvényekkel is szembeszállnak.
Nem egyszer az országgyűlés is, a vármegye is be
vallja, hogy sok mágnás és nemesúr úgy bánik paraszt
jaival, mint az oktalan állatokkal és a megláncolt rab
szolgákkal, de azért nem hajlandó nyomatékosan enyhí
teni a jobbágyok helyzetén, inkább az urak irgalmára és
jóérzésére hivatkozik. A mágnások és nemesek arra töre
kednek, hogy az évi ötvenkétnapi kötelező robotnapot
kétszeresére emeljék, sőt némelyik földesúr az év fele
részét követeli robotba, úgyhogy a jobbágynak a maga
munkájára, családja fenntartására, barmai gondozására,
mezei és házi teendőire hetenkint csak három napja ma
rad. A mágnások és nemesek az ingyenes munkát egyre
nagyobb mértékben kívánják s olyan szolgálatokat köve
telnek jobbágyaiktól, hogy a későbbi századok történet
írója álmélkodva áll meg, mikor egyrészt a hatalom bir
tokosaiban az emberi kapzsiság és elvakult önzés mér
téktelen nagyságát, másrészt a szerencsétlen parasztok
ban a rabszolgai munkabírás határtalan teljesítőképessé
gét szemléli. Az uraságnál végzett ingyenmunkán kívül
az állam és a vármegye részére is kijár a robot. A parasz
tok ingyen építik és javítják a várakat, ingyen vonulnak
ki minden közmunkára, ők fuvarozzák a hatósági embe
reket, náluk száll meg az átvonuló katonaság.
Hogyan is szerethetné a jobbágyság a maga nemes
urait, mikor még a katonaságnál sem veszik emberszámba
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a parasztot. Tiszti rangot csak nemesember nyerhet, a
nem-nemest nem engedik ki a közlegényi sorból. így
érthető, hogy a magyar falvak népe hamar belenyugszik a
török hódoltságba, egyes vármegyékben minden magyar
hadimozgolódást elárul a töröknek. A nemesek közt álta
lános a panasz, hogy a magyar jobbágy inkább húz a
törökhöz, mint saját véreihez. Mikor a jobbágy azt látja,
hogy az ozmánok szolgálatában álló atyjafia legelőke
lőbb török tisztek közé küzdi fel magát eszességével és
vitézségével; mikor azt hallja, hogy egy tolnai csizmadia
fiából a török flotta nagyadmirálisa lesz: méltán csodál
hatjuk kitartásukat a magyar ügy mellett.
A nemzeti hűség megszilárdításában a keresztény
papságnak halhatatlan érdemei vannak.
A török beköltözők és a magyar nép közé a vallás
emel legerősebb válaszfalat. A magyar paraszt túlnyomó
nagy többsége állhatatosan megáll hite és nyelve mellett.
Inkább a törökök tanulják meg a magyar nyelvet, itt-ott
még régi nevüket is magyar névre cserélik ki. Sok török
földesúrnak magyar a felesége. A török földesúr átveszi a
birtokairól elmenekült magyar nemesúr szerepét: ezután
neki szolgál a jobbágy, terményeiből neki adózik, az állam
adóját új gazdájának fizeti.
A török földön nincs erőszakos hittérítés. Míg a többi
európai államban a keresztény vallásfelekezetek között
élet-halál-harc folyik, a török senkit sem kényszerít arra,
hogy mohamedánná legyen. A vallási üldözéseknek ebben
a félelmes korszakában a magyar paraszt hálás is a türe
lemért. Ha áttérne az izlámra, olyan állam teljesjogú pol-
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gára lenne, ahol nincs úr és paraszt, nemes és nem-nemes;
mégis megmarad a maga jogtalanságában, mert ilyen
módon megőrizheti keresztény vallását.
Az izlám nem üldözi a kereszténységet. Míg a királyi
Magyarország és az erdélyi fejedelemség át van itatva
vallási türelmetlenséggel, a basák és bégek türelmesek a
keresztény vallásfelekezetekkel szemben. Némelyik basa
protestáns lelkészt hozat s azzal prédikáltat jobbágyainak.
Gyalui Tordai Zsigmond eperjesi tanár 1545-ben ezt írja
Németországba Melanchton Fülöpnek: «Tudd meg, hogy
a török hatalma alatt álló területen mindenütt szabadon
hirdetik az evangéliumot. Isten kiváló jótéteményének kell
mintegy tekintenünk, hogy megengedte, miszerint e része
ket a barbárok meghódíthassák. És ha a lakosok testileg
szolgálni is kényszerülnek, de az evangéliumot legalább
bőségesen hirdetik nekik s lelkűk a legnagyobb szabad
ságot élvezi, amit a mi királyaink kétségkívül fegyverrel
akadályoznának meg, ha a hatalom birtokában lennének.
Abádi Benedek, egy feddhetetlen és kitűnően képzett férfiú,
akit egy évvel ezelőtt ott avattak Szegeden, a leggazda
gabb és legnagyobb tiszamelléki városban, mind az iskolá
ban, mind a templomban a basa tetszését kiérdemelve
tanít, olyannyira, hogy a minap valami vitatkozásban
maga a basa hallgatást parancsolt a szerzeteseknek. Bár
melyik doktor, tanító vagy prédikátor szabadon mehet
területükre, taníthat, ahol csak akar, az iskolában is, a
templomban is».
A török legszívesebben az unitáriust tűri, kevésbbé
az evangélikust és a reformátust, legkevésbbé a katolikust.
Pintér Jenő : A magyar irodalom története.
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Az utóbbiakat legtávolabbállóknak érzi a maga hitéhez,
de azért a katolikusokat sem üldözi véres erőszakkal. Meg
veti az egész keresztény vallást. Ha felbosszantják valami
ármánnyal, akkor a személyre és vallásra való tekintet
nélkül szolgáltat igazságot a maga módja szerint: megbotoztatja a papokat, elzárja őket nehéz íogságba, esetleg
elhurcoltatja keleti országaiba. A bölcsebb basáknak azon
ban arra is van gondja, hogy papokat csalogassanak a
kormányzatuk alatt álló területekre, mert a nép megszökik
a falvakból, ha nincs papja.
A királyi Magyarország területén egyre veszedelme
sebbé válik a Vallási torzsalkodás, egyre szembetűnőbbek
a társadalmi ellentétek. A nagybirtokosok nemcsak a job
bágyságot nyomják el, hanem a kisnemességet is. A nemes
ség az országgyűlésen nem győz eleget panaszkodni a
nagyurak hatalmaskodása ellen: olyan csapás rájuk ezek
hatalmaskodása, mint később az idegen zsoldos katona
ság fosztogatása. A király gyakran megígéri, hogy had
seregével fel fog lépni a nemesek és jobbágyok elnyomói
ellen, de csak lassan jut el odáig, hogy a vármegyék segít
ségére siessen és megfékezze a fosztogató nagyurakat.
A nemesség az országgyűlésen nem egyszer szinte könyö
rög a főrangúaknak, hogy értsék meg már egyszer egymást
s a fegyveres nagyúr ne sanyargassa a védtelen nemest.
A mágnások egymásközt sem tudnak megférni;
nem egyszer durván vetekednek egymással: ki a hatalma
sabb? Szigetvár hősének, a halhatatlan hősiességű Zrínyi
Miklósnak, örökös pőréi vannak főrangú társaival; egy
mást fenyegetik és sértegetik, olykor párviadalra kelnek.
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Zrínyi Miklós magát a zágrábi püspököt is rettegteti,
családi ügyei miatt bosszút áll rajta, fegyveres erővel
megtámadja Zágrábot, feldúlja és kirabolja a kanonokok
házait. Máskor a vitéz Horváth Márkot — elődjét a sziget
vári kapitányságban — szemeinek kitolásával és felakasz
tással fenyegeti meg, mert összezördül vele,egy birtok
ügyben.
A nagyurak legfőbb jövedelme az állattenyésztés és a
gabonaszállítás. A külföldi vásárokra tömérdek szarvasmarhát hajtanak, itthon búzát és bort adnak el a várak
legénységének a királyi kincstár költségére. Az udvari
hivatalok sokszor ki sem tudják fizetni a hadiszállítások
ból eredő királyi adósságokat; ilyenkor úgy segítenek
magukon, hogy birtokok adományozásával elégítik ki a
nagyúri hitelezőket. Az élelmesebb nagybirtokosok még a
külföldi katonaságnak is szívesen szállítanak — készpénzfizetés vagy birtokadományozás ellenében — gabonát és
bort. Voltaképen sokkal kedvezőbb anyagi körülmények
között élnek, mint uralkodóik, akik fél Európából szedik
fel a kölcsönöket és segélyeket, csakhogy katonaságu
kat, váraik őrségét és udvartartásuk tisztviselőit eltart
hassák.
A tőzsérvilág ezekben a zavaros időkben gazdagon
virágzik. A föld termése soha sincsen biztonságban, jöve
delmet csak az állattenyésztés ad, ezért a gazdák egy része
ezrével vásárolja a vágóállatokat s hatalmas kísérőlegény
séggel hajtja ki a jószágot a német piacokra. A bécsi orszá
gos vásárokon állandóan magyar szó hangzik, a német
birodalmi kereskedők magyar tolmácsokkal érkeznek a
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sokadalomba, a vásári tisztviselők és a pénzváltók is tud
nak magyarul. A vágóállatokkal való kereskedés a háborúk
idején is javában folyik, pedig ilyenkor nem egyszer egész
harcokat vívnak a tőzsérek és hajtólegényeik a török
martalócokkal, a német zsoldosokkal és a magyar szegénylegényekkel.
Az ország legnépesebb városa, Debrecen tele van gaz
dag tőzsérekkel, kereskedőkkel, iparosokkal. Egyik-másik
debreceni polgárnak ezrével legel a szarvasmarhája a város
környékén; a vállalkozó szellemű kalmárok Németországig
és Lengyelországig járnak állatjaikkal s a maguk nyers
terményeiért drága árúkat hoznak az országba. A tehető
sebb polgárok az Alföldön szokásos faházak és sárkuny
hók helyett kőházakat építenek, a külföldi iskolákban sze* gény tanulókat neveltetnek, az egyházra és iskolára szíve
sen áldoznak. Debrecen a XVI. század első felében tízezret
jóval meghaladó lakosságával nagyobb Budánál,Pozsonynál, Nagyszombatnál, Kassánál, Kolozsvárnál, Gyulafehér
várnál, Nagyszebennél, Brassónál, az ország akkori leg
tekintélyesebb városainál; vásáraira messze földről to
longanak az árusok és vevők; környékén negyven falu
virágzik. A XVI. század második felében mindez rombadől. A környező falvak elpusztulnak, a vásárok idején
egyre kevesebben mernek útra kelni, a lakosságot egyes
magyar urak könyörtelenül kirabolják, a városban magyar
és német katonák fosztogatnak és gyújtogatnak, a török
veszedelem elől egyre többen menekülnek a Felvidék és
Erdély felé. A szultán alföldi csapatai és a háborúk idején
szabadj ára kóborló tatárok állandóan sanyargatják a várost;
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Debrecen mérhetetlenül szenved, az erdélyi fejedelmeknek
nincs elég erejük megvédésére. Csodálatos, hogy mégis
meg tud maradni, sőt megvan az a becsvágya is, hogy
kálvinista papjainak és tanárainak segítségével Magyarország és Erdély világítólámpása legyen a hit és tudo
mány terén.
A német városok lakossága védettebb helyeken él,
jólétét féltékenyen őrzi, a magyarságot nem látja szívesen
maga közt. A magyar nemes ugyanis nem akar adózni,
kivonja magát a városi terhek alól, nem enged beleszó
lást egyéni szabadságába; viszont a városi polgárság csak
úgy hajlandó helyet adni az idegennek, ha ez is osztozik
a város fenntartásának gondjaiban. A század közepén a
soproni német polgárság még azt sem engedi meg, hogy
az átutazó vagy vásárra érkező magyarok szállást kapja
nak a belvárosban, hanem a külvárosba utasítja őket.
Később enyhül ez az ellenséges hangulat, mert a protes
táns lelki közösség közelebb hozza egymáshoz a bizal
matlan lelkeket. Sopron városa külön lelkipásztort és
tanítót hív meg az ottlakó magyarok számára, megengedi
a magyar beszédet a városházán folyó hivatalos tárgyalá
sokban, gyermekeit elküldi magyar szóra s cserébe magyar
gyermekeket fogad házi tűzhelyéhez. Sok huzavona után
az 1608. évi országgyűlés egyik törvénycikke akképen
rendezi a városokba való letelepedés ügyét, hogy minden
nemesnek szabad bármelyik városban letelepednie, házat
vennie és hivatalt viselnie, ha kötelezi magát, hogy nem
kíván személyére és kötelességeire nézve kivételes el
bánást.
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ÁLTALÁNOS MŰVELTSÉG.

A

csata után következő évek új szellem határjelölői. A katolikus egyház hatalma megfogyatko
zik, a protestáns hitelvek egyre győzelmesebben nyomul
nak előre. Évtizedről-évtizedre nő az evangélikusok, refor
mátusok és unitáriusok ereje. Terjeszkedésük egyúttal
művelődési törekvéseik érvényesülését is jelenti.
A humanisták a XV. században új világfelfogásra
tanították a műveltebb embereket, a reformátorok a XVI.
században a maguk életeszményeihez formálják az egész
társadalmat. Felismerik, hogy a céltudatos nevelés milyen
nagy hatalom a lelkek irányításában; rajta vannak tehát,
hogy az elemi iskolázást népszerűvé tegyék, a közép
iskolákba új szellemet vigyenek, a főiskolákat a protes
táns hitelvek erős váraivá tegyék. Míg a katolikus iskolák
alig változtatnak valamit középkori szervezetükön,az evan
gélikus, református és unitárius iskolázás új utakra tér.
Luther Márton, Melanchton Fülöp,TrotzendorfBálint
és Sturm János köznevelési programmja egész Német
országban átalakitja az iskolázást. Luther Márton külö
nösen a népiskolák fontosságára és az iskolamesterek
gondos kiválasztására hívja fel honfitársai figyelmét.
A népiskola tanítsa meg a gyermekeket a biblia olvasá
sára, hogy a családok később vallásos szellemet és törmohácsi
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hetetlen hitet merítsenek a szent könyv olvasásából;
minden község állítson fel németnyelvű iskolát a fiúk
és leányok számára s alkalmazzon benne derék tanítókat.
«Kedves uraim — intette hiveit Luther Márton — ha
évenkint annyit költünk puskákra, utakra, hidakra, tölté
sekre és számtalan más ilyen dolgokra, hogy ideig-óráig
békében élhessen egy város: miért ne lehetne ugyan
annyit költeni a szűkölködő szegény fiatalságra, hogy
egy vagy két ügyes embert iskolamesterekül lehessen
alkalmazni?» Melanchton Fülöp, a latin iskolák reformálója, a klasszikus műveltség segítségével iparkodik
tanult embereket s egyben jámbor keresztényeket nevelni.
A vallástanon és éneken kívül a latin nyelvbe mélyed az
ifjúság, deákul ír és beszél, olvassa a római írókat, első
sorban Cicerót és Vergiliust. Trotzendorf Bálint a római
állam mintájára köztársasági szervezetet alkot s egészen
új életet teremt sziléziai iskolájában; a tanulókat bele
vonja az iskola kormányzásába, a legkitűnőbb felsőosz
tályos növendékeket az alsóosztályosok rendszeres okta
tására rendeli ki. Mint ő, épen olyan gondosan tanítja
a latin nyelvet Sturm János. Messze földön híres strassburgi iskolájának szintén az a végső célja, hogy tanít
ványai az erős vallásos meggyőződésen kívül biztos latin
tudást vigyenek az életbe. Gimnáziuma kilenc osztályból
áll s tizenhatodik életévükig neveli a hétéves korukban
befogadott gyermekeket. Főírója Ciceró, ennek nyelvén
tanulnak az ifjak fogalmazni és beszélni.
A németországi protestánsok pedagógiai reformjai
a magyar hitújítók között buzgó átültetőkre találnak.
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Stöckel Lénárd a bártfai latin iskola új rendjével, Schremmel Abrahám a besztercebányai gimnázium újjászerve
zésével kialakítják a felvidéki evangélikusok iskolaügyét;
Balsaráti Vitus János és Szikszói Fabricius Balázs a sáros
pataki, Melius Péter a debreceni kollégium szervezetével
mintát ad a reformátusoknak; Honterus János átformálja
az erdélyi evangélikus iskolázást. Az ifjúság Cicero, Ver
gilius, Terentius és több más római író munkáinak olva
sásán nő fel s a latin tudás mellett igen erős vallásos
nevelésben részesül. Az ifjaknak elég tág önkormányzatot
adnak, a tanároktól pedig megkövetelik, hogy a protes
táns öntudat ügyét lelkiismeretesen gondozzák. Ezekből
a valláserkölcsi alapokon nyugvó deák iskolákból indul
ki a XVI. századi magyar íróvilág legnagyobb része.
A magyar, német és tót beszédet nem tűrik meg az isko
lában; sikerül is elérniök, hogy az ifjak jól megtanul
tak latinul.
A tanulóság zöme a papi pályára készülő paraszt
fiúkból kerül ki, de vannak köztük földbirtokos-nemesurak fiai és városi polgárok gyermekei is. Ezekből elég
kevés megy papnak, inkább csak a latin nyelv megtanu
lásáért járnak iskolába s ha megúnják a tanulást, haza
mennek szüleik házába s folytatják atyjuk földesúri életét
vagy városi foglalkozását. A parasztfiúk nagy nélkülözé
sek között nőnek fel, többé-kevésbbé jótékony adomá
nyokból és kéregetésből tartják fenn magukat. A község
készpénzt, lisztet, szalonnát ad a kollégiumnak, a gazda
gabb polgárok élelmiszereket küldenek a diákok számára,
a szegényebb emberek szállást adnak a tanulóknak.
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A diákok énekkara kivonul a temetésekre, szolgálatáért
díjazást nyer a gyászolóktól, a pénzt az iskola pénztárába
adják. Ha névnap van a városban vagy ha lakodalmat
ülnek, a diákok serege megjelenik, felköszöntőt mond,
énekel s így jut pénzhez. Énekszóval kéregetnek a város
ban és a falvakban szüreteléskor, karácsonykor, háromkirályok napján, húsvétkor, pünkösdkor, aratás idején.
Tandíj nincs, könyvekért alig kell pénzt kiadni, a szállás
is csak néhány fillérbe kerül, de az élelemért a szegény
ifjaknak sokat kellett futkosniok. A tehetősebb nemesek,
a gazdagabb polgárok és a módosabb parasztok háza előtt
meg-megjelenik esténkint a diákok egy-egy csoportja,
karban énekelnek, így könyörgik ki élelmezésüket. A diák
ság legfőbb jövedelmi forrása az éneklés és kéregetés.
Nem minden pap végez latin iskolát. Mint a közép
korban, most is van számos olyan lelkipásztor, aki nem
érti a latin egyházi szövegeket, nincs semmiféle hittudo
mányi képzettsége, csak épen prédikálni tud és elvégzi
a legszükségesebb szertartásokat. A jóerkölcsű embert,
ha írni, olvasni tud és szívesen forgatja a magyar Szent
írást, szívesen avatják pappá. Elküldik őket a félreesőbb
falvakba, míg a latin iskolából kikerülő diákokat a jobb
helyeken alkalmazzák.
A reformáció teljes meggyőződéssel kárhoztatja a
szerzetesi életet, a nép gyűlöli a nőtlen papot, az egyházközségek erkölcsösebbnek és a hívekre nézve megnyugtatóbbnak tartják a házaséletet. A katolikus papok nagy
részét nem a dogmák mérlegelése, hanem a családi élet
kívánása viszi a hitújítók táborába. Az evangélikus és reF
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-formátus országokban csakhamar lakatlanokká lesznek a
kolostorok. Némelyik országból — így Angliából és a
skandináv államokból — egészen kivész a szerzetesség;
más helyeken — így Magyarországban — csak nagy ve
szedelmek között tengődik néhány rendház; egyedül az
olasz, spanyol, francia és lengyel lakosság között és né
mely német vidéken maradnak meg zavartalanabbal a szer
zetesek kolostorai. Mindezek ellenére időről-időre új szer
zetesrendek alakulnak. Világtörténeti jelentőségre emel
kedik közöttük Jézus-társasága.
A szigorú szabályokkal egyesített papoknak ezt a
korszakos hatású társulatát 1540-ben erősítette meg a
római szentszék. A Jézus-társaság alapítója, Loyolai Szent
Ignác spanyol családból származott s gazdag élettapasz
talatok után a protestantizmus leküzdésére, a lelki üdvös
ség előmozdítására és az ifjúság nevelésére egyesítette
követőit: ad maiorem Dei gloriam, Isten nagyobb dicső
ségének előmozdítása céljából. A jezsuiták prédikáltak,
gyóntattak, lelkigyakorlatokat tartottak, tanítottak, köny
veket írtak. Kitűnő szervezetük és buzgó munkásságuk
csakhamar félelmessé tette nevüket minden protestáns
vidéken. A reformáció ellen elszánt erővel indították meg
az ellenreformáció vallásos, politikai és irodalmi harcát.
A rendnek Loyolai Szent Ignác halálakor, 1556-ban, már
ezernél több tagja volt; tevékenysége kiterjedt az Euró
pán kívül fekvő országokra i s ; de mi ez a későbbi felvi
rágzáshoz képest, mikor csak a kolostorok száma több
volt a másfélezernél s a rendtagok száma meghaladta a
húszezret. Jezsuitává lenni annyit jelentett, mint ellenmon
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dás nélkül feláldozni az életet a katolikus egyház paran
csolataiért. Amint a VI. századtól kezdve a bencés kolosto
rokba tódult minden istenes lélek; amint a XII. század
ban a ciszterciek és a premontreiek monostorait kereste
fel a mindenről lemondó hitbuzgalom; amint a XIII. szá
zadot egészen áthatotta a ferencrendiek és domonkosren
diek iránt érzett lelkesedés: akként sorakoztak fel a XVI.
század második felétől kezdve a jezsuiták rendházaiban a
leghívőbb és legeszesebb katolikus ifjak. Az ecclesia mi
litans — a harcoló egyház — tagjai akartak lenni s épen
olyan erkölcsi szigorral élték le életüket, mint a protes
táns országok puritán prédikátorai. A katolikusok részé
ről szeretet és hála övezte munkásságukat, a protestáns
vidékeken gyanú és harag kísérte lépteiket.
Magyarországban 1561-ben kezdődött a jezsuiták mű
ködése. Oláh Miklós esztergomi érsek hívta be őket, rá
juk bízta a nagyszombati katolikus iskola vezetését, a vi
szonyok azonban olyan kedvezőtlenek voltak, hogy már
1567-ben távoztak az országból s csak húsz év múlva tér
tek vissza a királyi udvar és az esztergomi érsekség vé
delme alatt. Munkásságuk tűzhelye a Nyitra megyében
fekvő Vágsellye volt; csak később vonultak át Nagyszom
batba, a magyarországi katolikus papság akkori közép
pontjába.
Erdélyben 1579-ben jelentek meg az első jezsuiták:
Báthory István lengyel király küldte őket Kolozsvárra és
Gyulafehérvárra. 1588-ban országgyűlési végzéssel szám
űzték őket, később visszatértek, 1602-ben újból eltávoztak,
mert a protestáns többség nem tűrte tevékenységüket.
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Heves indulattal és csillapíthatatlan szenvedélyességgel
folyt körülöttük a harc.
A jezsuiták Báthory István lengyel király segítségé
vel Kolozsvárt egyetemet is alapítottak, ez a Báthoryegyetem a katolikus szemináriummal együtt megindí
totta a katolikus újjászületést az erdélyiek között, de a
protestáns korszellem nem tudott belenyugodni munkás
ságukba. Hiába küzdött az ellenreformáció érdekében
a XVI. század legkiválóbb jezsuitája, Szántó István, az
erdélyi katolikus hithirdetés és iskolázás 1600 után
rombadőlt.
A szószék, az iskola, a nyomtatott könyv: ez a há
rom szellemi fegyver változtatta meg a világ képét a XVL
században. A sajtó félelmesebb hatalommá növekedett,
mint bárki gondolta volna néhány emberöltővel azelőtt.
A XVL század első harmadának magyarnyelvű
nyomdatermékei külföldi műhelyekben készültek. Krak
kóban 1527-től, Bécsben 1536-tól kezdve nyomtattak ma
gyarnyelvű könyveket; a lengyel fővárosban Sylvester Já 
nos volt az úttörő magyar szerző, az osztrák fővárosban
Pesti Gábor munkássága hozta az első magyar szövegeket;
ott Vietor Jeromos, itt Singrenius János volt a nyomdász.
Az írók és olvasók szántának szaporodása elkerül
hetetlenné tette a hazai nyomdák felállítását. Az első XVI.
századi könyvnyomtatóműhelyt az erdélyi szászok ren
dezték be Nagyszebenben, 1529-ben. Az itteni kézisajtó
nem valami szorgalmasan dolgozott, de azért fennmaradt
az egész század folyamán. Nagyobbára latinnyelvű alkalmi
nyomtatványokat állítottak elő benne.
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A második nyomdát Honterus János alapította
Brassóban, 1535-ben. Mikor hazaérkezett külföldi tanulmányútjáról, teljes nyomdai fölszerelést hozott magával
Baselból. Ez a serényen dolgozó sajtó nagy mértékben
segítette hitújító működését. Sok vallásos iratot, iskola
könyvet és tudományos munkát adott ki latin, görög
és német nyelven. Lelkipásztorságában is, nyomdaigazga
tásában is Wagner Bálint lett az utóda, a brassói könyv
kiadás és könyvnyomtatás tovább folyt s ha később
egy-egy új mühelvmester kezén csökkent is a termelés,
időnkint meg-megújult a szerzők és nyomdászok munka
kedve.
A harmadik nyomda már magyar alapítás és magyar
kéziratok kinyomtatására szolgált. Nádasdy Tamás dús
gazdag magyar úr az 1530-as évek vége felé avasmegyei
Sárvár mellett fekvő új szigeti jószágán állított fel egy
könyvnyomtatómühelyt. Eleinte külföldi nyomdásszal
dolgoztatott, később Abádi Benedekre bízta a nyomda
vezetését. A magyar nyomdász előzőleg a krakkói egye
tem hallgatója volt, a lengyelek közt tanulta meg a betű
szedőmesterséget, utóbb pedig, mikor főrangú pártfogó
jának nyomdája megszűnt, Sárvár-Új szigetről Vittenbergába ment, itt evangélikus pappá avatták. Az új szigeti
műhely a protestáns vallásos irodalmat igyekezett erő
síteni, de csak 1541-ig működött, azontúl a magyar írók
ismét a külföldi nyomdászok segítségére szorultak. Ennek
a nevezetes műhelynek csak két könyvét ismerjük: Sylvester János Grammatikáját és Újtestamentumát; de Ná
dasdy Ferenc, Abádi Benedek és Sylvester János levele
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zéséből nyilvánvaló, hogy az újszigeti tipográfusok egyéb
munkákon is dolgoztak.
A negyedik nyomdának Hoffgreff György könyv
nyomtatómester és Heltai Gáspár evangélikus lelkipász
tor voltak a megalapítói. Ez a nyomda Kolozsvárt 1550ben kezdte meg működését s a XVI. század végéig kiváló
szolgálatokat tett a nemzeti művelődés és a magyar iro
dalom ügyének. Elsősorban a protestáns törekvések istápolását tűzte ki céljául, emellett azonban szívesen vál
lalkozott minden olyan tisztességes irányú nyomdai mun
kára, amelyből anyagi hasznot is remélhetett. Nemcsak a
szerzőktől előre kifizetett munkák nyomdai sokszorosí
tását vállalta el, hanem a maga kockázatára is kinyomta
tott számos magyar, latin és német kéziratot. A vállalat
két tulajdonosa sokat villongott egymással, míg végül
Heltai Gáspár megszerezte a nyomdát. Halála után 1575től kezdve özvegye és fia is igen ügyesen irányították
működését.
Az eddigi állandó műhelyek mellett feltűntek a
vándornyomdák. A nyomdászok betűkészletükkel városról-városra barangoltak. Egyik-másik protestáns pap nem
csak igehirdető, hanem író, betűmetsző, betűszedő, nyom
tató, könyvkötő és könyvárus is volt egy személyben.
Nyomtatványait elvitte a nagyobb vásárokra; a kelen
dőbb köteteket a ponyváról adta el a népnek. Ilyen ván
dorló nyomdász volt Huszár Gál protestáns hitújító.
Magyaróvári prédikátorsága idején Ausztriában könyv
nyomtató eszközöket vásárolt, megtanulta a könyvnyom
tató mesterséget, 1558-ban megindította kézisajtóját a
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protestáns vallásos irodalom támogatására s 1561-ben
ezzel a szerény berendezéssel vetette meg a később olyan
nagyhírű debreceni városi nyomda alapját. Melius Péter
és a tiszántúli református papság irodalmi munkássága
elsősorban a debreceni nyomdához fűződik; Huszár Gál
ugyan már 1562-ben továbbment Debrecenből, de utódai —
Török Mihály, Hoffhalter Ráfael, Komlós András, Hoffhalter Rudolf és Csáktornyái János — a városi tanács és
a református gyülekezet segítségével a magyar könyvnyomtatás egyik nevezetes középpontjává tették Debre
cen városát.
Huszár Gál a nyitramegyei Komjáti községben is
buzgón foglalkozott könyvnyomtató mesterségével; innen
ment Pápára. Példájára Bornemisza Péter is összekap
csolta hitújító tevékenységét a nyomdászattal. Az 1570-es
években a Vágvidék különböző helységeiben állította fel
sajtóját, aszerint, hogy hol tudott nagyobb biztonságot
találni a katolikus főpapság üldözése elől. Egyik nyomdai
vezetője volt az a Mantskovit Bálint, akit később az
abaújmegyei Vizsolyba hívtak s itt reábízták az első
teljes magyar bibliafordítás kinyomtatását. Megbízatásá
nak 1590-ben teljes mértékben megfelelt.
A vándornyomdák gyakran igen jelentéktelen vá
roskákban és falvakban is feltűntek. Ha valamelyik mű
veltebb nemesúr ki akarta nyomtatni kedvelt udvari
papjának prédikációit, megegyezett az egyik vándorló
nyomdásszal s a mestert vendégül látta birtokán. Egy
két parasztkocsin jól elfért az egész nyomdai berende
zés, papirost Ausztriából vagy a Szepességből hozattak,
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a közönséges kézimunkára néhány ügyesebb jobbágyfiút
rendeltek be.
A külföldről idevetődő nyomdászok közül Hoffhalter Rafael az 1560-as évektől kezdve Debrecenben,
Nagyváradon és Gyulafehérvárt nagy szorgalommal foly
tatta mesterségét. Lengyelországból református vallása
miatt űzték el; bejárta Hollandiát, Svájcot, Németorszá
got; Bécsben jóforgalmú műhelyt nyitott; innen is el
kellett bujdosnia olyan tájak felé, ahol nem zaklatták
vallásáért. Fia, Hoffhalter Rudolf, egy ideig ide-oda ván
dorolt, azután átvette a debreceni műhely vezetését.
Az Ausztriából menekülő Manlius Jánosnak az
1580-as évektől kezdve a dunántúli protestáns papság és
nemesség adott munkát, Bártfa városát Gutgesell Dávid
nyomtatványai tették irodalmi hellyé 1578-ban.
Az egyetlen katolikus nyomdát Telegdi Miklós
nagyprépost alapította 1577-ben olymódon, hogy kétezer
forintért megvette a bécsi jezsuiták könyvsajtóját, a be
rendezést áthozatta Nagyszombatba s kiadványaival meg
indította az ellenreformáció irodalmi harcát. Katolikus
író mindezideig alig volt egy-kettő, ezek is külföldön
nyomtatták ki munkáikat, mert a magyarországi könyvnyomtatás teljes egészében protestáns volt. Az eszter
gomi főkáptalan ötszáz forintot, Rudolf király ezer fo
rintot adott a nyomda megvásárlására. Telegdi Miklós
a maga nagyszombati házában helyezte el a bécsi föl
szerelést s 1578-ban már magyar földön bocsátotta közre
prédikációs gyűjteményének második részét, holott az
első részt még Bécsben volt kénytelen kinyomatni. Ettől
Pintér Je n ő : A magyar irodalom története.
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kezdve a nyomda évszázadokon keresztül állandóan mű
ködött. A felséges római császár — Rudolf magyar ki
rály — 1584-ben külön privilégiumot is adott számára:
a nagyszombati nyomda a felség akaratából szabadon
működhetik, ellenben a király tudta és beleegyezése nél
kül felállított többi magyarországi nyomda további mű
ködése tiltott dolog. Ez annyit jelentett, hogy a kato
likus államhatalom ettől az időponttól kezdve nem tűri
meg a protestáns nyomdákat Magyarországon. A ren
deletet nem tudták ugyan végrehajtani, de néhány pro
testáns műhely mégis megszűnt, mert nem volt kellő
védelme a királyi paranccsal szemben.
Hamarosan jelentkezni kezdett a cenzúra is. Ha
valamelyik vallásfelekezet megerősödött, papjai mind
járt harcot indítottak a másvallásúak ellen. A protes
tánsok épen úgy nem tűrték a szabad bírálatot, mint a
katolikusok. I. Ferdinánd király már az 1553. évi ország
gyűlésen keresztül akarta hajtani az előzetes hivatalos
katolikus könyvvizsgálat törvényét, de terve a protes
táns rendek ellenállásán meghiúsult; ez időtől kezdve
tehát törvény nélkül szorongatták a protestáns könyvek
szerzőit és nyomdászait. A katolikus főpapok épen olyan
haraggal csaptak le a más hitelveket hirdető munkákra,
mint Melius Péter és lelkésztársai Debrecenben. A meg
értés és irgalom távol állt ezektől a vaskezü emberek
től. Oláh Miklós esztergomi érsek 1560-ban házkuta
tással zaklatta a nagyszombati polgárokat, hogy elsze
dethesse tőlük a gyanús könyveket; 1564-ben pedig a
városi jog félrelökésével kihirdettette a pozsonyi szó-
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székről, hogy a város valamennyi lakója vigye be köny
veit a katolikus plébániára átvizsgálás végett. Az 1573ban megjelent császári és királyi rendelet megtiltotta,
hogy bárki is nyomdát merjen állítani a felség engedelme nélkül; a rendelet szerint minden nyomtatványra
ki kellett tenni a szerző és könyvnyomtató nevét, a
nyomtatás helyét és idejét. A Habsburg-ház a sajtóról
való intézkedés dolgát a maga jogának vallotta s 1584ben újból eltiltotta a királyi szabadalom nélkül működő
műhelyeket azaz a protestáns nyomdákat. E rendelet
alapján a királyi hatóságok 1589-ben még a híres vizsolyi nyomdát is fel akarták forgatni, ez azonban nem
sikerült, mert Vizsoly ura, Rákóczi Zsigmond, nem ijedt
meg a király embereitől s így az első teljes magyar
bibliafordítás mégis csak megjelenhetett.
Erdélyben már János Zsigmond elrendelte, hogy a
a felség előzetes engedélye nélkül semmiféle hitvitázó
munkát ne merészeljenek kiadni. Az unitárius uralkodó
cenzúrái rendeletét katolikus utódja, Báthory István, még
szigorúbbá tette, mert máskép nem tudta enyhíteni az
egymással életre-halálra küzdő papság szellemi harcának
elfajulását.
Könyvkiadásról és szerzői jogról olyan értelemben,
mint ma, szó sem lehetett. Az író örült, ha egy gazda
gabb ember költségén sajtó alá rendezhette könyvét vagy
egy vállalkozóbb szellemű nyomdászt rábeszélhetett kéz
iratának kiadására. A nyomdász a szerzőt a kész munka
néhány példányának átadásával jutalmazta, a példányok
százait pedig a maga hasznára árusította. Ha azonban
4'
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egy másik nyomdásznak megtetszett a könyv és hasznot
remélt belőle, ő is kinyomtatta ugyanezt a munkát a
szerző és a másik nyomdász tudta nélkül. Nem óvakod
tak az ilyen szellemi eltulajdonítástól az írók sem, mert
a vallásos közfelfogás az volt, hogy az olvasók üdvös
ségének előmozdítása többet ér minden szerzői tulajdon
jognál. Egyik-másik épületes szöveg két-három író neve
alatt is megjelent különböző időközökben. A plágium
kérdését senki sem feszegette. Nem az író magamuto
gatására voltak kíváncsiak, hanem a könyv valláserkölcsi
értékére. Az irodalmat a kereszténység közös lelki kin
csének tekintették, az írói alkotásokban nem az egyes
ember művészi törekvéseit figyelték, hanem azt, hogy
mit hozott a könyv a vallásos áhitat javára.
A közszokás az volt, hogy az író nem kapott pénzt
kéziratáért kiadójától. A legnevesebb írók is tisztelet
díj nélkül írták munkáikat. Az írói tiszteletdíjat a köny
vek ajánlása pótolta. Az író valamelyik előkelő úrnak
dedikálta munkáját, őt magasztalta előszavában s ezért
ajándékot kapott tőle. A patrónus a maga költségén nyo
matta ki a kéziratot, máskor aranyat, bort, gabonát vagy
ruhát adott az írónak. Ha híre futott, hogy egy uralkodó
vagy valamelyik főpap, mágnás, nemesember szívesen
áldoz ilyen célokra, a nevét magasztaló könyvek egy
másután jelentek meg mindaddig, míg a kegyes adomá
nyozó bele nem unt a dicsőségbe és költekezésbe.
A vallásos irodalom mellett a világi irodalom hát
térbe szorult, a könyvek túlnyomó nagy része a keresz
tény vallásfelekezetek hitbuzgalmi törekvéseinek szolgá
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latában állott. A könyvtárak egy-két véletlenül megma
radt könyvcímjegyzékének átvizsgálása elég jól tájé
koztat arra nézve, hogy mit olvastak legszívesebben az
egykorúak, milyen volt az irodalmi érdeklődésük s elju
tottak-e hozzájuk azok a munkák, amelyek bennünket
manapság legjobban érdekelnek?
Legbuzgóbban a főpapok gyűjtötték a könyveket.
Egy-egy katolikus érsek vagy püspök könyvtára a XVI.
században 30—40 műből állott. Ezek a könyvek latin
nyelvű egyházi kiadások voltak; csak mellékesen buk
kannak fel közöttük jogi, történeti vagy költői munkák.
Telegdi Miklós pécsi püspök könyveinek jegyzékét 1568ban írták össze. Ez nagy könyvtár volt: 272 műből
állott. A tudós főpapnak az ellenreformáció ellen vívott
harcában szüksége volt minél több forrásmunkára, sőt
a protestáns hittudományi írók könyveire is. A külföldi
katolikus hitvitázók latin munkái mellett Luther Márton
és Melanchton Fülöp könyvei is helyet foglaltak ebben
a könyvtárban. A magyar vonatkozású latin könyvek
szerzői között Bonfinius és Verbőczy István nevei tűn
nek fel; az ókori klasszikusok közül Plutarchos és
Cicero. Lelkes könyvgyüjtő volt a XVI. század végén
Báthory András bíboros püspök, a későbbi erdélyi feje
delem. A Lengyelországban élő főpap, Báthory István
lengyel király unokaöccse, sok pénzt költött könyvek
vásárlására. Halála után mintegy 400 könyve maradt:
nagyobbára katolikus hittudományi írók és ókori klasszi
kusok művei. Ismertebb szerzők: Aquinói Szent Tamás,
Szent Jeromos, Szent Ágoston, Tertullianus, Cassiodorus*
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Bellarmin; az ókori írók közül Platon, Aristoteles, Cicero;
a magyar szerzők közül Temesvári Pelbárt,VerbőczyIstván,
Bonfinius. Magyarnyelvű könyvet ő sem gyűjtött.
A tudósok közül Zsámboki János bécsi magyar orvos
nak volt a legnagyobb könyvtára. Ez a messze földön
hires gyűjtemény 3000 kötetből állt, ezek között 600
kódexből. Az ókori görög-római írók s a középkori és
újkori hittudósok, történettudósok és jogtudósok munkái
különösen megbecsült helyet foglaltak el benne.
A tanultabb főrangúak és a deákos műveltségű
nemesurak is elsősorban a latinnyelvü teológiai, törté
neti és jogtudományi munkák s az ókori klasszikusok
iránt érdeklődtek. Magyarnyelvű könyveket nem vásárol
tak, ezeket többé-kevésbbé alacsonyszínvonalú ponyvairodalomnak tartották.
A városi lakosság németnyelvű munkákat olvas
gatott, de a népszerűbben megírt latinnyelvű munkákat
is szívesen forgatta. 1583-ból megmaradt Gálién János
kassai könyvkereskedő raktárának jegyzéke; ez megvi
lágítja, hogy a felvidéki lakosság milyen könyveket sze
retett. A jegyzékben 620 munka címe foglal helyet: fele
latinnyelvü, fele németnyelvű, de van köztük 45 magyar
könyv is. A latin munkák ókori szövegkiadások, evangé
likus hittudományi kiadványok és iskolakönyvek; a német
könyvek vallásos iratok, krónikák és néhány népies szépirodalmi munka; a magyar könyvek közt a vallásos tartalmúakon kívül van több verses história is.
Irodalom . — Fraknói Vilmos: A hazai és külföldi iskolázás
aXVI. században. P
est, 1873. —Ballagi Aladár: A m
agyar nyom
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ömlik a vér a XVI. századi
Európa országaiban. A művészetek mégis virágoz
nak, a tudomány erősebb lesz, az irodalom virágzik.
A német irodalomban Luther Márton visszaszo
rítja bibliafordításával a különböző német nyelvjáráso
kat s diadalra juttatja az újfelnémet irodalmi nyelvet.
A francia könyvek már ebben a korszakban is vissza
tükrözik azt az előkelőséget, mely oly csodálná tette a
következő századok francia költészetét. Tasso, Cervantes,
Shakespeare: három halhatatlan életpálya; s mellettük
mennyi nagy név: Kálvin, Rabelais, Ronsard, Montaigne,
Camoens, Giordano Brúnó, Galilei, Bellarmin. Elkesere
dett hitvitázó harcok és vallásos szónoklatok minden
felé; élénk tudományos és irodalmi élet a nevezetesebb
német, angol, francia, olasz és spanyol városokban.
Magyarországon egymástól meglehetősen elszige
telt írói törekvésekről lehet csak szó ebben az időben,
nem pedig irodalmi életről. A protestáns papságban meg
van az írói hajlam, a külföldről hazatérő evangélikus,
református és unitárius teológusok nagy kedvvel hasz
nálják fel a nyomtatott betűk hatalmát, írásuk ereje nem
törpül el szónoklatuk hatalma mellett. Adakozóbb kedvű
gazdagabb nemesurak nem egyszer a maguk költségén
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nyomtatják ki kedveltebb prédikátoraik könyveit; kivülük
és a papokon kívül alig is van más olvasóközönsége
ezeknek a vallásos nyomtatványoknak. Világi szerző
műve vagy világi tárgyú szépirodalmi olvasmány elég
ritkán jelenik meg, ezen a szellemi mezőn még kevés a
magvető. A fejlődés így is igen nagy a középkorhoz
mérten.
A középkor a kéziratokba rejtett vallásos fordítások
és a latinnyelvű könyvek nyomán készült egyházi szö
vegek korszaka. Egy-egy magyarnyelvű kódex olvasóközönsége néhány nagyobb kolostor szerzeteseiből és
apácáiból kerül ki, az ország különböző vidékei keveset
tudnak egymás szellemi törekvéseiről. Tömérdek kódex
vész el nyomtalanul. Hogy milyen nagy az elveszett
írott könyvek száma, ez a későbbi századok nyomtatott
könyveinek sorsából is nyilvánvaló: a többszáz pél
dányban kinyomtatott és az ország minden részébe szét
küldött könyvekből gyakran csak egyetlen példány maradt
az utókorra, igen sok kiadás nyomtalanul eltűnt. A közép
kori kolostoroknak egymástól meglehetősen elszigetelt
magyar irodalma még kedvezőbb körülmények között
sem kapcsolódhatott volna össze egységes irodalommá;
ép úgy, mint ahogyan még a reformáció százada alatt is
inkább csak egyes lelkes férfiak írói törekvéseit lehet
számba venni s nem beszélhetünk egymásbakapcsolódó
fejlődésről, írói iskolákról, irodalmi életről.
Alig van irodalmi barátság és nincs irodalmi vezér.
A költők közül csak Balassa Bálint hat verseivel néhány
ifjú kortársára. A hitújítók kiváló szellemi irányítók
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ugyan, de vezérségük a vallásra és nem az irodalomra
vonatkozik.
Balassa Bálint költészetén, egy-két drámai emléken
és a históriás énekeken kívül a vallásos prózában —
elsősorban az egyházi szónoklatban — van a legtöbb
eredetiség. A sok fordítás, átdolgozás és utánzás mellett
jól esik olvasnunk az egyházi emberek gyökeres magyar
sággal megírt prédikációit s a templomi beszédeikbe fog
lalt éleselméjű hitvitázást. A szerzők itt nem szorulnak
idegen munkákra, hanem hittudományi alapismereteik
hez hozzáfűzik a maguk gondolatait és kifejezéseit.
A magyar prózai stílus mindenesetre ezekben a vallásos
fejtegetésekben fejlődik legjobban; az ifjabb nemzedék
áttanulmányozza az öregebb egyházi írók könyveit s a
maga friss tehetségével gyarapítja a régiek sok értékes
dolgát. Ebből a nyelvkészséget őrző és stílustfejlesztő
munkából a költészetnek is haszna van, mert a vallásos
prózai munkákban felhalmozott kifejezéskincsnek legér
tékesebb részei átmehetnek a verses irodalom, prózai
elbeszélés és drámai munkák nyelvébe is.
Több új költői műfaj lép az eddigiek mellé. A közép
korban az áhitatos elmélkedésre és jámbor életre ser
kentő szövegeken kívül vallásos énekeket, prózai és verses
legendákat, erkölcsiségre tanító apró elbeszéléseket for
dítottak magyarra a szerzetesek; a protestáns korban
Balassa Bálint megteremti a világi dalt és elégiát; fel
tűnnek a világi tárgyú oktató és elbeszélő költemények;
számos mesét és mondát szólaltatnak meg versben és
prózában; megjelenik a dráma. A költészetbe beleszö-
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vödnek a magyar történelem régebbi és egykorú ese
ményei, itt-ott az akkori társadalom egyik-másik típusa
is felbukkan, van már életkép és szatíra is. Több költe
ményből kiérzik a természet szeretete és a leíró hajlam.
A versformák változatosabbak, a sorok ritmusosabbak
a középkoriaknál.
Az írók érdeklődését az idegen irodalmak közül
elsősorban a latin köti le. A kollégiumi tanulmányok az
ókori világ felé hívogatják az ifjakat, az egyetemi évek
az újkori latin irodalom vallásos és tudományos termé
keivel ismertetik meg őket. Egyesek német könyveket
is olvasnak. Fő azonban a latin érdeklődés s csak másod
sorban a német.
A XVI. század közérdekű irodalma: a vallásos iro
dalom. A század egyik legnagyobb írói sikere — Károlyi
Gáspár buzgóságából — az első teljes magyar bibliafordítás. Méltó módon sorakoznak ehhez a munkához
az evangélikus, református, unitárius és katolikus hit
vitázók prédikációs gyűjteményei, elsősorban Melius
Péter, Dávid Ferenc, Bornemisza Péter és Telegdi Miklós
könyvei.
A hitújítók a vallásos élet középpontjává a prédi
kációt teszik, a prédikálónak a Szentírás magyarázata a
legfőbb tisztje. A lelkipásztor ékes beszédben magya
rázza a hívőknek a Szentírás szavait, Isten igéjének tár
gyalásával táplálja a vallásos emberek szellemét, a bibliai
kinyilatkoztatás példáit és parancsait óhajtja átültetni
az emberi életbe. A keresztény vallásnak ez az ősforrása
irányítja a jó emberek cselekedeteit, ebből kapnak választ
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az élet minden kérdésére. A Szentírás a XVI. század
gondolkodásának egyik legfőbb mozgatója s a belőle
kiinduló és szövegét fejtegető egyházi beszédek és val
lásos vitatkozások a szellemi érdeklődés középpontjai.
A lírának is csak a vallásos és erkölcstanító műfajait
becsüli a komoly, tanult ember. A nemesség és a nép
— az írástudó és írástudatlan — egyaránt megtanulja,
hogy mindent a vallás és erkölcs szemszögéből nézzen;
a papság a szerelmi énekköltést csak az olyan hatalmas
uraknak kénytelen elnézni, mint aminő Balassa Bálint.
Az elbeszélő költészetben is a szentírási történetek a
legkedveltebbek, bár a nemzeti érdeklődés szívesen fog
lalkozik a históriás énekekbe foglalt harci történetekkel
is. Tinódi Sebestyén verses krónikái a magyar lélek
ébresztői. A költött tárgyú széphistóriákat szintén a
tanulság kedvéért írják; legalább ezt állítják szerzőik.
A szépíró ugyanis ebben az időben szinte félve jelent
kezik a nyilvánosság előtt, mert tudja, hogy a korszel
lem nem hiábavaló meséket és kitalált históriákat, hanem
vallásos tanításokat és igaz történeteket követel. Ezért
fontos az erkölcsi tanulság. Mikor a szépíró kijelenti,
hogy költött históriája a tisztességes életelveket szol
gálja, ezzel a vallomásával az a titkos célja, hogy meg
védelmezze mesemondását a vallásos emberek erkölcsi
korholása ellen.
Balassa Bálint a maga újhangú lírájával messze ki
magaslik a költők sorából; a prózának nincsen ilyen kor
szakos művelője. Az elbeszélő próza fordításokból áll, a
dráma kezdőkorát éli, bár a drámai próbálkozások szerzői
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között már inkább akad tehetséges író. Ennek a kezdő
drámaírásnak a humor és a szatíra az erőssége.
Az írók túlnyomó nagy része vallásos moralista,
néhányan éles gúnyra hajlók, egyesek erősen gyűlölködők. Olyan nagy meggyőződéssel hisz mindenki a maga
vallásának igazságában, hogy nem akar irgalmat ismerni
a másvallásúakkal szemben. A középkorban nem volt
ellenzék, ott csak Isten imádásával, szentjeinek tiszteleté
vel és a maguk égi ábrándjaival foglalkoztak a békésszellemü, szelíd, alázatos vallásos írók; a protestáns világ
azonban szembeállította egymással a különféle vallás
felekezetek harcias híveit s megkezdődött az elkeseredett
küzdelem. Ha az írók tollat fogtak és mások személyével
vagy eszméivel foglalkoztak, első gondolatuk az: baráttal
vagy ellenféllel állnak-e szemben, azaz katolikus, evan
gélikus, református vagy unitárius ügy forog-e szóban?
Az egyes vallásfelekezetek körén kívül mindenki harca
folyik mindenki ellen. A vallásosság akkora, hogy még a
felebaráti szeretet parancsát is legyőzi: Istennek azzal ked
veskednek az emberek, hogy minden tévelygőt be akarnak
terelni az igaz akolba.
Van azonban a vallásosságon kívül még egy közös
vonása a XVI. század magyar íróinak: a nemzeti szellem.
A török hódítás pusztító erejét megrendülve érzi minden
magyar ember, a katolikus és a protestáns egyformán
küzd a kelet barbár áradata ellen, a nemzeti összetartozás
érzelmének ez a balkáni veszedelem a legerősebb élesz
tője. Az ország három részre hull szét, de a nemzeti ön
tudat és a magyar fájdalom egy mind a háromban. Az
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irodalom egyrészt tanítja és lelkesíti a szenvedő test
véreket, másrészt erőt merít a magyarság közös gyötrel
meiből és reményeiből.
«AXVI. századbeli m
agyar m
űvelődés—írja R
iedl Frigyes—
kettős csillagzat hatása alatt áll: a reform
áció é
s am
ohácsi vész
hatása alatt. M
ind akettő m
ély, el nem enyésző nyom
okat hagyott
am
agyar szellem
i életben. Azelső, areform
áció, oly m
ozgalom
,m
ely
aXVI. század folyam
ában egész Európát belevonja hatáskörébe é
s
m
indenütt hasonló szellem
i tünem
ényeket eredm
ényez; am
ásiknem

zeti esem
ény, m
ely am
agyar szellem
nek é
s am
agyar irodalom
nak,
m
ely eszellemkifejezője, sajátságos jelleget ad. A reform
áció hatása
főleg az, hogy em
eli avallásos szellem
et é
s elm
élyíti alelkiism
eretet.
Em
eli avallásos szellem
et m
ind akét oldalon: akatolikusoknál ép
úgy, mint a protestánsoknál. S
ohasem erősebbek az eszm
ék, m
int
akkor, m
időn újak. N
em kell csodálkoznunk, hogy az új vallásos
eszm
ék is rendkívül lelkesítették aXVI. század em
bereit. Aki pro
testánssálesz, bizonyos lelkiszükségletnek akar eleget tenni, vallásos
érzelm
e bírja arra, hogy vallást é
s talán em
iatt sorsot é
s hazát is
cseréljen, hogy kitegye m
agát m
indannak, am
it Luther hívei nálunk
nemritkán szenvedni kénytelenek voltak. Aki pedig hitéért szenved,
csak erősebben hisz. A vallásosság lángja azonban átcsapott a m
ásik
félreis: am
it el akarnaktőlemvenni, am
it veszedelemfenyeget, am
it
féltenemkell, azt jobban szeretem
, mint azt, am
it nyugodtan bírok
é
s élvezek. E
zakatolikus vallásos szellemfokozódásának oka. Am
int
vallását m
egtám
adják, am
int m
indinkább többen m
eg többen elsza
kadnak tőle, a buzgóság ellenhatása felel a katolikusok oldalán a
protestánstám
adásnak. E
zavallásosságazonbannemegészenaközép
kori; aképzelet osztályrésze csökkent, ababonás elem kiszorul; a
vallás m
indinkább aszívnek áhitata, alelkiism
eret kultusza. A kor
legm
űveltebb em
berei, aróm
ai és görög m
űveltség letétem
ényesei, a
hum
anistákállnaknálunk avallásosm
ozgalm
akélén. Eszellemm
űkö
déseazutánm
indenirányban, irodalm
unk m
inden ágában észrevehető.
Am
agyar költői berek a M
ohács utáni századnegyedben ahazafiúi
fájdalom
tól visszhangzik. Hol zengzetesebb, hol nyersebbevisszhang,
dem
indig őszintebú kifejezője. Van több költem
ény ebből azidőből,
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m
elyekben avallásos áhitat é
s a hazafiúi fájdalom
,m
int kettős bús
láng, égnek csap. Ebúshang azutánuralkodóvá lesz költészetünkben
egészenalegújabb időkigé
slíránk egyik legföltünöbb jellem
vonásává
válik. Ehazafias visszhangzásban rejlik am
agyar költészet eredetisége
atöbbi európai nem
zet költészetével szem
ben. Nincs költészet, m
ely
ben ahazafiúi érzés olyannyira erős é
sm
ély, olyannyira alaphang
volna, m
int a m
agyar költészetben. A többi nem
zetnél a nem
zeti
összetartozás érzete m
ég alszik; M
agyarországban ez azérzet m
ár a
népösztönök hom
ályos, deellenállhatatlanul erőshatalm
ával jelentke
zik é
s atörök m
egpróbáltatás tüzében m
egacélosodik. A ném
et pél
dául m
ég nem érzi, hogy ném
et, m
időn am
agyar m
ár m
agyar.
A nem
zeti érzés efejlődése aXVI. században a legfontosabb evo
lúciók egyike, m
elyen am
agyar lélek valaha átm
ent. Vallásé
snem

zet volt akét eszm
ény, m
elyet dicsőített és siratott aXVI. század
kezdetleges költészete; vallásésnem
zet volt az, am
it leginkább féltett
am
agyar állam
férfi é
s leginkább veszélyeztetett északi é
s déli szom

széd beavatkozásaés tám
adása. A m
agyar ekkor is hazáját é
sIstenét
védi, m
int aközépkorban, csakhogy m
ás ellenségekkel szem
ben: haza
é
s Isten akettős visszhang, m
ely akorabeli m
agyar költészetből kihallik. Am
int e szellem
i befolyások hatásaalatt alelkiélet m
indinkább
finom
ul, am
int anövekedő vallásosság kimélyíti alelkiism
eretet, föl
ébred a m
üveit em
berekben egy érzés, m
elyet aközépkor nemigen
ism
ert: a term
észet-érzék. Az első m
agyar költő, ki aterm
észetet
belevonja költészetekörébe, B
alassa Bálint. Om
ár érzi atájképszép
ségét é
s a term
észet jelenségeit m
ár párhuzam
ba állítja belsejének
jelenségeivel. Amint aXVI. század vallásos szellem
e alelkiism
eretet
kim
űveli é
s kimélyíti, m
egindítja a m
agyar lélekben aterm
észet
érzéket is, m
ely aterm
észet jelenségeit m
indinkább nem
csak asze
m
en, hanema szíven át is vezeti. Ehárom szerzem
ény: anem
zeti
egyéniség tudata, alelkiism
eret kultusza és aterm
észet-érzés ezentúl
am
agyar nép örök birtoka.» (A m
agyar irodalom főirányai. B
uda
pest, 1896.)
Irodalom* —AXVI. század m
agyar irodalm
ának fejlődését a
következő irodalom
történeti m
unkáktárgyaljáklegbehatóbban: Toldy
Ferenc: A m
agyar nem
zeti irodalomtörténeterövidelőadásban. I. köt.
P
est, 1864. —Beöthy Zsolt: A m
agyar nem
zeti irodalomtörténeti
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ism
ertetése. I. köt. B
udapest, 1877. —Bodnár Zsigm
ondi A m
agyar
irodalomtörténete. I. köt. B
udapest, 1891. —K
épes m
agyar irodalom
történet. S
zerk. Beöthy Zsolt. I. köt. B
udapest, 1895. — Horváth
Cyrill: A régi m
agyar irodalomtörténete. B
udapest, 1899. —Külö
nösen értékes m
onográfiák és biográfiák: Toldy Ferenc: A m
agyar
költészet története. I. köt. P
est, 1854. —Beöthy Zsolt: Aszépprózai
elbeszélés arégi m
agyar irodalom
ban. I. köt. B
udapest, 1886. —
Bayer József: A m
agyar drám
airodalom története. I. köt. B
udapest,
1897. —Erdélyi Pál: B
alassaBálint. B
udapest, 1899. —D
ézsi Lajos:
Tinódi S
ebestyén. B
udapest, 1913. —A szövegkiadások közül: R
égi
m
agyar költők tára. II—
VI. köt. Szilády Áron jegyzeteivel. B
udapest,
1880—1896. VII. köt. SziládyÁroné
sD
ézsi Lajos jegyzeteivel. B
uda
pest, 1912—
1926. VIII. köt D
ézsi Lajos jegyzeteivel. B
udapest,
1930. —SziládyÁron: G
yarm
athi B
alassa Bálint költem
ényei. B
uda
pest, 1879. —R
égi m
agyar könyvtár. S
zerk. Heinrich G
usztáv. B
uda
pest, 1894-től. —Alszeghy Zsolt: M
agyar drám
ai em
lékekaközép
kortól Bessenyeiig. B
udapest, 1914. —D
ézsi Lajos: B
alassa Bálint
m
inden m
unkái. Két kötet. B
udapest, 1923. —Az írói lexikonok
közül: Szinnyei József: M
agyar írók élete é
sm
unkái. Tizennégy
kötet. B
udapest, 1891—1914. —G
ulyás Pál: M
agyar életrajzi lexikon.
B
udapest, 1925-től.
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Károlyi Gáspár.
Az evangélikus hitvitázás.
A református hitvitázás.
Az unitárius hitvitázás.
Bornemisza Péter.
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Krónikások, önéletírók, levélírók.
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S Y L Y E S T E R JÁNOS.

A

vallásos kötelességüknek tartották, hogy
a Szentírás fontosabb részeit magyarra fordítsák
és híveik kezébe adják. Az 1530-as évektől kezdve szá
mos bibliai részlet jelent meg magyar fordításban s így
nemcsak a latinul értő papság forgathatta az Ószövet
séget és Újszövetséget, hanem a latinul nem tudó vallá
sos emberek is belemélyedhettek a vigasztalást nyújtó
szövegek olvasásába.
A nyomtatásban legelőször megjelent magyarnyelvű
bibliafordítások szerzői nem voltak protestánsok. Erazmisták voltak, azaz Rotterdami Erazmus magyarázatait
követték. Az erazmista fordítók sorát K omjáti B enedek
nyitotta meg hét évvel a mohácsi csata után. (A
P ál levelei magyar nyelven. Krakkó, 1533). Követte őt há
rom év múlva Pesti G ábor. (Újtestamentum magyar nyel
ven. Bécs, 1536.) Egyik fordító sem volt Luther Márton
híve, Rotterdami Erazmushoz igazodott mind a kettő.
A protestánsok első bibliafordítója: S ylvester J ános.
Míg az erazmista fordítók — Komjáti Benedek és Pesti
Gábor — az Újszövetségnek csak egy-egy fontosabb részét
ültették át, Sylvester János az egész Újtestamentumot
magyarra fordította. Fordítása Buda elvesztésének évében
jelent meg. (Újtestamentum magyar nyelven. Sárvár, 1541.)
hitújítók
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Bőbeszédűségre hajló, folyamatos stílusú, jó magyarságú
munka. A fordító előtt a görög szöveg feküdt, de figye
lembe vette a latin Vulgata szövegét és Rotterdami Eraz
mus magyarázatait is.
Sylvesterjános Újszövetség-fordítása más szempont
ból is nevezetes. A fordító kedvezően nyilatkozik benne
a magyar népköltés szerelmi dalairól, a virágénekekről.
Ezeket a szerelmi énekeket a katolikus és protestáns egy
házi férfiak nemcsak a XVI. században üldözték, hanem egy
századdal később is. Valláserkölcsi szempontból Sylvester János sem kel védelmükre, csak költőiségüket dicséri.
Újszövetség-fordítása azért is emlékezetes, mert a magyar
nyelvű rímtelen időmértékes verselésnek első sikerült
példáit olvassuk lapjain. A fordító disztichonokba szedte
könyve ajánlását és a négy evangélium tartalmi kivona
tát. Már előtte is megkísérelték egyesek — így Pécsi Fe
renc és Dévai Biró Mátyás — hogy az ősi nemzeti vers
formához hozzácsatolják a görög-latin ritmusrendszert,
de vállalkozásuk sikertelen maradt. A kezdetlegesen pró
bálkozó elődökkel szemben Sylvester János olyan biztos
szótagkezeléssel és olyan fejlett verstechnikával lépett
fel, hogy az antik versformában Baróti Szabó Dávidig nem
akadt nála ügyesebb verselő.
Csodálatos, milyen jól gördültek Sylvester János
disztichonai. Számbavehető előzmények nélkül egyszerre
megtalálta a helyes utat s nagy idő telt el, míg a későbbi
nemzedékek nyomába léphettek a deákos mértékű verse
lésben. Nem hiába emlegették annyiszor Újtestamentuma
élére helyezett verses előszavának első sorait:

SYLVESTER JÁNOS.
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Próféták által szólt rígen néked az Isten,
Az kit igírt, ím
é vígre m
egadta fiát.
B
uzgó lílekvel szól m
ost e
s néked ez által,
Kit hagya, hogy hallgass, kit hagya, hogy te kövess.

A négy evangélium verses tartalmi kivonatában az
elbeszélő- és oktatórészek fordulatos ütemben gördülnek
előre. Az Apostolok Cselekedeteiben így emlékezik meg
a szerző Pál apostol üldöztetéséről:
Fogságot szenved, nyom
orog P
ál, végre halálra
Öt keresik titkonn afene népek előtt.
Lásd, mit szenved az Istennek szolgája ham
issan,
M
elyet m
eg nemgyőz a hazug em
beri nyelv.
S y lv e st er J ános 1
504 körül született aszatm
árm
egyei Szinyérváralján. A m
ohácsi csataévében akrakkói egyetem
en tanult, itt írta
m
agyar értelm
ezéseit Hegendorf Krisztoforusz latin gram
m
atikájához
é
sH
eyden S
zebaldusz latin gyakorlókönyvéhez. Ezek a legrégibb
m
agyarnyelvűnyom
tatványok. (1527.) Utóbbavittenbergai egyetem
et
látogatta. Itthon protestáns hitelvei m
iatt üldözőbevették, deN
ádasdy
Tam
ás, a nem
eslelkü evangélikus föúr, védelm
ébe fogadta. 1536-ban
Újszigetengyerm
ekek tanításával foglalkozott; utóbbasárvár-újszigeti
nyom
dában kinyom
tatta latinul írt m
agyar G
ram
m
atikáját (1539)
m
agyarnyelvűÚ
jtestam
entum
át. (1541.) Bár evangélikus hitelveit nem
titkolta, sikerült bejutniatanárnak abécsi egyetem
re. K
ésőbb eltávozott
B
écsből. (1552.)
Adatok Sylvester János életéhez:
1504 körül. —Sylvester János születésének ideje. Szülőhelye
aszatm
árm
egyei Szinyérváraijaközség. (Igazi nevevalószínűlegErdődi
János volt. A szülőhelye közelében fekvő Erdőd aXVI. században
nevezetes hely: aprotestantizm
ust teljes erővel tám
ogató Drágffycsalád székhelye. Drágfíy G
áspár főispán védelm
e alatt itt tartották
m
eg 1545 szeptem
ber havában az első m
agyarországi protestáns
zsinatot. Erről avidékről indult ki Sylvester János. N
evét azutókor,
KazinczyFerenckorában,Erdösi Jánosram
agyarosította,jóllehet Sylves-
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tér sohasemnevezte m
agát Erdősinek, hanemragaszkodott hum
anista
nevéhez. Az semlehetetlen, hogy nemellatinosított névről van szó,
hanemaSzilveszter keresztnévnek családi név gyanánt valóhasznála
táról; ez a családnév aszékely nyelvterületenm
aisgyakori.)
1526 október 26. —Beiratkozik akrakkói egyetem
re. (Kisebbnagyobb m
egszakításokkal hat évet tölt alengyel városban. M
eg
ism
erkedikVietor Jerom
osnyom
dásszal, asziléziai szárm
azásúkrakkói
könyvkiadóval é
s könyvkereskedővel.)
1527. —Elsőnyom
tatásbanm
egjelent m
unkái. (Vietor Jerom
os
kinyom
tatja H
egendorphinus Kristóf lipcsei tanító latin gram
m
atikáját
s aném
et é
s lengyel értelm
ezések m
ellé m
agyar értelm
ezéseket irat
Sylvestris János egyetem
i tanulóval. N
éhány héttel később ugyanilyen
m
ódonm
egjelenikH
eydenS
ebáldnürnbergi tanítólatin-ném
et-lengyelm
agyar beszélgetésgyüjtem
énye.)
1534.—Beiratkozikavittenbergai egyetem
re. (Ekkor m
ár ism
eri
N
ádasdy Tam
ást s valószínűleg az ő anyagi tám
ogatásával m
egy ki
Luther M
ártoné
sM
elanchtonFülöphíresfőiskolájába. N
ádasdyTam
ás
nem
csak dúsgazdag zászlósúr, hanemtudom
ányosan képzett elm
eé
s
áldozatra kész m
ecénás is.)
1536. —Buzgó tevékenysége egy m
agyar nyom
da felállítása
ügyében. (Vittenbergából hazatérve, N
ádasdyTam
ásbirtokainakközép
pontján, avasm
egyei Sárvár községben é
s a szom
szédos Ú
jszigeten,
vállal tanítóságot. Az új iskolával kapcsolatban egy könyvnyom
tatóm
ühely berendezését tervezik. Sárvárról azt írja távollevő főúri párt
fogójának, hogym
agais szeretneott lenni atervezett nyom
daberende
zését é
s vezetését vállaló tipográfus kiválasztásánál. N
ádasdy Tam
ás
egy Strutius nevű bécsi könyvnyom
tatót fogad fel, erről később ki
derül, hogy m
egbízhatatlan em
ber.)
1539. — Az újszigeti könyvnyom
tatóm
ühelyben kinyom
tatja
G
ram
m
atikáját. (Abetűszedésé
snyom
tatásnehezenindul m
eg, Strutius
sok bajt okoz, húzza-halasztja am
űhely berendezésének ügyét, bécsi
bevásárlásai gyanúsan drágák, N
ém
etországból hozott m
unkásai roszszul dolgoznak. A G
ram
m
atikát is elég gyarló m
ódon bocsátják ki a
sajtó alól.)
1541. —M
egjelenik Ú
jtestam
entum
a. (Ez m
ár nemStrutius
nyom
tatványa, hanemAbádi B
enedeké. Azelsőm
agyar nyom
dászm
ár
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1540-ben itt van, átveszi azújszigeti m
űhely vezetését stovább foly
tatja é
s befejezi a
zÚ
jtestam
entum nyom
tatását. A könyv utószava
szerint: «H
avalahol aznyom
ásban való vítekre találsz, abból éntüled
bocsánatot kírek. M
ert hogy m
egértsed, ezkönyvet nemén kezdettem
el, hanemm
ás,kit azjóúrsokideignagyköltsíggel itt tartott. É
sm
iko
ronelkísvén hozzáfogott volnaslátták volna, hogyaznehezen írhetné
vígít, úgyhívataengem
et hozzája, hogyezm
ennél ham
arabbazkeresz
tyéneknek kezekbe juthatna». Sylvester János nincs a legjobb barát
ságban Abádi B
enedekkel, m
ert m
indketten intézkedni akarnak a
nyom
dában. írásospanaszokat é
sföljelentéseket küldenek egym
ás ellen
N
ádasdy Tam
áshoz.)
1544. — A bécsi egyetem
en a héber nyelv tanára lesz.
(Anyanyelvén kívül jól tud latinul, görögül, zsidóul, ném
etül é
s
csehül. Nyolc évig tanít az egyetem
en. Közben m
ás tárgyakat is
adelő.)
1552.—Bécsbőlm
áshovam
egy. Életénektovábbi adatai ism
eret
lenek. (Egyesek szerint talánőazaJohannesSylvanus nationePanno
nius, aki csehnyelven is írt verseket, m
ikor az1560-asévekbenC
seh
országbantelepedettle.E
zazállításnincsbebizonyítva, csakazbizonyos,
hogy anagy hum
anista tudós az 1550-es években eltűnik szemelől.
N
ém
elyek szerint adebreceni reform
átusok alkalm
azták: e
z is lehet
séges; m
ások szerint D
ebrecenből Lőcsére került segédlelkésznek: ezt
afeltevést m
ár végleg m
egcáfolták.)
K iadások. —Rudim
enta gram
m
atices Donati. Krakkó, 1527.
(M
agyar szövegfordításokH
egendorfKristóf latingram
m
atikájában.) —
Pueriliumcolloquiorumform
ulae. Krakkó, 1527. (M
agyar szövegfordí
tások H
eyden S
ebaldlatin nyelvgyakorló könyvében. U
gyanennek a
z
iskolakönyvnekúj kiadása: Krakkó, 1531.)—G
ram
m
aticaH
ungaroLa
tinainusumpuerorumrecensscriptaIoanneSylvestro Pannonioautore.
N
eanesi, 1539. (M
agyar nyelvtan latin nyelven. N
eanesi: a Sárvár
m
ellett fekvőÚjsziget.) —U
jtestam
entumm
agyar nyelven, m
ellyet az
görögé
sdiáknyelvből újonnanfordítánk azm
agyar népnekkeresztyén
hütben való ípülísíre. Újsziget, 1541. («Ú
jszigetben Abádi B
enedek
nyom
tattavala1541.esztendőben.»)—G
ram
m
atikáját KazinczyFerenc
adta ki újból: M
agyar régiségek é
s ritkaságok. P
est, 1808. —M
eg
jelent Toldy Ferenc nyelvtani gyűjtem
ényében is: C
orpus gram
m
ati-
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eorumlinguae H
ungaricaeveterum
.P
est, 1866. —M
agyar verseinek
gyűjtem
ényeSziládyÁronszövegkiadásában: R
égi m
agyar költőktára.
II. köt. B
udapest, 1880. —D
ézsi Lajosszövegkiadása: H
eyden S
ebald
gyerm
eki beszélgetéseinek latin-m
agyar szövege 1531-böl. B
udapest,
1897. —M
elich János szövegkiadása: Akét legrégibb m
agyarnyelvű
nyom
tatvány. B
udapest, 1912.
Irodalom * —Révész Imre: Erdősi János m
agyar protestáns
reform
átor. D
ebrecen, 1859.—D
ankóJózsef: JoannesSylvester Panno
nius Erdösi Leben, Schriften und Bekenntniss. B
écs, 1871. —Toldy
Ferenc: A m
agyar nem
zeti irodalomtörténeterövidelőadásban. I. köt.
3. kiad. P
est, 1872. —Szilády Áron: R
égi m
agyar költőktára. II. köt.
B
udapest, 1880. —Jancsó Benedek: M
agyar nyelvtudom
ánytörténeti
tanulm
ányok. B
udapest, 1881. —Im
reSándor: Erdősi Sylvester János
nyelvészete. Hunfalvy-album
. B
udapest, 1891. —Bodnár Zsigm
ond:
Am
agyar irodalom története. I. köt. B
udapest, 1891. —N
égyesy
László: A m
értékes m
agyar verselés története. B
udapest, 1892. —
Horváth Cyrill: A régi m
agyar irodalomtörténete. B
udapest, 1899. —
S
zegedy R
ezső: Sylvester nyelvtana. E
gyetem
es Philologiai Közlöny.
1899- évf. —Payr Sándor: Erdösi Sylvester János sárvári tanító é
s
m
agyar bibliafordító. B
udapest, 1905. —Erdős József: Az újszövet
ségi kánonfordításairól. E
gyetem
es Philologiai Közlöny. 1906. évf. —
Trócsányi Zoltán: AXVI. századbeli nyom
tatványoke-jelölései. Nyelvtudom
ányi Közlem
ények. 1908. évf. —Szinnyei József: M
agyar írók
életeé
sm
unkái. XIII. köt. B
udapest, 1909.—H
egedűsIstván: Sylvester
János latin versei. Irodalom
történeti Közlem
ények. 1910. évf. —UjvárossyS
zabóGyula: Am
agyar versesoktatóköltészet története. B
uda
pest, 1910.—E
rdősJózsef:Ú
jszövetségi bevezetés.P
ápa, 1911.—M
elich
János: Erdősy Sylvester nevéről. M
agyar Nyelv. 1912. évf. —Tolnai
Vilmos: Erdősi Sylvester nevéről. U. o. 1912. évf. —Sim
onyi Zsig
m
ond: AdyésErdödi. M
agyar Nyelvőr. 1912. évf. —Hajnóczy Iván:
Sylvester Jánoséletéhez. Irodalom
történet. 1913. évf.—Rubinyi M
ózes:
Sylvester és D
onatus. U. o. 1913. évf. —Trócsányi Zoltán: Irodalm
i
nyelvünk fejlődéstörténetéből. M
agyar Nyelv. 1918. évf. —Bruckner
Győző: Volt-e Sylvester János lőcsei prédikátor? Irodalom
történeti
Közlem
ények. 1919—
1921. évf. —M
elich János: Abádi B
enedek
nyelvéről. M
agyar Nyelv. 1921. évf. —Kerecsényi D
ezső: Elvi kér
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désekarégi m
agyar irodalom
ban. M
inerva. 1923. évf. —Payr Sándor:
Adunántúli evangélikusegyházkerület története. I. köt. Sopron, 1924.—
Trócsányi Zoltán: Sylvester-problém
ák. M
agyar Nyelv. 1928. évf.—
Viski Károly: Sylvester. U. o. 1929. évf. —G
ulyás Pál: A könyvnyom
tatás M
agyarországonaXV. ésXVI. században. B
udapest, 1929.

KÁROLY] GÁSPÁR.
szövegek fordítására egyre többen vállalkoz
tak. B enczédi S zékely István prózai zsoltárfordí
tása a homályos szövegű munkák közül való. (1548.)
Heltai G áspár és hitújító társai az egész Szentírást meg
akarták szólaltatni magyar nyelven, de ez a fordítás nem
készült el, bár számos része megjelent. ( 15 5 1— 1565.)
Melius Péter is közrebocsátotta az Ószövetség néhány
könyvét magyar nyelven. (1565.) F élegyházi T amás lefor
dította az Új testamentumot. (1586.) Lelkiismeretes mun
kára törekedtek valamennyien, de különösebb fordítói
készsége nem volt egyik lelkipásztornak sem.
Az első teljes magyar bibliafordítás közrebocsátásá
nak dicsősége K árolyi G áspár nevéhez fűződik. S%ent
Bibliája. (1590) nemes írói munka. Szövege ódon, stílusa
egyöntetű, magyarsága vonzó.
Bibliafordításának előszavában felvilágosítja az olva
sót, hogy az Ószövetség és Újszövetség könyveiben Isten
akarata nyilatkozik meg s ellenmondás nélkül kell követ
nünk a zsidó próféták és a keresztény apostolok Írását.
Ha valamelyik vallásos tanítás nem egyezik a Szentírás
igéivel, habozás nélkül el kell vetnünk, legyen az a tanítás
akár a római pápáé, akár az angyalé, akár az ördögé. A pápa
hívei azért fosztják meg híveiket a biblia olvasásától, mert

B

ibliai
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nem akarják megismertetni tanításaik hamisságát; soha
azért a fejedelmek nagyobb jót nem cselekednek alatt
valóikkal, mint mikor őket lelki rabságukból kiszabadít
ják azzal, hogy Isten igéjét közönséges nyelven prédikáltatják s a Szentírást mindenkinek a kezébe adják. Sajnos,
a fejedelmek nálunk még arra sem viseltek gondot, hogy
a magyar nemzet históriáját megírassák; ugyanígy nem
gondoltak a biblia magyarra fordításával és közrebocsá
tásával. Heltai Gáspár és Melius Péter munkája bizony
ságot tesz arról, hogy egyesek már eddig is szívesen dol
goztak, de fáradozásuk a fejedelmek közömbössége miatt
nem nyerhetett befejezést. Most végre megvan országunk
ban és nyelvünkön az egész Szentírás. A kegyelmes Isten
jó kedvéből néhány jámbor magyar úr költsége tette ezt
lehetővé s ezek az istenfélő férfiak annyira nem igyekez
tek ebben a dologban hírre és tisztességre, hogy még nevü
ket sem engedték megemlíttetni ebben a könyvben. «Az
Isten nevét segítségül híván, jámbor tudós atyafiakkal, kik
nekem a fordításban segítségül voltak, meg nem szűntem
addig, mígnem véghezvittem a bibliának egészen való
megfordítását, melyben munkálkodtam közel három esz
tendeig nagy fáradsággal, testi töredelemmel, de oly buzgóságos szeretettel, hogy én egy szempillanatig ezt a munkát
el nem untam, hanem nagy serénységgel és szeretettel
munkálkodtam, míg el nem végeztem azt.»
Károlyi Gáspár latin szöveg nyomán dolgozott, de
figyelemmel kísérte a görög és héber szövegeket is. Munká
jában többen segítették, így különösen Pelei János refor
mátus teológus. Az érdem oroszlánrésze mégis az agg
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prédikátoré. «Bizonnyal tudom — mondja az olvasóhoz
intézett soraiban — és semmit sem kételkedem, hogy ezen
mi munkánknak, minekutána emberek közé az kimegyen,
sok irígye és sok rágalmazója lészen. Mert miképen a testet
követi az árnyék, azonképen a virtust azaz a jóságos csele
kedeteket követi az irigység. És akik a rágalmazásra szület
tek, mivelhogy a más ember munkájához vagy cselekede
teihez hasonlót nem cselekedhetnek, ha különben annak
nem árthatnak, rágalmazzák azt. Mindazáltal senkinek sem
irigységével, sem rágalmazásával nem gondolok, mert az
Isten és az én jó lelkiismeretem nekem bizonyságom, hogy
nem egyebet, hanem a nagy Istennek tisztességére, az ő
házának épületére néztem a dologban.»
A hatalmas munkát hitbuzgó protestáns nemesurak
nyomtatták ki a maguk költségén. Ecsedi Báthory István
országbíró, több vármegye főispánja, az erdélyi fejedelmi
család vérrokona, nemcsak pénzzel segítette a munka meg
jelenését, hanem egész nyomdát szerelt fel kinyomtatá
sára Vizsoly községben, Gönc mellett. Rákóczi Zsigmond,
a törökverő hős, Eger kapitánya, később erdélyi fejedelem,
szintén sokat áldozott a kiadás költségeire. Nem hiányoz
tak egyéb buzgó mecénások sem. A papirost és betűket
Németországból hozatták, a nyomdai munkák elvégzésére
Mantskovit Bálint galgóci könyvnyomtatót hívták meg.
A másfél évig tartó nyomdai munka 15 90 nyarán ért véget.
Ekkor került ki a sajtó alól a protestáns országrészekben
nagy örömmel fogadott teljes fordítás: a
biblia.
Az első teljes magyar bibliafordítás nagy hatást tett
a magyar protestáns vallásos írók stílusára és a magyar
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nép nyelvére. A katolikus írók nem olvasták, de hatása
alól ők sem vonhatták ki magukat, mert közvetve reájuk
is hatott a protestáns vallásos irodalom stílusa. A hatást
nem szabad túlozni sem a protestáns, sem a katolikus
próza fejlődésében, bizonyos azonban, hogy egyrészt a
bibliás kifejező mód, másrészt a deákos magyarság e nagytekintélyű munka forgatása nyomán fel-feltűnik a vallásos
könyvek lapjain s a kálvinista magyar nép beszédében is.
A fordítás szövegén háromszáz év leforgása alatt többször
javítottak, ezek a kiigazítások azonban nagyon kevéssé
módosították a nagy munka kegyelettel őrzött nyelvét
Az idegenszerűségek a millennium idejében itt-ott már
erősen kiütköztek a szövegből, de az ódonzamatú és igazi
bibliás szellemű fordítás modern átdolgozása visszatetsző
gondolat volt a hívők legnagyobb része előtt. Amint Szenczi
Molnár Albert zsoltárainak ritka nagy értéke az archai
kus stílus, Károlyi Gáspár bibliafordításának is megvan
a varázsa a maga szokatlan régiességében.
«C
suda—írja B
őd Péter —m
int m
egszentelte é
sm
egáldotta
a
z Isten ezt aKárolyi fordítását! Attól az időtől fogva, noha egy
néhány rendbéli fordítások találtatnának, m
égis ez oly közönségessé
lett, hogy ezzel afordítással élnek m
indenféle vallású m
agyarok, a
róm
ai katolikusokon kívül, akik nagyobbáraaKáldi fordításáhoztart
ják m
agokat köteleseknek. Sokszor is nyom
tattatott ez ki az időtől
fogvam
indenféleform
ában. Vagyonisezértelm
es, szépm
agyarsággal,
am
elyet annak utánaispallérozgattak atudós em
berek, m
ikor újólag
kinyom
tatták. M
aga pedig ennek kijövetele után két esztendőkkel
m
egholt 1592-dikészt. Kinekiskoporsó-kövéreilyenverset m
etszettek:
Patria Karolium
, HospitiumVitenberga, C
athedra
Et tum
ulus m
agno G
öncia terra viro est.»
(M
agyar Athenas. 1766.)
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K á r o l y i G á sp á r n
éhányévvel am
ohácsi csatautánNagykároly
banszületett. Iskoláit N
ém
etországban fejezte be. Avittenbergai egye
tem
ről hazatérve, 1560-ban a
z abaújm
egyei G
önc község reform
átus
m
agyarjai választották lelkipásztorukká. Itt élt haláláig, 1592-ig.
A reform
átus zsinatoknak tekintélyes tagja volt, erősen küzdött az
unitáriusok ellen, agönci iskolát areform
átusok m
egbecsült tanuló
helyévé tette.
Adatok Károlyi G
ábor életéhez:
1529 körül. —Károlyi G
áspár születésének ideje. Nagykároly
ban születik. (Nevét szülőhelyéről kapta. N
evének kiejtése Károlyi
ésnemKároli, bár őm
aga régiesen Caroli-nak, Carolj-nak é
s Károk
nak írta nevét. Teljes neve: Károlyi R
adics G
áspár.)
1556. —A vittenbergai egyetemtanulója. (N
eve az egyetem
anyakönyvében: C
aspar C
arolus Pannonius.)
1559. —Az abaújm
egyei G
önc község reform
átus papja lesz.
(G
önc ebben az időben néhányezer lakójú m
ezőváros, földesura a
D
obó-család. Avárm
egyei nem
ességgyakran gyülésezikavároskában.
Károlyi G
áspár előtt Benczédi Székely István viselte itt alelkipász
tori tisztet.)
1563. —D
ebrecenben kinyom
atja Két Könyvét. (Ajánlja D
obó
D
om
okos gönci földesúrnak, a
z egri hős testvérének. H
álából teszi
ezt. «Aztenagyságod hozzámvaló jótétem
ényi —írjakönyvében—
nagyok, m
elyeket sokantudnak é
s csodálnak. Mikor azpogány törö
kök S
zatm
árba szorítottak, ott isnagyságod engemkegyelm
esen táp
lált. Azután is nagyságod szárnya alá fogott és m
inden jóval m
eg
látogatott. P
ia ennyi jótétem
ényről elfeledkezném
, m
éltán m
ondhat
nának hálátlannak.» Ebből a nyilatkozatból kiderül, hogy Károlyi
G
áspár előzőleg valam
i m
ódon beszorult Szatm
ár várába s a
z ott
vitézkedő D
obó D
om
okos szeretettel bánt vele.)
1564. — A kassavölgyi reform
átus egyházm
egye szeniorévá
választják. (Az Abauj, Torna é
sS
áros m
egyékre kiterjedő traktus
száznál több anyaegyházat foglal m
agában. E
speresei lelkészeket avat
nak, zsinatokat tartanak, egyházközségeket látogatnak.)
1566.—Egyházm
egyéje papjaival zsinatot tart G
öncön. M
eg
vizsgálják é
s kárhoztatják aSzenthárom
ság tagadása felé hajló Egri
Lukács prédikátor hitelveit. (Ebbenazesztendőben, Szigetvár elfogla
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lásának évében, lép fel Erdély reform
átusai között is a
zunitarizm
us;
itt azonban győzelm
es az ereje, m
íg az Egerből való Lukács pap
elszigetelve küzd antitrinitárius hitelvei m
ellett. Egri Lukács avittenbergai egyetem
en végezte tanulm
ányait, szülővárosában evangélikus
prédikátor volt, Kolozsvárt reform
átus pappá lett, ugyaninnen hozta,
D
ávid Ferenc oldala m
ellől, az «ariánus» tanításokat.)
1568. —M
íg M
elius Péter Erdélyben harcol Dávid Ferenc
ellen, Károlyi G
áspár zsinatot hirdet K
assára, hogy elintézze Egri
Lukács ügyét. A felvidéki unitárius reform
átort tanításainak vissza
vonására kötelezik s m
ikor ezt m
egtagadja é
s nemírja alá azsinat
reform
átus hitvallását, átadják Schw
endi Lázárnak, aJános Zsigm
ond
ellen harcoló császári hadak fővezérének. E
z börtönbeveti ahitújítót.
(Évekig szenved rabságában, m
íg végül kicsikarják tőleahitét m
eg
tagadó nyilatkozatot.)
1569. —Károlyi G
áspár m
egjelenik aJánosZsigm
ondtól össze
hívott nagyváradi zsinaton: M
elius Péter é
s Dávid Ferenc híveinek
nyilvános vitatkozásán. Szívvel-1 élekkel areform
átus dogm
ákat vallja.
(M
ár az előző években is buzgón tám
ogatta M
elius Pétert s aláírta
ahelvét hitvallás m
egtartásáért síkra szálló zsinati cikkeket.)
1578. —Ettől kezdve nyolc éven keresztül azem
plénm
egyei
Tállyaközségreform
átuspapja. (Hogy m
iért m
ent át G
öncről Tállyára,
bizonytalan. Új állom
áshelyén valószínűleg nagyobb jövedelm
e volt s
erre népes családja rászorult; lehet, hogy valam
elyik odavaló tekin
télyes nem
esúr is közrem
unkált parókia-változtatásadolgában. Tállyai
lelkipásztorságaidejénisszuperintendensi hatáskörrel gondoztaakassavölgyi reform
átus egyházközségek lelki ügyeit.)
1586. —A pestis elragadja m
ásodik nejét, két leányát é
s tíz
éves fiát. Visszam
egy agönci papságba. H
ozzáfog aS
zentírás teljes
szövegének m
agyarra fordításához. (Főúri pártfogói, elsősorbanE
csedi
BáthoryIstváné
sR
ákóczi Zsigm
ond, m
egígérik am
unka kiadását.)
1587. —Harm
adik házassága. (M
ár öreg em
ber. K
assán akar
esküdni s az ottani m
agyar é
s ném
et evangélikus lelkészek útján azt
kéri avárosi tanácstól, hogy engedjék el ahárom
szoros tem
plom
i
kihirdetést. A tanács ingerült hangon utasítja el akérelm
et, m
eginti
aközbenjáró lelkészeket skim
ondja, hogy apapok atanács ellenére
ne m
erészeljenek új szokásokat behozni az eklézsiába, hanemkérész-
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tyéni m
ódon háromegym
ásután következő vasárnapatem
plom szó
székéről hirdessenek ki m
inden esküvőt.)
1589. — Ernő osztrák főherceg, Rudolf király testvére é
s
m
agyarországi helytartója, m
egparancsolja, hogy am
agyar S
zentírás
kinyom
tatására felállított vizsolyi nyom
da betűit é
s nyom
tatványait
kobozzák el. R
ákóczi Zsigm
ond, anagytekintélyű reform
átus nem
esúr,
m
egírjaafőhercegnek, hogyanyom
dasem
m
iféle kifogásolhatónyom

tatványon nem dolgozik, egyedül aSzentírást nyom
ja. (A főherceg
leirata kifogást em
el azellenis, hogy «bizonyos Károlyi G
áspár nevű
pap»szuperintendensi tekintélyt é
sjogokat tulajdonít m
agának, holott
ilyen jogok csak akatolikus püspököket illetik m
eg.)
1590. —M
egjelenikS
zent Bibliája. (Szenczi M
olnár Albert m
int
kis diák agönci iskolábantanult skésőbb leírta, hogyan buzgólkodott
az«istenesvénem
ber» anyom
tatáskörül. G
yakranküldteőt isG
öncről
Vizsolyra üzenettel, cédulákkal. Akézirat szövegének kiszedését 1589
február 18-án kezdték m
eg s 1590 július 20-án készült el am
unka.
S
zenczi M
olnár Albert többízben hallotta, m
ikor ajám
bor fordító
ígyfohászkodott: «C
sak Isten addig éltessen, m
ígezBibliát kibocsát
hassam
, kész leszek m
eghalni é
s Krisztushoz költözni».)
1592. —E
zév legelején: Károlyi G
áspár halálánaknapja. Hívei
agönci tem
plomm
ellé tem
etik el. (G
önc később ajezsuiták birtoka
lesz, Károlyi G
áspárnak m
ég a sírját is elfelejtik.)
K iadások. —Két könyv minden országoknak és királyoknak
jó é
s gonosz szerencséjeknek okairól, m
elyből m
egérthetni, m
i azoka
az M
agyarországnak is rom
lásának é
s fejedelm
eknek szerencsétlensé
geknek é
sm
icsoda jelenségekből esm
erhetjük m
eg, hogy az Istennek
ítéleti közel vagyon. D
ebrecen, 1563. (Fejtegetései szerint am
agyar
nem
zetnekapogány törököktől való m
egrontásanemavéletlenm
un
kája, hanem Isten büntetése. «M
int azsidók ellen, azonképen m
i
ellenünk a
zIsten fegyverkezett fel és vonta reánk az ő kézívét, ő
eresztette reánkazőfegyverét, őtám
asztotta reánk akonstantinápolybeli török császárt.»Atörökök elvettékországunkat, elrontottákvárain
kat, szabadon rabolják népünket. Nincs szabadságunk, m
indig félünk,
m
ég afalevél zörgése elől is futunk. M
ind ennek anagy nyom
orú
ságnak az oka abálványim
ádás. Isten adott ugyan közénk bölcs ige
hirdetőket, de m
iként a zsidók között kevés becsületük volt aprofé-
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iáknak, azonképenM
agyarországbaniskevés becsülete van Isten szol
gáinak.) —S
zent Biblia. A
zaz úr Istennek ó é
súj Testam
entom
ának
Próféták é
sApostolok által m
egiratott szent könyvei. M
agyar nyelvre
fordíttatott egészen é
s újonnan Károli G
áspár által. Nyom
tattatott
M
antskovit Bálint által. H
áromrész. Vizsoly, 1590. (Az első é
sm
áso
dik rész a
zÓ
szövetséget, aharm
adik rész a
zÚ
jszövetséget foglalja
m
agában. K
étezernégyszáz lapos ívrétü m
unka. Háromévszázad alatt
hetvennél több kiadása jelent m
eg. Első kiadásának három
százéves
évfordulóját 1890-ben lelkes kegyelettel ünnepelte m
eg a m
agyar
protestantizm
us. Ugyanakkor G
öncön szobrot em
eltekKárolyi G
áspár
em
lékének. A m
agyar nyelv m
ai fejlődési fokán term
észetesenegész
külön tanulm
ány tárgya lehet alatin, görög é
s héber szövegekhez
tapadó fordítás szövege am
aga régtől fogva nem használatos hang
tani, alaktani, m
ondattani sajátságaival. N
éhány példa régiességeiböl
é
s idegenszerűségeiből: R
oboam király siete m
enni az ö szekerére,
M
inek utána elvégezte volna szólni, Hogy ha valaki nemakar m
un
kálkodni ne egyék is, Mit akarnak ezek itt az zsidók, M
iért én lel
kemilyen igen m
agadat elhattad?) — Index Biblicus azaz az egész
S
zentírás könyveinek lajstrom
a. Vizsoly, 1593. (Avizsolyi biblianév
é
stárgym
utatója. «N
ém
etből m
agyarrá fordíttatott é
s nyom
tattatott
M
antskovit Bálint által.»AjánlvaR
ákóczi Zsigm
ondfőispánnak.Aszent
írási helyek kikeresését és idézését m
egkönnyítő m
utató valam
elyik
ném
et bibliai index alapján készült.)
Irodalom . —Toldy Ferenc: Amagyar nem
zeti irodalomtör
ténete rövid előadásban. I. köt. 3. kiad. P
est, 1872. —S
zabó Károly:
R
égi m
agyar könyvtár. I. köt. B
udapest, 1879. — Beöthy Zsolt:
Am
agyar nem
zeti irodalom történeti ism
ertetése. I. köt. 6. kiad.
B
udapest, 1890. —Károlyi-em
lékkönyv. S
zerk. K
enessey B
éla. B
uda
pest, 1890. (H. Kiss Kálm
án: Károlyi G
áspár életrajza, Kiss Áron:
Károlyi G
áspár küzdelm
e a Szenthárom
ság tana védelm
ében Egri
Lukács ellen, C
sontos József: A vizsolyi biblia nyelve.) —S
.S
zabó
József: Károlyi G
áspár élet- é
sjellem
rajza. S
árospatak, 1890. —N
ovák
Lajos: Károlyi R
adicsG
áspár életrajza. ProtestánsS
zem
le. 1891. évf.—
R
adácsi György: A Károlyi-biblia három
százados öröm
ünnepének
em
lékkönyve. S
árospatak, 1891. —R
ácz Kálm
án: A Károlyi G
áspár
é
s Káldi György bibliafordításai é
s aKárolyi-biblia védelm
e. S
árosPintér J e n ő : A m agyar irodalom története.
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patak, 1892.—Szinnyei József: M
agyar írók élete ésm
unkái. V. köt.
B
udapest, 1897.—R
adácsi György: Az átdolgozott Károlyi-bibliáról.
P
rotestáns S
zem
le. 1898. évf. —S
.S
zabó József: Károlyi G
áspár a
bibliafordító. D
ebrecen, 1913. — Iványi Béla: G
önc szabadalm
as
m
ezőváros története. D
ebrecen, 1926. —Krom
pecher Bertalan: Avizsolyi biblia ism
eretlen kiadásának újabb töredéke. M
agyar Könyv
szem
le. 1927. évf. —Harsányi István é
sG
ulyás József: Új adatok
Károlyi G
áspárról. S
árospatak, 1927. —Hegyaljai KissG
éza: Károlyi
G
áspár új életrajzához. Protestáns S
zem
le. 1929. évf. — N
ém
eth
László: A vizsolyi biblia. U. o. 1929. évf. —G
ulyás Pál: M
antskovit
Bálint, avizsolyi biblia könyvnyom
tatója. U. o. 1929. évf.—U. az:
A könyvnyom
tatás M
agyarországon aXV. é
s XVI. században. B
uda
pest, 1929.—Kristóf György: Károlyi vagyKároli? P
rotestánsS
zem
le.
1930. évf.

AZ

A

E V A N G É L IK U S
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az 1530-as évektől kezdve ellenséges
táborokra osztotta a magyarságot. A katolicizmus
és a protestantizmus között megkezdődött a küzdelem.
A hitújítók elsősorban a szónoklat hatalmával, de emellett
az írás erejével is igyekeztek visszaszorítani a katolikus
papságot.
A katolikus vallás ellen az irodalomban először
O zorai I mre evangélikus prédikátor lépett fel.
Christo
et eius ecclesia című könyvét 15 35-ben nyomatta ki Krakkó
ban; megtámadta benne a Szűz Márián csüggő, szente
ket tisztelő, pápának hódoló katolikusokat. A böjtölést,
misézést, szerzetességet erősen kárhoztatta. Luther Márton
szellemében alapos hittudományi készültséggel ír t; stí
lusa egyszerű volt, elég könnyen folyó, szentírási idéze
tekkel megtűzdelt.
Ozorai Imre szerint Krisztusnak az Antikrisztus a
legnagyobb ellensége, Antikrisztusok pedig mindazok,
akik Krisztus igaz tanításaival szembeszállnak. Az antikrisztusi hit tévelygéseit a római pápa követői védelme
zik; a krisztusi hit tanításait a Szentírás hívei magya
rázzák. Ozorai Imre nem foglalta össze rendszeresen az
evangélikus hitújítás tanításait, csak a római katolikusok
és Luther Márton kereszténységének eltérő pontjait viláreformáció
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gította meg. Hittudományi fejtegetései mellett kifejezést
adott az elnyomott szegény néppel való együttérzésének
is. Erősen ostorozta a jobbágyok kizsákmánylóit, bátran
védte a parasztságot. A földi javak után vágyódó papo
kat szigorúan korholta. Az egyházi ember ne a kényelmes
megélhetésért szaladozzék, ne a munka nélkül való el
tartásért buzogjon, ne a szentségekkel kereskedjék, hanem
vesse meg a kufár szellemet, hirdesse az igét, tanítsa az
igazságot. Legyen a pap tudományos képzettségű, halad
jon az erkölcs útján, győzze meg híveit a becsületes élet
szükségességéről. Küzdjön minden igaz ember elszánt
lélekkel az Antikrisztus dogmái ellen. «Kérjük az Úr
istent, hogy az ő szent Fiáért törje az Antikrisztust.»
Dévai B író Mátyás is a legelső evangélikus ige
hirdetők közé tartozott. Híres szónok volt, de hitvitázó
iratai közül csak egy kis könyvecskéje maradt fenn:
A tízparancsolatnak magyarázatja. Ezt a rövid hittanát
néhány évvel Ozorai Imre munkájának megjelenése után
nyomatta ki Krakkóban. A káté lapjain Luther Márton
nyomán sorra megemlékezett az akkori embereket leg
jobban foglalkoztató vallási kérdésekről. Isten akarata a
Szentírás szerint az, hogy ha megteremtett minket az ő
igéjével, üdvözíteni is akar minket Jézus Krisztus által.
Ismerjük meg azért Istenünket: «Ha teremthetett, higyjed,
üdvözíthet is». Isten azt kívánja tőlünk, hogy teljesítsük
parancsolatait; Isten irgalmából bejuthatunk a kiválasz
tottak sorába s elérhetjük az üdvösség országát. Nem az
angyalok, szentek, búcsúk üdvözítenek bennünket, nem
cselekedeteink kényszerítik ki az üdvözülést, hanem egye-
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dűl Jézus Krisztus vére, halála, érdeme vált meg bennün
ket az elkárhozástól. Amint a fazekas ugyanabból a sárból
edényt csinál a tisztességre vagy a gyalázatra, akként
boldogít egyeseket és kárhoztat másokat az Úr, a maga
tetszése és akarata szerint. «A mi szívünknek bizodalma
semminemű cselekedetben vagy érdemben nem lehet,
hanem csak a Krisztus Jézusban. Ne félj semmit, ha csele
kedeted nem üdvözíthet: üdvözíthet a Krisztus érdeme.
Ezt mondja Szent Pál apostol Titusnak, írván: Nem az
igazságnak cselekedetiből, kiket mi tettünk, de az ő irgal
massága szerint üdvözített minket; mert ha mi cseleke
detünkből üdvözülhettünk volna, mi szükség volt volna
Krisztusnak emberré lenni és miérettünk meghalni?» —
Míg kátéjában a felnőtteket oktatta, ábécés-könyvében,
az Orthographia Ungaricában (1549) a gyermekekhez for
dult. Ebben is közölte a vallás legfőbb parancsolatait s
Luther Márton kis katekizmusából lefordított néhány
imádságot. — Maradt egy templomi éneke is: A% igaz
hit által való üdvözülésnek m ódjáról.
O z o r a i I m re ig
ehirdetését, különösen pedig D
évai Biró M
átyás
reform
átori m
unkásságát arégiek nagyon m
egbecsülték. B
őd P
éter
eztírjaO
zorai Imréről: «A
zelsőbbrendbéliekközülvolt, akik M
elánkton
Filephez, Lutherhez, Velkurióhoz m
entenek tanulni M
agyarországról
Vitébergába: volt ez ott 1530-dik észt.; volt osztántanító Békésben;
azholott aLadányi, M
assai nagyfam
iliáknaktündököltetteazÉvangyéliomvilágát». D
évai Biró M
átyásról: «Legelsővolt ezaDévai M
áttyás,
aki areform
ációnakhajnalánazIstenbeszédéneklám
pását egészM
agyarországban elhordozta, atudatlanság hom
ályában ülő em
bereknek a
világosságot m
egm
utatta, azIsten beszéde életet adókenyerénekédes
ségét m
egkóstoltatta s ízelítette. Tanított e
zB
udán, P
ápán, Sárváron,
aBalatonm
ellett, R
ábam
ellett, K
assán, aTisza körül, aSzilágyságban;
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sokakat a tudatlanságnak s babonának hom
ályából kivett é
s utat
m
utatott atudom
ányokra. M
ind Ferdinándnak sm
ind János király
nak fogságába ejtették gonoszakarói, detudom
ánya m
egvizsgáltatván
é
s jónak találtatván, elbocsáttatott. Az urak előtt nagy kedvessége
volt. Drágfi G
áspár nagy úr, sekirály, sepüspökökharagjokkal nem
gondolván, egy ideig Erdődön m
aga m
ellett tartotta. Hol é
sm
ikor
halt m
eg: bizonytalan.» (M
agyar Athenas. 1766.)
O zo r a i I m re ato
lnam
egyei O
zoraközségbenszületett, akrakkói
é
s vittenbergai egyetem
en tanult, hazajövet atiszántúli részeken ter
jesztette a
z evangélium
i tudom
ányt. A békési tájaknak ö volt azelső
evangélikuslelkipásztora.AKrisztusról é
sAntikrisztusról szólókönyvén
kívül nemjutott korunkra m
ásm
unkája. —D
eChristoet eiusecclesia,
item deAntichristo eiusque ecclesia. Krakkó, 1535. (A latin cím
ű, de
m
agyar szövegű m
ü négy példányban m
aradt fenn, m
ind a négy
példánycsonka; cím
lapjaegyikneksincs, akönyveim
et csakaszöveg
ből lehet m
egállapítani.) —M
ásodik kiadása 1546-ban jelent m
eg
Krakkóban. (Két, cím
lapnélküli csonka példánya jutott korunkra.
Hogy a szerző életben volt-e m
ég ekkor vagy m
ásvalaki nyom
atta
ki újból m
unkáját, bizonytalan.)
D é v a i B író M á t y á s , «
am
agyar Luther», a
z erdélyi D
évaköz
ségből szárm
azott, a m
ohácsi csata idején szerzetes volt, de 1530.
évi vittenbergai egyetem
i éveeltántorítottaakatolikusvallástól. Akövet
kező évben m
ár a reform
átorok lelkes tüzével prédikált a kassai
m
agyarok között. (Ném
etül nem tudott, m
ég csak nem is értett;
ezért a város ném
et része nem hallgathatta igehirdetését.) Az egri
püspök elfogatta, ellenségei Bécsig hurcolták. B
écsi börtönéből csak
nehezen tudott m
agyar földrem
enekülni 1532-ben. I. Ferdinándkirály
hatalm
a alól m
ost m
ár János király országrészébe vándorolt, B
udán
folytatta reform
átori m
űködését, deitt isfogságbavetették. Kiszabadu
lása után az ország különböző vidékein prédikált, idönkint akülföl
dön kényszerült m
agát m
egvonni. 1535-ben N
ádasdy Tam
ás sárvári
udvarában, 1536-ban Nürnbergben, 1537-ben Vittenbergában tartóz
kodott. M
ikor hazafelé indult, M
elanchton Fülöp levelet írt N
ádasdy
Tam
ásnak s ebben a «kitűnő tudom
ánnyal, bölcseséggel ékes fér
fiút» az előkelő m
agyar úr figyelm
ébe ajánlotta. Egy ideig N
ádasdy
Tam
ás környezetében élt, 1539-ben Perényi Péter udvari papja volt.
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Innen azért m
ent el, m
ert pártfogójával nem tudott m
egegyezni a
z
átlényegüléskérdésében: Perényi Péter azúrvacsorakérdésébenLuther
M
árton tanításához ragaszkodott, D
évai Biró M
átyáspedigm
ár ekkor
ahelvét reform
átorok felfogását fogadta el. M
ásfél évig az abaújm
egyei szikszói iskolában tanított, innen azegri püspök 1541 végén
elűzte. Vittenbergába m
enekült Luther M
ártonhoz és M
elanchton
Fülöphöz, m
ajd B
aselbe m
ent asvájci reform
átusokhoz. 1543-ban a
m
iskolci protestánsok prédikátori tisztét viselte, akatolikusok azon
ban m
ég ebben az évben távozásra kényszerítették. Az eperjesvidéki
evangélikus papokkal is súrlódása tám
adt, ezeknek levelére Luther
M
árton 1544-ben csodálkozását é
s fájdalm
át fejezte ki, hogy D
évai
Biró M
átyás im
m
ár ahelvét hitvallás felé hajlik, holott Vittenbergában jó evangélikus hírében állott. A hírnevesigehirdetőt többm
agyar
nem
es erősen védelm
ezte, ezért I. Ferdinánd király az egyik m
agyar
urat, DrágffyG
áspárt, 1544-ben ism
ételten felszólította, hogy öt é
sa
hozzá hasonló eretnekeket ne tűrje m
eg birtokain. Ebből is látható,
hogy aXVI. század derekán m
ég elég szorongatott helyzetben volt
aprotestantizm
us a H
absburg-ház alá tartozó országrészekben. N
em
sokkal azután, 1545 táján, m
eghalt asokat üldözött reform
átor. El
hunyta idején debreceni reform
átus pap volt. —A tízparancsolatnak
m
agyarázatja. Krakkó, évnélkül. (Alegfőbbprotestánsvallásostanítá
sok rövid összefoglalása. A kis hittanban az úrvacsora kérdése körül
m
ár m
egvan az átm
enet Luther M
árton felfogásától akálvinizm
us
dogm
atikájához.) —O
rthographia U
ngarica, azaz igaz írás m
ódjáról
való tudom
ány. Krakkó, 1549. (Az óklasszikai időm
értékes verselés
alkalm
azására ebben az ábécés-könyvben ném
i próbálkozás található
m
agyar nyelven. A lelkes hitújító négysoros em
lékeztető verset írt
disztichonokban atanulók okulására) —Kazinczy Ferenc: M
agyar
régiségeké
sritkaságok. P
est, 1808. (Dévai BiróM
átyásábécéskönyvé
nek új kiadása.) —Toldy Ferenc: C
orpus gram
m
aticorum linguae
H
ungaricae veterum
.P
est, 1866. (Dévai Biró M
átyás ábécéskönyvé
nek új kiadása.) —Szilády Áron: R
égi m
agyar költők tára. II. köt.
B
udapest, 1880. (Dévai Biró M
átyás egyetlen fennm
aradt vallásos
énekének szövege.) —U. az: Atízparancsolatnakm
agyarázatja. B
uda
pest, 1897. (Az egyetlen fennm
aradt példányúj lenyom
ata.) —M
elich
János: Az O
rthographia Ungarica é
s am
agyar helyesírás. M
agyar
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Könyvszem
le. 1908. évf. (Az egyetlen fennm
aradt példány új le
nyom
ata.)
Irodalom . —Kazinczy Ferenc, Toldy Ferenc, Szilády Áron
é
sM
elich János im
ént em
lített m
agyarázatos szövegkiadásain kívül
M
átray G
ábor: O
zorai Im
rének Krisztus- és Antikrisztusról szóló
m
unkája. M
agyar Akadém
iai Értesítő. 1852. évf. — R
évész Im
re:
D
évai Biró M
átyás első m
agyar reform
átor életrajzasirodalm
im
üvei.
P
est, 1863. —S
zabó Károly: R
égi m
agyar könyvtár. I. köt. B
uda
pest, 1879. —Bodnár Zsigm
ond: Am
agyar irodalomtörténete. I. köt.
B
udapest, 1891. —Szinnyei József: M
agyar írók élete é
sm
unkái.
II. köt. B
udapest, 1893. X. köt. B
udapest, 1905. —Tüdős István:
D
évai Biró M
átyás. P
rotestáns S
zem
le. 1893. évf. —R
upp Kornél:
O
zoraiSzentírás-fordításai. Irodalom
történeti Közlem
ények. 1896.évf.—
Karácsonyi János: B
ékés várm
egye története. H
árom kötet. G
yula,
1896. —KanyaróFerenc: Azelsőm
agyar distichon. Erdélyi M
úzeum
.
1899. évf. —Horváth Cyrill: A régi m
agyar irodalom története.
B
udapest, 1899. —R
évész Kálm
án: Dévai Biró M
átyás kétrendbeli
fogsága. P
rotestáns S
zem
le. 1905. évf. —Thury Etele: A dunántúli
reform
átus egyházkerület története. I. köt. P
ápa, 1908. — R
évész
Im
re: D
évai Biró M
átyás tanításai. Kolozsvár, 1915. —Thury Etele:
D
évai Biró M
átyás haláláról. Protestáns S
zem
le. 1917. évf. —Payr
Sándor: D
évai Biró M
átyásLuther M
ártonházában. U. o. 1917. évi.—
Zoványi Jenő: A reform
áció M
agyarországon 1565-ig. B
udapest, 1921.
—Payr Sándor: Adunántúli evangélikusegyházkerület története. I. köt.
Sopron, 1924. —Hajnóczy Iván: G
álszécsi István hittani m
üve é
s
D
évai M
átyás Tízparancsolata. M
agyar Könyvszem
le. 1925. évf. —
R
évész Imre: Krisztusé
sAntikrisztus. O
zorai Im
reé
sm
üve. Teológiai
S
zem
le. 1928. évf. —Enyedy Andor: M
agyar reform
átus kátéiroda
lom
.U
. o. 1928. évf. — G
ulyás Pál; Az O
rthographia U
ngarica
1549 előtti kiadásairól. M
agyar Nyelv. 1928. évf. —U
. az: Akönyvnyom
tatás M
agyarországon a XV. és XVI. században. B
udapest,
1929.
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A

törekvéseknek Debrecen volt a leg
hatalmasabb támasza. Itt élt «az Isten debreceni
juharnak pásztora», a magyar reformátusok egyik büszke
sége : Melius P éter. Zordon beszédű prédikátor volt, félel
met nem ismert, hatalmas erővel vitázott, harcias igehir
detésével magához bilincselte a tiszántúli magyarokat.
Hajthatatlan egyénisége, gazdag tudománya és ritka szó
noki tehetsége elől visszavonult mind a katolicizmus,
mind a luteranizmus. Kitartóan küzdött az unitáriusok
ellen is, kiket János Zsigmond erdélyi fejedelem szíve
szerint pártolt. Viták-vitákra következtek. Az elkeseredett
szellemi mérkőzésekben a debreceni reformátusok és a
kolozsvári unitáriusok egyaránt a maguk számára köve
telték a győzelmet.
Melius Pétert nagy szellemi tehetségű és kiváló szer
vező erejű férfiúnak, de egyben könyörtelenül gyűlölködő,
érvekkel meg nem győzhető, pórias nyerseségű, rideglelkü
hitvitázónak mondták bírálói: a régiek és újak egyaránt.
Feledték, hogy a vallásos fanatizmus épen olyan, mint
minden egyéb fanatizmus: a maga tántoríthatatlan meg
győződésében minden egyéb felfogást eltipró. Arajongóan
vallásos emberek kérlelhetetlenek, mert mindenkit rá akar
nak kényszeríteni az egyház hittételeinek és rendszabáreformátus
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lyainak engedelmes követésére. A középkori inkvizitorok
és az újkori hitújítók szelleme azonegy lelkiség két test
vérhajtása. Melius Péterben is ez a logikus hittudományi
gondolkodás és Isten tetszését kereső hitbuzgalom dol
gozott, mikor el akarta nyomni a többi vallás hívőit. P rédi
kációi (1563) át vannak szőve a maga vallásának betűit
életre-halálra védő pap nyilatkozataival. Igazi katonának
és vezérnek termett férfiú volt; el sem tudta képzelni,
hogy a vele szemben álló seregekben is lehetnek meggyőződéses katonák és feddhetetlen vezérek. Úgy érezte,
hogy egyedül nála van az isteni erő, nála van a földi igaz
ság s ennek a minden más vallásos értéket visszautasító
önbizalomnak jegyében beszélt és cselekedett. Hittudo
mányi fejtegetéseiben sok tudománnyal ékes elme ő, de
egyben engesztelhetetlen lélek. Érzelmeiben és nyelvében
törzsökösen magyar.
A pápák, kardinálisok, érsekek, püspökök, kanonokok,
szerzetesek, apácák tévelygései; a bálványozó nemesek,
hitetlen urak, részeges katonák gonoszsága; a katolikus
dogmák, szertartások, szokások hiábavalósága; az uni
táriusok Szentháromság-tagadó bibliamagyarázatai: ezek
ellen küzdött legelkeseredettebben. Rossz a nép, romlott
a nemesség, elvetemült a katona; de mindennek legfőbb
oka, hogy a magyarok nem követik Isten igaz igéjét: a
kálvinizmust. A magyarok egymást eszik, ölik, vágjál^
noha kétfelől mindenképen szaggatja őket a két ellenség,
tépi őket az oroszlán és a farkas. «Isten ostora esik tirajtatok a sok bűnért, pártolásért, királyválogatásért, mint
a zsidókon; és az ő szent igéje útálásáért, csúfolásáért,
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resten való hallgatásáért.» De hiába; a katolikus papság
maga ellen bőszíti az Úr haragját; a misék, zsolozsmázások, búcsúk, böjtök, paráználkodások megássák az ország
sírját; az Antikrisztus hada álnokul fenekedik Krisztus
serege ellen; csupa hazugság, tolvajlás, latorság, bujaság,
részegség, tobzódás mindenfelé; a sátán szívósan pártolja
a régi romlott hitet és új eretnekségeket támaszt; az embe
rek disznók módjára rohannak a moslékos tanítók hamis
tudománya után; a gazdagok nem áldoznak Isten tisz
tességére, megfeledkeznek a templomokról és iskolákról,
pártolják a misemondó papokat: majd eljön az ítélet
napja, meglakolnak a bűnösök. Minden bűnnek egy az
orvossága: a tisztességes kálvinista élet, a prédikátori inté
seknek való engedelmesség, a Szentírás olvasása «Mint
amely étket szeretsz, mohón eszed, ugyan faldoklod: így
a Szentírást mohón kell enni, be kell nyelni. Ugyan bizo
nyába meg kell tanulni, nem kell csak nyálazni. Mint az
ételt nemcsak kívül nyálazod, hanem ugyan megrágod,
megeszed, elnyeled; így a Szentírást megrágd, derekát
hasogasd, ne csússz el a hátán, hanem minden igét meghányj-vess, jól megérts, megmagyarázz».
Melius Péter tiltakozott az ellen, hogy a reformátu
sok— amint Budán és Tolnán kényszerűségből tették —
egy templomban imádkozzanak a katolikusokkal. Bizony
az őskeresztények nem osztották meg az Úr vacsoráját a
pogányokkal; az ószövetségben sem engedte meg az Úr,
hogy a zsidó istentisztelet megtűrje maga mellett a pogány
bálványozást. Budán és Tolnán vétkük van a református
keresztényeknek, mert ezen a két helyen az igaz lelki-
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pásztorok és Babilon papjai együtt kiáltanak az ég felé,
holott soha nem fér össze Isten az ördöggel, a világosság
a sötétséggel.
Am
ilyen nagy volt M
eliusPéter tekintélye areform
átusokelőtt,
annyiragyűlöltékazokakortársai,akikszem
bekerültekfélelm
etesegyéni
ségével. Különösen jellem
ző reáis, kortársaira is a
z unitáriusszellem
ű
D
udics Andrással folytatott levelezése é
svitája. M
elius Péter m
egküldötte a
z unitáriusok ellen írt m
unkáit aLengyelországban élő híres
m
agyar tudósnak, ez válaszában türelem
re intette D
ebrecen lelkipász
torát ; M
elius m
ost felbőszülve tám
adt D
udicsAndrás ellen; elnevezte
szem
forgatónak, bem
eszelt falnak, báránybörbe bújt farkasnak, búza
között élő dudvánaké
sszem
étnek; D
udics Andráshasonló hangnem

ben felelt atám
adásra: «Botravolnál inkábbérdem
es, hogy m
agyarán
m
egm
ondjam
, m
intsem bárm
ely m
ás feleletre, te szégyen nélkül
való és legelbizakodottabb bohóc. Azt m
eg is kaptad volna é
sm
ost
hátadon hordanád, hanáladnál inkábbnemtekintenémm
agam
at. S
zé
gyenlem
, valahányszor eszem
be jut, hogyanlehettemoly könnyelm
ű,
hogykönyveidet éskönyveidhezm
éltóleveleidet elfogadjam
».—Azuni
táriusok évszázadokig nembocsátottákm
eg areform
átusok erőszakos
hitvédelm
ét, M
elius Péterről különösen lesújtóvolt avélem
ényük. Fő
ként az 1567. évi debreceni zsinat határozatait panaszolták keserűlé
lekkel m
ég a XIX. században is. «H
am
indaz—úgym
ond Kanyaró
Ferenc, az unitárius eszm
ék történetének tudóskutatója—am
i ehit
vallásokbanszentesítveésekánonokban javasolvavan, életbelép, akkor
M
agyarország oly véres barbárságba süllyed vissza, am
ely példátlan a
protestáns m
űvelődés történetében. M
elius aprotestantizm
us előhajnalán, m
elyet am
oderncivilizáció beköszöntőjének szeretünktartani, föl
eleveníteni törekszik azokat abarbár törvényeket, m
elyekkel M
ózes
akart egy rabszolgacsoportot az állatiság fertőjéből em
beri nem
zetté
kiem
elni. M
ég Kálvinon és M
ózesen is túltesz abüntetések kegyet
lenségében. Alig tud bűnt vagy vétséget találni, m
elyet ne öléssel
vagy égetéssel kárhoztatna. N
emgyőzi afejedelm
et, törvényhatóságot
é
s bíróságot eleget szidni azért, hogyabüntetéseknél am
agyar törvé
nyek szerint járnak el é
snema
zO
testam
entomrendeletéi szerint. Tá
borának m
indenáron való m
egtartása, sőt az ellennézetüek teljes ki
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irtása: ekettős cél vezette az ő lépteit. Sez eltökélt cél feléjó volt
neki m
inden út slegkevésbbé semlehet azzal vádolni, hogy nagyon
válogatott volna az eszközökben». (Unitáriusok M
agyarországon. Ko
lozsvár. 1891.) —R
avaszLászlószerint M
eliusPétertisztafejü, világoseszü em
ber; igazságait oly pontosan látja, akár atenyerét; nagyindulatú, szenvedélyes lélek; m
érhetetlenül fel tud háborodni, ha olya
nokkal áll szem
ben, akik nemakarják m
egérteni avilág legterm
é
szetesebb, legegyszerűbb igazságát: azt, am
it ö hirdet. Teológiai gon
dolkodásánaklegterjedelm
esebbenkidolgozott részeakrisztológia,igehir
detésének csaknem egészét aKrisztussal való foglalkozás köti le, az
etikai síkban igen keveset m
ozog. «A
z erkölcs term
észetes gyüm
ölcse
az igaz hitnek, tehát csak afát kell gondozni és öntözni. N
éha-néha
kitör belőle adorgálás vagy az erkölcsi oktatás, depéldául uralkodó
bűnökről nemértesít abeszédje, ellenben m
inden uralkodó eretnek
ségnek m
egadja atorz képet. Annál többet foglalkozik atéves é
sgo
nosz tudom
ány hirdetőinek tagolásával. Epétől, gyűlölettől kavargó
és haragtól cikázó lelke vad kitöréseivel tám
ad akatolikusokra é
s
unitáriusokra, kiknekgyalázásábán m
eg nemlankad. O
lvasva is hall
juk az ö kallós beszédjének zuhanását, keserű, gúnyos, de néhol
szinte kigyúló hangjának recsegését, am
elynek súlya alatt lekókkada
hallgatóság feje, m
int agabonáé, ha zivatar vágvégig atájon. Hom
iletikai m
üform
át alig lehet találni beszédeiben. Vette abibliát s m
agyararázta végig. M
egindulás, líra, ellágyulás, érzelm
ességsehol, dese

hol : ennek az em
bernek acélból volt alogikája é
s gránitból aszíve.
Egy igehirdetö, kinek nincsenek könnyei, csak villám
ai.» (A gyüle
kezeti igehirdetés elm
élete. P
ápa, 1915.)
M e l i u s P é t e r (sz
ül. 1536körül Horhi, Som
ogy m
egye; m
egh.
1572. D
ebrecen), eredeti nevén Horhi Juhász P
éter, dunántúli nem
es
családból szárm
azott. Tanulm
ányait avittenbergai egyetem
en fejezte
be. H
azatérve, 1558-ban debreceni lelkész lett. Mint kitünően képzett
hittudós, m
int bátor hitvitázó szónoké
smint híveirehatni tudó lelkipásztor egyaránt lelkesedést ébresztett m
aga iránt. A m
agyar kálvinizm
us nagyon sokat köszönm
unkásságának. Hitvitázó harcai közül
legnagyobb hatásúak voltak a
z erdélyi unitáriusok vezérével, Dávid
Ferenccel, folytatott küzdelm
ei.
Adatok M
elius P
éter életéhez:
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1526 körül. —M
elius Péter születésének ideje. Szülőhelye a
som
ogym
egyei Horhi község, m
aH
orhi-puszta. Innen nevezik Horhi
Ihász P
éternek. (N
yom
tatásbanm
egjelent m
unkáiban különbözöképen
nyom
tatta nevét: M
elius P
éter, Horhi Ihazvagy M
elius P
éter, Juhász
P
éter de Horhi, M
elius avagy Ihász Péter som
ogyi fi de Horhi, S
o
m
ogyi Péter m
ester, é
sm
ég több m
ás változatban.)
1556. —M
elius P
éter avittenbergai egyetem
en. (A m
agyar
ifjak félév m
úlva szeniorukká választják.)
1558. —Enyingi Török János oltalm
aalatt m
egtelepedikD
eb
recenben. (Valószínűleg m
ár ebben az évben m
egválasztják prédi
kátornak.)
1559. —Mint debreceni reform
átus lelkipásztor papi értekez
letet hív össze N
agyváradra, egyezm
ényt köt D
ávid Ferenccel s a
z
Erdélyheztartozó területek protestáns m
agyarságát ahelvét hitvallás
hoz vonja. A m
arosvásárhelyi zsinat m
egerősíti a reform
átus állás
pontot saz erdélyi é
s aszom
szédos m
agyarországi m
agyar protestán
sok az úrvacsorára nézve Kálvin János tanítását teszik m
agukévá.
(Dávid Ferenciselhagyja evangélikus vallását sLuther M
ártonerdélyi
m
agyar híveit az ágostai hitvallásról a helvét hitvallásra téríti.)
1561. —Legyőzi AranyTam
ást, azantitrinitárius papot, sezzel
m
egakadályozza, hogy a Szenthárom
ság-tagadók D
ebrecent m
eghó
dítsák. (Arany Tam
ás,, az unitarizm
usnak vagy arianizm
usnak ez a
korai hirdetője, 1561 őszén lépett fel D
ebrecenben, areform
átus gyü
lekezet előtt nyilvánosan vitárakelt M
elius Péterrel sidőbekerült, m
íg
m
eg tudták cáfolni hittudom
ányi tételeit. M
elius P
éter arrakényszerí
tette ellenfelét, hogy eretnekségét nyilvánosantagadja m
egstévelygé
séért tartson bünbánatot. A bűnbánó nyilatkozat m
egtétele é
s írásba
foglalása D
ebrecen földesurának, Enyingi Török Jánosnak, debreceni
kúriájában történt. Abotrányt okozó prédikátort a
z eklézsiam
egköve
tése után kivezették avárosból.)
1562. —M
egjelenik am
agyar kálvinisták D
ebreceni Hitvallása.
M
elius Péter ekkor m
ár püspöki tisztet visel. (Bátran küzdVerancsics
Antal egri püspök ellenreform
ációja ellen s könyvet ír Arany Tam
ás
tévelygéseiről.)
1564. —Fellépése aluteránusok ellen. Az erdélyi szászevan
gélikusokúrvacsoratanát könyvbencáfolja. Kálvinistahitfeleinekvédel
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m
ére m
egjelenik Egerbenis. Itt több előkelő urat térít át areform
átus
vallásra. (A várnak é
s környékének ura az egri püspök; itt tehát a
reform
átusok nehézhelyzetbenvannak; azegervidéki népennekellenére
is túlnyom
ó nagy részben elfogadja aD
ebreceni Hitvallást.)
1566. —A debreceni zsinaton m
egkezdi védekezését é
sm
eg
indítja tám
adását Dávid Ferenc unitárius tanításai ellen. (Ebben az
évbenhagyja odaDávid Ferencazerdélyi reform
átus püspöki széket s
János Zsigm
ond fejedelemvédelm
e alatt a
zunitáriusok éléreáll.)
1567. —A gyulafehérvári fejedelm
i udvar előtt szem
beszáll
D
ávid Ferenccel. (Ezzel m
egindul az élőszóval é
s írásban folytatott
reform
átus-unitárius hitviták sora. G
yulafehérvárt kétszer, D
ebrecenben
kétszer, N
agyváradon három
szor vitáznak nyilvánosan M
elius P
éter
é
s Dávid Ferenc hívei.)
1568. —Ú
jabb vitájaG
yulafehérvárt Dávid Ferenccel. (Azuni
tárius erdélyi fejedelem nemneheztel debreceni alattvalóira, sőt nagy
adom
ányt ad M
elius Péternek, hogy adebreceni nyom
dát jobb karba
helyezhesse. A tordai országgyűlés ebben az évben iktatja törvénybe
avallásszabadságot.)
1569. —János Zsigm
ond erdélyi fejedelemé
sudvarnépejelen
létében N
agyváradonfolytatja disputáit D
ávid Ferenccel. (A fejedelem
türelm
es állam
fő, dem
ost bosszankodikadebrecenieké
snagyváradiak
indulatos tám
adásai m
iatt. M
elius Péternek m
egüzeni, hogy az őbiro
dalm
ában ne pápálkodjék, a papokat az igaz vallástól ne térítse el,
a könyveket ne égesse, senkit a m
aga vallása m
ellé ne kötelezzen.
«Am
i birodalm
unkban, m
iképenarról országvégzéseisvagyon,m
i azt
akarjuk, hogy szabadság legyen. Továbbá tudjuk, hogyahit Istennek
ajándékjaé
salelkiism
eret sem
m
ireerőszakkal nemvitethetik».)
1571. —A nyírbátori reform
átus zsinaton újból állást foglal az
unitáriusok ellen. (Ez évbenhal m
eg Erdély unitárius fejedelm
e, János
Zsigm
ond. Halála után az unitáriusok ellensége, akatolikus Báthory
István jut Erdély trónjára.)
1672 decem
ber 15. —M
elius Péter halálaD
ebrecenben. Aváros
nagy gyásszal tem
etteti el am
am
ár nyom
talanul eltűnt debreceni ősi
tem
etőbe. Ö
zvegyéreé
s két leányára halálukig gondot viseltek. (Em

lékét kegyelettel őrzi m
ind am
ai napig az egésztiszántúli reform
átus
egyházkerület, különösen pedig D
ebrecen városa.)
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K iadások. — A Krisztus közbenjárásáról való prédikációk,
m
elyeket M
elius Péter a debreceni lelkipásztor írt. D
ebrecen, 1561.
(Ajánlva «a m
agyarországi kereskedő és árus népeknek», a hitújítás
lelkes terjesztőinek. «M
ert aszéjjel való járásbanti vettétek és hallot
tátok előbb egyebeknél é
s ti dicsértétek é
s beszéllettétek egyebeknek
az Istennek kegyelm
éről való tudom
ányt.» A könyvet H
uszár G
ál,
aKassáról D
ebrecenbem
enekült prédikátor, nyom
tatta. Hét prédikáció
van benne.)—AS
zent P
ál apostol levelének, m
elyet aC
olossabelieknek írt, prédikációszerint való m
agyarázatja. D
ebrecen, 1561. (Ajánlva
c
c
adöbröcöni tanácsnak», a hitújítás védelm
ezőjének. oeD
öbröcönben
írtapünkösd havánakelsőnapján,ennyi esztendőben: 1561, ati szent
egyházi szolgátok, M
elios Péter».) —Katekizm
us. Az egész keresz
tyéni tudom
ánynak fundam
entum
aé
s sum
m
ája a Szentírásból össze
szedetett é
sm
egem
endáltatott C
alvinus János írása szerint asom
ogyi
M
elius Pétertől. D
ebrecen, 1562. (Ném
eti Ferenc tokaji kapitánynak,
ahitújítás pártfogójának, ajánlja «Som
ogyi P
éter m
ester, atenagy
ságod szolgája».) — Az Arán Tam
ás ham
is é
s eretnek tévely
gésnek é
s egyéb sok tévelygéseknek, m
elyek m
ostan az elfordult
fejű em
berek között eláradtanak, m
egham
isítási, aderék Szentírásból
é
s a régi Szentírás-m
agyarázó doktoroknak írásukból a debreceni
tanítók által. D
ebrecen, 1562. (AzAranyTam
ás pappal tartott hitvita
írásbafoglalása, aSzenthárom
ságtagadó állítások cáfolata. H
uszár G
ál
elűzött kassai pap é
s debreceni könyvnyom
tató ajánlólevele szerint:
«E
z kis könyvecskét M
elios Péter ati pispektek írta».) —M
agyar
prédikációk, kit postillánakneveznek. D
ebrecen, 1563. (M
ágócsi G
áspár
tornam
egyei főispánnak ajánlja «D
öbröcöm
be m
áj. 25. anno 1563.
M
elius avagy Ihász P
éter som
ogyi fiú de Horhi».) — Válogatott
prédikációk apróféták é
sapostolok írásából. D
ebrecen, 1563. (M
ágócsi
G
áspárné M
assai Euláliának, atornam
egyei főispán nejének, ajánlja
«D
öbröcöm
be karácsony hónak 16. nap, M
elius vagy Ihász P
éter de
Horhi döbröcöni szegény káplán».) —A két S
ám
uel könyveinek é
s
akét királyi könyveknek azsidó nyelvnek igazságából igazán való
fordítása m
agyar nyelvre. Várad, 1565. (Bibliafordítás héber szöveg
ből.) —A szent Jób könyvének azsidó nyelvből igazán való fordí
tásam
agyar nyelvre. Várad, 1565. (Bibliafordításhéber szövegből.) —
AD
ebrecenbe összegyűlt keresztyén prédikátoroknak igazésS
zentírás
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szerint való vallásuk. D
ebrecen, 1567. (A katolikusok és unitáriusok
tanításait cáfoló reform
átus hitvallást am
agyarországi városok keres
kedőnépénekajánlja,mint akiksokfeléjárván,elném
íthatjákazeretneke
ket : «Am
agyarországi jám
bor é
skeresztyén árus népnek, akik D
ebre
cenben, Szom
batban, K
assán é
s Váradon laknak». A hitvallás első
sorbanakövetkező kérdéseket világítja meg: a
zegy Istenről, aSzenthárom
ságról, Krisztus istenségéről, a Szentlélek istenségéről, aköz
benjárókról, abűn okairól, alelkek túlvilági helyeiről, azAntikrisztuspápáról, az anyaszentegyházbeli éneklésről é
s egyéb rendtartásokról,
a papokról, a szabadakaratról, Krisztus testéről é
s az Úrvacsoráról,
atem
etésről.) —A S
zent Jánosnak tett jelenésnek igaz és írás szerint
valóm
agyarázásaprédikációkszerint.Várad, 1568. (Hitvitázóé
serkölcs
tanító prédikációk. A szerző a könyv előszavában felsorolja azokat a
nem
esurakat é
snejeiket, akik legtöbbet tettek am
agyar reform
ációért.
Ö
nm
agát a
zisteni felségdebreceni juhai m
éltatlan, nyom
orult pásztorá
nak nevezi.) — Igaz Szentírásból kiszedetett ének. D
ebrecen, 1570.
(Vallásos tanítóköltem
ény. M
ágócsi G
áspár tornam
egyei főispánnak
ajánlja: «Ati nagyságtok szegény árvája, aJézus Krisztus szolgája,
aHorhi Ihász vagy M
elius Péter».) —Herbarium
. Afáknak, füvek
neknevükről, term
észetükről é
shasznairól m
agyar nyelvreé
serendre
hozta adoktorok könyveiből. Kolozsvár, 1578. (A szerző nem
csak
alapos hittudós é
s kiváló nyelvtehetség volt —anyanyelvén kívül
latinul, görögül, zsidóul, arabul, törökül é
sném
etül is tudott —hanem
behatóan foglalkozott abotanikával é
s orvostudom
ánnyal is. Füvészkönyvét elsősorbanabetegem
berek hasznáraírta. N
emeredeti m
ü.)—
C
ímszerint m
ég több elveszett m
agyarnyelvű vallásos m
unkájáról
tudunk, azonkívül latin nyelven írt hittudom
ányi m
unkái is m
aradtak,
írói fellépésénekkezdetét é
shalálánakévét m
indösszetizenegyesztendő
választjael: em
eglehetősenrövididőalatt nagyonsokat dolgozott.
Irodalom : —Balogh Ferenc: M
elius Péter hatása. D
ebre
cen, 1866. —S
zűcs István: S
zabad kir. D
ebrecen város történelm
e.
H
áromkötet. D
ebrecen, 1871. —Balogh Ferenc: A m
agyar protes
táns egyháztörténelemrészletei areform
áció korától ajelenig. D
ebre
cen, 1872. —Toldy Ferenc: A m
agyar nem
zeti irodalom története
rövid előadásban. I. köt. 3. kiad. P
est, 1872. —R
évész Im
re: M
elius
P
éter em
lékezete. D
ebrecen, 1873.—Jakab Elek: Dávid Ferenc em
Pintér J e n ő : A m agyar irodalom története.

7

98

A XVI. SZÁZAD KÖZÉRDEKŰ IRODALMA.

léke. B
udapest, 1879. •—S
zabó Károly: R
égi m
agyar könyvtár. I. köt.
B
udapest, 1879. —Kiss Áron: A XVI. században tartott m
agyar
reform
átus zsinatok végzései. B
udapest, 1881.—Zoványijenő: Tanul
m
ányok am
agyar protestáns egyház é
sirodalomtörténetéből. S
áros
patak, 1887. —Bodnár Zzigm
ond: A m
agyar irodalom története.
I.köt. B
udapest, 1891.—KanyaróFerenc: UnitáriusokM
agyarországon.
Kolozsvár, 1891. —Zoványi Jenő: Teológiai ism
eretek tára. H
árom
kötet. M
ezőtúr, 1894—
1901. —Kanyaró Ferenc: Protestáns vitairatok
M
elius idejéből. M
agyar Könyvszem
le. 1896. évf. —Pokoly József:
Az unitarizm
us M
agyarországon. Protestáns S
zem
le. 1898. évf. —
Horváth Cyrill: Arégi m
agyar irodalomtörténete. B
udapest, 1899. —
NovákBéla: M
elius Péter életeé
sm
unkái. B
udapest, 1899. —Szinnyei
József: M
agyar írók élete é
sm
unkái. VIII. köt. B
udapest, 1902. —
PokolyJózsef: Azerdélyi reform
átus egyháztörténete. Öt kötet. B
uda
pest, 1904—
1905. —C
zakóGyula: M
elius Juhász P
éter élete. D
ebre
cen, 1904.—Kanyaró Ferenc: M
elius ism
eretlené
selveszett m
üveiről.
M
agyar Könyvszem
le. 1906. évf. —K
iss Ernő: D
ávid Ferenc. Kolozs
vár, 1910. —Zoványi Jenő: Kisebb dolgozatok am
agyar protestan
tizm
us történetének köréből. S
árospatak, 1910. —Szilády Áron é
s
D
ézsi Lajos: R
égi m
agyar költők tára. VII. köt. B
udapest, 1912—
1926. — Borbély István: M
elius Juhász Péter. Irodalom
történet.
1913. évf. —P
ap Károly: M
elius P
éter arcképe. U
. o. 1913. évf.—
Trócsányi Zoltán: EgyXVI. századbeli nyom
tatványtöredék. Akadém
iai
Értesítő. 1914. évi. — Zoványi Jenő: M
ég egy adat M
elius Péter
irodalm
im
unkásságához. M
agyar Könyvszem
le. 1914. évf. —R
avasz
László: A gyülekezeti igehirdetés elm
élete. P
ápa, 1915. —Zoványi
Jenő: Adatokam
agyar protestantizm
us m
últjából. P
rotestáns S
zem
le.
1917. évf. —U. az: A reform
áció M
agyarországon 1565-ig. B
uda
pest, 1921. —Tóth János: M
eliusnégyism
eretlenm
unkája. Irodalom

történeti Közlem
ények. 1926. évf. —Enyedy Andor: M
agyar refor
m
átus kátéirodalom
. Teológiai S
zem
le. 1928. évf. — G
ulyás Pál:
A könyvnyom
tatás M
agyarországon aXV. é
sXVI. században. B
uda
pest, 1929. —U. az: M
elius P
éter H
erbárium
ánakcím
képéről. M
agyar
Könyvszem
le. 1929. évf. — Lukcsics Pál: M
elius Juhász P
éter a
nagyváradi hitvitáról ésD
ebrecenfeldúlásáról. Irodalom
történeti Közle
m
ények. 1929. évf.

AZ UNITÁRIUS H1TV1TÁZÁS.

A

és unitáriusok küzdelmei 1566-ban
indultak meg. Az unitáriusok legtudományosabb
vitázója, Dávid F erenc, számos munkát írt hite védel
mére s a reformátusok hasztalan harcoltak tanításai ellen.
Maga János Zsigmond erdélyi fejedelem is áttért az uni
tárius vallásra.
Miért kívánta a református papság az unitáriusok
nak a keresztény közösségből való kizárását, miért hív
ták fel zsinataik a világi hatalmat arra, hogy az erdélyi
hitújítókat öljék meg? A Melius Péter vezetése alatt
álló tiszavidéki kálvinisták veszedelmes eretnekséget lát
tak az erdélyi vallásban s mindenáron meg akarták sem
misíteni papjaikat. Társadalomfelforgató és vallástagadó
istenkáromlást jelentett számukra Dávid Ferenc kijelen
tése : «Tanuljátok meg, az égi trónon nem ül három király,
ezt csak a görög bálványozó hit tanította. Nem, nem hár
mas szörny az Isten, nem is három személyalak... Külö
nös! Egyik Isten a másik parancsait hajtja végre, ennél
a harmadik jár közbe, míg az első az égben ül. A harma
dik átömlik az elsőbe, fölkeni a másodikat s mégis mind
egyenlők... Nem, nem képes felfogni elmém a Háromsá
got! Ily kétes istenekhez nem tudok imádkozni!» Maguk
az unitáriusok is megdöbbentek, mikor hajthatatlan vezéreformátusok
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rük egyre reálisabb következtetéseket vont le a Szentírás
tanulmányozásából. Nem imádni Krisztust, tagadni a
Szentleiket s fokról-fokra közeledni a zsidósághoz: ezt
még ennek a merészen bölcselkedő kornak lázas fejlődési
iránya sem bírta ki.
Dávid Ferenc hatása az élő szó erejében rejlett.
Könyvei nem mutatnak akkora írói képességeket, mint
amilyen varázsereje lehetett szóbeli előadásának. Van erő
és lendület Prédikációiban (1569) és más vallásos iratai
ban is, de az ékesszólás közvetlen hatalma nem akkora
bennük, hogy segítségükkel meg lehetne magyarázni
térítő munkásságának feltűnő eredményeit. így is — val
lásos írónak is — a legérdemesebbek közé tartozik a
maga korában. Bibliai hangulatát a rajongó teológus és
filozófus tudományos gondolkodásával s az idézeteket,
példákat, hasonlatokat, képeket kedvelő templomi szónok
népies érvelésével olvasztotta egybe.
János Zsigmond erdélyi fejedelem uralkodása alatt
az 1568. évi tordai országgyűlés Dávid Ferenc érvelésére
iktatta törvénybe, hogy Erdélyben mindenki szabadon
követheti a maga vallásos meggyőződését: «Minden helyü
kön a prédikátorok az evangéliumot prédikálják, hirdes
sék kiki az ő értelme szerint. Ne szidalmaztassék senki
a religióért senkitől». De ez az országgyűlési végzés nem
ment át a gyakorlati életbe, mert a vallásos türelem merő
ben ellenkezett a kor szellemével. A türelmetlenségnek
maga Dávid Ferenc lett a legelső áldozata.
Ő már nem is annyira reformátor, mint inkább val
lásos szabadgondolkodó volt. Merész eszméivel messze
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megelőzte korát. Felvilágosodottsága és kritikája a dévai
vár börtönébe juttatta.
Az unitáriusok rajongással veszik körül Dávid Ferenc em
lékét,
de am
int M
elius P
éter pályafutásának bírálatában érdem
es figyelem
be
venni unitáriusellenfeleineknyilatkozatait, úgyhallgassukm
eg, hogyan
ítél a reform
átus hittudom
ány a leghíresebb m
agyar unitáriusról.
D
ávid Ferenc —úgym
ond R
avasz László —típusaazoknak akere
sőknek, akik sohasemtalálják m
eg azt, am
it keresnek, m
ert nema
találás afö náluk, hanemakeresés. Pályafutása épen ezért tragikus:
m
egható őszinteséggel, tiszteletrem
éltó bátorsággal é
s nem
es önfelál
dozással futott, botorkált, szárnyalt vagy tám
olygott eszm
ényei után,
dem
ivel végzetes volt azút, am
elyre lépett, igazságkeresése szükség
képen a dévai vár börtönébe vezette. E
z csak külső képe annak a
csődnek, m
ely Dávid Ferenc vallásos világnézetét érte azért, m
ert
lehetetlenre vállalkozott: javított keresztyénséget akart felépíteni a
keresztyénséggel hom
lokegyenest ellenkező alaptételeken. Elm
életi re
form
okat hajszolt egész életén át anélkül, hogy avallásos élet gya
korlati szükségeit egy szem
pillantásra is m
éltatta volna. Új vallásos
élm
ényeket sohasemadott, m
agát akeresztyén életet nem
hogy m
élyí
tette, de folyvást sekélyebbé tette. Az élőszónak nagy m
estere volt,
szavával töm
egeket m
ozgatott, m
ég akkor is akadtak követői, m
ikor
szerencsecsillaga leáldozott; írott beszédei azonban nemsok szónoki
hévre m
utatnak; talán ezekalegdogm
atikusabb szónoklatok azegész
korban. A prófétai elem eltűnik tanításai m
ögött, erkölcsi kérdések
helyett szívesebben foglalkozik hittani tárgyalással, apátosz elem
i
kitöréseit dialektikai fogásokkal pótolja. Ehhez azután m
esterien ért.
Ó
riási erejét dialektikázásban forgácsoltael, életevégéigtartó destruk
tív m
unkájának m
inden pillanatát arrahasználta fel, hogy lerontsaazt
az oltárt, am
elyet az előző pillanatban m
ég szentségnek tartott.
H
angja választékos, beszéde kom
oly, M
elius Péter m
ellett valóságos
udvari em
ber. «D
ávid Ferencről azt m
ondotta M
elius, hogy eretnek
sége fénylik az égen, de ham
ar eltűnik, m
int akom
éta. H
aD
ávid
Ferencet unitáriusnak nevezzük —bár e felekezet egyszer exkom
m
u
nikáltaőt sm
ost ő exkom
m
unikálná efelekezetet —m
indenesetre a
legnagyobb volt közöttük, kinek alakja kinő hívei kis köréből é
s
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százada képviselőjeként akor egyik legnagyobb kultúrhősévé m
agasz
tosul.» (A gyülekezeti igehirdetés elm
élete, P
ápa. 1915.)
D á v id F e r e n c am
ohácsi vész előtt Kolozsvárt született ném
et
ajkú iparos szülőktől. Tanulm
ányait avittenbergai egyetem
en fejezte
be. Eleinte besztercem
egyei katolikus plébános volt, 1552 táján áttért
az evangélikus hitre s m
int kolozsvári ágostai hitvallású pap, ö lett
az erdélyi m
agyar luteránusok első püspöke. K
ésőbbM
elius Péter be
folyásaalatt elfogadtaKálvinhitét, ekkor azerdélyi reform
átusok püs
pökükké választották. 1565 körül azunitáriustanokat kezdtehirdetni;
M
elius P
éter hiába küzdött ellene; 1571-ben m
ár négyszáz egyházközséget nyert m
eg az unitarizm
us ügyének. Báthory István erdélyi
fejedelemuralkodása idején m
egkezdődött üldözése. A szabad vizsgá
lódás lelkes hívét akatolikus é
s reform
átus többség adévai vár bör
tönébe juttatta, itt fejezte be életét 1579-ben.
Adatok Dávid Ferenc életéhez;
1513 körül. —Dávid Ferenc születésének ideje. Szülővárosa
Kolozsvár. (Atyja kolozsvári varga volt, szász szárm
azású, családi
neve; Helter. M
agát ahitújítót Varga Ferencnéven em
legették ellen
ségei. E
za
z alacsony gúnyolódás többször felbukkan a XVI. század
hitvitázó m
unkáiban.)
1548. — Dávid Ferenc avittenbergai egyetem
en. (Több évet
tölt N
ém
etországban M
egyesi Ferenc gyulafehérvári vikárius tám
o
gatásával.)
1551. —A besztercei latin iskola rektora lesz. (Mint kiváló
képzettségű ném
et teológus a
z erdélyi szászok egyik nagyobb közsé
gében nyerte első alkalm
azását.)
1552. —Katolikus plébános abesztercem
egyei P
etres község
ben. A besztercevidéki ném
et papokkal együtt elhagyja katolikus
vallását sLuther M
árton tanításaira téríti híveit. (A következő évben
m
ár erősen harcol azolasz szárm
azású S
tancarusFerenc orvosdoktor
ral. E
z aprotestáns hittudós abécsi egyetem
en ahéber nyelvet taní
totta, ism
ételtenm
egfordult Svájcban, Lengyelországban, N
ém
etország
ban, többízben feltűnt M
agyarországon és Erdélyben is. Unitárius
szellem
ű tanításai m
iatt sokan tám
adták. Az 1550-es években Kolozs
várt többekkel vitázott, m
íg végül Lengyelországba m
enekült s ott
halt m
eg 1574-ben.)
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1555. —A kolozsvári ágostai hitvallású evangélikusok pap
jukká választják. (Ugyanekkor anagyszebeni luteránusokism
eghívják
papjuknak, deaszebeni tanácshozintézett levelében haladékot kér.)
1557. —Ezidőben m
ár az erdélyi luteránusok püspöke. K
assa
város m
eghívja m
agyar prédikátornak. (Ebből kitűnik, hogy m
agya
rul é
s ném
etül egyform
a hatással szónokolt. Kolozsvárról szívesen
m
ent volna K
assára, de félt az utazás veszedelm
étől, m
ásrészt ebben
a
z időben m
ár Kolozsvárt van Kálm
áncsehi S
ánta M
árton debreceni
reform
átus prédikátor, hogy akálvinista hitelvek igazságáról m
eg
győzzeakolozsvári evangélikus papságot. A tordai országgyűlés ren
deletéből összehívott kolozsvári zsinaton Luther M
árton és Kálvin
János hívei között éles a
z ellentét.)
1558. —Az erdélyi protestáns papság tordai zsinatán Dávid
Ferenc, azsinat luteránus elnöke, legyőzi Kálm
áncsehi S
ánta M
árton
kálvinista híveit. Az evangélikusok győzelm
ét nagyban előm
ozdítja
M
elanchton Fülöpnek Kolozsvárra küldött levele. (A tordai zsinat
után agyulafehérvári országgyűlés azt avégzést hozza, hogym
inden
kinek szabadsága van vagy akatolikus vallást követni vagy Luther
M
árton tanításaihoz csatlakozni.)
1559. —D
ávidFerencN
agyváradontanácskozikM
elius Péterrel,
elfogadja areform
átus hitelveket s azon igyekszik, hogy híveit kálvi
nistákkátegye. (Ezidőbenazerdélyi m
agyarságegy részeKálm
áncsehi
S
ánta M
árton buzgósága következtében m
ár reform
átus vallású.)
1560. —A m
edgyesi evangélikus zsinat DávidFerencet é
skö
vetőit kizárja aluteránusok közösségéből. Az evangélikus püspökből
reform
átus prédikátor lesz. (Az erdélyi m
agyaroknak akálvinizm
usra
való térítésében nagy érdem
eket szerez, aszászokrendületlenül ragasz
kodnak Luther M
árton tanításaihoz.)
1564.—
Azerdélyi reform
átusokanagyenyedizsinatonpüspökükké
választják, egybenJánosZsigm
ondfejedelemudvari papjalesz. (A feje
delemnagyonkedveli sveleegyütt nagyratartjaunitáriusudvari orvosát
aLengyelországból Erdélybe költöző Blandrata G
yörgyöt is.)
1566.
—Am
arosvásárhelyi reform
átuszsinaton akálvinistapap
ság egy részét áttéríti az unitárius vallásra. (M
elius Péter elkesere
detten küzd az unitarizm
us ellen, aD
ebrecenbe hívott protestáns lel
készeket Kálvin Jánoshitére esketi, azúj valláskövetőit halállal fényé
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geti, annakellenére, hogy hűséges alattvalója az unitáriussálett János
Zsigm
ond fejedelem
nek.)
1567. — A tordai zsinaton, február 17-én, írásba foglalja a
m
agyarországi unitáriusok hitvallását. Akonfessziónyom
ábanerősiro
dalm
i harc indul m
eg. (Ez a
z első írásos hitvallás nem m
arad m
eg
eredeti elgondolásában, hanemapolém
iákkal párhuzam
osan egyrejob
ban elszakad az evangélikusok é
s reform
átusok tanításaitól.)
1568. —Az evangélikus, reform
átus é
sunitárius papok elkese
redett vitájaagyulafehérvári fejedelm
i palotában. JánosZsigm
ondfe
jedelema
z unitáriusok pártjára áll shét belső tanácsosa lesz unitá
riussá. (A tordai országgyűlés ebben az évben m
ondja ki az igehir
detés szabadságát s ezzel abevett vallások közé iktatja az unitárius
vallást. Dávid Ferenc diadallal tér haza Kolozsvárra, unitáriussá teszi
azegészvárost.)
1569. —A nagyváradi hitvitábanD
ávid Ferencé
sM
eliusPéter
utoljára küzdenek egym
ással szem
tő1-szem
be. Egyikük semtudjam
eg
győzni am
ásikat, de a közhangulat inkább azunitáriusoknak kedvez.
(M
ég Erdély határain kívül isalakulnak unitárius gyülekezetek, D
ávid
Ferencet külföldről szám
osán üdvözlik, dicsőségének tetőpontján áll,
közel négyszáz unitárius gyülekezet hallgat aszavára.)
1571. —M
árcius 14-én m
eghal JánosZsigm
onderdélyi fejede
lem
. Utóda, Báthory István, erőskatolikus; DávidFerencet elm
ozdítja
udvari papságától; elveszi tőle agyulafehérvári nyom
dát; behozza a
cenzúrát. (A fejedelm
et vallásos m
eggyőződésén kívül azis erőseniz
gatja az unitáriusok ellen, hogy aszékelységunitárius része verseny
társát, B
ékés G
áspárt, tám
ogatja.)
1576. —Elválik m
ásodik feleségétől. (Első felesége, gyerm
e
keinek anyja, 1570-ben halt m
eg; m
ásodik feleségével, egy tekinté
lyes kolozsvári polgár leányával, engesztelhetetlenül m
eggyülöltékegy
m
ást. Báthory István erdélyi fejedelempapi ítélőszékeléutaljaaválópört, a
z egybegyült papok kim
ondják aválást s az ítéletben a
z uni
tárius hívők tetszésére bízzák, vájjon D
ávid Ferencet m
eg akarják-e
tartani püspöküknek vagy m
egfosztják hivatalától ?A m
edgyesi uni
tárius zsinat m
egtartja püspökségében.)
1578. —A tordai unitáriuszsinattal m
erész újításokat fogadtat
el, így m
egszünteti agyerm
ekek keresztelését sújból m
egtiltja, hogy
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Krisztust és a Szentlelket im
ádják ahívők. Tanításai szem
beállítják
régi barátaival és hitfeleivel, Blandrata G
yörggyel é
sS
ocinus Faustusszal. E
zek akatolikusfejedelm
i családot, aBáthoryakat, hívják se

gítségül. DávidFerencet m
intveszedelm
eshitújítót adévai várbaörökös
fogságba zárják. (Az olasz Blandrata G
yörgy életének jelentékenyré
szét aJagellókudvarában, Lengyelországban, töltötte; 1563-ban János
Zsigm
ond erdélyi fejedelem orvosa é
s tanácsosa lett sbizalm
i szol
gálatában m
egm
aradt aBáthoryak udvarában is; 1588-ban halt m
eg
G
yulafehérvárt. Az olasz S
ocinus Faustus Lengyelországból 1578-ban
érkezett Erdélybe s itt nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Blandrata
G
yörgy legyőzze Dávid Ferencet.)
1579. —N
ovem
ber 15-én m
eghal rabságában, D
éva várában.
(Em
lékét a
z unitáriusok később újból é
s újból nagy kegyelettel újí
tották m
eg.)
K iadások. —Rövid m
agyarázat, m
iképen az Antikrisztus az
igaz Istenről való tudom
ányt m
eghom
ályosította. G
yulafehérvár, 1567.
(Nincs semhárm
as Isten, semkettős Isten, csak egy az Isten.) —
Rövid útm
utatás az Istennek igéjének igaz értelm
ére, m
ostani Szenthárom
ságról tám
adott vetélkedésnek m
egfejtésére és ítélésére hasznos
é
s szükséges. G
yulafehérvár, 1567. (ASzentírásból nemlehet igazolni
aS
zenthárom
ság dogm
áját.) —ASzentírásnak fundam
entum
ából vett
m
agyarázat aJézus Krisztusról é
sa
z őigaz istenségéről. G
yulafehér
vár, 1568. (Jézus Krisztus abűnönkívül m
indenbenhasonlóhozzánk.
Egyedüli Isten a
z Atya.) —Aváradi disputációnak avagy vetélkedés
nek az egy Atyaistenről é
s annak fiáról aJézusKrisztusról é
saSzentléiékről igazán valóelőszám
lálása. Kolozsvár, 1569. (Anagyváradi hit
vitán János Zsigm
onderdélyi fejedelemé
s udvara ism
egjelent, B
ékés
G
áspár fejedelm
i tanácsúr volt az országos papi gyűlés elnöke, előt
tük é
s igen sok nem
esúr é
s katona előtt m
érkőzött Dávid Ferenc
M
eliusPéterrel.)—ElsőrészeaSzentírásnakkülön-különrészeiből vett
prédikációknak az Atyaistenről, ennekpedig az öfiáról aJézusKrisz
tusról é
s am
i örökségünknek pecsétiröl a Szentlélekről. G
yulafehér
vár, 1569. (AszerzőII. Jánosválasztott királynak azazJánosZsigm
ond
erdélyi fejedelem
nek ajánlotta prédikációit. Unitárius hitét teljes erő
vel védi.) —Könyvecske az igaz keresztyéni keresztségröl. Kolozs
vár, 1570. (Eznemunitárius, hanemanabaptista könyv. N
ém
et szőve-
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gét egy varsói orvos küldte m
eg az erdélyi hittudósnak sőm
agyarra
fordította agyerm
ekek keresztelését kárhoztató iratot.) —Azegyön
m
agától való felséges Istenről és az ő igaz fiáról, anázáreti Jézusról,
az igaz M
essiásról, aSzentírásból vett vallástétel. Kolozsvár, 1571.
(M
elius P
éter é
s Károlyi P
éter ellen írt hitvitázó m
unka. Felfogása
szerint aS
zenthárom
ság tanát ham
issággal é
s erőszakkal hozták bea
kereszténygyülekezetekbe.)—AzegyAtyaistenneké
sazöáldott szent
fiának, aJézus Krisztusnak, istenségükről igaz vallástétel. Kolozsvár,
1571. (Ebben akönyvében is tüzesen harcol a«pápakalandostársai»
ellen, a «két pápázóP
éter» ellen, visszautasítjaállításaikat, tudatlanok
naké
sgyerm
ekeknek nevezi őket. Akor szellem
énekm
egfelelőm
ódon
viszonozzaKárolyi P
éter érveit é
sgorom
baságait: «M
it bolondoskodol,
Károlyi, ha S
ervetus vallását, sem Dávid Ferencét igazán nemér
ted, semnemakarod érteni ?C
savarogj Károlyi róka é
s károm
kodjál,
bizony m
eglátod, hogy bőröd m
ég acsávába kerül».) — M
agyarnyelvű írói m
unkássága voltaképen csak öt esztendőreterjed, de szá
m
oshittudom
ányi m
unkájajelent m
eglatinnyelvenis.—BorosG
yörgy
é
s Pálfi M
árton szövegkiadása: Dávid Ferenc m
üvei. I. köt. Kolozs
vár, 1910. (A Rövid M
agyarázat jegyzetes kiadása.)
Irodalom . —Toldy Ferenc: A magyar nem
zeti irodalomtör
ténete lövid előadásban. I. köt. 3. kiad. P
est, 1872. —S
zabó Károly:
R
égi m
agyar könyvtár. I. köt. B
udapest, 1879. —Jakab Elek: D
ávid
.Ferenc em
léke. B
udapest, 1879. —Kiss Áron: A XVI. században
tartott m
agyar reform
átus zsinatok végzései. B
udapest, 1881. —Bodnár
Zsigm
ond: A m
agyar irodalomtörténete. I. köt. B
udapest, 1891. —
Kanyaró Ferenc: Unitáriusok M
agyarországon. Kolozsvár, 1891. —
Szinnyei József: M
agyar írók élete é
sm
unkái. II. köt. B
udapest,
1893. —Pokoly József: Az unitarizm
us M
agyarországon. P
rotestáns
S
zem
le. 1898. évf. —Horváth Cyrill: A régi m
agyar irodalomtör
ténete. B
udapest, 1899. —Pokoly József: Az erdélyi reform
átus egy
háztörténete. Öt kötet. B
udapest, 1904—
1905.—Pálfi Márton: D
ávid
Ferenc, ahum
anista költő. Keresztény M
agvető. 1909. évf.—Borbély
István: Unitárius polém
ikusok M
agyarországon a XVI. században.
Kolozsvár, 1909. —U. az: Dávid Ferenc é
s kora. Keresztény M
ag
vető. 1910. évf. —Boros György: Az unitárius vallás D
ávid Ferenc
korában. Kolozsvár, 1910. —U. az: D
ávid Ferenc teológiája. Kolozs
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vár, 1910. —Boros G
yörgy é
s Pálfi M
árton: Dávid Ferenc m
üvei.
I. köt. Kolozsvár, 1910. —Kiss Ernő: Dávid Ferenc. Kolozsvár,
1910. —Szilády Áron é
sD
ézsi Lajos: R
égi m
agyar költők tára.
VII. köt. Budapest, 1912—
1926. —Borbély István: A m
agyar uni
tárius egyház hitelvei aXVI. században. Kolozsvár, 1914. —R
avasz
László: A gyülekezeti igehirdetés elm
élete. P
ápa, 1915. —Teutsch
Frigyes: G
eschichtedér ev. Kirehe in S
iebenbürgen. Két kötet. Nagy
szeben, 1921—
1922. —Thienem
ann Tivadar: M
ohács é
sE
rasm
us.
M
inerva. 1924. évf. —Borbély István: Am
ai unitárius hitelvek kiala
kulásának története. Kolozsvár, 1925. —Pukánszky Béla; A m
agyarországi ném
et irodalomtörténete. B
udapest, 1926. —Enyedy Andor:
M
agyar reform
átus kátéirodalom
. Teológiai S
zem
le. 1928. évf. —
G
ulyás Pál: A könyvnyom
tatás M
agyarországon aXV. é
sXVI. szá
zadban. B
udapest, 1929.

B O R N E M I S Z A PÉTER.
A z A lföld kálvinista lett, Erdély az unitarizmus felé
£~\_ hajlott, a Felvidék a luteranizmus hitelveit kö
vette, egyedül Nagyszombat vidékén és az osztrák határ
széleken folyt még a küzdelem a katolikus és a protes
táns papság között. Az itt prédikáló hitújítók közül
B ornemisza P éter szerzett félelmes nevet. Hogy evan
gélikus volt-e vagy református, bizonytalan: ő ugyanis
elhunyt, még mielőtt a Duna mellékén Luther és Kál
vin hívei végleg szétváltak volna. Munkáinak egyes ré
szeiből az tűnik ki, hogy inkább a luteranizmus felé
hajlott. De bármiként vélekedett is az átlényegülés kér
déséről, főcélja egy volt: megsemmisíteni a katoliciz
must Magyarország nyugati tájain.
Sok prédikációt írt s minden eszközt megragadott
a katolikus vallás kisebbítésére. Minduntalan vádat emel
a pápa, érsekek, püspökök, kanonokok, plébánosok és
szerzetesek ellen; nekik tulajdonítja a bűnök elharapódzását; bennük találja az ősi igaz kereszténység meg
romlásának okait. Bezzeg Jézus Krisztus nem járt fényes
környezetben, tanítványai foltozott köntösű halászok vol
tak, velük együtt prédikált a mezőkön, szalmás viskók
között élt, nem pedig aranyos templomokban; üldözőbe
is vették a farizeusok, megölték a zsidó főpapok, tanít
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ványait is tömlöcbe zárták a hatalmasok, csakúgy, mint
ahogyan most is hajszolják a szegény nép igaz barátait,
a protestáns prédikátorokat. De közeledik immár az igaz
ság napja. Hiába üldözik az Úr hűséges papjait, hiába
sanyargatják az igaz hit vallóit, Isten itt áll mellettük.
«Határt és módot szab Isten a mi nyomorúságunknak
is, ha szintén kezükbe ereszt is háborgatóinknak; és ha
megölnének is, csak oly móddal ölhetnek meg, amint
Isten engedi. Ellenségünk talán olajba rakatna, megnyúzatna, vízbe, kaszára vettetne, de ha Isten nem en
gedi, nem lehet, amint engemet is mindezekkel és töb
bekkel ijesztettek fogságomban és több igaz tanítókat
csak a mi időnkben is. De az Isten megjelenti nekünk
gonosz szándékukat és utat ad az elszaladásra. Mint Szent
Pál kosárba kiereszkedék Damaskusból, csak én is nagy
kőház ablakán Bécsből. Kassán 1553-ban két hétig, Bécsben három hétig voltam fogva és Isten kiszalasztott
kezükből, mint a madarat a kalitkából.»
Isten nem hagyja megtorlás nélkül a gonoszságot.
Vagy nem bűneiért és lelki vakságáért pusztult-e el
Sodoma és Zsidóország s nem a bálványozás miatt vesz
tettük-e el mi is Magyarországot? Borzasztó idők! «Én
időmben is mind a tatárok, mind a törökök rabláskor
csak Magyarországban is nagy szörnyűségeket cseleked
tek, kik sok apró gyermekecskéket is szablyára hánytak és
hármasával is a ló hátára tarisznyába kötöztek, kik egy
máshoz verődvén elbágyadtak, elfulladtak, éheztek, szomjúhoztak; édesatyjukat, anyjukat látván, ételt, italt sír
ván kértek, de szüleiket tatár-ostorral mint a barmot
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hajtották; akik elbágyadtak, kihajították, lovakkal tapodták, agyuk veleje kiomlott; ha megszállottak, lóvérrel
és kacolatejjel itatták; és köztük sok ifjak, szüzek, vé
nek, menyecskék rettenetes szeplőket és kínokat szen
vedtek.»
Az élet vad jeleneteit csak a mennyei boldogság
reménye teszi elviselhetővé. De addig tövises út vára
kozik a hívőre. Ördögi kísértésekkel van tele az egész
világ; itt is, ott is belénk köt, megbosszant és bűnre
ingerel bennünket a sátán. «Tudok oly napot, hogy a
sátán elkezdette a haragot a szorgalmatosságra, a buja
ságra való indítást és azokban ugyan oktalanul megbolondított volna, ha az Úr hozzám nem tért volna.
Mert aznap jobbágyim ellenem felrohantak és morgottak velem és búcsúztak és költöztek ok nélkül. Felesé
gem is azonban megháborított igen apró dolgok miatt
és hol egyik, hol másik gyermekim szófogadatlanságukkal. Ezek után mindjárt kocsisom, szolgáim és más
gyermekim, azután szakácsom. Az apró gyermekek rítak,
sírtak reám és ki-ki kétségbeesett bennük. Azon napon
könyvnyomtatóim reám részegedtek és velem kötődtek,
könyvkötőim búcsúztak. Még az ebek is a tyúkokat ker
gették és megölték. A lovak elszaladoztak és egymást
annyira marták, hogy senki el nem érhetné, hanem ők
maguk ledőlnének és a véres veríték lecsorgana róluk.
Oskolamesterem és udvarló deákim étel fölött szomorítottak. Étel után hol felházamba mentem imádkozni,
hol kertben, és azokat velem félbenhagyatták. Tanulni
akartam és barátim panaszolkodni hozzám jöttek; a
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város népe, a gróf, a tiszttartó reám üzentek hol egy
ről, hol másról.»
Nincs még egy protestáns prédikáló és elmélkedő,
akinek vallásos képzeletvilága és naiv szubjektivitása
hasonló volna Bornemisza Péteréhez. Tanításai, korholásai, vigasztalásai közben sajátságos történeteket mond
el, érdekes példákat idéz, visszaemlékezik életének tanul
ságos mozzanataira. Szereti a szertelen színezést, kemé
nyen ijesztgeti hallgatóságát, goromba szidalmakkal tör
ellenfeleire. Telegdi Miklós nagyszombati plébános, ké
sőbb pécsi püspök, nemcsak eretnek és rágalmazó az ő
szemében, hanem «Judás, ördöngős, orv, poroszló, gyil
kos, hazug, Krisztus ellensége, bolond, szemfényvesztő,
bájoló, bálványozó, csúf, cigány, az igaz egyház háborgatója, róka, álnok, koszos érdemű, Krisztus-csúfoló,
káromló, feszítő». A komoly hittudományi érvek mellől
a személyeskedő gyalázkodás nem maradhatott el sem
az evangélikus, sem a református, sem az unitárius, sem
a katolikus hitvitázók részéről. Ez úgy hozzátartozott
az író és pap meggyőződésének és szavahihetőségé
nek súlyához, mint a csatatéren harcoló katonához a
fegyvere.
R
avasz László szerint Bornem
isza Péter nagyolvasottságú, sok
oldalú tudású, m
üveit reform
átor ugyan, depesszim
istalélek, lobbané
kony tem
peram
entum
, ingadozó akarat. N
em volt lehiggadt, kész
em
ber soha, semvallásosságában, sem világnézetében. Bizonytalan
teológiai álláspontja okozta, hogy Telegdi M
iklóssal szem
ben alul
m
aradt, bár akor egyik legnagyobb m
agyar luteránus szónoka volt.
Lelketelevanaközépkor babonaságával, életéneklegnagyobbrealitása
az ördög, ennek tőrvetéseit m
inden percben érzi, ellene állandóan
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tusázik, azördögm
ég beszédeinekírásábanis olyanfertelm
esgondola
tokkal kísérti, hogy azokat nem
csak leírni, de elgondolni is éktelenség. (A gyülekezeti igehirdetés elm
élete. P
ápa, 1915.)
B o r n e m isz a P é t e r (1
535—
1585) P
esten született. Évekigtanult
a külföldön, olasz, francia é
s ném
et iskolákban. Itthon sok üldözés
ben volt része. M
ivel aVág m
ellékén szám
os községet m
egnyert a
protestantizm
us ügyének, akatolikus papok többször m
egfutam
ították
é
sbebörtönözték. M
eg-m
egszalasztva, bejárta az egész Felvidéket, de
m
indig csak visszatért akis m
agyar alföldre, S
em
pte ésN
agyszom

bat vidékére. Egy időben nevelője volt B
alassa Bálintnak, aköltőnek.
Prédikációit bőséggel ontotta. Ezeknek szerzésében ő alegterm
éke
nyebb kortársai között. N
em
csak alapos teológiai tudású prédikátor
volt, hanemigen olvasott hum
anista é
s görög m
űveltségű férfiú.
Adatok Bornem
isza Péter életéhez:
1533 február 22. —Bornem
iszaPéter születésénekideje. S
zülő
városa P
est. (Tehetős kereskedő fia volt, egyesek szerint nem
es
család sarja.)
1553 körül. —K
assántanul. Lelkesedikaprotestáns eszm
ékért.
B
aja tám
ad akassai kapitánnyal, ez kem
ényen m
egveri, töm
löcbe
veti. A tizennyolcéves deák Kassáról külföldre m
enekül. (Bőd P
éter
szerint nyolc forinttal indult el M
agyarországból idegen országokba,
nyolc esztendeig lakott olasz, francia é
s ném
et földön s mikor sok
tanulás után hazajött, akkor is nyolc forintja volt.)
1558. —Mint bécsi deák m
agyar tanulótársai kedvéért közre
bocsátja Sophokles Elektrája nyom
án írt drám
áját. (Iskolázásában
N
ádasdy Tam
ás nádor é
s egyik bizalm
as em
bere, P
erneszich
G
yörgy, tám
ogatták. M
unkáiban hálásan em
lékezik m
eg m
ind a két
védőjéről.)
1559. —M
ivel bécsi szállásán protestáns szellem
ben prédikál,
am
agyar katolikus főpapok, O
láh M
iklósé
sVerancsics Antal, m
aguk
elé idézik, dorgálják, fenyegetik. Augusztus végén elm
enekül B
écsből.
H
azatér, m
egnősül, aVág m
ellékénprédikál. AS
em
pteközségm
ellett
fekvő S
zered faluban nem
csaklelkipásztor, hanemegybenföldbirtokos
is. Innen jár be N
agyszom
batba igehirdetésre. B
alassa János házában
tartja térítöbeszédeit. (Valószínű, hogy szeredi papsága m
ellett rendes
lelkipásztori tisztséget viselt a nagyszom
bati eklézsiában is. Nagy

113

BORNEMISZA PÉTER.

szom
batban, am
agyar katolicizm
us végső m
enedékhelyén, nehézvolt
ahelyzete.)
1564. — Telegdi M
iklós nagyszom
bati plébános m
aga elé
hivatja, m
egfenyegeti, végül m
egszalasztja. Zólyom várába m
ene
kül B
alassa Jánoshoz. A katolikus főpapok kívánságára a császári
é
s királyi udvar B
écsbe idézi. Zólyom
ból felm
egy a bécsi egyházi
törvényszék elé. Kérdőre vonják: m
iért nemkatolikuspüspöktől vette
fel papságát, m
iért házasodott m
eg s m
iért szolgáltatja ki kenyér
adásával az úrvacsorát? Sikerül baj nélkül távozniaB
écsből. Ungvárra
m
egy B
alassa M
enyhárthoz, utóbb H
uszt várábanidőzik, m
ajdB
alassa
Jánoshoz tér vissza prédikátornak. (N
em
csak udvari pap, hanemegy
ben B
alassa Bálint é
s öccse nevelője.)
1569. —B
alassa Jánossal é
sB
alassaBálinttal együtt m
egjelenik
apozsonyi országgyűlésen. Prédikál a városban s közben segítséget
kér anagyszom
bati városi tanácstól prédikációinak kinyom
tatására.
B
alassaJánost október derekán összeesküvés gyanúja m
iatt letartóz
tatják. M
ost ő lesz a család egyiklegbensőbbtanácsadója. (Bizonyára
része volt B
alassa Jánosnak Lengyelországba való szöktetésében is,
továbbáabban, hogytanítványa, B
alassaBálint, szüleinekvigasztalására
vallásos könyvet fordított ném
etből.)
1572. —Prédikátor G
algócon, Sem
ptén é
sS
zereden. Ugyan
csak ezen atájon, Nyitra m
egyében, Kom
játiban m
űködik ezidötájt
H
uszár G
ál sajtója. Erre avándornyom
dára bízza prédikációinak ki
nyom
tatását. (Nemsokkal utóbb m
ár saját nyom
dája van Sem
ptén,
később Detrekőn.)
1573. —Lelkipásztori é
sszuperintendensi tevékenysége m
ellett
aG
algóc várábanélőgróf Salm
-Eck G
yula udvari papja. (Térítő buz
galm
aé
s prédikációinak tám
adó hangja m
iatt egyre jobban elm
érge
sedikviszonyaaN
agyszom
batban m
űködő Telegdi M
iklós esztergom
i
nagypréposttal.)
1577. —C
saládi gyásza: S
em
ptén négy gyerm
ekét veszti el
pestisben. (Irodalm
i m
unkássága változatlanul élénk. E
lkeseredetten
küzd Telegdi M
iklós ellen. P
éldájára anagyprépost épen ebben az
esztendőben rendezi be nyom
dáját nagyszom
bati házában.)
1578. —A pozsonyi országgyűlésen am
ágnások é
s nem
esek
között kiosztja Telegdi M
iklós ellenírt é
sS
em
ptén kinyom
tatott FejPintér Je n ő : A m agyar irodalom története.
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tegetéseit. A nagyprépost feljelenti öt Rudolf királynál. V
esztére épen
B
écsben jár, itt a polgárm
ester elfogatja, börtönbe hurcoltatja, de jólelkü protestánsok segítségével három
heti fogság után sikerül m
eg
szöknie fogságából. AFelvidékenbujdosik. EgyideigTrencsénm
egyé
ben, Beckóvárában,vonjam
egm
agát, azutánátm
egyPozsonym
egyébe,
D
etrekővárába, B
alassaM
enyhért fiához, B
alassaIstvánhoz. Gróf Salm
Eck G
yula m
ost m
ár nemvédi, sőt kiutasítja jószágaiból, m
ert nem
akar m
iatta összetűzni abécsi udvarral saz Ö
rdögi Kísértetek kiadá
sáért isneheztel rá. Aprotestáns gróf akönyv m
egbírálására Pozsony,
Nyitra é
s Trencsén m
egyéből szám
os prédikátort hív galgóci várába,
a lelkipásztorok háromnapig vitatkoznak a szerző eljárásáról; ki
m
ondják, hogy Bornem
iszának földesura tudta nélkül, annakbirtokán,
nemlett volna szabad kinyom
tatnia könyvét; felhívják öt: adjon ki
nyom
tatásban egy visszavonó írást. Bornem
iszaezt m
egígéri, deköte
lezettségéneknemtesz eleget. Ezért keserves m
egpróbáltatásokat szen
ved. (Az ítéletet kim
ondó prédikátorok evangélikus lelkipásztorok
voltak sígy nemegészen azonos hitelvüek Bornem
iszával, aki többékevésbbéKálvinJánosfeléhajlott. Protestantizm
usának m
inem
üségéröl
egyébiránt m
ég kortársai semtudtak tökéletesen tájékozódni. Telegdi
M
iklós ezt szem
éreisveti: «Annak semm
ehettemm
ég eddig végére,
te mi légy? Úgym
int ki néhol aluteránusokkal tartol akálvinisták
ellen, néhol akálvinistákkal aluteránusok ellen.»)
1579.
—Január havában, télvízidején, családjával együtt elűz
Sem
ptéről. Gróf Salm
-Eck G
yula birtokairól D
etrekő várába bujdosik
B
alassa Istvánhoz. Vele együtt B
écsbe m
egy. Itt fenyegetni kezdik,
sőt életére törnek. Visszam
enekül D
etreköre, berendezi nyom
dáját,
továbbfolytatja igehirdetöi tevékenységét é
s irodalm
i m
unkásságát.
D
etrekön éveken keresztül zavartalanul dolgozik, bár a katolikusok
nagyon haragusznak rá s szeretnék valahogyan elném
ítani. Telegdi
M
iklós m
ég egyik nyom
tatott m
unkájában is fenyegeti, hogy vigyáz
zon m
agára, m
ert m
ajd kiugratja abból a lyukból, am
elyben róka
m
ódra lappang; ő —úgym
ond a nagyprépost —nemszűnik m
eg
esedezni am
ennybéli Istenhez é
s aföldi fejedelm
ekhez, hogy kivon
ják ellene fegyvereiket s addig üldözzék, kergessék, büntessék, m
íg
m
eg nem tér; ha pedig nemakar m
egtérni, öljék m
eg é
s törüljék
ki aföldről. (Az Ördögi Kísértetek szabadszájú részletei m
iatt m
ég
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hitfelei közül is sokan kárhoztatják. P
erneszi András som
ogym
egyei
földbirtokos-nem
esúr röpiratot ír ellene: P
erneszi Andrásnak válasz
tétele B
ornem
isza P
éter levelére, m
elyet az ö Ö
rdögi Kísértetröl írott
könyve eleibe nyom
tatott. Proverb. 26: M
egfelelj abolondnak az ő
bolondsága szerint, hogy neláttassék m
agának bölcsneklenni. Nagy
szom
bat, 1579.)
1584. —AD
etreköhöz tartozó R
árbokon, m
ásnévenN
ádasdon,
kinyom
atja utolsó könyvét: Prédikációinak befejezését. Itt saját házában m
űködik nyom
dája. E
z év nyarán negyvenkilenc éves korában
m
eghal. (N
égyszer nősült, sok gyerm
eke volt. B
ár eleget hajszolták,
azok közé a ritkaszerencséjü prédikátorok közé tartozott, akiknek
jelentékeny vagyonukisvolt. M
agaem
líti földjeit, jobbágyait, szolgáit,
deákjait, nyom
dászait, könyvkötőit; házasságai is jólétre é
s előkelő
nem
esi összeköttetésekre vallanak. P
énzét nyom
dájáraköltötte, vagyo
nának m
ás része üldözései közben kallódott el. Külsejére nézve
igénytelen m
egjelenésű em
ber volt. Mikor az egyik katolikus főpap
m
eglátta, így szólt hozzá: «Am
ely nagy híred neked volt, valam
i
főem
bernek é
sm
ásnak véltelek». Bornem
isza nemkésett aválasszal:
«M
elanchton is fonnyadt kis em
berke volt, m
ég semvolt m
ása a
m
aga idejében.»)
1585. — E
z év január havában Bornem
isza P
éter özvegye,
G
yótai E
rzsébet, azt írja Rárbokról sógorának, az egyik felvidéki
nem
esúrnak, hogyárusítsael boldogult ura ottlevö könyveit; haszük
séges, adja olcsóbbanaholm
it sa
z így nyert pénzt küldje m
eg neki.
(Hogy anyom
dai m
űhely berendezése hova került, bizonytalan. Ezt
ahagyatékot valószínűleg M
anskovit Bálint vetteát, őG
algóconfoly
tatta m
űködését, innen utóbb Vizsolybam
ent át nyom
dájával.)
K iadások. —Tragédiam
agyar nyelven. B
écs, 1558. (Sophokles
Elektrájának átalakítása iskolai drám
ává.) —Első része az evangé
lium
okból é
s azepistolákból való tanúságoknak. Kom
játi é
sS
em
pte,
1573. (A II—
V. rész 1574-től 1579-ig jelent m
eg S
em
ptén é
sD
etrekőn. Nagytérjedelm
ü prédikációgyüjtem
ény.) —Fejtegetés. S
em
pte,
1577. (H
íres könyv volt, de egy példánya semm
aradt fenn. Telegdi
M
iklós Postillájánakelsőkötetét tám
adtam
egkönyvében. Tartalm
áról
Telegdi M
iklós feleletetájékoztat.) —N
égykönyvecske a keresztyéni
hitnek tudom
ányáról. S
em
pte, 1577. (Ábécéskönyv, Luther M
árton
8*
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két kátéja, tudnivalók avallásos szertartásokról, elm
élkedések é
s okta
tások.) —Ö
rdögi kísértetekről avagyrettenetesutálatosságáról em
egfertöztetett világnak. S
em
pte, 1578. (Prédikációk több szem
élyi él
m
énnyel. «A
z Istennek naponkint való sanyargatását egynéhány száz
nyavalyáim
ból is tanultam
, kem
ény és halálos betegségeim
ből, fogságim
ból, háromfeleségemsöt gyerm
ekimhaláliból é
s kem
ény döggel
való ostorozásokból, cselédim
nek sok nyavalyáiból, kik közül heten
halának 1577-ben Sem
ptén ez íráskor, ném
elyek m
eg is gyógyultak.»
A könyvben am
agyar példákon kívül szám
os idegen példa is van
az ördög kísértéseiről, az utóbbiak forrása: Vitae patrum in usum
m
inistrorum verbi, quoad eius fieri potuit repurgatae. P
er G
eorgium
M
aiorem cum praefatione D
. O
ratoris M
art. Lutheri. Vittenberga,
1560.)—Igenszépésszükségesprédikáció a
zIstennekirgalm
asságáról.
Hely nélkül, 1578. (A prédikációgyüjtem
ény V. részének külön
lenyom
ata.)—Énekekháromrendben. D
etrekő, 1582. (Egykorú vallá
sos költem
ények gyűjtem
énye.) —Prédikációk. E
gész esztendő által
m
indenvasárnaprarendeltetett evangélium
ból. D
etrekőé
sR
árbok, 1584.
(Ebbenabeszédgyüjtem
ényében is vannakszem
élyi vonatkozások.) —
Verseinekgyűjtem
ényeSziládyÁron: szövegkiadásában: R
égi m
agyar
költők tára. VII. köt. B
udapest, 1912—
1926. (Avallásosénekek m
ellett
egy világi tárgyú költem
ény is: a Cantio optim
a.) —Az Ördögi
Kísértetek egyik kis elbeszélését Király G
yörgy nyom
atta ki újból:
Bornem
isza Péter: Az barát fogadása. G
yom
a, 1921. (Eredetijét m
eg
lehet találni azolasz Morlini 44. novellájában, deegyéb XVI. századi
külföldi szerzők könyveiben is.)
Irodalom . —Toldy Ferenc: Amagyar nem
zeti irodalomtörté
nete rövid előadásban. I. köt. 3. kiad. P
est, 1872. —S
zabó Károly:
R
égi m
agyar könyvtár. I. köt. B
udapest, 1879. —Thury Etele:
Bornem
isza P
éter élete é
sm
unkái. B
udapest, 1887. —Zoványi Jenő:
Tanulm
ányokam
agyar protestáns egyházésirodalomköréből. S
áros
patak, 1887. —Kiss Áron: Bornem
iszaP
éter élete. B
udapest, 1891. —
Bodnár Zsigm
ond: A m
agyar irodalomtörténete. I. köt. B
udapest,
1891. —Szinnyei József: M
agyar írók életeé
sm
unkái. I. köt. B
uda
pest, 1891.—R
uppKornél: Telegdi é
sBornem
isza. B
udapest, 1898.—
U. az: Telegdi M
iklós pécsi püspöknek Felelete Bornem
isza P
éter
Fejtegetés cím
ű könyvére. B
udapest, 1898. —Both Ferenc: Telegdi
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M
iklós életeésm
üvei. S
zeged, 1899. —HorváthCyrill: Arégi m
agyar
irodalomtörténete. B
udapest, 1899.—
*Kardos Albert é
sBeöthy Zsolt
tanulm
ányai aK
épesM
agyar Irodalom
történetben. I. köt. 3. kiad. B
uda
pest, 1906. —Thury Etele: Adunántúli reform
átusegyházkerület tör
ténete. P
ápa, 1908. —U. az: Bornem
isza P
éter könyve az Ö
rdögi
Kísértetekről. Ethnographia. 1913. évf. —R
avaszLászló: Agyülekezeti
igehirdetés elm
élete. P
ápa, 1915. —Payr Sándor: A soproni evan
gélikus egyházközség története. I. köt. Sopron, 1917. — Zoványi
Jenő: A reform
áció M
agyarországon 1561-ig. B
udapest, 1922. —
Bm
ckner Győző: Areform
ációé
sellenreform
ációaS
zepességen. I. köt.
B
udapest, 1922. —Thienem
annTivadar : XVI. é
sXVII. századiirodal
m
unkném
eteredetűm
üvei.Irodalom
történeti Közlem
ények. 1922—
1923.
évf. —Payr Sándor: A dunántúli evangélikus egyházkerület története.
I. köt. Sopron, 1924. —R
évészImre: Am
agyarországi protestantizm
us
történelm
e. B
udapest, 1925. —Trócsányi Zoltán: A régi m
agyar
irodalombreviárium
aG
yöngyösiig. Berlin, 1925.—Harsányi István:
Adalékok Bornem
isza Péter életéhez. Teológiai S
zem
le. 1925. évf.—
AlszeghyZsolt: AzÖ
rdögi Kísértetekről. Irodalom
történet. 1926. évf. —
Farkas Gyula: B
alassi M
enyhárt áruitatásánakszerzője. M
agyar Nyelv.
1927. évf. —H
ázi Jenő: B
alassi M
enyhárt áruitatásának szerzője.
U
. o. 1928. évf. —G
ulyás Pál: Bornem
isza P
éter prédikációi Istennek
irgalm
asságáról. Protestáns S
zem
le. 1928. évf. — Farkas Gyula:
A reform
áció korának irodalm
a. D
ebreceni S
zem
le. 1929. évf. —
Kerecsényi D
ezső: Bornem
isza Péter. ProtestánsS
zem
le. 1929. évf. —
Zolnai Béla: Bornem
isza pogány bölcsei. Széphalom
. 1929. évf. —
G
ulyás Pál: A könyvnyom
tatás M
agyarországon aXV. ésXVI. szá
zadban. B
udapest. 1929.

P R O T E S T Á N S VALLÁSO S ÍRÓK É S
SZÓNOKOK.

A

egyik legfőbb törekvése az volt, hogy
az emberekkel megértesse a Szentírást. A hitújítók
prédikálása alapjában véve tanító igehirdetés: a biblia
magyarázatával táplálták a lelkeket, az Ótestamentum és
Ujtestamentum fejtegetésével építették a gyülekezeteket.
A prédikátorok egyházi beszédeiben a középkori retorikai
formalizmust és a szentek életére való hivatkozást a Szentírás-magyarázat pótolta, a bibliai szövegrészeket mély
áhítattal elemezték, a népies fejtegetésekhez polémikus
oktatásokat csatoltak. «Az én egész művészetem — úgy
mond Luther Márton a maga korszakos hatású prédikálásáról — a Szentírás helyes magyarázása, az isteni
igének szószerinti értelme; ez a fő, ebben van az erő és
az élet; minden egyéb csak üres bolondság, akármilyen
ragyogó is.»
Az igehirdetés szellemi nagyhatalommá vált. A dog
mákat mindegyik protestáns vallásfelekezet megállapí
totta, az elfogadott hitelvekkel ellentétes tanításokat eret
nekségnek nyilvánította, az ortodoxia sértetlenségét min
den újító szándék ellenében megőrizte. Az ágostai hitvallásúak, a helvét hitvallásúak és az unitáriusok szívósan
küzdöttek egymással, de lankadatlanul harcoltak a többi
reformáció
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vallásfelekezet ellen is. Legfélelmesebb ellenfelüket és
leggyűlöltebb ellenségüket a katolikus papságban látták.
A hitvitázó igehirdetésben az erkölcsi oktatás olykor
szinte már egészen háttérbe szorult, a prófétai ihletésű
prédikálásból hittudományi sablon lett, a lelki hatás köz
vetlenségét tudákos bibliamagyarázat váltotta fel. De azért
minden időben és minden tájon akadtak naturalista tehet
ségű szónokok, akik túltették magukat a merev formákon
s a bibliai szöveghez fűzött magyarázataikban nem az
iskolás módszer szerint jártak el, hanem az egyéni ige
hirdetés közvetlenségének is helyet engedtek.
A lelkipásztorok prédikáló buzgósága próbára tette
a legállhatatosabb hívők türelmét is. Egyesek naponkint
háromszor-négyszer is szónokoltak gyülekezeteikben, má
sok megszakítás nélkül beszéltek órákon keresztül. Bor
nemisza Péter neheztelt hallgatóságára, hogy sokallják
az istentisztelet hosszadalmasságát, holott a disznótorok
ban jóval több időt tékozolnak haszontalan társalgásra;
de mi volt az ő néhány órás prédikációja egyes külföldi
prédikátorok mértéktelen szónoklatához mérve. Bugenhagen János német hitújító, Luther Márton kortársa, egy
szer hét óra hosszat prédikált Dániában. A tapintatosabb
lelkipásztorok megelégedtek a vasárnapi egyházi beszéd
del; a hívők ilyenkor annál szívesebben hallgatták pap
jukat, mert nehéz testi munkájuk mellett ez volt az egyet
len szellemi foglalkozásuk; ez művelte őket, ez emelte
lelkűket Istenhez. Sem a városok, sem a falvak lakosságá
ban nem volt meg a modern századok sokoldalú érdek
lődése, könyvet is csak a papság és nemesség kis cső
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portja olvasott, de a szellemi fáradságot sem ismerték.
Idegesség nélkül, nyugodtan ült vagy állt mindenki a
templomban. Ha jól beszélt a lelkipásztor, megvolt a
jutalma hallgatósága dicséretében és a valláserkölcsi élet
javulásában.
A magyar protestáns igehirdetők sorában Melius
Péter halála után F élegyházi T amás vette át a tiszántúli
reformátusok lelki vezetését. Alapvető hittani kézikönyve,
A keresztyéni igaz hitnek részeiről való tanítás (1579), a leg
elterjedtebb munkák közé tartozott. Könyvében gondosan
egybeállította és világosan magyarázta a református vallás
tanításait; tájékozást nyújtott híveinek a kálvinista hit
tan és erkölcstan minden lényeges kérdéséről. Azt vélte,
hogy az Antikrisztus újból meg akarja építeni a sötétség
országát; azt tapasztalta, hogy az emberek a maguk val
lásos önbizalmában különböző módon magyarázzák a
Szentírást; látta azt is, hogy az egyéni meggyőződés
szembeszáll Isten igéjének megdönthetetlen szentírási
igazságaival: ezért kötelességének érezte, hogy alaposan
kifejtse a helvét hitvallás tanításait. Isten — írja könyvé
ben — a számtalan bűnökért sok ostorral sanyargatta s
idegen ellenség kegyetlen fegyvere alá vetette a magyar
ságot, mindazonáltal nem vonta meg véghetetlen kegyel
mét a nemzettől, hanem drága ajándékot adott neki: az
igaz keresztyénség megismerését. Lehet — úgymond —,
hogy egyesek azt kívánták volna, vajha latinul írta volna
meg könyvét; de ő a magyar nemzet hasznát nézte, meg
akarta becsülni népe nyelvét, úgyis elég sokáig mondták
a miséket deákul az idegen nyelven semmit se értő em
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bereknek. «Tartozunk ezért Istennek hálaadással, hogy
immár a mi nyelvünkön értelemmel szól minekünk.»
Félegyházi Tamás csakugyan értelmesen magyarázta a
kálvinizmus dogmáit, világosan fejtegette a vitás vallási
kérdéseket, minden kétértelműség nélkül foglalta össze
mindazt, amit a magyar reformátusok legkiválóbb hit
tudósai hittek és tanítottak.
Az erdélyi unitáriusok között Dávid Ferenc mellett
Heltai G áspár volt a legélénkebb mozgató szellem. A val
lásos igazságot épen olyan lázasan kereste, mint Dávid
Ferenc: volt katolikus, evangélikus, református, végül el
fogadta az unitáriusok dogmáit. Figyelme kiterjedt hívei
nek minden lelki szükségletére; írt katekizmust, imádságos könyvecskét, szertartástant, erkölcsi oktatásokat.
Nemcsak a katolikusok ellen küzdött, hanem a protestáns
vallásfelekezetek ellen is. Egyike volt a XVI. század leg
jobb stilisztáinak. Bőven merített a nép nyelvéből, új
stílusfordulatokat alkotott. Egyéni prózáján észre lehet
venni, hogy német az anyanyelve. Bár jól ismerte a magyar
szólásokat, egyes nyelvtani tévedéseiről és szókötési saját
ságairól név nélkül is rá lehet ismerni szövegeire.
A bibliai világfelfogás mélyen hatott a protestáns
hívőkre. Nemcsak az egyszerű sorsú emberek találták meg
lelkűk békéjét a vallás igéiben, hanem a nagyurak is alá
zatos lélekkel olvasták a Szentírást. B áthory I stván fohászkodásgyüjteménye jeles példája az Otestamentum
ihlető hatásának. A dúsgazdag zászlósúr a szentírási zsol
tárok hatása alatt bibliás szellemű esedezéseket és bánkódásokat írt, alázatosan ostorozta magát, evangéliumi
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elragadtatással magasztalta az Urat. Bensőséges vallo
másai nem egy helyen igazi vallásos költemények prózá
ban. Imádságaiba hazafias érzelmei is beleszövődtek, nem
zete sorsát vergődő lélekkel figyelte, magyar bánatát az
istenes ember igéivel sírta el: « 0 mi jóakaró Istenünk,
ki soha meg nem változol, ne engedd megaláztatni a te
híveidet e magyar nemzetben is. Kedvezz a te népednek
a te nagy nevedért. Nem Bocskai István fejedelemségéért
könyörgök én, Uram, te szent felségednek, sem az isten
telen keménynyakú hajdúkért, sem a mi jámborságun
kért, hanem a te nagy nevedért. Uram! Ne hagyd anyaszentegyházadat, minket is, gyalázatra, halálra, prédára,
utálatra jutnunk! Bocsásd meg bűneinket; térítsd meg
tehozzád, hadd tudjon megtérni; éltess, hadd éljünk; vedd
el a baromi képet rólunk a hét esztendők azaz sok nyomo
rúságos esztendeink után!»
Hitbuzgó kor volt ez, az emberek imádkoztak és dol
goztak, vallási kételkedések nem gyötörték a lelkeket. Még
így is tele volt gonoszsággal a világ.
Protestáns vallásos írók é
s egyházi szónokok:
Istv á n o
rszágbíró. A dúsgazdag nem
esúr 1555-ben
született azelőkelőnem
zetségecsediágából. Elődei nagytekintélyűállam

férfiakéskatonák, őm
agahatalm
asföldbirtokos,többm
egyefőispánja.
M
indaddig híven tám
ogatta Rudolf királyt, m
íg m
eg nemerősödött
az a hite, hogy a H
absburg-ház a m
agyarok é
s protestánsok el
nyom
ására tört; ezért Bocskai István fölkelésekor hozzá csatlakozott.
1605 július 25-én húnyt el aKraszna lápjai közt fekvőecsedivárában.
A nem
zeti fölkelés diadalát m
ár nemérte m
eg. Az E
csedi Báthorycsaládnak ő volt a
z utolsóférfitagja. V
égrendeletébenSom
lyai Báthory
G
ábort, akésőbbi erdélyi fejedelm
et,tette föörökösévé azzal a rendel
kezéssel, hogy őrizze m
eg acsalád becsületét, ne tántorodjék el az
B áth o ry
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igaz keresztyén vallástól s szolgáljahíven am
agyar hazát. «H
azádat,
hazád szabadságát életednél jobban becsüljed, kikért m
egm
erj halni.»
Vallásos célokra egész életében sokat áldozott; az első teljesm
agyar
bibliafordítás m
egjelenése is legnagyobbrészt az ő bőkezűségének
köszönhető. — Irodalm
i hagyatéka csak töredékesen m
aradt fenn.
H
uszonháromzsoltárutánzatát Toldy Ferenc ism
ertette é
stette közzé
annakakéziratnakalapján, m
elyet azországbíró 1605-ben sajátkezüleg
m
ásolt. (Adalékok a régibb m
agyar irodalom történetéhez. P
est,
1869.) — E zsoltárutánzatok irodalom
történeti értékére elsősorban
Beöthy Zsolt utalt, kiem
elvén abennük található nagyerejü nyelvet,
a biblia hatalm
as képeitől izgatott képzelet fenséges fohászkodásait,
az érzület igaz bensöségét é
sm
élységét. SzerintenincsaXVI. század
nak irodalm
i term
éke, m
elynekprózájaköltöiebbnek tetszenék. (K
épes
m
agyar irodalom
történet. S
zerk. Beöthy Zsolt é
sB
adicsFerenc. I. köt.
3. kiad. B
udapest, 1906.) —R
évész Im
re szerint az ecsedi várúr gaz
dag gondolatritm
ikájában az érzelm
ekegészáradataforrong, azistenes
férfiú forró, m
isztikus, égi szeretettel fordul Isten felé, neki zokogja
el m
eggyötört lelkének a világ elöl elrejtett fájdalm
ait, tőle kér
enyhülést bús életútjaira. Végső életvágya im
ádságaiban lüktetett,
háborgott, epekedett fölfelé. Am
ilyen m
értékben om
ladozott külső
világaé
s apadt testi ereje, olyan m
értékbennőtt sóvárgásaazIstennel
való társalkodás után. Valóságos ham
leti ellenképe nagy kortársának
és rokonának, Bocskai Istvánnak: m
íg e
z alelkét szaggató fájdalm
a
kat atetterős kálvinizm
usnak egy hősies é
sm
indenre elszánt m
oz
dulatával kardjához nyúlva oldja m
eg, Báthory István avilágtól el
vonulva m
arcangolja m
agát em
észtő gondok közt. Lelkének egyetlen
m
entsvára: Isten aJézus Krisztusban. (Régi m
agyar im
ádkozok és
im
ádságaik. Protestáns S
zem
le. 1924. évf.)
B e y t h e Is t v á n d
unántúli szárm
azású reform
átus pap. 1532-ben
született; tanulm
ányai végeztével egy ideig azalam
egyei alsólindvai
protestánsok tanítója, m
ajd prédikátora volt; 1574-ben a soproni
m
agyar evangélikusok választották m
eg lelkipásztorukká; 1582-ben
BatthyányBoldizsár hívta m
eg udvari papjánaksegybenaBatthyánycsalád birtokában levő N
ém
etújvár lelkigondozójának; néhány évvel
utóbb püspökké választották. P
üspökségének idején, 1591 júniusában,
folyt le a híres csepregi kollokvium
,m
ely az evangélikusokat és
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reform
átusokat végleg elszakította egym
ástól. Beythe István arefor
m
átusokhoz csatlakozott s az evangélikus többségelől visszahúzódott
N
ém
etújvárra. Itt halt m
eg 1612-ben, nyolcvanesztendőskorában.—
Prédikációit annakidején aszám
ottevő szónoki é
svallásvédő m
unkák
közé szám
ították. A négy részből álló gyűjtem
ény (Az evangeliom
ok
m
agyarázati, E
sztendő által való vasárnapi epistolák, A szentek fő
ünnepiről való evangeliom
ok, Főünnepnapokravalóepistolák m
agya
rázati) 1584-ben jelent m
eg Ném
etújvárt. —M
ég többm
ás vallásos
m
unkát is irt, közreadott egy protestáns énekeskönyvet s beleírta
nevét am
agyar botanika történetébe is. A belgium
iC
lusius Károlyt,
korának egyik legnagyobb term
észettudósát, ö tám
ogatta m
agyarországi növénygyüjtésében. Főleg a m
agyar füvészeti term
inológia
egybeállításában segített neki. Kálvinizm
usa körül az 1590-es évektől
kezdve erősvallási harcdúlt, m
ert egyesektám
adták, fia pedig, Beythe
András, hevesen védte szem
élyét é
sbecsm
érelte ellenségeit. Prózai é
s
verses paszkvillusok jártak kézről-kézreazegym
ástól elszakadt dunán
túli ágostai hitvallású é
s helvét hitvallású lelkipásztorok között s a
csúfolódó írások szerzői, elsősorban Beythe András ném
etújvári pap
é
s Keresztúri M
ihály csepregi iskolam
ester, kegyetlenül tépázták egy
m
ást latin verseikben.
F é l e g y h á z i T am ás d
ebreceni születésűreform
átuspap.Az1560-as
években Krakkó, Boroszló, az O
dera m
ellett fekvő Frankfurt é
s
Vittenberga főiskoláit látogatta, 1567-ben m
ezőtúri reform
átus tanító
volt, 1568-ban szülővárosába hívták m
eg a reform
átus gyülekezet
szolgálatára. M
elius Péter halálaután 1573-tól kezdveölett D
ebrecen
városának fő lelkipásztora. 1586 január 16-án halt m
eg. —Akeresz
tyéni igaz hitnek részeiről való tanítás, kérdésekkel é
s feleletekkel,
ellenvetésekkel és azoknakm
egfejtéseivel, ahíveknek épületekreiratta
ton. D
ebrecen, 1579. (A XVI. századból m
ég három újabb kiadása
m
aradt.) —A m
i urunk Jézus Krisztusnak Új Testam
entom
a avagy
frigye. G
örögből m
agyar nyelvre fordíttatott é
s nyilvánvaló értelem

m
el ném
ely nehéz helyeken rövideden m
egm
agyaráztatott. D
ebrecen,
1586. (A fordító halála után jelent m
eg. G
önczi G
yörgy egészítette
ki é
s rendezte sajtó alá.)
G y a r m a t h i M ik l ó s re
form
átus pap. Az 1590-es években a
zem
plénm
egyei Királyhelm
ec község lelkipásztora volt, alapos teoló

PROTESTÁNS VALLÁSOS ÍROK ÉS SZÓNOKOK.

125

gus, ifjabb éveiben avittenbergai egyetem tanulója. —Keresztyéni
felelet M
onozloi András vesprini püspök é
s posoni prépost könyve
ellen, am
elyet írt D
e Invocatione et Veneratione Sanctorum
, azaz
am
int öfordítjaAS
zentek H
ozzánkValóSegítségekről, valóban pedig,
am
int egész írásából m
egtetszik, aszentekneksegítségükről, segítségül
hívásukról, érdem
es közbenjárásukról, esedezésükröl é
s szószólásukról,
két részben osztattatott é
s irattatott az igazságnak oltalm
azására é
sa
ham
is tudom
ányok rontására. D
ebrecen, 1598. (M
onoszlói András
prépost 1589-ben adta ki aszentek tiszteletéről szóló m
unkáját, erre
felelt, kilenc esztendő m
úlva, G
yarm
atin M
iklós. Feleletében részlete
sen kifejti, m
iben egyezik é
sm
iben különbözik egym
ástól aprotes
táns é
s akatolikus felfogás a szentek tisztelete dolgában. M
unkájára,
kilenc esztendővel később, Pázm
ány P
éter válaszolt: Keresztyéni fele
let a G
yarm
athi M
iklós helm
eci prédikátornak aboldog em
lékezetű
M
onoszlói András könyve ellen írt csacsogásira. G
rác, 1607.)
H e l t a i G á sp á r ko
lozsvári unitáriuspap. Életéről é
s munkáiról:
a prózai elbeszélőkközött. —C
atechism
us M
inor. Kolozsvár, 1550. —
A Bibliának első része. Kolozsvár, 1551. —Vigasztaló könyvecske.
Kolozsvár, 1553. —H
áló. Kolozsvár, 1570.
K árolyi P é t e r n
agyváradi reform
átus pap. 1543-ban Nagy
károlyban született, a vittenbergai egyetem
en tanult, a kolozsvári
reform
átus iskolábantanított, innenD
ávidFerenc unitárius hitelveinek
győzelm
em
iatt távozni kényszerült, ígylett nagyváradi lelkipásztor é
s
iskolaigazgató 1568-ban. M
elius P
éter oldalán é
sC
zeglédi G
yörgy
nagyváradi prédikátor társaságábanazunitáriusokkal folytatott hitviták
idején lelkesen harcolt areform
átus dogm
ák m
ellett. Hitfelei M
elius
P
éter halála után öt választották m
eg atiszántúli reform
átus egyházkerület püspökévé. Fiatalon, harm
inchároméves korában, 1576 ápri
lis 10-én halt m
eg. —Az egész világon való keresztyéneknek val
lások az egy igaz Isten felöl, ki Atya, Fiú é
s Szentlélek. D
ebrecen,
1569. (C
zeglédi György közrem
űködésével írt vitairat az unitáriusok
ellen.) —Az egy igaz Istenről é
s aJézus Krisztusnak örök istensé
géről é
s fiúságáról való prédikációk. D
ebrecen, 1570. (V
édekezés é
s
tám
adás az unitárius tanítások ellen.) —A halálról, feltám
adásról é
s
az örök életről hasznosé
sszükséges könyvecske. Akeresztyéneképü
letekre é
svigasztalásokraaSzentírásbólkiszedegettetett. D
ebrecen, 1575.
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(A halállal kapcsolatos kérdések istenes szellem
ű fejtegetése.) —Az
Apostoli C
redónak avagy vallásnak igaz m
agyarázatja prédikációk
szerint. D
ebrecen, 1584. (Mikor aszerzőhaldoklóit,egyiktehetősbiharm
egyei barátját kértem
egkéziratakinyom
tatására; akegyeletes érzésű
nem
esúr nemsajnálta akiadás költségeit; így jelent m
eg akönyv,
nyolc évvel Károlyi P
éter halála után. Nyom
tatója, Hoífhalter R
udolf,
azt írja előszavában, hogy pártolni kell anem
zeti nyelvet snemkell
egy követ fújni azokkal, akik alatin é
s görög nyelv alkalm
asabb
voltát hangoztatják.)
K u lc sá r G yörgy z
alam
egyei göcseji szárm
azású evangélikus
pap. Az 1570-es években az alsólendvai Bánffyak udvari prédikátora
volt Alsólendván, Zala m
egyében. Hogy az ágostai hitvallást vagy a
helvéthitvallást követte-e,nemdönthetőel teljesbizonyossággal; egye
sek evangélikusnak, m
ások reform
átusnak tartják: valószínű, hogy
inkább Luther M
ártonhívevolt snemKálvin Jánosé; ezidőtájt azon
ban a dunántúli é
s felvidéki tájakon m
ég nem vált szét teljesen a
két protestáns vallás. Kulcsár G
yörgy kiváló szónok hírében állott.
S
zenczi M
olnár Albert aposztillaszerzés terén valam
ennyi kortársa
közül neki ítéli odaazelsőséget. (PostillaScultetica. O
ppenheim
, 1617.)
Egyházi beszédei nemannyira avitatkozó hittudós fejtegetései, mint
inkább a szív em
berének m
egnyilatkozásai. Híveit ugyan ő is kem
é
nyen leckéztette, de alelki m
egindításrais nagy gondot fordított. —
Ahalálravaló készületről rövid tanúság, m
elybenakörösztyénem
ber
nek, aki azIsten országát akarja keresni, életének rendi irattatik m
eg.
Az alsólindvai Kultsár G
yörgy m
ester által aSzentírásból é
s tudós
doktorok írásiból szedettetett. Alsólindva, 1573. (Ajánlva nagylelkű
pártfogójának, Bánffy M
iklós földbirtokosnak.) — Az ördögnek a
penitenciatartó bűnössel való vetekedéséröl é
s akétségbeesés ellen a
rem
énységről való tanúság. Irattatott az alsólindvai Kultsár G
yörgy
m
ester által. Alsólindva, 1573. (Ajánlva az akkor m
ég protestáns
Zrínyieknek: G
yörgynek, Kristófnak, M
iklósnak. N
em eredeti m
ű,
hanemU
rbanus R
egius könyvének fordítása.) —Postilla azaz evangéliom
oknak, m
elyeket esztendőáltal keresztyénekgyülekezetibe szok
tak olvasni é
s hirdetni, prédikáció szerint való m
agyarázatja. Alsó
lindva, 1574. (Ajánlva Alsólindvai Bánffy M
iklós zalam
egyei főispán
nak, M
axim
ilián király pohárnokának: «N
agyságod prédikátora alsó-
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lindvai Kultsár G
yörgy». Két újabb kiadása arra vall, hogy ezt a
m
unkát aprotestáns papság nagyon m
egbecsülte, szövegét szívesen
tanulta s ahívők seregének buzgón prédikálta. Előszavában ezt írja
aszerző: «Senkit semkárom
lottam
, hévságos é
s haszontalan kérdé
sekben semm
ulattamidőm
et, sempedigvalakinekbotránkozásraokot
nemadtam
, hanemcsak az igazságot m
ondottamm
egé
scsakazegy
Istennek dicsőségét akartamoltalm
azni».)
V á la sz ü t i G yörgy p
écsi unitárius pap. Az 1580-asévek végétől
kezdve ő volt a dunántúli unitáriusok vezére, vele vitatkozott P
écs
lakossága előtt az igaz keresztény vallásról Skaricza M
áté ráckevei
reform
átusprédikátor. AVálaszuti G
yörgy fogalm
azásábanm
egm
aradt
P
écsi Disputatio részletesen tájékoztat erről ahíres hitvitáról. Azuni
tárius P
écs vitára szólította areform
átusTolnát, deD
ecsi G
áspár tol
nai kálvinista pap visszautasította apécsi polgárok felhívását, hiába
unszolták aTolnára kocsizó pécsiek: «Jöjj P
éccsé é
s a mi prédi
kátorunkat győzd m
eg. H
a a Szentírásból m
eggyőzettetik, többé m
i
kenyeret néki nemnyújtunk é
s így hozzád térvén, veled egyesek le
szünk. H
a pedig oda nemjöhetsz, m
i ötét ide kénytelenítjük jönni».
D
ecsi G
áspár így felelt: «Azt m
egkísérteni haszontalan dolog! M
ert
ati prédikátortok is az ö vallásában m
egerősödött, én is az enyém

ben. É
s azért sem
m
iképen egyikünk a m
ásiknak nem engedhetne.
Ois azért ide bár ne jöjjön, én sem m
egyek oda». Annál jobban
m
egörültek P
écs lakói, m
ikor m
egjelent városukban S
karicza M
áté
ráckevei kálvinista lelkipásztor, anagytudom
ányú S
zegedi Kis István
jeles tanítványa selőzetes barátságos tárgyalások után nyilvános dis
putát tartott Válaszuti G
yörggyel. Az egyik pécsi tem
plom
ban 1588
augusztusában indult m
eg a
z eszm
ecsere; aközös éneklés után S
ka
ricza M
áté fölm
ent a prédikálószékbe, elm
ondta beszédét agyüle
kezet előtt, felsorolta bizonyítékait am
aga állításai mellett; Válasz
uti G
yörgy gondosan jegyezte érveit, azután ö is felállt székében é
s
választ kért kérdéseire, elsősorban arra, hogy isten-eJézus Krisztus?
«U
gyanis azt akarom
, hogyha üdvösségnek hirdetésére jöttél é
sm
in
ket tévelygőket az igaz útra akarsz vezérleni, abibliából m
utasd a
z
üdvösséget é
s abiblia igazságával győzz m
inket m
eg, hogy kik az
em
ber Jézus Krisztust valljuk isteni szentelésből urunknak é
s lelkipásztorunknak, ez nemigaz legyen, hanem ehelyett isten é
s em
ber
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Krisztust kelljen vallanunk. Hogyha azért ebbenvalóm
ondástokigaz,
m
utasd m
eg abibliából.» M
egindult aszóharc akét ellenfél között,
anép feszült figyelem
m
el hallgatta őket, végül nagy énekléssel zá
rult be avita. Válaszuti G
yörgy m
eghívta ebédre hitvitázó társát é
s
atöbbi papot; m
égakatolikus István deák is m
egjelent azunitárius
lelkipásztorházában;továbbtársalogtakahitbéli dolgokról,m
egbecsülve
é
s nem tám
adva egym
ást. M
ásnap a tem
plom
ban tovább folyt a
polém
ia; m
eggyőződéséből egyik fél semengedett. Agyülekezet szép
rendben oszlott el, a város nevében akatolikus István deák m
ég
köszönetét is m
ondott Skaricza M
áténak: «Tisztelendő M
áté uram
!
E
gész város, köszönjük kegyelm
ednek fáradságát é
s kívánságunkhoz
való engedelm
ét. M
elyben való fáradságát m
i kegyelm
ednekm
egnem
fizethetjük, de Isten adjon jót kegyelm
ednek, kívánjuk. M
íg élünk,
em
lékezetül tartjuk közöttünk akegyelm
ed cselekedetét é
sem
berséggel
valóbeszélgetését». Aráckeveilelkipásztoriskeresztényszeretettel búcsú
zott apécsiektől: «É
n akegyelm
etek em
berségét igen becsülömé
s
tőlemsenki kegyelm
etek felől gonoszt nemhall». Ritkalelki békesség
é
snyugodt hangulat abbanazidőben. É
ssajátságoshelyzet. Atem
plom

ban akeresztény papok am
agyar hívőkkel együtt vallásos kérdések
tárgyalásával foglalkoznak, ugyanakkor P
écs utcáin török katonaság
járkál, aváros boltjaiban m
uzulm
án kereskedők árulják portékáikat,
am
oham
edán m
ecset tornyából éles hangon kiáltó m
uezzin szólítja
im
ára azizlámhíveit. Atem
plomé
sam
inaret m
egfér egym
ásm
ellett.
A távolabbról érkező protestáns papok és vendéglátó pécsi gazdáik
m
egtekintik a város környékét, gyönyörködnek ritka szépségében,
sétálgatásuk alatt is barátságos hangon beszélgetnek az isteni titkok
ról. —M
indez részletesen olvasható Válaszuti G
yörgy értékes m
un
kájában: akéziratbanm
aradt P
écsi Disputatióban. —Szövegét bőséges
szem
elvényekkel ism
ertetteKanyaróFerenc: Unitáriusok M
agyarorszá
gon. Kolozsvár, 1891.
A protestánslelkipásztorokközül szám
osánszolgáltákvallásukat
hitvitázófejtegetésekkel,prédikációkkal,elm
élkedőé
soktatókönyvekkel.
M
unkásságuk inkább csak a protestáns hittudom
ányi é
s szónoklati
irodalomfejlődésénekkutatóit,kisebbm
értékbenam
üvelödéstörténelem
é
s egyháztörténet anyaggyüjtöit, végül anyelv búvárait érdekelheti.
Am
aguk korában ism
ertebb nevek: Balsaráti Vitus János sárospataki
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reform
átus prédikátor, Basilius István kolozsvári unitárius lelkipásztor,
Batizi András tokaji evangélikus pap, C
zeglédi G
yörgy nagyváradi
reform
átus prédikátor, C
sázm
ai István gyulafehérvári unitárius lelkipásztor, D
ecsi G
áspár tolnai evangélikuspap, Hunyadi D
em
eter erdélyi
unitárius püspök, H
uszár G
ál pápai reform
átus prédikátor, Karádi P
ál
alföldi unitárius püspök, Károlyi András sárospataki reform
átus tanár,
Károlyi G
áspárgönci reform
átusprédikátor, P
erneszi Andrásvasm
egyei
evangélikusnem
esúr,Sibolti D
em
etergyőri evangélikusszuperintendens,
Siderius János tárcáii reform
átus prédikátor, Sóvári S
oósKristóf sáros
m
egyeievangélikusnem
esúr, Szikszai H
ellopoeusBálint debrecenirefor
m
átusprédikátor, Vízaknai G
ergelykolozsvári reform
átustanár.
Az egyszerűbb hívők m
egelégedtek prédikátoruk élő szavával,
atehetősebbek im
ádságoskönyveket is vásároltak. Luther M
árton a
protestánsok első é
s legfőbb im
akönyve gyanánt aS
zentírást jelölte
m
eg, de prédikátortársai szükségét látták annak, hogyvallásos elm
él
kedéseket, tanításokat, vigasztalásokat, fohászkodásokat adjanak az
olvasók kezébe. Ezek az áhítatos szövegek nem egyszer valóságos
vallásos költem
ények voltak prózában, adogm
atikus ellentéteket nem
fejtegették bennük, egyedül az istenfélelem erősítésére törekedtek.
A protestáns em
ber épen úgy vágyódott am
ennyek országába, m
int
aközépkor katolikus hívője, aföldi életet atúlvilági örök életrevaló
előkészületnek tekintette. A m
agyar hitújítók alegkedveltebb ném
et
é
s latin épületes könyvek nyom
ántöbb im
ádságosgyüjtem
ényt bocsá
tottak közre. így jelent m
eg Heltai G
áspár Vigasztaló Könyvecskéje,
B
alassa Bálint Füves Kertecskéje, S
zalaszegi G
yörgy m
uraszom
bati
evangélikus lelkipásztor Avenarius-fordítása. (1593.) Az utóbbinak
eredetije, H
aberm
ann János vittenbergai egyetem
i tanár im
ádságoskönyve, alegnépszerűbb ném
et evangélikus népkönyvek egyikevolt;
im
ádságokat adott az év m
indegyik ünnepére, ahét m
indegyik nap
jára, anap m
indegyik m
ozzanatára; figyelem
be vette akülönböző
társadalm
i osztályokat é
s életviszonyokat; valóságos középkori rendszerességü m
intaim
ádságokat közölt protestáns szellem
ben. A hit
buzgalom terén lassankint így kezdett újból érintkezni —aXVI.
század utolsó negyedében — a protestantizm
us a katolicizm
ussal.
Isten im
ádásának szellem
e azonosösvényekenhaladt azüdvösség felé,
csak a
z alapvető ellentétek surlódtak továbbraisegym
ással. AprotesPintér Je n ő : A m agyar irodalom története.
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táns hittudósok egyes dogm
ák kérdésében, M
ária é
s aszentek tisz
teletében, a szertartásokban, egyházi rendfokozatokban, pápaságban,
szerzetességben, papi nőtlenségben, latinnyelvhasználatában sohasem
egyezhettek ki a katolikus papsággal. A szakadék é
s szem
benállás
örök időkre áthidalhatatlan m
aradt. Egyesülésről csak agyöngehitüek
álm
odozhattak.
Luther M
ártoné
sKálvinJános: am
agyar protestánsigehirdetök
két vezércsillaga. Róluk ekként ír R
avasz László: «Luther akedély
em
bere, ki gondolatainak, érzéseinek, tapasztalatainaktúláradógazdag
ságából term
ékeny m
agvakkal szórja tele korát; Kálvin az értelem
é
s akarat em
bere, ki az elvetett m
agokat m
ondhatatlan törődések
között gondozza, védi, m
unkáljaés—sokszor véres kézzel —gyom

lálja. Luther szerencsés term
észet, ki zseniális ösztöne után halad;
Kálvin tragikus jellem
, ki tervszerűen, öntudatosan tör a cél felé.
Luther egész világa ahívő em
ber körül alakul ki, Kálviné akegyel
m
es Isten körül. Luthernek a biblia élő vizek kútfeje volt, am
ely
m
indenkinek felkínálta az örök élet üdítő italát, aki csak forrásaihoz
m
ent; Kálvinnál törvény lön, am
ely am
aga ellenm
ondást nemtűrő
parancsaival behálózza é
s parancsa aláigázzaazegészéletet. Alutheri
etika alapgondolata atürelem
, am
elynek szenvedő hősei m
ély bensőséggel, kedélyük nem
es tisztaságával állanak az ellenségesvilágköze
pette, háborúságaikkal önm
agukhoz és Istenhez m
enekülve; Kálvin
etikájának alapgondolata az engedelm
esség, am
ely egyedül Istenre
hallgatva, de az ő m
indenhatóságánakképébenszem
beszáll avilággal
és vaskézzel kényszeríti, hogy azm
inden vonatkozásban: politikában,
nem
zetgazdaságban, tudom
ányban egyedül Isten dicsőségénekszolgál
jon é
s az ö szent törvényei előtt hódolattal m
eghajoljon». (Agyüle
kezeti igehirdetés elm
élete. P
ápa, 1915.)
N
ehéz eldönteni, vájjon ki a legkülönb írói tehetség aXVI.
század protestáns vallásos prózaírói között? A hittudom
ányi iskolá
zottság azonos m
enete, apapi gondolkodás hasonlósága, a hitbeli
tém
áknak itthon é
sakülföldönvaló egyezősége, atárgyalás é
s stílus
nem
zetközi egyform
asága, a képzelőtehetség szárnyalását é
s avéle
m
ény szabad m
egnyilvánítását m
egkötő egyházi fegyelem a
z írói
egyéniséget eléggé korlátok közé szorította. — Bodnár Zsigm
ond
dicséri Bornem
isza Péter m
unkáinak értékes tartalm
át, vonzó, élénk,
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színes nyelvét, jó m
agyarságát. E
lőadása, úgym
ond, figyelem
rem
éltó;
száz m
eg száz gondolat és kép hullám
zik fejében; képzelőtehetsége
erős, de ízlésegyarló; bőven használja arikító színeket. (A m
agyar
irodalom története. I. köt. B
udapest, 1891.) — Horváth Cyrill el
ism
eréssel szól Dávid Ferencről: a m
agyar reform
átorok közt egy
sincsen hozzáfogható; buzgó, nem
es szív, tele jám
borsággal, szere
tettel ; aszázad salakjától m
entes szabadelvüségéstürelem
; hatalm
as
tanulm
ány, erős dialektika, fényes szónoki tehetség; mint polém
ikus
a legkiválóbbak közé tartozik, mint tem
plom
i szónok alegjobbak
közé em
elkedett, akiket kora ism
ert. (A régi m
agyar irodalomtörté
nete. B
udapest, 1899.) — R
avasz László szerint akor egyik leg
nagyobb luteránus szónoka, Bornem
isza P
éter, tervszerűbben építi
fel beszédeit, mint M
elius P
éter, igehirdetésének anyaga is sokkal
változatosabb, de sehol sem olyan mély; hum
anista m
űveltsége új
színeket ad szónoklatának, élénkebb képzelete szebbé teszi nyelvét,
könnyű észjárása gördülékenyebbé form
álja stílusát, de m
indent
összevéve m
égis elm
arad M
elius Péter egyoldalú, csökönyös, ám
annál erősebb, szinte brutális igehirdetése m
ögött. (A gyülekezeti
igehirdetés elm
élete. P
ápa, 1915.) —Trócsányi Zoltán kétségtelen
nek tartja, hogy a XVI. századi hitvitázók é
s prédikálok között
Bornem
isza Péter áll alegelső helyen; aszónokok közül aránylag
az ő könyveit lehet legjobban élvezni; jobban, mint M
elius P
éter,
Telegdi M
iklós é
sm
ások prédikációit. (A régi m
agyar irodalom
breviárium
aG
yöngyösiig. Berlin, 1925.) —Kerecsényi D
ezső szerint
aprédikálásban Bornem
isza Péternél többet nemadhatott egyem
beri
élet; nyolcezer lapraterjedőbetütöm
egébennem
csakalélekirányítója,
hanemaz élet ism
ertetője is; prédikációiban benne van azonkívül a
z
élő hang ritm
usa, sőt beszélő gesztusa. (Bornem
isza P
éter. Protestáns
S
zem
le. 1929. évf.)
Irodalom . — Fabó András: Beythe István életrajza. Pest,
1866. —Toldy Ferenc: A m
agyar nem
zeti irodalomtörténete rövid
előadásban. I. köt. 3. kiad. P
est, 1872. —S
zabóKároly: R
égi m
agyar
könyvtár. I. köt. B
udapest, 1879. —Kiss Áron: A XVI. században
tartott m
agyar reform
átus zsinatok végzései. B
ndapest, 1881. —
Kulcsár Endre: Kulcsár G
yörgy postillái. Figyelő. 1887. évf. —
Zoványi Jenő: Tanulm
ányok am
agyar protestánsegyházé
sirodalom
9*
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köréből. Sárospatak, 1887. —Thury Etele: Sibolti D
em
eter élete é
s
m
unkái. ProtestánsS
zem
le. 1890. évf. —Bodnár Zsigm
ond: Am
agyar
prodalomtörténete. I. köt. B
udapest, 1891. —Szinnyei József: M
agyar
írók élete és m
unkái. Tizennégy kötet. Budapest, 1891—
1914. —
Kanyaró Ferenc: Unitáriusok M
agyarországon. Kolozsvár, 1891. —
Zoványi Jenő: Teológiai ism
eretek tára. H
árom kötet. M
ezőtúr,
1894—
1901. —R
évész Kálm
án: BeytheIstvánapológiája. P
rotestáns
S
zem
le. 1895. évf. —Horváth Cyrill: A régi m
agyar irodalomtör
ténete. Budapest, 1899. — Pokoly József: Az erdélyi reform
átus
egyház története. Öt kötet. B
udapest, 1904—
190$.—Kardos Albert
é
s Beöthy Zsolt tanulm
ányai a K
épes M
agyar Irodalom
történetben.
I. köt. 3. kiad. Budapest, 1906. —R
avaszLászló: Agyülekezeti ige
hirdetéselm
élete. P
ápa, 1915. —Zoványi Jenő: Areform
áció M
agyarországon 1561-ig. Budapest, 1922. —Bruckner Győző: A reform
áció
és ellenreform
áció története aS
zepességen. I. köt. B
udapest, 1922. —
Thienem
annTivadar: XVI. ésXVII. századi irodalm
unkném
et eredetű
m
üvei. Irodalom
történeti Közlem
ények. 1922—
1923. évf. —S
.S
zabó
József: A Perényiek a m
agyar reform
áció szolgálatában. B
udapest,
1923. —Payr Sándor: A dunántúli evangélikus egyházkerület törté
nete. I. köt. Sopron, 1924. —R
évészImre: R
égi m
agyar im
ádkozok
é
s im
ádságaik. P
rotestáns S
zem
le. 1924. évf. —U. az: A m
agyarországi protestantizm
us történelm
e. B
udapest, 1925. — Trócsányi
Zoltán: A régi m
agyar irodalom breviárium
aG
yöngyösiig. Berlin,
1925. —Téglás Béla: A történeti pasquillus am
agyar irodalom
ban.
S
zeged, 1928. —Enyedy Andor: M
agyar reform
átus kátéirodalom
.
Teológiai S
zem
le. 1928. évf. — G
ulyás Pál: Mikor jelent m
eg a
z
Életnek Kútfeje cím
űkönyv brassói kiadása? Irodalom
történet. 1928.
évf. —U. az: Kulcsár G
yörgy Postillájának állítólagos harm
adik
bártfai kiadása. Irodalom
történet. 1928. évf. —U. az: Akönyvnyom

tatás M
agyarországon aXV. é
s XVI. században. B
udapest, 1929. —
Kerecsényi D
ezső: Bornem
iszaP
éter. P
rotestánsS
zem
le. 1929. évf.
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A

szorított katolikusok az irodalom terén
csak a XVI. század utolsó negyedében kezdtek
hozzálátni a védekezéshez. T elegdi Miklós pécsi püspök
szólalt fel legelőször s prédikációs köteteiben — A ^evangéliotnoknak
magyarázat]dban (1577— 15 8 0 )— bő
tegette, hogy miért tartja elfogadhatatlannak Luther Már
ton és Kálvin János tanitásait. Bornemisza Péter egyik
támadó könyvére írt Felelete (1580) újabb hatásos próba
volt a protestantizmus leküzdésére. A pécsi püspök alapos
tudása, gondos érvelése és gyökeres magyarsága figyel
met ébresztett mindenfelé. Népiesen írt, de azért óvako
dott a köznapi szóáradattól; a legsértőbb személyeskedé
sekre is válaszolt, de a durva kifakadásokat szembetűnően
kerülte.
A vitatkozó felek a hittudományi részletkérdések leg
apróbb pontjait is körülményesen fejtegették s ez a finom
logikai megkülönböztetéseket követelő munka kedvezően
hatott a magyar vallástudományi próza stílusának fejlő
désére. A teológia latin kifejezéskészletének magyar meg
szólaltatása erős nyelvkészséget kívánt; a műnyelv és
kifejezésalkotás leleményében Telegdi Miklós sem maradt
el kora legjobb protestáns írói mögött. Ott volt elemében,
ahol az állításait hevesen támadó ellenfélnek lépésrőlháttérbe
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lépésre válaszolhatott s a szóbakerülő dolgokat pontrólpontra megjelölhette könyve lapjainak szélén: Bornemisza
Péter könyvérül, Szitokkal rakva a Bornemisza írása, Bor
nemisza ítélete az én Postillámról, Bornemisza iszonyú
sok szitkai, Bornemisza nem mértékletes erkölcsű és nem
csendes elméjű, Magának hamis mentése, írásra való indu
lásának igaz oka, Mit bán énbennem Bornemisza, Honnét
tetszik meg, hogy nem jó végre írt ellenem, Keresztyéni
megfeddésnek módja, A szitkozódó ember nem érdemli
a híveknek társaságát; és így tovább.
Nagy erővel utasítja vissza az állítást, hogy csak a
katolikusok sanyargatják a másvallásúakat, míg a protes
tánsok a lelkiismereti szabadság védelmezői. «Csodálko
zom rajtad, micsoda arcával mondod, hogy az egész vilá
gon semmi egyéb hit nem háborgattatik test szerént a
tieteknél. Dávid Ferenc, a Szentháromságnak ellensége, váj
jon miért ül mostan a tömlöcbe? A hitért. Servetust miért
égeték meg Genevába a te kálvinista társaid? A hitért.»
S mi történt a magyar katolikusokkal? «A papokat és
szerzeteseket Erdélybe és Várad táján csak egynéhány
esztendővel ezelőtt megfoszták és elűzék onnat, meg is
ölének bennek. Mennyi templominkat, oltárinkat, klastromunkat csak Magyarországban is rontották a te pártodon
való kegyetlenek. Németországnak nagy részéből kiüzettenek a katolikus lelkipásztorok; kevés úr és nemes van
Magyarországban is, ki jószágában szenvedje őket. Vajh,
mely igen jól tudod, míg Semptén lakál, hányszor kalodáztanak és bírságoltanak meg a te késztetésedre a te
urad jószágában lakozó egynéhány együgyű parasztembert
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azért, hogy ide Szombatba jöttének gyónni, misét és pré
dikációt hallani. S még sem bánt senki minket? Vájjon
inkább, ha terajtad állana, itt tűrnél-e engemet, ahol most
lakom? Engednéd-e, hogy abban a székben prédikállanék,
akibe prédikáltok ?»
Nem a katolikusok a bálványozok, hanem a protes
tánsok, mert nem az imádja a bálványt, aki a szentképe
ket tiszteli, hanem aki hamis tanításokban hisz. A pro
testáns tévelygők örökké emlegetik az ördögöt; látszik,
hogy sokat társalognak vele. Ha valahol összejönnek,
mindjárt a pápistákat, papokat, szerzeteseket, apácákat
szidják, holott tekintsenek csak a maguk prédikátoraira
és paráználkodásaikra. Hitük is nem egyéb, mint a már
régen ismert eretnekségek zagyvaléka; mindegyik protes
táns másképen magyarázza a Szentírást; azt prédikálja,
ami neki tetszik; szertartásaik a legkülönbözőbbek; a sze
gény nép azt sem tudja, mit higgyen és hogyan cseleked
jék. Luther Márton hamis evangéliuma és a hitújítással
járó villongások okozták Magyarország megromlását:
akkor vett rajtunk hatalmat a török császár, amikor itt
is, ott is fészket vert országunkban az új vallás.
Telegdi Miklós prózaírói érdemei kétségbevonhatatlanul nagyok. Ha nem adta volna közre prédikációit, Páz
mány Péter sem támaszkodhatott volna arra a magyar
prózai stílusra, amelyből sikeresen továbbfejlesztette a
maga hitvitázó és szónoki előadását. Telegdi Miklós és
Pázmány Péter magyar beszéde között nincs szembeszökő
különbség, sokkal nagyobb ennél az az ellentét, mely a
kódexek különböző tájszólású prédikációi és Telegdi Mik
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lós irodalmi nyelve között van. Az újkori katolikus egy
házi szónoklatnak és értekező prózának ez az alapvető
mestere jelentékenyen nagyobb munkát végzett könyvei
nek megírásával, mint amennyire eddig becsülték írói
tevékenységének súlyát. Méltán tartja őt az egyházi fel
fogás a magyar katolikus prédikáció klasszikus úttörő
jének.
T e l e g d i M ik l ó s 1
535-ben született abiharm
egyei Telegd köz
ségben. Jobbágyszülők gyerm
eke volt s így egyedül apapi pályán
boldogulhatott, ha ki akarta küzdeni m
agát aszegény em
berek sorá
ból. Tanulm
ányait akrakkói egyetem
en fejezte be, azontúl N
agy
szom
batban élt mint plébános, kanonok, nagyprépost, pécsi püspöké
s
esztergom
i érseki helyettes. E
bben az időben, az 1580-as évek táján,
m
ár N
agyszom
bat vidékérehúzódott visszaakatolicizm
us, idevonultak
aprotestánsoké
störökök által elűzött katolikuspapok. Areform
átorok
ereje é
s bátorsága olyan nagy volt, hogy Bornem
isza P
éter m
agában
N
agyszom
batban is terjeszteni kezdte a protestáns tanokat. Telegdi
M
iklós elsősorban ellene fordult. Elűzte B
ornem
isza Pétert svitába
bocsátkozott vele könyveiben. O
lyan csekély volt ekkor akatolikus
világi papok é
s szerzetesek szám
a, hogy neki m
agának kellett tollat
ragadnia, m
ert a
z egy M
onoszlói Andráson kívül nem szám
íthatott
m
ások segítségére. Ö
tvenegy éves korában, 1586-ban, halt m
eg.
Adatok Telegdi M
iklós életéhez:
1535. —Telegdi M
iklós születésének éve. Szülőhelye Telegd
község Bihar m
egyében. (ATelegdy-nem
escsalád egyik jobbágyának
fia volt, parasztnak nevelték volna őt is, ha atelegdi plébános nem
veszi pártfogásába. Jólelkü volt aföldesúri család, em
berségesenbánt
atyjával scsak könnyebb m
unkával foglalkoztatta az öreg jobbágyot.
Mikor később Telegdi M
iklós nagyszom
bati pap lett, atyját m
agához
vette, öccsét pedig, egyderék szabólegényt, azesztergom
i érseki udvar
szolgálatába helyezte el.)
1557. —A krakkói egyetem
en tanul. (Ekkor m
ár m
indössze
nyolc-tíz m
agyar ifjú vanitt, m
ert aném
etországi egyetem
ek m
aguk
hoz vonják a m
agyar fiatalságot. M
ég afelvidéki diákok is inkább
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nyugat felé m
ennek: csaknemm
ind protestánsok, kerülik akatolikus
Krakkót.)
1558. —O
láh M
iklós esztergom
i érsek pappá szenteli sm
eg
bízza az újjászervezett nagyszom
bati katolikus latin iskola igazgatá
sával. (Három tanító é
s néhány segédtanító m
űködik itt m
indössze.
Az egyik tanító m
aga az igazgató: osztályában C
icero, Vergilius é
s
több m
ás róm
ai író m
unkáit m
agyarázza; am
ásik két osztály egyegy tanítójaalatin m
ellett görögöt istanít; m
indhárm
ansokat foglal
koznak a hittannal, szónoki gyakorlatokkal, vallásos vitatkozásokkal.
A segédtanítókajobb diákok közül kerülnek ki sírásra, olvasásraé
sa
latin nyelv elem
eire tanítják akezdő tanulókat. Term
észettudom
ányi
tárgyakat, földrajzot, történelm
et é
sm
ás ism
ereteket nem tanítanak.
A tanulm
ányaikkal elkészült ifjakat kiküldik gyakorlatra ajobbnevü
plébánosok m
ellé, azután fölszentelik őket. A tanulók szám
a nagyon
kevés, annak ellenére, hogy azegész országból szívesenlátják ajelent
kezőket sm
ás katolikus papi iskola nincs is semaFelvidéken, sem
az Alföldön, semaDunántúl.)
1561. —Esztergom
i kanonoklesz. H
uszonhat éves. (Ezakorai
kinevezésegyrészt kiváló képességeit tanúsítja, m
ásrészt arravall, hogy
akatolikus egyháznak ebben azidőben m
ár alig van igazán szám
ot
tevő tanult papja s így kénytelen legfiatalabb egyházi em
bereit is, ha
azok érdem
esférfiak, irányító állásbajuttatni. Ebben az évbenjönnek
be ajezsuiták M
agyarországba sátveszik anagyszom
bati latin iskola
vezetését. O
láh M
iklós esztergom
i érsek teljes erővel tám
ogatja őket,
Telegdi M
iklós lakóházat ajándékoz nekik.)
1562. —Közrebocsátja C
anisius latin katekizm
usának m
agyar
fordítását. (A kérdésekbené
sfeleletekben írt katolikus hittant B
écsben
nyom
attaki. C
sökkenteni akartakiadásával aprotestánskáték hatását.
Igen értelm
es beszédűtankönyv. N
emegyszerűfordítás, hanemgondos
átdolgozás.)
1564. —O
láh M
iklós esztergom
i érsekkinevezi nagyszom
bati
plébánossá é
sm
agyar hitszónokká. (Az érseki é
s káptalani székhely
plébánosának kitűnőem
bernek kellett lennie, m
ert N
agyszom
bat volt
am
agyar katolicizm
usutolsóm
enedékhelye. Atanultabbé
stehetősebb
polgárok m
ár itt is protestánsok voltak s erejüket annál kevésbbéle
hetett kicsinyelni, m
ert m
eggyőződésük igen erős volt s m
ég nem
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váltak szét ágostai é
s helvét hitvallásúakra. A nagyszom
bati tanács
külön iskolát tartott fenn aprotestánsok szám
áraé
s tehetsége szerint
tám
ogatta ahitújító prédikátorokat. E
z évben Telegdi M
iklós helyze
tét váratlanul m
egnehezítetteazazelham
arkodott tette, hogyaziskolá
ban nagyon m
egvert egy tanulót. A verést ezidőtájt m
ellőzhetetlen
nevelői é
s oktatói eszköznek tartották, de ez olyan kegyetlen dolog
volt, hogyanagyszom
bati tanácsegyenesen a királyhozterjesztettefel
az ügyet. M
ás baj is tám
adt avárosban. Am
agyar, ném
et é
stót pol
gárok összetűztek azon, hogy külön-külön m
ikor hallgassák aprédi
kációt. Aplébánosam
agyar hívőknek prédikált, de házában lakott é
s
asztalánál evett a ném
et é
s tót hitszónok is, ezeknek hívei sem
m
it
semengedtek jogaikból. Végre abbanegyeztekm
eg, hogyam
agyarok
reggel fél hatkor hallgatnak szentbeszédet, aném
etek é
s tótok hét
órakor olyan m
ódon, hogy atem
plom egyik részében aném
et pap
beszél, m
ásik részében atót pap.)
1567. —Főesperesi é
s plébánosi teendői m
ellett újból átveszi
a nagyszom
bati latin iskola irányításának gondjait. (Ebben az évben
m
ennekel N
agyszom
batból ajezsuiták. Kénytelenek elhagyni M
agyarországot, m
ert a nyom
orúságos pénzügyi viszonyok m
iatt semaki
rály, semapapság nemtud rajtuk segíteni. Akövetkező évbenm
eg
hal O
láh M
iklós, aprím
ási szék közel két esztendeigbetöltetlen, m
íg
végre M
iksa király kinevezi esztergom
i érsekké Veráncsics Antalt.
M
egpróbálkoznak egy papnevelőintézet felállításával, tíz diákot gyűj
tenek egybe, de aszem
ináriumnemvirágzik. A kispapok nevelésére
é
s tanítására Telegdi M
iklós ügyel fel. Néhány év m
úlvafeloszlikaz
intézet.)
1570. —Az esztergom
i káptalan nagyprépostja lesz. (Am
int
O
láh M
iklós végrendeletéből is nyilvánvaló, ebben az időben ö volt
a legtanultabb teológus valam
ennyi kanonoktársa között. A prím
ás
neki hagyta végrendeletében könyveit, m
ert —a végrendelet szavai
szerint —kanonoktársai m
ég a port sqm tartanák érdem
esnek letö
rülni akönyvekről. További m
unkásságát Verancsics Antal anagyprépostsággal jutalm
azta. A kitüntetés súlya annál nagyobb, m
ert a
nagyprépost rossz viszonybanvolt akáptalannal, kilenc nagyszom
bati
polgár pedig papi becsületébe vágó pörrel tám
adt rá. Az elm
érge
sedett pörösködés csak évek m
úlva ért véget VerancsicsAntal kitartó
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közbenjárására. Az érsek előkelő tanuk jelenlétében egym
ásba tette a
nagyprépöstnak é
s akilenc polgárnak kezét, békét fogadtatott velük
sközös m
egegyezésükkel a pör összes írásait elégettette, hogy avil
longásnak m
ég csak hire sem
aradjon fenn.)
1573. —E
z év nyarától kezdve haláláigtizenháromesztendőn
keresztül ö korm
ányozza az esztergom
i érsekséget. (Verancsics Antal
halála után aprím
ási széket nemtöltik be. A m
agyar katolicizm
us
helyzete kétségbeejtő. M
agyarországban, Erdélyben, H
orvátországban
együttvéve is csak két felszentelt püspök van; aplébániák é
s papok
szám
a évröl-évre roham
osan fogy; az egyház javait világi em
berek
ragadozzák el. A török foglalás m
ár az egri egyházm
egye határafelé
közeledik, az esztergom
ié
s nyitrai egyházm
egye egy részében benn
ülnek ahódítók, részben övék aveszprém
ié
s győri püspökség, tel
jesen elenyészett aváci é
s pécsi egyházm
egye, egészen atöröké a
kalocsai érsekség területe. A m
egm
aradt részekben a protestáns hit
újítók anem
ességet é
s anépet egyaránt am
aguk vallására vonják;
m
aga M
iksa király is cserbenhagyja a H
absburg-ház katolikusvédő
hagyom
ányait.)
1576. —A protestáns rendek apozsonyi országgyűlésen fel
szólalnak és óvást em
elnek egyházi túlkapásai ellen. (Mint érseki hely
tartó többprédikátort elfogatott s m
egesküdtetteőket, hogynemfoly
tatják papi hivatalukat; azonkívül aprotestáns lelkipásztorokat tám
o
gatófelvidéki urakközül istöbbet azegyházi bíróság eléidézett, am
eg
nemjelenteket pedigm
egfenyegette, hogykarhatalm
at viszellenük.)
1577. — M
egindítja prédikációinak kiadását. Nyom
dát állít
nagyszom
bati házában. (Az előző évben elhúnyt M
iksa király utóda,
R
udolf, m
ár nem a reform
áció szellem
ében uralkodik, sőt 1577
végén elrendeli, hogyaprotestáns prédikátorokat űzzékki N
agyszom

batból, m
ert különben összes kiváltságait elveszti aváros é
s lakóit
m
ég m
egisbüntetik. Pozsonyban több előkelő nagyszom
bati polgárt
bebörtönöznek, Sibolti D
em
eter nagyszom
bati evangélikuslelkipásztor
nakm
enekülniekell avárosból, Bornem
isza P
éter sem
ptei evangélikus
prédikátor sem járhat be N
agyszom
batba a protestáns hívők lelki
m
egerősítésére.)
1579. —Rudolf király kinevezi apécsi egyházm
egye m
egyés
püspökévé. (Valójában ez csak cím
,m
ert apécsi püspökség egész
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területeatörök szultáné. M
ég csak m
eg semlátogathatja székhelyét.
Egyházm
egyéjében m
ár alig van katolikus; a reform
átusok é
s evan
gélikusok küzdenek ott életre-halálra az unitáriusokkal.)
1580. —M
egjelenik Bornem
isza Péter könyvére írt Felelete.
(Irodalm
im
unkássága ebben az évben alegterm
ékenyebb: Feleletén
kívül kinyom
atja Prédikációinak utolsó kötetét, a róm
ai pápa ellen
ségeiről szóló Rövid írását és az O
rdinarium Officii Divini cím
ű
latinnyelvü szertartási könyvet. XIII. G
ergely pápa elism
erőlevelet ír
hozzá, ő pedig szom
orúan panaszolja a pápának: «A m
agyar kato
likus egyház végső rom
lása szélén áll. A nagy fáradságok é
serőlkö
dések, a szám
talan veszélyé
sgyülölség, m
elyeknek kitesszük m
agun
kat, m
időn az eretnekek fanatikus törekvései ellen szegülünk, az igaz
vallásnak m
ár m
itsemhasználnak. A föpásztor nélkül m
aradt nyájat
az eretnekek m
ár aszékhelyenism
egtám
adták. Szem
ünk előtt ragad
takm
agukhozavárosban egy szentegyházat, m
elybenakíváncsiaknak
stenkárom
lásaikat hirdetik. N
em
sokára ellepik m
ajd az ország egyéb
városait, faluit, pusztáit is, mint alegyek s akatolikus hitnek m
ég
a neve semfog fennm
aradni».)
1586. — Április 22-én, ötvenegy esztendős korában, m
eghal
N
agyszom
batban. Itt tem
etik el a S
zent Miklósról nevezett tem
plom
S
zűz M
ária oltára alá. (Buzgóságára jellem
ző, hogy m
ég betegsége
idején is hirdette Isten igéjét. Káldi György jegyeztefel róla: «N
oha
fölötte elgyötrötte volt öt aköszvény, úgyhogy csak székben hor
dozhatnák, m
indazonáltal a prédikálást el nem hagyta, hanemfel
vonatta é
s tolatta m
agát nagy fájdalom
m
al anagyszom
bati prédikáló
székre és úgy prédikállott, m
intha sem
m
i dolga nem lett volna».
S
zegényen halt m
eg. H
alála előtt két nappal kelt végrendeletében
bocsánatot kér apüspököktől, hogy nemhagyhat reájuk sem
m
it, de
akinek nincs—úgym
ond—az nemadhat. «M
időn esorokat írom
,
oly kevés pénzemvan, hogyaligleszelégtem
etési költségeimkifize
tésére. Ő
felségének —Rudolf királynak — hagyok egy poharat.
Különösen azért esedezemalázattal, hogy idegen, éretlen é
sérdem
etlen egyéneket nevegyenbeakáptalanba, hanemérdem
es, m
egfontolt,
józanéletü m
agyarokat, akik itt lakjanak.»)
Kiadások. —A keresztyénségnek fondam
entom
iról valórövid
könyvecske, ki a Szentírásnak külöm
b-külöm
b helyeiről kérdés é
s
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felelésképen írattatott é
s deák nyelvből m
agyar nyelvre fordíttatott.
B
écs, 1562. (Ezazelső m
agyarnyelvű katolikus katekizm
us. Egyetlen
fennm
aradt példányát abaseli egyetemkönyvtára őrizte m
eg.) —Az
evangéliom
oknak, m
elyeket vasárnapokon é
s egyéb ünnepeken esz
tendő által az anyaszentegyházban olvasni és prédikálni szoktanak,
m
agyarázatja. H
áromkötet. 1577—
1580. (Az első kötetet B
écsben, a
m
ásik kettőt N
agyszom
batban nyom
tatták. Új kiadásaaszerzőunoka
öccsének, Telegdi János kalocsai érseknek, költségén: B
écs, 1638.) —
Telegdi M
iklósnak pécsi püspöknek felelete Bornem
isza P
éternek
Fejtegetés nevűkönyvére, m
elyben főképenajó cselekedeteknekjutal
m
áról valóigazkeresztyéni tudom
ányt oltalm
azza, jóllehet egyébreis
m
indenre választ teszen, valam
iben P
éter az ő vallását ellenzi. Nagy
szom
bat, 1580. (Szövege akövetkező m
ondatokkal indul m
eg: o
cT
e
legdi M
iklós pécsi püspök azalázatosságnak lelkét kéri Istentől Bor
nem
isza P
éternek, hogy feljebb ne értsen m
aga felöl annál, am
int
illik. E
z elm
últ ezerötszázhetvennyolc esztendöbeli gyűléskor akadott
vala kezem
be egy könyved, m
elyet énellenem é
s az én Postillám
ellen csak akkor írtál volt é
s Pozsonyban az uraknaké
snem
eseknek
házanként m
utogattál é
s osztogattál. Kit m
időn m
egolvastamvolna,
rakva találámszitkokkal, rágalm
azásokkal és csúfolásokkal. Szörnyen
szidogatsz, átkozsz és rágalm
azsz énm
agam
at, csúfolod é
snevetedaz
én írásom
at».)—Rövid írás, m
elyben m
egbizonyíttatik, hogy apápa
nemAntikrisztus. D
e azok, akik ötét annak nevezik, azAntikrisztusnak tagjai. N
agyszom
bat, 1580. (Istentől a pápa szem
élyén keresztül
áradazerőé
saz igazságazegyházba, m
ígaprotestáns prédikátorokat
é
s szuperintendenseket senki semszenteli fel tisztjükre, csupán m
aguk
tól jöttek, az isteni küldetés elnyerése nélkül.) —Egynéhány jeles
okai, m
elyekért Telegdi M
iklós pécsi püspök nem veheti é
s nem
akarja venni Luther M
ártonnak é
s az ő m
aradékinak tudom
ányát.
N
agyszom
bat, 1581. (Hittudom
ányi érvei m
ellett azzal vádoljaapro
testánsokat, hogyakatolikushittől való elszakadásukazoka azország
sok rom
lásának; hitújításuk hozta am
agyarság nyakába atörököket
Isten büntetése gyanánt.) —Telegdi M
iklós prédikációiból m
ár Virág
B
enedekközrebocsátott néhányat: N
égyprédikációazanyaszentegyház
négy evangélistáinak ünnepeire é
saS
alve R
egina m
agyarázatja. P
e
st?
1803. —Szilády Áron szövegkiadása: Akeresztyénségnek fondam
en-
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torairól való rövid könyvecske. B
udapest, 1884. (H
asonm
ás kiadás
aM
. T. Akadém
iaköltségén.) —R
upp Kornél szövegkiadása: Telegdi
M
iklós pécsi püspöknek Felelete Bornem
isza Péter Fejtegetés cím
ű
könyvére. B
udapest, 1898. (Régi M
agyar Könyvtár.)
Irodalom . —Toldy Ferenc: A magyar nem
zeti irodalomtör
ténete rövid előadásban. I. köt. 3. kiad. P
est, 1872. —U. az: Iro
dalm
i arcképeké
sszakaszok. P
est, 1873.—S
zabóKároly: R
égi m
agyar
könyvtár. I. köt. B
udapest, 1879. —Nagy Gyula: Telegdi M
iklós
pécsi püspök könyvtára 1586-ból. M
agyar Könyvszem
le. 1880. évf. —
M
ajláth Béla: Telegdi M
iklós m
ester m
agyar katekizm
usa 1562. évből.
B
udapest, 1883. —Szilády Áron: A keresztyénségnek fondam
entom
iról valórövidkönyvecske. B
udapest, 1884. —W
alter G
yula: Akeresz
tyénségnek fondam
entom
iról való rövid könyvecske. M
agyar Sión.
1885. évf. —BunyitayVince: Telegdi M
iklós szárm
azása. U
. o. 1886.
évf. —Bodnár Zsigm
ond: A m
agyar irodalomtörténete. I. köt. B
uda
pest, 1891. —Brösztel Lajos: Telegdi M
iklós élete. Katholikus S
zem
le.
1885. évf. —M
ihályi! Ákos: A papneveléstörténete. I. köt. B
udapest,
1896. —R
upp Kornél: Telegdi M
iklós pécsi püspöknek Felelete
Bornem
isza P
éter Fejtegetéscím
űkönyvére. B
udapest, 1898. —U. az:
Telegdi é
s Bornem
isza. B
udapest, 1898. —Both Ferenc: Telegdi
M
iklóséleteé
sm
üvei. S
zeged, 1899. —Horváth Cyrill: Arégi m
agyar
irodalomtörténete. Budapest, 1899. —Kollányi Ferenc: Esztergom
i
kanonokok. Esztergom
, 1900. —M
ihalovics Ede: Akatolikus prédi
káció története M
agyarországon. B
udapest, 1900. — Kudora János:
Am
agyar katolikus egyházi beszéd irodalm
ának ezeréves története.
B
udapest, 1902. —G
ácsér József: Telegdi M
iklós nyelve. B
udapest,
1905.—Érdujhelyi M
enyhért:Akatolikushitelem
zéstörténeteM
agyarországon. Zenta, 1906.—Szinnyei József: M
agyar írók életeé
sm
unkái.
XIII. köt. B
udapest, 1909. —G
ulyás Pál: Akönyvnyom
tatás M
agyarországon aXV. é
s XVI. században. B
udapest, 1929.

KATOLIKUS V A L L Á S O S ÍRÓK É S
SZÓNOKOK.
szelleme a XVI. század elejétől kezdve
győzelmesen tört előre, a Németországból hazatérő
ifjak Rotterdami Erazmus és Luther Márton eszméiért
lelkesedtek, a pápaságot ostorozó latin és német iratokat
mindenfelé szívesen olvasgatták, csak a katolikus papság
élte nyugodtan a maga gondtalan életét. A főpásztorok
bántó világiassága mellett a szerzetesek erkölcsei is meg
lazultak. Az erkölcsi megújhodást követelő reformátorok
hittudományi bizonyításait senki sem tudta alapos érve
léssel és szónoki lendülettel megcáfolni, magának a kato
likus papságnak is tetszett igen sok újítás, így különö
sen a papok házasságának megengedése.
Hiába feszítette meg I. Ferdinánd király minden ere
jét, hogy megvédje a katolikus egyházat; hiába hozott
Oláh Miklós esztergomi érsek az 1560. évi nagyszombati
zsinaton számos gyakorlati újítást a katolikus hitélet
megerősítésére; hiába jelentek meg a jezsuiták Magyarországon: a protestantizmus olyan erővel terjedt, hogy
az 1570-es években már a két legkatolikusabb város,
Pozsony és Nagyszombat is, inkább evangélikus volt, mint
katolikus; Erdélyben pedig a sok száz előkelő család kö
zül egyedül a Báthoryak maradtak katolikusok. A váró
h it ú jít á s
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sok tanácsai kiűzték a szerzeteseket, a hívek tudni sem
akartak a nőtlen világi papokról, a nemesek és főrangúak
jobbágyaikkal együtt protestánsokká lettek. Még a ferencrendi szerzetesek tartották fenn magukat legjobban, mert
szegénységük és nyájasságuk népszerűvé tette őket s ha
egyik helyről elmenekültek, a másik helyen koldulásból
is megéltek s igénytelenségükkel és alázatosságukkal
némileg elnézővé tették ellenségeiket. A török területen
élő magyarok lelki gondozásában és nemzeti összetartá
sában igen nagy az érdemük.
A katolikus vallásos irodalomban Telegdi Miklós
pécsi püspöké az elsőség, de mellette mások is lelkesen
dolgoztak. Szántó István, az első magyar jezsuita, miszsziós utakon járt s szónoklatának erejével sok ingadozó
katolikus hívőt tartott meg vallásában; Pécsi Lukács
nagyszombati pap a katolikus hitéletet erősítette népies
irataival; Monoszlói András pozsonyi kanonok hitvitázó
munkákat adott ki a protestáns tanítások ellen. Telegdi
Miklós és Pázmány Péter között Monoszlai András az
összekötő láncszem. Az 1590-es években az ő könyvei
védték a katolikus hitelveket, szertartásokat, szokásokat
a protestánsok ellen.
Katolikus vallásos írók é
s egyházi szónokok:
M o n o szló i A n d r ás v
eszprém
i püspök Telegdi M
iklóssal é
sP
áz
m
ány Péterrel együtt annak aBihar várm
egyének szülötte, m
ely év
századokon keresztül akálvinizm
us legerősebb vára volt. N
em
es csa
ládból szárm
azott, 1552-ben N
agyváradon született, Bolognában é
s
B
écsben tanult, huszonkét éves korában a nagyszom
bati latin iskola
tanára lett. B
uzgó m
unkásságát ésegyházi tevékenységét papi pályáján
való előléptetésével több ízben m
egjutalm
azták. Kanonokságot é
spré-
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postságot nyert,utóbbveszprém
i püspökkénevezteki akirály. N
egyven
kilencéveskorában, 1601decem
ber 11-én,halt m
egB
écsben. Apozsonyi
S
zent M
árton tem
plom
ba tem
ették el. Végrendeletében nem
csak egy
házáról é
srokonságáról em
lékezett m
eg, hanemavégvári m
agyar vité
zekszám
áraistetem
esörökséget hagyott vagyonából. Akatolikus szó
székené
sahitvitázó irodalom
ban Telegdi M
iklós halála után ő vette
átelődehivatását, bátranállt nagyszom
bati őrhelyénserélyesen,denem
durvahangon,perlekedett protestánsellenfeleivel. M
agyaré
slatinnyelven
írt m
unkáinak csak egy része jelent m
egnyom
tatásban. —Apológia.
Aközönségeskeresztyénhit ágazatinaké
sazanyaszentegyházbizonyos
fő vallásinak oltalm
a Dávid János felelete ellen, ki ellenzetté Telegdi
M
iklós pécsi püspök írását, m
elyben nemakarta Luthernek vallását
venni. N
agyszom
bat, 1588. (Nagy olvasottsággal védelm
ezi akato
likus egyház tanításait, erőselm
eéllel tám
adjaaprotestánsokat. «S
zent
P
ál azt beszéli, hogy az eretnekek a sátánnak szolgái é
s sátánbélye
gével vannak m
egjegyeztetve. E
zek közül tám
ada egy Dávid János
nevű.» Dávid János prédikátor elég súlytalan em
ber volt aprotestáns
hitvitázásban, dea szerző kötelességének tartotta, hogy akatolikus
egyház m
egtám
adásáért é
s am
ár elhunyt Telegdi M
iklós jó em
lé
kéért visszautasítsa az írásos tám
adást.) — D
e cultu im
aginum
. Az
üdvösségre intő képek tiszteletéről valóigaztudom
ány. N
agyszom
bat,
1589. (Felvilágosító vitairat akatolikusok szentkép-tiszteletéről. M
íg
előbbi m
unkáját az esztergom
i fökáptalannak ajánlotta, ennek dedikációját a hős törökverő hadvezérhez, erdődi gróf Pálífy M
iklós
országbíróhoz, intézte.) —D
e invocatione et veneratione Sanctorum
.
A szenteknek hozzánk való segítségekrül hasznos könyv akeresz
tyéneknek igaz hitbenvalóépületekért. N
agyszom
bat, 1589. (Felhívja
olvasói figyelm
ét a protestánsok m
egtévesztő állításaira s behatóan
m
agyarázzaakatolikusoknakaszentek tiszteletéről vallott álláspontját.
K
ésőbb G
yarm
atin M
iklós helm
eci reform
átus pap vitairattal tám
adt
könyvére, erreazonbanm
ár nemőfelelt, hanemP
ázm
ányP
éter. M
eg
halt, m
ielőtt válaszolhatott volna.) —D
e gratia ac libera hom
inis
et de voluntate D
ei. Az Isten m
alasztjáról, a szabad akaratról é
s az
Istennek akaratjáról valótudom
ány. N
agyszom
bat, 1600. (Könyvében
m
egem
lékezik G
yarm
atin M
iklós tám
adásáról. Azt írja, hogy ha m
ajd
visszatér R
óm
ából, m
eg fogja adni ellenfelének am
éltó választ.)
Pintér Jenő : A m agyar irodalom története.

IO
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P é c s i L u k á c s fe
lszentelt katolikus pap, az esztergom
i káptalan
közjegyzője, az1590-es években N
agyszom
batban élt. Telegdi M
iklós
é
sM
onoszlói András jóbarátja volt írásaiból aszív m
elege é
sater
m
észet szeretete sugárzik elő. —A keresztyén szüzeknek tisztességes
koszorúja. N
agyszom
bat, 1591. (Idegen források nyom
án írt könyv.
A virágok anői erényekre em
lékeztetik, avirágokról és erényekről
egyform
a szeretettel beszél.) —A keresztyén vitézkedésnek tüköré.
N
agyszom
bat, 1595. (Esztergom
ot 1595-benrövid időre visszafoglal
ták a törököktől, ekkor látta a régi prím
ási székhelyre utazó nagyszom
bati szerző, m
ennyire alkalm
as a m
agyar legény a hadi életre,
bár szom
orúan jegyezte fel azt is, hogy az itthon é
s külföldön to
borzott katonák szinte kedvteléssel pusztítják a m
aguk keresztény
országának földjét é
s népét. «M
int valam
i hárpiák é
s cserebogarak
m
indent m
egem
észtenek, széjjelröpdösvénm
indeneket rútítnak, aveté
sekelégettetnek, ajegybenvalószüzekm
egszeplősíttetnek, m
int barom
é
s oktalan állat elhajtatnak.» Könyvét Bacherius P
éter latin m
unkája
nyom
án írta, de közbeiktatta am
aga eredeti m
egfigyeléseit is.) —
H
asznos orvosság m
inden lelki betegségek ellen. N
agyszom
bat, 1597.
(Intések avallásukban m
egtántorodók szám
ára.) —A testi hét irgal
m
asságok. N
agyszom
bat, 1598. (Intések a jó cselekedetekre.) —S
zí
vesenírt latin költem
ényeket, foglalkozott történelm
i tanulm
ányokkal
skezébevetteakatolikus naptárkészítés ügyét. N
agyszom
batbanm
eg
jelent C
alendariom
ait évröl-évre alegjobb krakkói szerzők naptárai
után fordította m
agyarra, így például az 1597. évre: C
alendariom
.
É
sezm
ostani M
DXCVII. esztendőben történendő ném
inem
ű dolgok
ról. Az C
raccai Bem
ard Doctor Írásából m
agyarra fordétá P
eechi
Lukách.
S z á n t ó I s t v á n jé
zustársasági atya,latinnevén: S
tephanusArator.
Jobbágycsalád gyerm
eke volt, 1540-ben született aveszprém
m
egyei
D
evecser községben. Atyjakoránelhunyt, anyját éstestvéreit atörökök
hurcolták rabságba, öt m
agát a felvidéki G
algócon nevelték. Mint a
nyitrai egyházm
egye papnövendéke R
óm
ába került, felvételt nyert a
,
Jézus-Társaság tagjai közé s felszentelése után anagyszom
bati, bécsi
é
s gráci iskolákban tanított. 1575-ben am
agyarok gyóntatója lett
R
óm
ában, innen küldték elöljárói Erdélybe a
z 1580. év elején. Egyideig Kolozsvárt prédikált, 1582-től kezdve N
agyváradon tanított é
s
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térített. O
lyan hatásosan szónokolt, hogy hallgatói nem fértek el a
katolikus tem
plom
ban, ezért aszabad ég alatt atem
etőben m
ondtael
beszédeit. Nyilvános hitvitákon harcolt areform
átus lelkipásztorokkal,
elsősorban B
eregszászi P
éter nagyváradi prédikátorral, aki őt Istvánpá
teruram
nakszólítgattasfelvidéki neveltetésemiatt tót papnakcsúfolta.
H
atása alatt kérte akatolikus egyházba való felvételét aserdülőP
áz
m
ányP
éter, abiharm
egyei alispán kálvinistafia, alegnagyobbm
agyar
jezsuita. A protestánsok elől 1585-ben Nagyváradról G
yulafehérvárra
távozott sm
ikor ajezsuitákat elűzték Erdélyből, átvette avágsellyei
kolostor vezetését. E
zvolt am
agyar jezsuitatűzhely,innenküldték szét
hitszónokaikat, itt nevelték iskolaszervezőiket. 1600-tól kezdveaznióváraljai rendházban m
űködött, innen Bocskai István felkelése űzteel.
O
lm
ützbe m
enekült, itt halt m
eg 1612-ben. Ritka szónoki erejével és
tudom
ányosképzettségévelkim
agaslottkortársaiközül,bárkevésm
agyar
írónak volt hozzáhasonló balszerencséjekéziratainak kinyom
atásában.
Kéziratai vagy m
egsem
m
isültek vagy m
ások írói dicsőségét gyarapí
tották. Hitvitázó prédikációi akkor vesztek el, mikor Bocskai István
hajdúi 1605-benfeldúlták aznióváraljai jezsuitakolostort. A S
zentírás
ószövetségi részét islefordítottam
agyarra: ezt akéziratát Káldi G
yörgy
am
aga teljes bibliafordításában haszonnal forgatta. (Ezenafordításán
m
ár erdélyi tartózkodásaidején dolgozott, életevégénrendjénekm
eg
bízásából ez volt a főfoglalkozása. H
agyatékából kapta m
eg kéz
iratát Káldi G
yörgy, aki 1612-ben szinténazolm
ützi jezsuitarendház
ban élt.)
Irodalom . —Toldy Ferenc: A magyar nem
zeti irodalomtör
ténete rövid előadásban. I. köt. 3. kiad. P
est, 1872. —S
zabó Károly:
R
égi m
agyar könyvtár. I. köt. B
udapest, 1879. —Fraknói Vilmos:
Egy m
agyar jezsuita aXVI. századból. S
zántó István élete. B
udapest,
1887. —Bodnár Zsigm
ond: Am
agyar irodalomtörténete. I. köt. B
uda
pest, 1891.—SzinnyeiJózsef: M
agyar írók élete é
sm
unkái. Tizennégy
kötet. B
udapest, 1891—
1914.—Mihályfi Ákos: Apapneveléstörténete.
I. köt. B
udapest, 1896. —Horváth Cyrill: A régi m
agyar irodalom
története. B
udapest, 1899. —Kollányi Ferenc: Esztergom
i kanonokok.
Esztergom
, 1900. —M
ihalovics Ede: Akatolikus prédikációtörténete
M
agyarországon.Budapest, 1900.—KudoraJános: Am
agyar katolikus
egyházi beszéd irodalm
ának ezeréves története. B
udapest, 1902. —
io1
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G
ácsér József: Telegdi M
iklós nyelve. Budapest, 1905. —Érdujhelyi
M
enyhért: A katolikus hitelem
zés története M
agyarországon. Zenta,
1906. —V
eress Endre: A kolozsvári Báthory-egyetem története le
rom
bolásáig, 1603-ig. Kolozsvár, 1906.—Fraknói Vilmos: A róm
ai
m
agyar szem
ináriumtörténete. Katholikus S
zem
le. 1912. évf. —Velics
László: Vázlatok am
agyar jezsuiták m
últjából. B
udapest, 1912. —
Szittyay D
énes: A nagyváradi disputa 1584-ben. M
agyar Kultúra.
1923. évf. —M
eszlényi Antal: Adatok azerdélyi vallásszabadságtör
ténetéhez. U. o. 1928. évf. —G
ulyásPál: Akönyvnyom
tatásM
agyarországon aXV. é
sXVI. században. B
udapest, 1929. —Tim
ár Kálm
án:
Szántó Arator István nyelve. M
agyar Nyelv. 1929. évf. —U. az:
Szántó István irodalm
i tervei. Irodalom
történeti Közlem
ények. 1930.
évf. —U. az: S
zántó István nekrológja. U. o. 1930. évf.
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kor magyarnyelvű tudományos irodal
mának maradványai közül a történetírás körébe
tartozó munkák érdemelnek különösebb figyelmet. Stílusfejlesztő hatás tekintetében ezek állnak legközelebb a
vallásos munkák csoportjához.
A nyomtatásban megjelent történeti munkák sorát
egy világkrónika nyitotta meg, B enczédi S zékely István
gönci református pap könyve: Krónika e világnak jeles
dolgairól. (1559.) Székely István hatezer évet ölelt fel
krónikájában s az első emberpár teremtésétől kezdve az
1557. évig vezette le a világ históriáját. Évszámról-évszámra ment, latin forrásait szárazon kivonatolta. A kato
licizmus ellen ádáz harcot folytatott.
Heltai G áspár kolozsvári unitárius pap Krónika a
magyaroknak dolgairól (1575) című munkájában megírta
Magyarország történetét a legrégibb időktől a mohácsi
csatáig. Legfőbb forrása a Bonfinius-féle história volt,
ennek anyagát dolgozta át magyarra. Nem puszta fordí
tást adott, hanem ügyes írói készségre való kivonatos át
dolgozást. Mivel forrásánál körülbelül három évtizeddel
ment tovább, a hiányzó emberöltőre nézve Brodarics István
és Zsámboki János munkáiból merített. Felekezeti állás
pontja nem olyan kirívó, mint Székely Istváné, de protesprotestáns

BALASSA BÁLINT DRÁMAI TÖREDÉKE.
Bálint drámát is írt, de ennek csak töredékei
maradtak korunkra. Ebben a töredékben, a Credulus
és Ju lid bán, Credulus, a szerelmes itjú, hiába eseng ideálja
vonzalmáért, Julia könyörtelenül visszautasítja. A magyar
irodalomban ez az első kísérlet szerelmi dráma írására.
Balassa Bálint a maga életének egyik eseményét öntötte
drámai alakba s egyik echós versét is beleszőtte a prózá
ban írt párbeszédek közé. A töredék valószínűleg vala
melyik XVI. századi olasz pásztorjáték átdolgozása. Jele
neteiben a két főhős mellett több más személy is fellép,
így különösen Sylvanus. A III. scena 3. actusában — a
jelenetnek a párbeszédek élére helyezett rövid tartalmi
összefoglalása szerint — «Sylvanus az erdei tündér vad
Echo asszonnyal énekelve beszélgetvén Júliához való sze
relméről, feleleteket vészén Echotul» ; a III. scena 4. actu
sában «Credulus feddőzik Sylvanussal, hogy Júliát tűle
elcsalta, de ő először tagadja, osztán végre azt mondja,
hogy ő nem erőlködött azon, hanem az reméntelen
alkalmatosság vagy szerencse szerzötte köztök az sze
relmet.»
alassa

Kiadások. —B
alassa Bálint valószínűleg 1588 táján adta ki
drám
áját. A négy levélből álló nyom
tatványtöredéket a M
agyar
N
em
zeti M
úzeum könyvtára őrzi. — Először Erdélyi P
ál hívta fel
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utána aludni kívánt urunk, de nem alhatott. Nem szólott
szinte többet haláláig és nyolc kínos napok után, július
21-ik napján, meghala urunk szép csendesen. Ez lön
vége jámbor magyar királyunknak, kit minden népek
siratnak.»
A többi kortörténeti kézirat értékes anyagot őrzött
meg a históriai anyaggyűjtés számára, szövegeikből a
nyelvtudósok is nem csekély tanulságot meríthetnek, de
stílus tekintetében egy sincsen közöttük tanulmányra
érdemes. Még kevésbbé tűnik ki a hajlékonyabb előadásra
való törekvés a többi tudományág szórványosan fenn
maradt termékeiből: abból a néhány ismeretterjesztő
munkából, mely a mostoha viszonyok ellenére is meg
jelent.
Kortörténeti följegyzésekszerzői: BánffyG
ergelyerdélyi nem
esúr;
Bornem
isza Tam
ás budai polgár; B
orsos S
ebestyén m
arosvásár
helyi polgár; G
yulafi Lestár, aBáthoryak fejedelm
i házának diplom
a
tája; Hom
onnai D
rugeth Bálint országbíró; Illésházy István nádor;
Zay Ferenc felsőm
agyarországi főkapitány. E
zek adarabos m
agyar
sággal író krónikások több-kevesebb szubjektivitással beszélikel koruk
néhány em
lékezetesebb esem
ényét; céljuk nemaz írói hírnév; nem
is gondolnak arra, hogy kézirataikat kinyom
tassák. Valam
i nem
esebb
ösztön hajtja őket, hogy m
egfigyeléseiket nyersenpapirosra vessék; a
történetíró é
s anyelvtudós hasznát is veszi anyagközlésüknek, de az
irodalom
történet m
egelégedhetik nevük följegyzésévei.
M
egjelenik az önéletrajzi form
a is. M a r t o n f a l v a y I m re deák, a
Török-család gazdatisztje, elm
ondjaa családhoz intézett m
em
orandu
m
ában, m
ennyit fáradozott Török Bálint ésözvegyeérdekében, hogyan
gyarapította ura é
s leszárm
azottai vagyonát, hányszor kockáztattam
ég
életét is tiszttartóságában. S m
indezekért m
i volt a köszönet? B
ár
ifjúkorától késő öregkoráig dolgozott, aTörök-család végül is nem
akart tudni m
egjutalm
azásáról. —G á l f i J á n o s erdélyi nem
esúr rab
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ságában kezdett önéletrajzának m
egírásába. M
indig híven szolgálta a
Báthoryakat, m
égis ahuszti börtönbekerült sBáthoryZsigm
ondem
ber
telenül lefejeztette, hiábaesedezett hozzáirgalom
ért azártatlan nem
esúr
egyik utolsó levelében: «Kegyelm
es uram
, én m
egnyom
orodott
keserves rabszolga, arcul aföldre borulván, szom
orú é
s alázatos ábrázattal sírván könyörgök nagyságodnak, m
int term
észet szerint való
kegyelm
es uram
nak, fejedelm
em
nek: em
lékezzékkicsinységétől fogván
való szolgálatom
ról és boldog em
lékezetű kegyelm
es uram
nak —
szerelm
esatyjának—valószolgálatom
ról é
sm
indenekfelettea
zIstennek
igazságáról, ki nagyságodat vitte é
s rendelte fejedelm
i m
éltóságának
székibe; szánjonm
eg nagyságodé
skönyörüljön nyom
omvénségem
en,
ne legyen az én vérem
nek kiontása nagyságod hatalm
a alatt».
A róm
ai történetírói stílus követésére B a r a n y a i D e c s i J á n o s
m
arosvásárhe lyireform
átus kollégium
i igazgató adott m
intát Sallustius-fordításával. E
zakönyv nyitja m
eg az ókori prózaírók m
agyar
fordításainak sorozatát. Klasszikus költőket m
ár aXVI. század folya
m
án is elég buzgósággal dolgoztak át m
agyar versekben az ókori
görög-latin költészetet kedvelő epikusok, deaprózai fordítás m
unkája
nehezen indult m
eg. D
ecsi János am
agaúttörőpróbálkozásában érde
m
es stilisztának bizonyult. H
elyes stílusérzékkel fordította m
ind a
Catilinát, m
indaJugurthát: A C
aius C
rispus Sallustiusnak két histó
riája. Első: Lucius Catilinának aróm
ai birodalomellen való ország
árulásáról. M
ásodik: A num
idiai Jugurtha királynak a róm
aiak ellen
viselt hadáról. S
zeben, 1596. (Könyvében inti azelőkelő m
agyar ura
kat, hogy szabad idejükben foglalkozzanak azirodalom
m
al snefecsé
reljék el életüket m
ulatozással, vadászással és m
ás effélével. Lámaz
ókori nagyem
berek tudták, hogy nemárt apenna akopjának, nem
ellensége akönyv apaizsnak. A m
i föem
bereink is jó dolgot csele
kednének, ha C
aesar, Livius, Tacitus é
sm
ásokírásait m
agyarrafordí
tanák vagy pedig am
i időnkben történő dolgokat feljegyeznék.)
A történetírásnál jobban érdekelte aföldbirtokos-nem
ességet a
jog. M
agyarországon ebben az időben m
ég sehol semtanítottak jog
tudom
ányt, deagyakorlati életben m
égis nagyszükségvolt arra, hogy
apereskedők jártasságot szerezzenek atörvénykezés rendtartásában.
M
ivel latinul inkább csak apapság é
s az előkelőbb urak egy része
tudott, acsak m
agyarul értő nem
esurak V e r e s B a l á z s könyvét fór-
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gatták: M
agyar D
ecretum
, kit V
eres B
alázs a deákból, tudniillik
aVerböczi István D
ecretum
ából, m
elyet Tripartitum
nak neveznek,
m
agyarra fordított. D
ebrecen, 1565. (Abiharm
egyei nem
esúr II. János
m
agyar királynak ajánlottaVerböczi-fordítását. Ezt am
agyar Verböczit
hat esztendő m
úlva Heltai G
áspár sokak kérésére újból kinyom
atta:
Kolozsvár, 1571. Több kiadása jelent m
eg aXVII. században is.)
A prózai stílus vizsgálata szem
pontjából figyelem
re tarthat szá
m
ot az egykorúak m
agyar levelezése. E
z az elég változatos tartalm
ú
kéziratoshagyatékesztétikai értelem
ben levélirodalom
nak nemnevez
hető, csak hasznos adalék-sorozatul szolgál anyelvjelenségek, stílus
fordulatok é
sm
űvelődéstörténeti vonatkozások kutatásához. A hum
a
nistáknakugyanebből az időből való latinnyelvü episztolái igazi iro
dalm
i levelek, m
íg am
agyarnyelvűm
aradványok inkább csakaXVI.
századi társalgás hangjának írásban m
egőrzött em
lékei. A levélírók
közül különösen N á d a s d y T a m á s nádor em
elkedik ki vonzó egyéni
ségével é
s közvetlen stílusával.
Krónikások, önéletírók, levélírók:
B e n c z é d i S z é k e l y I s t v á n aS
zékelyföldön született, ferencrendi
szerzetes volt, 1529-ben a krakkói egyetem
en tanult, hazatérve az
evangélikus hitújítókhoz csatlakozott, későbbreform
átussálett. Kezdet
benm
int tanító, utóbb mint lelkipásztor szolgálta areform
áció ügyét.
Abaúj m
egyében élt, eleinteSzikszón, később G
öncön, de m
egfordult
m
ás helyeken is. — Zsoltárkönyv. Krakkó, 1548. (Az ószövetségi
psalm
usok fordítása prózában.) —Krónika evilágnak jeles dolgairól.
Krakkó, 1559. (Kedves hőse M
átyás király: «M
inden erkölcsébe igen
ékes vala é
s beszédében nyájas é
s tréfás, kinek az ö jám
bor voltát
em
beri nyelvm
egnemm
ondhatja, semeleget nemszólhat felőle. E
zjárá
sába gyors vala, beszédébe késedelm
etlen é
s tekintetében kem
ény,
annyira, hogyvalam
elyfelé eltekintett, ottan m
egrettentek előtte».) —
Kivonatosan újból kiadta krónikáját Toldy Ferenc: XVI. századbeli
m
agyar történetírók. I. köt. P
est, 1854. (ÚjabbN
em
zeti Könyvtár.)
H e l t a i G á sp á r ko
lozsvári unitárius pap. Életéröl é
sm
unkáiról
a prózai elbeszélők között. — Krónika a m
agyaroknak dolgairól.
Kolozsvár, 1575. (M
átyás király uralkodását különös figyelem
m
el tár
gyalja.) —Toldy Ferenc szövegkiadása: XVI. századbeli m
agyar tör
ténetírók. I. köt. P
est, 1854. (Újabb N
em
zeti Könyvtár.)
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M in d s z e n t i G á b o r , aZ
ápolyai-ház belső em
bere. János királyt
1540-ben Budáról Erdélybe kísérte s ott volt ura halálos ágyánál. —
Kéziratban m
aradt em
lékiratait gróf Kem
ény József é
s Nagyajtai
KovácsIstvánadták ki: M
indszenti G
ábor naplójaI. János király élete
végszakaszáról 1540. Kolozsvár, 1837.(ErdélyországTörténeti Tára.)—
Balló István szövegkiadása: M
indszenti G
ábor naplója. B
udapest,
1900. (M
agyar Könyvtár.)
N á d a sd y T a m á s (1
498—
1562) [dúsgazdag főrangú család igen
m
üveit sarjavolt. Tanulm
ányait olasz egyetem
ekenfejeztebe, II. Lajos
király udvarában több fontos diplom
áciai m
egbízást nyert, am
ohácsi
csata után János király is, I. Ferdinánd is igyekeztek pártjuknak m
eg
nyerni. B
udavárát 1530-banvitézül védteaH
absburg-házcsapataiellen,
de néhány évvel utóbbI. Ferdinánd hívei közé állt. Mint akirály tit
kos tanácsosaé
shadvezéresokat fáradt azországügyeinekintézésében
é
s kitartóan harcolt atörökök ellen. Föispáni tisztsége m
ellett horvát
bán, országbíró, az országgyűlés elnöke, végül M
agyarország nádora
lett. A hitújítást, iskolázást, könyvnyom
tatást é
s tudom
ányokat bő
kezűenpártolta. M
elanchtonFülöpegyhozzáintézett levelébenm
elegen
dicsértejószándékait, Dévai Biró M
átyásazövédőszárnyaialám
enekült
szorongattatásánakegyikkorszakában,SylvesterJánosazáltalafelállított
könyvsajtón nyom
atta ki m
unkáit. — Leveleinek egy részét Károlyi
Árpádé
sS
zalayJózsefadták ki: N
ádasdy Tam
ásnádor családi levele
zése. B
udapest, 1882. (Nejével folytatott levelezéseaförangúak akkori
családi életének tükörképe. A főispán 37 éves, neje 14 éves volt
esküvőjük idején, 1535-ben. A politikai é
s hadi ügyek m
iatt gyakran
voltak egym
ástól távol, levelezésük a szerető szivek derűs üzenetváltása.)
Irodalom . —Szilágyi Sándor: Erdély irodalomtörténete. Buda
pesti S
zem
le. 1858. évf. —Toldy Ferenc: A m
agyar nem
zeti irodalom
története rövid előadásban. I. köt. 3. kiad. P
est, 1872. —Flegler
Sándor: A m
agyar történetírás története. Ford. ifj. Szinnyei József.
B
udapest, 1877. —S
zabóKároly: R
égi m
agyar könyvtár. I. köt. B
uda
pest, 1879. —H
elm
ár Ágost: Heltai G
áspár m
agyar krónikája. Figyelő.
1877. évf.—Zsilinszky M
ihály: Am
agyar nem
zeti történetíráskezdete.
S
zázadok. 1878. évf.—U. az: Heltai történeti m
üvei. Budapesti S
zem
le.
1883. évf. —Szinnyei József: M
agyar írók életeé
sm
unkái. Tizennégy
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kötet. B
udapest, 1891—
1914. —M
arczali Henrik, Angyal Dávid é
s
M
ika Sándor: A m
agyar történet kútfőinek kézikönyve. B
udapest,
1901.—Payr Sándor: Adunántúli evangélikusegyházkerület története.
I. köt. Sopron, 1924. —G
ulyás József: Levélíró m
agyarok. A szerző
Forgácsokcím
űfüzetében. Sárospatak, 1926.—M
átéKároly: Am
agyar
önéletírás kezdetei. M
inerva, 1926. évf.

K ALEN D ÁR IU M O K .

A

népszerű tudományos és ismeret. terjesztő munkák száma a XVI. században elenyé
szően csekély a latinnyelvű tudományos irodalom ma
radványaihoz képest. Aki azt akarta, hogy munkáját a
tanultabb olvasók is megbecsüljék, kénytelen volt a latin
nyelvhez fordulni. A deákos emberek a magyarnyelvű
könyvek közül legföljebb a vallásos és történeti vonat
kozású munkák s a szépirodalom egyik-másik terméke
iránt érdeklődtek; a latinul nem tudó olvasók elsősor
ban az imádságoskönyveket és a kalendáriumokat for
gatták. Az imádságoskönyv mellett a kalendárium volt
a magyar nemesurak és nemesasszonyok legfőbb szel
lemi tápláléka évszázadokon keresztül.
A korunkig eljutott legrégibb magyarnyelvű naptár
1538 tájáról való. Benczédi Székely István bocsátotta
közre Krakkóban Kalendárium magyar nyelven címmel.
Ettől kezdve a magyar kalendáriumok egymás mintájára
készültek: főrészük volt a hónapok és napok jegyzéke
a megfelelő csíziós verssel, mellékrészeik az álló- és
bolygócsillagokról szóló tudósítások, krónikás följegy
zések, jóslások, egészségügyi és gazdasági tanácsok. Vala
mennyi régi magyar naptár közül messze kimagaslott
hírével: a Lőcsei kalendárium. Négy részre oszlott: a nap
magyarnyelvű
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tárra, a sokadalmak jegyzékére, a prognosztikonra és a
krónikára. A naptári részben az egyes napok mellett idő
jóslások olvashatók, minden hét mellett ott van az evan
géliumi szakasz, minden hónap végén a tanácsadó versecske; a sokadalmak jegyzéke a polgári év időrendje
szerint hozta a nevezetesebb magyarországi vásárok nap
ját és helyét; a prognosztikon jövendöléseket közölt a
csillagok forgásából, szólt a négy évszak időjárásáról, a
gazdaság körül ajánlatos teendőkről, a várható termés
ről, a betegségekről, hadakozásokról és egyéb veszedel
mekről; a krónika a magyar történet fontosabb esemé
nyeiről tájékoztatta az olvasót.
A jövő titkaira kíváncsi olvasók az országos vásárok ponyváin
szívesen vásárolták a sorsvetö könyveket é
saz álom
fejtő füzeteket is.
A sorsvető könyvek vagy fortunák anem
esség és köznép egyszerű
fejéhez m
ért szabályokkal nyújtottak feleleteket ajövőjük iránt érdek
lődő olvasóknak sm
ég babonásabbakká tették ahiszékeny töm
eget.
Divatuk akülföldről került M
agyarországba. Aném
et, franciaé
solasz
m
intára készült jósló szövegnek aXVI. századvégétől kezdve (Sors
vetésavagyszerencsekönyv.Bártfa, 1594.) szám
osutánnyom
ásakészült
s az újabb kiadásoknak, az álom
fejtő füzetekkel együtt, m
ég aXX.
század vásárain is volt keletük.
Irodalom — Szabó Károly: Régi magyar könyvtár. I. köt.
B
udapest, 1879. — Heinrich G
usztáv: A C
isio-Janus történetéhez.
E
gyetem
es Philologiai Közlöny. 1879. évf. — U. az: A m
agyar
cisiók. U. o. 1880. évf. —Jakab Elek: A kalendárium
okról törté
nelm
i és politikai tekintetben. B
udapest, 1881. — M
ajláth Béla:
A sorsvető könyvek és egy ism
eretlen XVI. sz. m
agyar Fortuna.
M
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A protestánsok vallásos énekköltése.
A katolikusok vallásos énekköltése.
Murád tolmács himnusza.
Az oktató költészet.
A világi énekköltés.
A népköltészet.
A verselés fejlődése.
Kéziratos énekeskönyvek.

A PROTESTÁNSOK VA LLÁ SO S ÉN EK 
KÖ LTÉSE.
korának lírája túlnyomó részben val
lásos költészet. Borúshangulatú protestáns líra ez:
a vallásosság és hazafiság eszméinek vallástani és erkölcstani oktatásokkal való összeolvasztása. A hitújító prédi
kátorok áhítatos versekbe öntötték hitfeleik panaszait s
kifejezést adtak Isten irgalmába vetett rendületlen bizal
muknak. Hirdették, hogy az Úr igazságosan ostorozza a
nemzetet, de egyúttal bizakodva tanították, hogy nem
szabad elcsüggedni. A megtérő bűnösök irgalmat nyer
nek, a katolikusok hatalma megtörik, a törökök ereje elernyed. Meghátrál minden ellenséges törekvés az isteni
akarat korlátlanságával szemben.
A nemzet megsemmisülésének gondolata irtózatos
súllyal nehezedett a kedélyekre; ennek a szorongó lelkiállapotnak a protestáns énekszerzők hű kifejezést adtak.
Enekeskönyveik ezrével forogtak az evangélikus, refor
mátus és unitárius hívők kezén.
A vallásos énekköltés művelői között ott találjuk a
magyar reformátorok tekintélyes részét. Sokan nyilatkoz
tak hitük mélységéről istenes énekeikben. Szívósan osto
rozták a fösvénységet, istenkáromlást, civakodást, rest
séget és egyéb bűnöket. A valláserkölcsi életelvek közé
reformáció
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dogmatikus vitatkozásokat is szőttek. Erkölcstan és hitágazattan, vallásosság és hazaszeretet, feddés és tanítás,
katolikus-szidalom és török-gyűlölet vegyül ezekben a
költeményekben.
Luther Márton szelleme döntő erővel hatott a ma
gyar hitújítokra. Vittenbergai házában szívesen látta a
magyar teológusokat; személyes ismeretségben volt Dévai
Biró Mátyással, Batizi Andrással, Farkas Andrással, Sylvester Jánossal, Gálszécsi Istvánnal, Szegedi Kis Istvánnal
és Heltai Gáspárral; levelezett több más magyar refor
mátorral. Nemcsak bibliafordítása, katekizmusa, prédikálása és imádságai találtak utánzókra, hanem énekei is.
Harminchat énekét és a hozzájuk csatlakozó dallamokat
utolérhetetlen szépségűeknek tartották, a megkapóbbakat
többször is lefordították magyarra. Különösen három
éneke vált népszerűvé: az Erős várunk nekünk
Isten, a
Jövel Szentlélek Úristen és a Mennyből jövök most hozzátok.
Ezt a három éneket még ma is éneklik mind az evan
gélikusok, mind a reformátusok.
Már az 1530-as évek elején lelkesen hirdette Luther
Márton tanításait Dévai B író Mátyás kassai prédikátor.
Egyetlen fennmaradt költeménye józanul oktató templomi
ének.Minden embernek illik megtudni — írja versében —,
hogy mi nyitja meg a mennyország kapuját: hit nélkül
senki sem üdvözülhet, bízni kell Istenben, forgatni kell
a Szentírást. Akik nem látnak jókor üdvösségükhöz, úgy
elvesznek az utolsó ítéletkor, mint a földről a por. Emlé
kezzél meg arra, mit fogadtál a keresztvíznél. Tanuld meg
a jámborságot, szeresd atyádfiáit, vesd el bűneidet. Jaj
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azoknak, akik csak névben keresztyének, akár papok, akár
urak, akár parasztok. Fohászkodjunk Istenhez, kérjük őt
Krisztus által: «Otalmazza nyomorult országunkat, Idvösségre viselje mi utunkat». (A%
által váló üdvö
zülés módjáról.)

B atizi A ndrás tokaji prédikátor költői működése is
az 1530-as években kezdődött. Templomi énekeiben áhí
tattal fordul az Atyához, a Fiúhoz és a Szentiélekhez;
hálát ad a Szentháromság jóságáért; emlékezteti híveit a
halál szomorúságára. A negyvennegyedik zsoltárt magya
ros szellemben írja át, keseregve emlegeti a törököket s
panaszkodik, hogy milyen megalázott a magyarok élete.
Kegyetlen ellenség kötözi, kergeti, fogdossa Isten igaz
imádóit, a szomszédos népek nevetnek, csúfolnak, szidal
maznak bennünket, ezt érdemeltük nagy bűneinkkel. De
szívünk azért mégsem szakad el Istentől, bízunk jóságá
ban, hiszen tudjuk, miért nyomorgattatunk. «Kelj fel már,
Úristen, te álmádból, Szabadíts ki minket nyavalyánkból,
Az szegény foglyokat fogságból, Hozd ki Mahumet orszá
gából.» (Negyvennegyedik psalmus.)
A protestáns papköltők közül S zkárosi Horvát A nd
rás tállyai prédikátor az 1540-es években bátor hangon
emelte föl szavát az elnyomott jobbágyok érdekében, hara
gosan korholta a parasztok nyúzóit-fosztóit, az igazság
talan ifejedelmeket, a pénzvágyó urakat és a katolikus
papokat. Heves kifakadásai elszánt reformátornak mutat
ják. Romlást és pusztulást látott maga körül, vigaszt nem
talált embertársai cselekedeteiben, egyedül Istenben bízott
rendületlenül. «Semmit ne bánkódjál Krisztus szent se
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rege, Mert nem árthat néked senki gyűlölsége.» (Vigasz
taló ének.) Ámbár megromlott a kereszténység, az igaz
hitet vallók Krisztus érdeméből üdvözülni fognak. Körü
löttünk itt van az Ántikrisztus országa: a nem igazhitűek
bíznak a búcsújárásban, böjtölésben, misézésben, szentek
segedelmében, ereklyékben; papjaiknak megtiltják a há
zasságot, holott a férfiú mellé élettárs kell, amint már
Szent Pál is megmondta, hogy a házasság Isten kedve
szerint való tiszta élet; a régi próféták és papok is mind
családosak voltak. (Az Ántikrisztus országa ellen.) Kétféle
a h it: Krisztus hite és a pápai h it; amaz az igaz keresz
tyén hit, emez a csalárd foltos hit. Amit a pápa zsoldján
élők hirdetnek, abból semmi sincs meg a Szentírásban;
tanításuk a pokolból jött, a népet bálványimádásra hajt
ják. «Oltalmazz, Úristen, ez nagy foltos hittül, Szabadíts
meg immár nagy veszedelemtül, Hogy szakadhassunk el
az hitetlenségtül, Oltalmazz pápátul és az törököktül.»
(Kétféle hitről.) Vegyük elő a Szentírást, ne várjuk Isten
ostorát, ébresszük fel a magyar népet, mert különben nem
sokáig örül megmaradásának. Luther Márton megmutatta
az igaz utat, hiába szidalmazzák őt a szerzetesek, hiába
zsolozsmáznak a váradi papok Szent László koporsója
körül. «Várad! Sok kárt téssz mind ez országnak, Hogy
véget nem vetsz az sok vakságnak.» Mirevaló Váradon
Szent László nagy érclova? «Oly igen féltem, az török
császár Meg ne nyargalná Szent László lovát, Fogva ne
vinné sok kövér papját, Az kik kerengik szép koporsóját.»
(Panasza Krisztusnak.) Bajos az igaz keresztyének dolga,
a világ tele van bűnösökkel, rossz fejedelmekkel, gonosz
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urakkal. Isten igaz fejedelmeket kíván s a fejedelmek igaz
ságtalanokká lettek, tolvajok társai közé szegődtek, kegyetlenkednek. Jól mondják a próféták — Ezékiel, Szofóniás, Mikeás — hogy az urak prédáló farkasok, vérontók,
lélekvesztők, megnyúzzák az embereket, megeszik a nép
testét. Vigyázzanak a kegyetlen urak, mert van Isten az
égben. Hiába a penészes pénz, arany-ezüst, erős vár; át
kozott, aki ezekben bízik. «Példátok volna nektek Móré
László, Ki nagy híres vala, mert vala kóborló, Immár
török kézben az kegyetlen dúló, Hol mit használ néki az
kóborlott sok jó.» Minémük az urak, olyak a parasztok.
Hamisságba merült az egész világ, mindenki a poklot
keresi. Mégis igazában az urak az okai a sok bűnnek, ki
mondhatatlan nyomorúságnak: mindenki retteg kegyetlen
ségüktől, telhetetlenségüktől, hitetlenségüktől. Csak név
ben keresztyének ezek, valójában bálványimádók; félnek
az ellenségtől, de nem félnek Istentől; nincs bennük semmi
szeretet, de nincs is velük a mennybéli Úr. «lm reátok
szállá vakság, szemtelenség, Játszik tivéletek az pogán
ellenség.»
(A%fejedelemségről.)
A törököktől sanyargatott nemzet siralmát az 1560-as
években S zegedi K is I stván baranyai prédikátor tolmá
csolta legszomorúbb hangon. «Szánja az Úristen hívei
nek romlását, Az ő fiainak, leányinak rablását, Noha most
eltűri, de el nem szenvedi Nagy szidalom-vallását.» El
vész szerencsétlen országunk, egyik veszedelem a mási
kat éri, Isten beszédében mi is, választottak, csaknem
kétségbe esünk. Igaz, sokat vétkeztünk, de immár ismer
jük bűneinket, siratjuk régi hitetlenségünket; azért fór-
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dítsd haragodat, Uram, a pogány népekre, Mahomet szol
gáira, szent igéid csúfolóira. Nem tisztelik ezek a jámbor
véneket, nem szánják a csecsemőket, szablyára hányják a
keresztyéneket. Nem könyörülnek még a gyermekágyas
asszonyon sem ; csak az a csoda, hogy nem szakad rájuk
az ég és a föld. A gyenge szüzeket megszeplősítik, az
elfogottakat mezítelenre vetkőztetik, a rabokat ostorral
hajtják maguk előtt. A gyermekek sírva kiáltanak: «Adnál
vizet innom édesanyám!» s az anyáknak csaknem meg
hasad szívük, mert még inni sem adhatnak gyermekeik
nek. Undok ételt vetnek a raboknak, nyers lóhust dobnak
elébük, csikók vérével itatják a boldogtalanokat. Úgy bán
nak a magyarokkal, mint a férgekkel. Aki nem érti nyel
vüket, azt arcul csapdossák. Verik a papot és híveit, a
gyermekeket elragadják szüleiktől, a házastársat elszakít
ják házasfelétől. «Sárok vagyunk, Uram, veled nem pörölhetünk, Te szolgáid lévén, csak fejet kell hajtanunk, Kese
redett szüből az, mit mostan szólunk, Megbocsássad minékünk.» A kegyetlen nemzet lám el akar fogyatni: ideje
lészen már néked is, Úristen, mirajtunk könyörülni. Állj
bosszút a pogányok hallatlan undokságaiért; ne mondják
szemünkbe: nem segít az Istenünk; mert tisztességednek
nagy gyalázatjára esik a mi pusztulásunk. A pogányok
minket teéretted kínoznak, szenvedéseinket szent vallá
sunk okozza; azért, igaz Isten, légy oltalmazója a magad
tisztességének. Bizony meg kell látnunk szabadulásunkat
és ellenségeink romlását még itt a földön, mint ahogyan
megbűnhődött gonoszságaiért a Fáraó, Holofernes, Nabukodonozor, Szennakerib, Antiokus, Heródes. «O nyomo
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rult foglyok Istenhez kiáltsatok, Nagy bizodalomban,
reménységben legyetek.» (Magyaroknak siralmas éneke a
tatár rablásáról.)

A prédikátorok a vallásos költeményeket a hit és
erkölcs támogatóinak szánták, hangot adtak a keresztény
ember töredelmének, megfenyegették az elvetemült embe
reket. Nyelvük és verselésük darabosságát vallásosságuk
őszintesége pótolta. Művészi gond nincs énekeikben; szá
raz és színtelen az egész egyházi énekköltés; a költői tehet
ség felcsillanása a ritkább jelenségek közé tartozik.
A hitviták elkeseredett hangja Melius Péter debre
ceni református lelkipásztor
Szentírásból kiszedetett
énekéből árad legkomorabban. Ennek a terjedelmes tanító
költeménynek 1570. évi debreceni kiadása harcias elő
szóval jelent meg. A szerző nagyságos Mágocsi Gáspár
főispánhoz és feleségéhez — az anyaszentegyház hű és
igaz dajkáihoz — fordul s felhívja őket az unitáriusok
üldözésére. Hamis vadkanok járnak — úgymond — Isten
szőlőjében, undok agyaraikkal pusztítják a szőlőtőkék
gyökereit és egyes emberek mégis társul adják magu
kat ezeknek a hazug kanoknak, hamis rókáknak, angyal
képébe öltözött farkasoknak és ebeknek. Antikrisztusok
csúfolják és köpdösik Krisztust. Azt hazudjék, hogy nem
vallanak hármas Istent, csak egyet; noha bizonyos, hogy
egy az Isten, csak hármas bizonyságú és tulajdonságú:
Atya, Fiú, Szentlélek. Undok bálványozok ezek s a világ
mégis nagyobb gondot visel a tobzódásra, hogysem e
rókák, kanok kiűzésére. «Nincs pénzek az Isten háza épí
tésére, a könyvnyomtatásra, de vagyon a pazarlásra. Kiket
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Isten eldüjt hamar. Megáldja Isten a Dáviddal egyetembe,
kik e vadkanokat, rókákat kergetik, kiűzik, égetik, mint
Isten parancsolja. Hogy megöljék az hamis prófétát, mint
Illyés levágatá a Bál papjait. Mint Isten mondja, hogy
megöljék az eretnekeket.» Isten éltesse Ungnad Kristóf
uramat, az egri kapitányt, hogy a rókákat, kanokat ker
geti s «Ti nagyságtokat is kérem, valahol vattok, a Sám
son rókáit kergessétek, a megért búzát ne hagyjátok fel
gyújtani. A ti nagyságtok szegény árvája, a Jézus Krisztus
szolgája: Horhi Iház vagy Melius Péter». Az elkeseredett
hangú előszó után következő verses munkában maga
Jézus Krisztus panaszkodik az átkozott világ ellen s be
bizonyítja, hogy a Szentháromság mindegyik személye
imádást érdemel. «Az nagy Úristenért mindön emböröket
mostan én erre kérők, Hogy amit Istennek szájából én
szólok, igazán megértsétök, Es ezöket értvén, híven hogy
megtartsák, nagy szükség mindeneknek, Mert nem ez velági
hazugságot szólok, de lölkiet beszélők.» A szenthárom
ságtagadó unitáriusok még a hitetlen pápistáknál is för
telmesebb emberek: bolondok, bálványimádók, ántikrisztusok. Kárhoztatva tévelygésüket és panaszolva hazugsá
gaikat, felsóhajt Isten fia: «O mely nagy káromlás és
háládatlanság ez most az Blandratáktul, Mint az zsidók,
látván én embörségömet, futának istenségtől, Megtagadák, hogy én sem Isten nem vagyok, nem születtem atyám
tól, Sőt hitető névvel engem illetének, hogy nem jüttem
Isteniül». Hamis eretnekek, szálljon lelkűk a pokolra!
A külföldön divatozó haláltánc-költészet szintén
helyet kapott a kor irodalmában. A protestáns prédikáto
f
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rok nem győzték figyelmeztetni híveiket a földi élet
múlandóságára. Nem gondol a halál senkivel — pana
szolja haláltánc-költeményében Heltai G áspár kolozs
vári unitárius pap — sem a gazdaggal, sem a kegyetlen
nel ; sem a pörösködővel, sem a bölccsel; sem a naggyal,
sem a kicsinnyel. Hol vannak a pápák, kardinálisok, pát
riárkák ; az érsekek, prelátusok, püspökök; a prépostok,
kanonokok, vikáriusok; az apátok, priorok, gvardiánok
és a számtalan barátok ? Hova lettek a császárok, királyok,
fejedelmek, kevély grófok, telhetetlen nemesek, híres
neves vitézek? Hol immár Páris és Helena, Tarquinius
és Lucretia, Plato és Vergilius, Hector és Nagy Sándor,
Achilles és Julius Caesar, a nagy mester Aristoteles, az
igen erős Sámson, az igen bölcs Salamon? Mindnyájan
oda vannak, meghaltak, egy sem menekedett meg közü
lük. Minden ember követi őket. (Hogy a halál nem fél sem
hatalomtól, sem erőtől, sem tudománytól.)

Heltai Gáspárnak és a többi protestáns énekesnek
búsongásai nem eredeti munkák, hanem a német teme
tési énekek és haláltáncok fordításai. Legbővebb közülük
Pesti G yörgy éneke. A gonosz ördög megcsalta Ádámot,
elvesztettük ártatlanságunkat, megtaláltuk halálunkat.
Alig kergették ki ősatyánkat a paradicsomból, utána ment
a Halál, köszönt neki s így beszélt hozzá: Valamikor szép
voltál, most nyomorult vagy, büntetésedre engem küldött
Isten. Tudtára adom minden embernek, hogy kezemből
senki meg nem menekedhetik és soha nekem annyit nem
fizethet, hogy tőlem megszabadulhasson. Lássuk csak,
mennyien szeretnének tőlem menekülni. Dicsőséges pápa,
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lábadat királyokkal csókoltatod, de engem hiába űzöl
szenteltvízzel, hiába átkozol ki átkoddal, hiába könyö
rögsz nekem. Hiába mondod: Halál, ne bánts engem, tied
minden jószágom, tied minden dicsőségem. Én azt mon
dom: Meg kell halnod! A királyok is nagyon jókedvűek,
gyönyörködnek a sok ételben-italban, ezer úr van náluk
vendégségben, de elváltozik az ő színük is, mikor engem
megpillantanak. «Király, nem jártál el az te tisztedben,
Eszel, iszol, csak mulattál életedben, Sok adót szedetsz
minden esztendőben, De az ellenséggel nem mentél szem
ben.» Eltávoznak az urak is, életükben sok bajt csináltak,
kegyetlenkedtek s annyira nyúzták a szegény embereket,
hogy csak a hajuk és szakálluk maradt meg. Elmennek a
szépségükben bízó ifjak, elmennek a vitézek, elmennek a
gazdag özvegyasszonyok. Elhordom a papokat is, hiába
hányják-vetik a bibliát; pedig mi mindent nem adnának
azért, hogy egy kissé tovább éljenek. Jaj, panaszkodik a sze
gény apáca, ifjúságát elvesztegette, magtalanul költözik el,
nem marad utána senki: «Halál, ne hagyj, kérlek, addig
meghalnom, Bátor csak kevéssé hagyj férjhez mennem.»
Csoda hatalma vagyon a Halálnak, kegyetlen a munkája,
nem kímél senkit. Azért is vigyázz jó keresztény, hogy el
múlásod Krisztus hitében találjon. Mert a hívő ember nem
fél a haláltól. «Lelkűnknek tömlöce volt az mi testünk,
Ideje volt tűle megszabadulnunk, Csak az Krisztus Jézus
bizony életünk, Az mi halálunk bizony nyereségünk.»
(A halálról való emlékeztető ének.)

A protestáns vallásos líra jelentékeny részét a bib
liai zsoltárok verses fordításai alkották. Az evangélikus,
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református és unitárius papság a hívők anyanyelvét tette
az istentisztelet nyelvévé s így nagy szükségét érezte a
magyar egyházi énekeknek. Mivel Dávid király zsoltárai
a panasz, bűnbánat, könyörgés, hálaadás és dicséret hang
jait megkapó változatokban szólaltatták meg, az 1530-as
évektől kezdve többen kísérleteztek az ószövetségi szent
írási szöveg egyes zsoltárainak magyar verses fordításá
val. Nem törekedtek hűségre. Inkább keresztény vonatko
zásokkal átszőtt átdolgozást adtak, semmint fordítást.
Emlegették a Szentháromságot és a kereszténységet, teret
engedtek magyar érzelmeik megnyilvánulásának.
A zsoltárfordítók közül különösen S ztárai Mihály
szerzett jó nevet. Ő már nem elégedett meg egy-két zsol
tár átdolgozásával, hanem a zsoltároknak egész kis cso
portját versbe szedte. A Vulgata psaltériuma nyomán dol
gozott, az eredeti szöveg eszméihez hozzáfűzte a maga
gondolatait, itt-ott elhagyott néhány kifejezést az eredeti
ből. B alassa B álint zsoltárfordításai költői lélekre valló
darabok, sőt a legsikerültebb magyar psalmusok Szenczi
Molnár Albert föllépéséig. Az egész zsoltárkönyvet leg
először B ogáti F azekas Miklós unitárius pap dolgozta
fel verses alakban. Míg Sztárai Mihály tizenhat, Balassa
Bálint pedig csak öt zsoltárt szólaltatott meg magyar
nyelven, addig Bogáti Fazekas Miklós rímekbe szedte az
egész psaltériumot. Az eredeti szöveg zsidó szelleméhez
jobban ragaszkodott, mint kortársai, nem formált keresztényszellemü templomi énekeket a héber költemények
ből, ezért fogadták el ótestamentumi hangulatú fordítá
sát a szombatosok is. Bogáti Fazekas Miklós a régi vers
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formák mellett újabb versformákkal is megpróbálkozott
s olykor meglepően sikerült strófákat szőtt. Nyelvében
nem mutatkozott erőtlenség; itt-ott nyilvánvaló jeleit
adta a hajlékonyabb költői előadásnak.
AXVI. századi kéziratosé
snyom
tatott protestánsénekeskönyvek
szám
os vallásos költem
ényt, valláserkölcsi oktatást é
s zsoltárfordítást
őriztek m
eg. Ism
ertebb nevű énekszerzök:
B a r á t I s t v á n ko
lozsvári protestáns polgár: 69. P
salm
us. 1557
körül. (Az énekszerzö az 1550-es évek végén, János Zsigm
ond ural
kodása alatt, Kolozsvár városánakbírájavolt. Leányát, Katalint, D
ávid
Ferenc hitújító vette feleségül. A 69. zsoltár fordításán kívül m
ás
énekét nemism
erjük. Zsoltárfordítása keresztény vonatkozásokkal át
szőtt szabadátdolgozás.) —SziládyÁron szövegkiadása: R
égi m
agyar
költők tára. VI. köt. Budapest, 1896.
B a l a s s a B á l in t felvidéki m
agyar földbirtokos; előbbreform
átus
vallásé, utóbbkatolikus. Életéről é
smunkáiról: arólaszóló fejezetben
S
zám
os vallásos éneke m
aradt fenn, ezek aXVI. század legszebb
vallásos énekei. Zsoltárfordításai is különbek kortársai psalm
us-átdolgozásainál. Öt zsoltárját ism
erjük. — D
ézsi Lajos szerint B
alassa
Bálintnak, m
int költőnek, azsoltárszerző költőkirály, Dávid, am
inta
képe; azsidó király énekeit nem
csak fordítja zsoltáraiban, hanem
követi is vallásos költem
ényeiben. —B
alassa Bálint m
inden m
unkái.
Életrajzi bevezetéssel s jegyzetekkel ellátva kiadta D
ézsi Lajos. Két
kötet. B
udapest, 1923.
B a t iz i A n d r á s s
zárm
azásának helye Szatm
ár m
egyének Batiz
nevű községe. Az 1540-es évekelejénavittenbergai egyetem
en tanult,
1545-benatokaji gyülekezet evangélikus papja volt. Öt verses bibliai
históriát írt, azonkívül tízéneket. —Énekei: Szentegyházbéli dicséret.
(Ezt az énekét K
assán írta.) —A Krisztus születésének históriája.
(Karácsonyi ének, inkább elbeszélő költem
ény.) —A Krisztus Jézus
nak isteni é
s em
beri term
észetéről. (Úrvacsorái ének.) —H
úsvét
avagy Krisztus feltám
adása napjára. (Húsvéti ének.) —Az Krisztus
feltám
adásáról. (Húsvéti ének.)—Pünkösdünnepére. (Krisztusm
agasztalása.) —Pünkösdi ének. (Fohászkodás Krisztushoz.) —Az halálról
valóem
lékeztetés. (Halotti ének.) —44. P
salm
us. (A zsoltár m
agyaros
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átdolgozása.) —A házasságról való ének. (Aházasság dicsérete.) —
Szilády Áron nyom
atékosan utalt Batizi András bibliás szellem
ére.
Azénekszerzőm
ég akkor isaSzentírásból m
eríti képeit é
shasonlatait,
m
ikor vallásos buzgólkodásábahazafiasérzést vegyít. D
idaxisba m
erült
lélek, nyelvében van bizonyos ritm
ikus töm
örség, képein itt-ott m
eg
villan aköltöiesség egy-egy sugara. —Szilády Áron szövegkiadása:
R
égi m
agyar költők tára. II. köt. B
udapest, 1880.
B a tty á n y i O rbán e
rdélyi protestánsúr Izabella királyné é
sM
artinuzzi G
yörgy idejében: Az háborúságnak szenvedéséről való ének,
1547. («Ezéneket szerzettékG
yula-Fejérvárban, Battyáni Urbánfeküvén
kór ágyában, Mikor írnak vala ezer ötszáz negyvenhétben.») —32.
P
salm
us. («Ez éneket szent D
ávid éneklette, Harm
inckettőd zsoltárá
ban leírta.») —Szilády Áron szövegkiadása: R
égi m
agyar költök
tára. IV. köt. B
udapest, 1883.
B o g á t i F a z e k a s M ik l ó s e
rdélyi nem
escsaládból szárm
azott. P
api
pályára készült, jól m
egtanult latinul é
s görögül, 1576-ban tordai
tanító volt. S
zom
batos árnyalatú hitelvei m
iatt 1582-ben kiüldözték
Erdélyből, egyideigP
écsettélt,utóbbvisszaköltözött hazájába, 1581-ben
Tordán tanított, 1589-benakolozsvári unitáriusok papja lett. Itt nyo
m
atta ki utolsó m
üveit, itt halt m
egaz1590-es években. M
íg verses
elbeszélései nyom
tatásbanis m
egjelentek, 1582 táján készített zsoltárfordítása kéziratban m
aradt. Hogy az eredeti héber szöveg után dolgozott-e vagy m
ás fordítást vett alapul, eldöntetlen. S
zellem
em
inden
esetre szorosan hozzásim
ult Dávid király énekeinek zsidó szellem
é
hez. —Bogáti Fazekas M
iklós életéröl m
a sem tudunk sokat, de
régebben m
ég szem
élyével sem voltak tisztában, úgy hogy Toldy
Ferenc, aki előszörtanulm
ányoztabehatóbbankéziratos zsoltárkönyvét,
m
ég két F
azekas M
iklósról beszélt: az elbeszélő költőről é
sazsoltár
fordítóról. Azutóbbinakzsoltárköltése, szerinte, azénekek m
elegségére,
költői kifejezésére, nyelvére é
s verselésére nézve m
indent m
eghalad,
am
it am
agyar vallásos költészet abban az időben előállított, csak a
z
akár, hogyakézirat rejtekben m
aradt snemtehetett azegész m
agyar
vallásos énekköltésrenem
esítőhatást. (1867.) Toldy Ferencm
égszom

batosnakvélteaköltőt, deJakab Elek (1880), Kanyaró Ferenc(1891)
é
sD
ézsi Lajos (1895) kutatásai eloszlatták ahom
ályt avitás kérdés
ről. A szom
batosok az archaizáló form
ájú unitárius zsoltárokat a
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XVII. században átdolgozták é
s felhasználták a m
aguk céljaira. Ezt
annál könnyebbentehették, m
ert FazekasM
iklós m
agyar psalterium
ának kéziratai m
ár aXVI. században nagyon elterjedtek.
B o r n e m isz a P é t e r felvidéki p
rotestánspap. Életéről é
sm
unkái
ról: ahitvitázók között. —É
nekecskegyerm
ekekrengetésére. (1582ben közrebocsátott detrekői énekeskönyvében jelent m
eg. A B
alassa
Jánosné Sulyok Annának ajánlott vallásos költem
ény a
z első m
agyar
gyerm
ekvers. Istenm
agasztalásával kezdődik, akicsinyeknekőagond
viselője, Adámés É
va vétkét is ötörülteel Krisztus kereszthalálával:
«N
o azért ti m
indnyájan kis gyerm
ecskék, N
e féljetek, de Istent
dicsérjétek, S
zent fiáért m
ert irgalm
as tinéktek, Az keresztség erről
bizonyság néktek. Altasson el ő szent lelke tégedet, Világosítsa m
eg
az te elm
édet, Vigasztalja m
indenkoron szívedet, É
s neveljen tisz
tességre tégedet».) — Szilády Áron szövegkiadása: R
égi m
agyar
költők tára. VII. köt. B
udapest, 1912—
1926.
D á v id F e r e n c e
rdélyi unitárius pap. Életéről és munkáiról: a
hitvitázókközött.Vallásosköltem
énye: Vasárnapi prédikációutánvaló
hálaadás. — Szilády Áron szövegkiadása: Régi m
agyar költők tára.
VII. köt. B
udapest, 1912—
1926.
D é v a i B író M á t y á s am
ohácsi csata idejénm
ég szerzetesvolt,
devittenbergai iskolázása eltántorította akatolikus vallástól. B
udán
és K
assán Luther M
árton szellem
ében hirdette akeresztény vallás
tanításait, a
z egri püspök 1531-ben elfogattaésbörtönbe hurcoltatta.
Börtönéből kiszabadult ugyan, de éveken keresztül üldözték. M
agyarnyelvű könyvei közül csak két kis m
unkája jutott korunkra: egy
rövid hittan é
s egy ábécés könyv. Vallásosénekei közül fennm
aradt:
Az igaz hit által való üdvözülésnekm
ódjáról írt tem
plom
i ének. Ezt
akis verses tanítását aXVI. és XVII. századi protestáns énekgyüjtem
ények őrizték m
eg. Költőiség nincsen benne, dehitét lelkesenfejezi
ki: «A
z hit nélkül senki nemüdvözülhet, M
int a
z virág nap nélkül
nem zöldülhet». —Szilády Áron kiem
eli az énekről, hogy nyelve
világos, sorai rövid m
ondatokból állnak, m
ondataibantöm
ör kifejezé
sek vannak. A verselő atartalomnehézkes voltam
ellett isoly alakot
adott énekének, hogy nem
csaktanítja, hanembuzdítjaisahivőlelket.
Am
aga hiténekerejeiskisugárzikstrófáiból. —SziládyÁronszövegkiadása: R
égi m
agyar költők tára. II. köt. B
udapest, 1880.
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D éz si A nd rás d
ebreceni protestáns tanító é
s prédikátor. Hat
verses bibliai históriáján kívül egy éneke is m
aradt: Halott tem
etés
kor való isteni dicséret. 1550 körül. —Szilády Áron szövegkiadása:
R
égi m
agyar költők tára. V. köt. B
udapest, 1886.
D o b o k a i M ih á l y e
rdélyi protestáns pap: S
zép dicséret. 1565.
(Énekét «E
zer ötszáz hatvanöt esztendőben, R
égi Kolozsvárnak ü
városában, Kisasszony napján rendelék versekben, Kiből dícsírtessék
az nagy Úristen».) — Szilády Áron szövegkiadása: R
égi m
agyar
költők tára. VII. köt. B
udapest, 1912—
1926.
G y u l a i I s t v á n ko
lozsvári protestáns prédikátor, Heltai G
áspár
társa aS
zentírás fordításában: H
ym
nus. 1553. («Segélj m
eg m
inket
m
indeneknek atyja.») —Szilády Áron szövegkiadása: R
égi m
agyar
költők tára. VI. köt. B
udapest, 1896.
H a r t y á n i I m re p
rotestáns énekszerző: 51. P
salm
us. —D
ézsi
Lajos szövegkiadása: R
égi m
agyar költők tára. VIII. köt. B
uda
pest, 1930.
H e l t a i G á sp á r ko
lozsvári unitáriuspap. Életéről é
s munkáiról:
aprózai elbeszélők között. —Énekei: Keresztyéni panaszolkodás é
s
intés. (A halál könyörtelenségéről panaszkodik.) —Hogy ahalál nem
fél semhatalom
tól, semerőtől, sem tudom
ánytól. (H
aláltánc-ének.
A vak világ, úgym
ond Heltai G
áspár, fél ahaláltól, m
ert attól tart,
hogy atem
etésutánteljességgel végem
indennek; akeresztyénem
ber
nek azonban nem szabad bánkódnia, hanemel kell m
ondania ezt a
verset: «Víg vagyok és nemszom
orkodom
, Halnomkell ezt igenjól
tudom
,D
em
ivel tudomhovam
egyek, Azért vészekigenjókedvet».) —
Szilády Áron rám
utatott arra, hogy Heltai G
áspár verses elm
élkedései
ném
et szövegnyom
án készültek. —M
ég szorosabb forrásutalást adott
Thienem
ann Tivadar. A kiváló érdem
ű prédikátor verses szövegei
S
pangenberg Jánosném
et hittudós nyom
ánkészült im
ádságoskönyvé
ben jelentek m
eg: Vigasztalókönyvecske. Kolozsvár, 1553. Haláltáncköltem
ényét é
sazélet elm
úlásáról panaszkodóverssorait ném
et eredetijéböl fordította. —Szilády Áron szövegkiadása: R
égi m
agyar költők
tára. VI. köt. B
udapest, 1896.
H u sz á r G á l p
rotestáns pap. O
láh M
iklós esztergom
i érsek elöl
1554-ben M
agyaróvárra m
enekült, itt lelkipásztorrá választották. Az
iskolában buzgón tanított, a környéken é
sG
yőr várában hatásosan
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prédikált. A győri katolikus papság bepanaszolta I. Ferdinánd király
nál, de M
agyaróvár birtokosa, aprotestánsokkal szem
ben engedékeny
M
iksa főherceg, m
egvédelm
ezte. M
agyaróvári «egyházi szolga» korá
ban nyom
tattaki vándorsajtóján Sztárai M
ihály kom
édiáját: Az Igaz
P
apság Tükörét. A kassai városi tanácsm
eghívására 1560-ban nyom

dájával együtt K
assáraköltözött, itteni papságábanm
égezévben m
eg
zavarták, hiába védte atanácsé
sanép. VerancsicsAntal egri püspök
el akarta fogatni, dem
ikor akatonaság felvonult ellene, anép fölzendült s papját D
ebrecenbe szöktette. Itt M
elius P
éter segítségével
elsősorban mint könyvnyom
tató m
űködött. M
ásfél év m
úlva tovább
m
ent, akom
árom
iak prédikátora lett, O
láh M
iklós esztergom
i érsek
azonban eljárást indított ellene, úgy hogy csak am
agyar katonaság
segítségével tudott elm
enekülni avárosból. 1565-ben N
agyszom
batban
tartózkodott, innen jutott anyitram
egyei kom
játi papságra. Kom
játin
157
3-ban kinyom
tatta Bornem
isza Péter prédikációinak egy részét,
azután P
ápára költözött. Itt halt m
eg, m
int a
zitteni reform
átusgyüle
kezet lelkipásztora, 1575 október 23-án. Énekeskönyvét először D
ebre
cenben nyom
tatta ki, de ebből a
z 1562. évi kiadásból egyetlen pél
dány semm
aradt fenn. M
egvan ellenbena
z 1574. évi kom
játi kiadás
példánya. —Könyörögjünk az Istennek szent lelkének kezdetű éne
két areform
átus énekeskönyvek sorra felvették. (A 72. dicséret.) —
SziládyÁron szövegkiadása: R
égi m
agyar költőktára. VII. köt. B
uda
pest, 1912—
1926.
Istv á n d
eákprotestáns énekszerzö: 5 7 . P
salm
us. —D
ézsi Lajos
szövegkiadása: R
égi m
agyar költők tára. VIII. köt. B
udapest, 1930.
L akatos P éter s
zebeni polgár: B
úcsúzó ének. 1598. (Az ének
ben egy igaztalanul halálra ítélt férfiú búcsúzik acsalárd világtól; a
kínzókam
rában ül, szeretnem
enekülni, m
indhiába; rettegvegondol ki
végzésére, eszébe jut árvaságra kerülő családja, Isten kegyelm
ében
keresi m
egnyugvását ártatlanul kiom
ló véréért.) —Kanyaró Ferenc:
A Brassai-kódex históriás énekei. Történelm
i Tár. 1896. évf.
M e l iu s P é t e r d
ebreceni reform
átus pap. Életéről é
sm
unkáiról:
ahitvitázók között. Vallásos költem
ényei m
ég m
ais m
egzendülneka
reform
átus tem
plom
okban. Egyik-m
ásik énekét, nemism
erve szerző
jüket, arégi katolikusok is átvették. —Krisztus születéséről. (Hála
adó ének.) —Krisztus kínszenvedéséről é
s feltám
adásáról. (Húsvéti
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ének.) —Azúrvacsoraosztogatásánakidejénéneklendö isteni dicséret
(Krisztust dicsőitö ének.) —IgazSzentírásból kiszedetett ének. (Terje
delm
eshitvitázóvers.) M
ígtöbbi énekeaXVI. századi énekeskönyvek
ben jelent m
eg (Váradi Énekeskönyv 1566, S
zegedi G
ergely énekes
könyve 1569, H
uszár G
ál énekeskönyve 1574, Bornem
isza Péter
énekeskönyve1582, G
önczi G
yörgyénekeskönyve1592,Bártfai É
nekes
könyv 1593), ezt ahitvitázó énekét külön is kiadta nyom
tatásban:
D
ebrecen, 1570. —Szilády Áron szövegkiadása: R
égi m
agyar költők
tára. VII. köt. B
udapest, 1912—
1926.
N agy B ánkai M á tyás n
agyszom
bati protestáns pap. Két verses
históriája é
s két éneke m
aradt. —Az utóbbiak: A nyom
orúságokban
valóvigasztalásról. 1540. —Könyörgés. 1575. —SziládyÁronszövegkiadása: R
égi m
agyar költők tára. IV. köt. B
udapest, 1883.
N é m e t i F e r e n c tokaji ka
pitány, aprotestáns prédikátorokbuzgó
pártfogója, 1565-ben halt hősi halált, m
ikor az erdélyi fejedelem
től
elpártolt B
alassa M
enyhárttal szem
ben Tokaj várát védelm
ezte. —
Zsoltárfordításai: 43. P
salm
us. —77. P
salm
us. —145. P
salm
us. —
Szilády Áron szövegkiadása: R
égi m
agyar költőktára. VII. köt. Buda
pest, 1912—
1926.
N év telen p
rotestáns: Jerem
iásprófétasiralm
aspanaszolkodásainakötödikrészeénekbeszereztetett. (Bűneinkm
iatt kem
ényenostorozol
bennünket, U
ram
, azért éjjel-nappal hozzád kiáltunk. Jaj m
inékünk!
N
em akartunk Isten igaz útjára térni s m
ost házunkat, jószágunkat,
édes hazánkat idegenek foglalták el. R
ánk küldötte Isten apogányokat, keserű lett a kenyerünk, m
egszenvedtünk sok álnokságunkért.
Apogányokm
egrontják szüzeinket, m
egalázzákasszonyainkat, kegyet
len szívvel kínoznak m
indnyájunkat. D
e ha gyötörtetünk is bűneink
m
iatt testünkben, lelkünknemszakadel Istentől. Bizodalm
unk vagyon
benned,felséges Isten! «Veddel rólunk, kérünktéged, nagyharagodat
K
egyelm
esÚristen tarts m
eg az m
ü hazánkat.»—Az ilyen vallásos
hazafias elégiákat nevezte Toldy Ferencjerem
iádoknak, m
ert azénekszerzők Jerem
iás próféta stílusábaniparkodtak m
egindítani hitfeleiket.
Vallásos kesergéseikkel anem
zeti siralomszorosanegybeolvad. Abib
liai szövegeszm
éi, képei éshasonlatai m
elléodafüztékam
aguksóhajait
é
s esdekléseit.) —Szilády Áron szövegkiadása: R
égi m
agyar költők
tára. VI. köt. B
udapest, 1896.
Pintér Je n ő : A magyar irodalom története.
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N év telen p
rotestáns:Jerem
iásprófétánakkönyörgéséből.(«Em
lé
kezzél m
eg hatalm
as Isten nyom
orúságinkról, Tekénts m
ireánk, állj
bosszút im
m
ár m
i nagy rom
lásinkról.» Ö
rökségünket pogányok fog
laltákel,éhségünkcsillapításáram
égcsakkenyerünksincs, ellenségeink
éles szablyákat forgatnak fejünk fölött. M
iért feledkezel m
egkereszté
nyeidről Ú
risten?M
iérthagyszbennünketveszedelem
benennyi ideig?).—
Szilády Áron szövegkiadása: R
égi m
agyar költők tára. VI. köt. B
uda
pest, 1896.
N év telen p
rotestáns: A M
agyarország siralm
a. (Úristen, em
lé
kezzél m
egim
m
ár ate árva népedről; lássák m
egapogányok, hogy
gondot viselsz reánk. Bálványim
ádók, gyilkosok, paráznák igáját kell
viselnünk, levágtákvitézeinket, rabul ejtettékgyerm
ekeinket, szüzeinket,
asszonyainkat. Tudjuk, hogy vétkeztünk, denincsmit tennünk, hozzád
kell folyam
odnunk. «Tám
adj fel azért im
m
ár nagy Úristen m
im
ellettünk.») —Szilády Áron szövegkiadása: R
égi m
agyar költők tára.
VI. köt. B
udapest, 1896.
N év telen p
rotestáns énekszerzök az 1 5 6 6 . évi Váradi É
nekes
könyvbené
stöbbm
ásXVI. századi nyom
tatványban éskéziratban. —
D
ézsi Lajos szövegkiadása: R
égi m
agyar költők tára. VIII. köt. B
uda
pest, 1930. (Azism
eretlen szerzöjüek közé sorolhatóDóci Ilonaverses
könyörgése is: ezt az éneket valam
elyik protestáns verselő szerezte
Dóci Ilona nevére.)
P a l a t ic s G yö rg y p
rotestáns énekszerző: K
eresztyén rabok
könyörgése. (Az ének szerzője abudai C
sonkatoronyban raboskodik
störök fogságban sínylődő m
agyar véreinek vigasztalására könyö
rögIstenhez: U
ram
, bennedrem
énykedem
, hirdetemigazságosságodat,
m
egnyugszom akaratodban; panasz nélkül viselem sorsom
at, m
ert
tudom
, hogy abűnös em
bernek el kell tűrnie az ostorozást; m
éltó
vagyok m
inden kínra, alázatos szívvel viselemsorsom
at; áldott légy,
Istenem
, könnyeim
et csak tetudod letörülni, egyedül teszabadíthatsz
ki fogságom
ból; m
indazonáltal legyen úgy, am
int te jónak ítéled,
én m
indenkor áldani fogom szent nevedet. «E
zerötszáz é
s hetven
esztendőben, Csonkatoronynak erős töm
löcében, Az ki szerzé igen
bízik Istenben, Hogy nemhagyja soká az büntetésben.») — D
ézsi
Lajos szövegkiadása: R
égi m
agyar költők tára. VIII. köt. B
uda
pest, 1930.
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P ap B en ed ek k
assai protestáns polgár: Segítségül hívása Isten
nek. 1555 körül. —D
icséret Dávid 26. és 27. psalm
usából. 1555
körül. — Szilády Áron szövegkiadása: R
égi m
agyar költők tára.
VI. köt. B
udapest, 1896.
P esti G yö rgy s
zem
élyéről nincsenek közelebbi adataink. Bizo
nyára protestáns pap volt. Haláltánca: A halálról való em
lékeztető
ének. Ennek versfőiben G
eorgius Literatus Pesti-nek írja m
agát. Az
ének B
ornem
isza Péter énekeskönyvében jelent m
eg, de m
egvan a
C
sereyné-kódexben é
s a Lugossy-kódexben is. S
zerzésének éve:
1560. «E
zerötszáz é
s hatvan esztendőben, Böjtm
ás hónak az tizedik
napjában, H
alál ábrázatjaforgott eszében, Azki ezeket rendelé versek
ben.» A m
ű különös érdekessége, hogy szövege Holbein világhírű
haláltánc-képeire vezethető vissza. Pesti G
yörgy szövegéhez Aem
ilius
G
eorgiusnak 1542-benkiadott latinnyelvüverses Holbein-m
agyarázatai
állnak legközelebb. Az Im
agines M
ortis francia kiadásait szám
os m
ás
kiadás követte s a halálkép-m
etszetek é
s averses kom
m
entárok a
m
agyar irodalom
ra is m
egtették a m
aguk hatását. —Szilády Áron
szövegkiadása: R
égi m
agyar költők tára. VII. köt. B
udapest, 1912—
1926. — D
ézsi Lajos szövegkiadása: Pesti G
yörgy haláltánc-éneke
Holbein képeivel. B
udapest, 1927.
R adán B a lázs 1
545-benvittenbergai egyetem
i tanuló, 1548-ban
debreceni protestáns pap, 1553-banberegszászi lelkipásztor, itt néhány
év m
úlva m
egölték: H
áborúságnak idején való könyörgés. (Esedezik
Istenhez: «Az sok bálványim
ádástól, rettenetes kárhozattól, S
zabadits
m
eg szent nevedért m
inden eretnekségtől, Antikrisztus szerzetitöl, a
z
pápánaktévelgésétöl». M
ásrészt: «Veszedelm
et azpogányokországunk
bantevének, Sokat bennünkm
egöléneké
sszám
talant elvivének, O
rszá
gunkból kiüzének, nyom
orúságot rajtunk tevének».) —Szilády Áron
szövegkiadása: Régi m
agyar költők tára. V. köt. B
udapest, 1886.
S ik l ó s i M ih á l y b
aranyai és sátoraljaújhelyi protestáns pap:
53. P
salm
us. —Szilády Áron szövegkiadása: R
égi m
agyar költők
tára. IV. köt. B
udapest, 1883.
S k a r i c z a M á t é re
form
átus pap, született 1544-ben R
áckevén,
tanító volt szülőfalujában, továbbá P
esten, Jászberényben, az 1570-es
évek elején avittenbergai, genfi é
s páduai egyetem
ekentanult, 1572benR
áckeveközségreform
átuslelkipásztoralett, m
eghalt 1606-ban. —
12
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M
egírta S
zegedi Kis István reform
átuspapéletének történetét: B
asel,
1585. (Latin életrajzának m
agyar fordítása Faragó Bálinttól am
ező
túri gim
názium 1906. évi Értesítőjében.) —Öt énekeközül nevezetes
Luther M
árton m
egkapó him
nuszának(EinefesteBurgist unser Gott)
verses fordítása: E
rős várunk nekünk az Isten é
sfegyverünk ellenség
ellen. (Luther M
árton az alaphangot a46. zsoltárból vette sebből
kiindulva fűzte tovább gondolatait. H
alhatatlan énekét négyszáz esz
tendő alatt 140 nyelvre fordították le; am
űveltebb nyelvekben több
fordítása is van; m
agyarul legalább félszázan szólaltatták m
eg vers
ben napjainkig. A régi m
agyar fordításokszövegenemsim
ul tökélete
sen a dallam
hoz, m
ert fordítóink nemtudták m
egtartani az eredeti
sorok rövidebb szótagszám
át. Afordításokközül századokon keresztül
Skaricza M
áté fordítását kedvelték legjobban; ezt aszöveget m
ég a
XVII. századi katolikus énekeskönyvek is átvették, holott ez énekgyűjtem
ények szerzői erősen küzdöttekaprotestáns forrásokból eredő
énekek ellen. Em
líthető, hogy egyesek kétségbevonják S
karicza M
áté
szerzőségét snálarégibbprotestánsfordítóbankeresikam
agyar szöveg
íróját, ahagyom
ányazonbankitart S
kariczaM
átészem
élyem
ellett.)
S y l v e s t e r J ános s
árvári evangélikus igehirdető, utóbb bécsi
egyetem
i tanár. Életéről é
sm
unkáiról: abibliafordítókról é
s alatin
irodalom
ról szóló szakaszokban. Hat m
agyar versem
aradt fenn. —
D
icséret a Krisztus feltám
adásáról. (Húsvéti ének.) —Az m
agyar
nípnek, ki ezt olvassa. (Újtestam
entumfordításánakajánlásadiszticho
nokban. 24 sor. Lelkes szavakkal buzdítja am
agyar népet a
z Új
szövetség olvasására: «Itt vagyon az rejtett kincs, itt vagyon az ki
folyó víz, Itt vagyon az tudom
ány, m
ely örök életet ád».) —Az
S
zent M
áté írása szerint való evangélium
nak sum
m
ája rísz szerint.
(M
áté könyvénektartalm
a 56disztichonos sorban.) —Azevangélium

nak rísz szerint való sum
m
ája, m
elyet S
zent Lukács írt. (Lukács
könyvének tartalm
a 48 disztichonos sorban.) —Az S
zent Jánosírása
szerint való evangéliumrísz szerint valósum
m
ája. (János könyvének
tartalm
a 42 disztichonos sorban.) —Az apostolok cselekedeteinek
rísz szerint való sum
m
ája. (56 disztichonos sor.) —Szilády Áron
szövegkiadása: R
égi m
agyar költők tára. II. köt. B
udapest, 1880.
S zeged i G er g ely 1
556-banavittenbergai egyetemtanulójavolt,
ide Kálm
áncsehi S
ánta M
árton debreceni pap segítségével utazott ki.
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M
ivel hazajövet K
assán hatásosan prédikált, akassai városi tanács
m
eghívta lelkipásztorának, de a debreceni városi tanács is ragaszko
dott szem
élyéhez. D
ebrecenben mint prédikátor M
elius Péterrel egy
időben m
űködött, évekkel utóbb eltávozott avárosból, ekkor bajba
került, m
ert Verancsics Antal egri püspök 1569-benelfogatta. S
zegedi
G
ergely régebben katolikus pap volt, ezért a régi egyház hívei
fogadalom
szegönek tekintették s a
z egri püspök m
egakarta büntetni.
További sorsának nincs nyom
a. Kortársai jó szónoknak tartották,
S
zenczi M
olnár Albert pedig azt írja zsoltárfordításairól, hogy Sztárai
M
ihályéi m
ellett ezek alegszebbekatőleism
ertek közül. Tíz m
agyar
zsoltárán kívül négy vallásos éneke m
aradt fenn. —A veszedelm
ek
ről, m
elyekkel Isten M
agyarországot ostorozza. (A régi protestáns
énekeskönyvek kedvelt éneke.) —Az Úr Krisztus születése ünnepére.
(Átm
ent akatolikus énekeskönyvekbeis.) —Pünkösdünnepére. (Pün
kösdi ének.) —Az Úrnak szent vacsorájáról. (Úrvacsorái ének.) —
Szilády Áron szövegkiadása: Régi m
agyar költők tára. VI. köt.
B
udapest, 1896.
S z e g e d i K i s I s t v á n re
form
átuspap 1505-ben született S
zegeden.
S
zegény sorsban nőtt fel, társainak tanításával keresett pénzt, így élt
akrakkói egyetem
enis. M
ár harm
incnyolcévesvolt, m
ikor beiratkozott
avittenbergai egyetem
re sm
egnyerte Luther M
árton é
sM
elanchton
Fülöpbarátságát. Hittudom
ányi doktori oklevéllel tért visszahazájába.
1544-ben Tasnádon vállalt prédikátori és tanítói tisztet, ekkor érte
életénekelsőnagym
egalázásaé
sszenvedése: M
artinuzzi G
yörgyváradi
püspök é
serdélyi kincstartó kiüzette Tasnádról, akatonák kifosztották
m
indenéből, elrabolták kétszáz darab könyvét is, őt m
agát acsapat
kapitánya félholtra verte. B
ujdosása egy időre G
yulán ért véget, itt
tanítólett, 1546-banaceglédi iskoláhozm
ent át, két évm
úlva M
akóra
távozott, m
ajd atem
esvári protestánsok tem
plom
ában é
s iskolájában
prédikált é
s tanított. M
ikor 1551-ben Losonczi István elűzte Tem
es
várról, abékési reform
átusokközött telepedett le, deatem
esvári királyi
katonaság 1552-ben, rövididővel avár török m
egszállása előtt, innen
is m
egszalasztotta. Újból elrabolták m
indenét. M
ost Tolnára került
iskolaigazgatónak Sztárai M
ihály pap m
ellé, 1554-ben a baranyam
egyei Laskó község papja lett segész Baranya szuperintendensévé
választották. A nép szerette, prédikátortársai m
egbecsülték. 1558-ban
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a som
ogym
egyei Kálm
áncseh községbehívták m
eg lelkésznek, innen
gyakran bejárt Szigetvárra, hogy avárőrség nem
esi tisztikara előtt
prédikáljon. Am
agyar területre való átjárásanemtetszett apécsi bég
nek és akaposvári agának, akadt ellensége é
s árulója asaját hívei
között is, így került török fogságba 1561-ben, így szenvedett újra
kegyetlen bántalm
akat, bár akálm
áncsehiek m
inden követ m
egm
oz
gattak érdekében. M
ikor apécsi béget Szolnokra helyezték át, foglyát
ideism
agával vitte; ekkor m
ár János Zsigm
ond erdélyi fejedelemis
tárgyalni kezdett abéggel sM
elius P
éter debreceni papot é
sC
zeglédi
G
yörgy váradi prédikátort követségbe küldte Szolnokra, hogy ajándék
adásával szabadítsákki fogságából abilincsbevertlelkipásztort. Am
i nem
sikerült afejedelem
nek é
s areform
átus papságnak, azt végbevitteegy
haldokló m
agyar asszony: ezm
egfogadtatta gazdag férjével, hogyki
váltjafogságából S
zegedi Kis Istvánt, haelfogadjaaráckevei papságot.
A férj m
egtette hitbuzgó felesége utolsó kívánságát, nagy összeget
adott abégnek, ezelengedte rabját, így került am
egkínzott prédikátor
1563-ban R
áckeve községbe, itt is m
aradt haláláig, 1572 m
ájus i-ig.
S
zegedi Kis István életéről elég sokat tudunk, m
ert egyik kortársa,
aráckevei születésű Skaricza M
áté, m
ár korán közreadta latinnyelvü
életrajzát. C
saládi életéről is tájékozva vagyunk. H
árom
szor nősült:
C
egléden, Tolnáné
sR
áckevén; szám
osgyerm
ekeszületett; ezekközül
az egyik, ifjabb S
zegedi Kis István, papi pályára készült s külföldi
egyetem
ek látogatása közben hunyt el. A sokat sanyargatott öreg
prédikátor korának egyik legképzettebb hittudósa volt, m
egbecsülték
N
ém
etországban is. Itt jelentek m
eg latinnyelvüteológiai m
üvei, ezek
egyikét 1586-ban ném
etre is lefQ
rdították. (Speculum R
om
anorum
Pontificum: S
piegel des weltlichen R
öm
ischen P
apsts.) Öt m
agyar
énekét a régi m
agyar protestáns énekeskönyvek őrizték m
eg. —
A Szentléleknek segítségül hívásáról való dicséret. (Ének aprédikáció
előtt. M
a is m
egvan a reform
átus énekeskönyvekben.) —Az anyaszentegyháznak siralm
as panaszolkodása aKrisztus előtt az ő ellen
ségének ellene. (A katolikusoktól és m
oham
edánoktól egyaránt fenye
getett protestánsok siralm
a.) —Hogy az Úristen az ö híveit m
inden
gonosztól m
egoltalm
azza az ő nevének dicsőségéért. (Ezt az éneket
egy időben azunitáriusok is énekelték.) —S
zegedi Istvánnak atörök
rabságából kiszabadulásáért való hálaadása. («Példát vehet m
inden én-
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rólam
, Ki valék nyom
orúságban, Istenhezkiálték nyavalyám
ban, M
eghallgata engemim
ádságom
ban.») —A m
agyaroknak siralm
as éneke
atatár rablásáról. (Az ének 1566-ból való; aszerzőneveaversfejekben.
Az utóbbi költem
ényről Arany János am
agyar nem
zeti versidom
ról
szóló értekezésében azt írja, hogy kétségkívül nem
zeti versalakú.
A strófák csakugyan gyökeres m
agyarsággal, tisztam
agyar ütem
ekkel
zengenek: «Kegyelm
es az Isten, nemver örökké m
inket, Egy szem
pillantásig hagyott m
ost csakel m
inket, D
eörökkévalóirgalm
asságá
ból Ism
ét felem
el m
inket».) *—
S
zegedi Kis Istvánénekeit —m
ondja
SziládyÁron—erőshit jellem
zi. E
lőadásaegyszerű,világos,term
észetes.
Tem
plom
i énekeiben a biblia hangja a
z uralkodó, siralm
as énekét
népies észjárás é
snépies kifejezések teszik kedvessé. N
em
zeti érzelm
e
nem nyilatkozik kirívó m
ódon s a korabeli vitatkozók nyersesége
m
ég ott sincs m
eg benne, ahol hitágazati különbségeket érint. —
Szilády Áron szövegkiadása: R
égi m
agyar költők tára. VI. köt. B
uda
pest, 1896.
S zepetn ek i J ános s
zam
osvidéki protestánsénekszerzö: Bátorítás
halál ellen. 1555. («Ezer ötszáz ötvenöt esztendőben, E
zéneket szerzék S
zam
os m
entében, A halálra való készületiben, Szepetneki János
az Krisztushoz m
entében.») — Szilády Áron szövegkiadása: R
égi
m
agyar költők tára. VI. köt. B
udapest, 1896.
S z er ém i Il l é s b
aranyai protestáns pap: Azigazhütnekhaszná
ról. 1561. («Az m
ely em
bernek jó hüte vagyon, Annak Szentlélek
szívében vagyon, A Krisztusnak is lakása ott vagyon.») —Cantio
pulchra. 1564. («Em
léközzél m
egtegyarlóem
ber a
zteIstenedről.») —
Istenünkhöz valószép dicséret. 1580. («Nincs drágábbm
arhájaem
ber
nek leikénél, Azt erősben féltsed m
inden drága kénesnél, Hogy m
eg
ne rútítsad gonosz életeddel, M
ert nem lészesz részes m
ennyben az
úr Krisztussal.») —Szilády Áronszövegkiadása: R
égi m
agyar költők
tára. VII. köt. B
udapest, 1912—
1926.
S z k á r o s i H o r v á t A n d r á s ag
öm
örm
egyei S
zkáros községből
szárm
azott s azem
plénm
egyei Tállya reform
átus papja volt. Itt írta
verseit 1542-töl 1549-ig. Ezeket agúnyolódó, feddöé
soktató éneke
ket Bornem
isza P
éter 1582. évi énekeskönyve őrizte m
eg, de egyik
m
ásik m
egvan egyéb régi kéziratosé
snyom
tatott énekgyüjtem
ényben
is. —Vigasztaló ének. (Jézus Krisztus segítségül hívása.) —AzÁnti-
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krisztus országa ellen. (Gúnyolódik, hogy a katolikusok a szentektől
m
indenféle földi segítséget kívánnak. M
agasztalja aházasságot.) —
Az fejedelem
ségről. (Az urak ostorozása szám
os bibliai vonatkozás
sal.) —Kétféle hitről: a Krisztusbéli é
sapápai foltos hitről. (Pellengérezi akatolikus egyházszertartásait s keserűhum
orral szól ahívők
farsangi m
ulatságairól. «Ütközet nagy lesz m
indenkor afarsangban,
M
ikor C
ibere bán beszáll az B
ánságban, Konc vajda haragszik, dúlfúl haragjában, M
ert nincs tisztességeaz negyvenhat napban. Óm
ely
szem
érem ez a sós szalonnának, Az disznósódarnak, hogy füstön
hallgatnak, D
e csak lencse, borsó tisztességben vágynak, Az szegény
kapások halat nemkaphatnak.») —Azfösvénységről. (S
zám
osszent
írási példa arra nézve, hogy m
ilyen rettenetesbűnaszegény em
bere
ket kizsákm
ánylófösvénységéskapzsiság.) —AzIstennekirgalm
assá
gáról é
s ezvilágnak háládatlanságáról. (S
ohasemvolt annyi gonosz
ságavilágon, mint am
ennyi m
ost van; nagyatudatlanságazem
berek
között; búcsújáróhelyekre futkos anép; a barátok és apácák nem
becsülik m
eg aszent házasságot, böjtőlnek, zsolozsm
áznak, gonoszul
beszélnek; az urak üldözik a jám
bor igehirdetőket, félnek aházas
papoktól, de nemfélnek aham
is eskütől, károm
kodástól, uzsoraságtól, dúlástól, részegségtől, paráznaságtól; süket az egész nem
zet, nem
fog rajta ajó tanács; ezért ver m
inket ostorral Isten, ezért uralkodik
rajtunk atörök.) —Az átokról. (M
ózes átkozódása é
s azsidó nép
sorsa a m
agyarságra alkalm
azva. H
iába fáradoznak a prédikátorok,
gonosz anem
zet. «Ám Budáról az törökök igen prédikálnak, N
agy
zengéssel mint az sáskák m
ireánk kiáltnak.») —P
ál érsek levelére
való felelet. (Verses válasz Várdai P
ál esztergom
i érseknek, atörök
m
iatt akkor m
ár N
agyszom
batbanélőfőpapnak, egyikpásztorlevelére.
Az érsek akirály helytartójaé
sEsztergomvárm
egyeörökösfőispánja:
vájjon S
zent P
éter volt-e királyi helytartó, S
zent Pál viselt-e ispánságot? «Ebből látjuk, hogy te érsek nem vagy az Krisztussal.») —
P
anasza Krisztusnak, hogy ellene tám
adnak ezvilágiak. (Elveszett az
esze avilágnak, az urak nemtisztelik Istenbeszédét, apapokaróm
ai
pápát követik.) —Em
beri szerzésről. (A szerzetesek szidalm
a s be
fejezésül ez a vallom
ás: «E
z éneket költéegybarátból lőtt pap, B
ánta
bolondságát, elrúgta csuklyáját».) — Szilády Áron szerint aXVI.
század első felében élő m
agyar verselők között senki semírt erő
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teljesebb nyelven Szkárosi Horvát Andrásnál. G
únyba m
ártott nyilai
val egészen elárasztja ostrom alá fogott tárgyait. M
odora ugyanaz,
am
i am
agyar népnek m
a is asajátja. H
angjával a legkom
olyabb
dolgot is nevetségessé tudja tenni, néha ráhagyással vagy tódítással
csúfolódik, m
áskor célzatosan tett kérdéssel szorít igenlő feleletre,
m
ajd ellentéteivel é
s hirtelen fordulataival sújt le, olykor egészen az
aljas határáig bocsátkozik, de egypár szóval m
indig innen m
arad.
Vallásosan hazafias verselő, egyszersm
ind aFarkas András által kez
dett politikai költői irány követője. M
íg azonban Farkas Andrásegé
szenJános király em
bere s ennek m
ég atörökkel kötött szövetségét
is helyesli, addig ö különbség nélkül zúgolódik afejedelm
eké
s urak
ellen s atörököt Isten átkának vallja. R
om
bolásra kész term
észet,
bár nemtudja, mit és hogyan kellene é
s lehetne arom
ok helyére
állítani; lelkesedik az elnyom
ottak ügyéért, de a m
indent feláldozó
készségen túl m
itsem tud értük gondolni. Szertelen kifakadásainak
egyrészt aföldesúri jogok gyakorlásával űzött visszaélések, m
ásfelől
areform
áció lassú terjedése m
iatt érzett elégedetlenség voltak azokai.
E
z utóbbit akapzsi uraknak é
s az ugyancsak földesúri jogokat bir
tokló katolikus papságnak tulajdonította. Ú
tjába esett m
ind a két
társadalm
i osztály, gúnyolódva é
s elkeseredetten vívta ellenük vallási
é
s politikai küzdelm
ét. —SziládyÁron szövegkiadása: R
égi m
agyar
költők tára. II. köt. B
udapest, 1880.
S z t á r a i M ih á l y b
aranyai evangélikus pap. Életéről é
sm
un
káiról : averses elbeszélők és drám
aírók között. Tizenhat zsoltárán
kívül öt vallásos éneke m
aradt fenn. —Az Úristennek való hálaadás
é
s könyörgés. (Prédikációt m
egelőző ének.) —Sem
m
iből terem
té az
Úristen azem
bert. (Ének Krisztus születése ünnepére.) —M
i atyánk
Atyaisten. (Ugyanarraazalkalom
ra.)—M
indenem
bereknekm
i öröm
et
m
ondunk. (Ugyanarra az alkalom
ra.) —Az penitenciáról és hitről.
(A jám
borokat a m
ennyei üdvösséggel vigasztaló, agonoszokat a
pokol kínjaival fenyegető ének.) —Zsoltárfordításai többé-kevésbé
keresztény keretek közé helyezett szabad átdolgozások. (A 10, 12, 15,
23, 26, 28, 29, 32, 34, 3
,3
6
7, 64, 65, 74, 92
A zsoltárfordító Sztárai M
ihály —m
ondja Szilády Áron —m
intha
nem is volna egy szem
ély a tüzes hitvitázóval é
s a gúnyolódó
kom
édiaíróval. Zsoltárai ahit é
s buzgóság szenvedélytől m
entes fór-
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rásából fakadnak. —SziládyÁron szövegkiadása: R
égi m
agyar költők
tára. V. köt. B
udapest, 1886.
T in ó d i S e b e s t y é n la
ntos é
s énekm
ondó. Életéről é
sm
unkáiról:
aróla szóló szakaszban. Valláserkölcsi oktatása: H
adnagyoknaktanú
ság, m
ikor terekkel szöm
be akarnak öklelni. (Ezt azénekét 1550-ben
K
assán írta s 1554. évi kolozsvári verses kötetében nyom
atta ki.
É
neke két részből áll: első felében a hadnagyokat istenfélelem
re é
s
bátorságra oktatja, m
ásodik felében a csatába induló hadnagyok szá
m
ára im
ádságot ír elő. V
eszítse el Isten apogány törököket, adjon
győzelm
et akeresztény m
agyaroknak, így rohanjunk az ütközetbe:
«Jézust, Jézust üvöltsünk, ropp, csatt, patt». —Szilády Áron szövegkiadása: R
égi m
agyar költők tára. III. köt. B
udapest, 1881.
T o rdai B en ed ek p
rotestánsénekszerző: 3 0 . P
salm
us. —Szilády
Áronszövegkiadása: R
égim
agyarköltőktára. II. köt. B
udapest, 1880.
T ordai N é v t e l e n , p
rotestáns énekszerző: UramIsten m
agas
ságban. 1544. —Szilády Áron szövegkiadása: R
égi m
agyar költők
tára. II. köt. B
udapest, 1880.
T u b a M ih á l y s
em
ptei protestáns pap az 1560-as években: Az
új esztendőre való dicséret. —Az halálról. —Szilády Áron szövegkiadása: R
égi m
agyar költők tára. VII. köt. B
udapest, 1912—
1926.
Ú jl a k i P é t e r p
rotestánsénekszerzö: 3. P
salm
us. —D
ézsi Lajos
szövegkiadása: R
égi m
agyar költők tára. VIII. köt. B
udapest, 1930.
V a lk a i K elem en p
rotestánspap, ifjú korábanakrakkói egyetem
tanulója, egyesek szerint később G
yula város bírája: Isten előtt való
igazulás. 1545. —Szilády Áron szövegkiadása: R
égi m
agyar költők
tára. II. köt. B
udapest, 1880.
V é g k e c s k e m é t i M ih á l y , m
ásként Kecskem
éti Vég M
ihály, pro
testáns pap, egyesek szerint Kecskem
ét város bírája: 55. P
salm
us. —
Szilády Áron szövegkiadása: R
égi m
agyar költők tára. IV. köt. B
uda
pest, 1883.
Toldy Ferenc szerint a XVI. századi protestáns költők között
hiányzott egy olyan lírikus, aki költői tehetségével utat jelölt volna
énekszerző társainak. Az egyenlő m
űveltségi fok egyform
ává tetteezt
aköltészetet. Az énekszerzők többnyire költői hivatás nélkül versel
tek, lelkesedtek az igazért é
s a jóért s feddő költem
ényeikben nem
ritkán m
elegítő, sőt m
egindító hatást gyakoroltak. (A m
agyar nem
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zeti irodalomtörténeterövidelőadásban. I. köt. 3. kiad. P
est, 1862.) —
Szilády Áron szerint a protestáns költészet vallásos alaphangjába
fokozatosan erősödő hazafias színezet szövődött be, de azért apoliti
záló hazafiság hangja nem zavarta a költem
ények arányosságát.
Anyelvé
sszellemegyre több népi szellem
m
el olvadt össze; atárgy
beli változatossággal együtt averselés is váltogatta form
áit. B
ár a
költem
ények m
indegyikét arégiség nem
es rozsdája borítja, belőlük
a szerzők egyéniségét ism
agunk eléállíthatjuk. (Régi m
agyar költők
tára. II. köt. B
udapest, 1880. IV. köt. B
udapest, 1883.) —Beöthy
Zsolt szerint a protestáns vallásos költem
ényeket az egyhangú é
s
darabos külalak m
ellett m
ély hit és kom
or erkölcsi felfogás jellem
zi.
N
em
csak atem
plom
i énekekből tükröződik vissza kom
or szellem
,
hanemaz otthoni lelki épülésre készült vallásos versekből is. Tiszte
letrem
éltó bátorsággal ostorozzák am
agyarok bűneit, őszinte keserű
séggel hangoztatják abünbánatot, töredelm
es lélekkel várják Isten
igazságtételét. (A m
agyar nem
zeti irodalom történeti ism
ertetése.
I. köt. 6. kiad. B
udapest, 1890.) —Bodnár Zsigm
ond szerint a pro
testáns vallásos költészet pedagógiai irányú: javítani, nem
esbíteni,
erkölcsileg em
elni, nempedig gyönyörködtetni akar. Abúsongópro
testáns papoknak szegényes élete örökösen kockán forgott; hol vala
m
elyik katolikus főpap küldötteellenükkatonáit, hol egy várparancs
nok fogatta el őket, hol akatolikus nép tört rájuk, hogy földúlja
házukat é
s kiirtsa életüket; viszont őksemhagytak békét akatolikus
papoknak, m
ert m
eg voltak győződve hitük igazságáról; ahol nem
üldözték őket, ők üldöztek m
ásokat; úton-útfélen prédikáltak a régi
egyház rom
lottságáról; s ha érezték, hogy ahatalm
asokvelük tarta
nak, kiűzték akatolikus papokat aplébániákról é
sm
aguk ültek bele,
m
íg a felsőbb hatalomvagyanép elpártolása újból ki nemkergette
őket, hogy m
ásutt találjanak ideiglenes szállásra. E
zek a vallásos
lelkesedésükben annyira nyugtalan em
bereksokszent éneket írtak, de
igazi poétái term
észet kevésvolt közöttük. Vallásos lírájukból hiány
zott azaközépkori szent gyöngédség, vonzó jám
borság, idilli vonás,
am
ely alelkek édesgetöje é
sm
agához vonzója. Az eredetiség sem
sajátjuk. N
emkérdezték, plágium
-e, am
it tesznek, vagy nem
, mikor
jól-rosszul átdolgozták a ném
et é
s latin énekeket. M
ind átdolgozá
saikban, m
ind eredeti próbálkozásaikban sok atanító, hitvitázó é
s
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történeti elem
.S
zeretnek polem
izálni, kifogyhatatlanok aszóban, alig
tudják bevégezni verseiket. N
éha m
ár csakazért isbőbeszédűek, hogy
az énekszerzö neve é
s egyéb m
ondanivalója elférjen aversfejekben.
A hosszadalm
as ének jó szolgálatot tett az istentiszteletnél. Am
int
eltűntek akatolikus szertartások, a protestáns istentiszteletben nem
m
aradt m
áshátra, mint aprédikáció, akönyörgésm
egazének. Ajám

bor hívők szívesen énekelték ahosszadalm
as énekeket is, m
ert m
ély
vallásos érzés, Isten igaz félelm
e s aG
ondviselésbe vetett határtalan
bizalomuralkodott bennüksnembántotta őket azénekekből előtörő
vallásfelekezeti súrlódás é
s korlátoltság, az egyoldalú buzgóság é
s
gyűlölködő fanatizm
us. (A m
agyar irodalomtörténete. I. köt. B
uda
pest, 1891.) —Horváth Cyrill szerint a protestáns prédikátoroksem
m
enekülhettek aközépkori katolikus him
nuszok fenséges költészeté
nek varázsától; ezért felhasználták a régi katolikus énekeket, elhagy
ták adogm
atikai felfogásukkal ellenkező részeket, arégi strófákba
belevitték új tanításaikat. Ennek aprotestáns lírának nincsenek igazi
költői talentum
ai, azénekek nyelve darabos, hangulatasötét. Azüldö
zött vad é
s akétségbeeső em
ber elszántságával m
enekülnek Istenhez,
tőle várják az üldözések é
s háborúk nyom
orúságainak enyhítését.
Ellenségeik fejére átkot m
ondanak, feltám
asztják az ótestam
entum
judaizm
usának zordonságát. Az időszerűvonatkozásokat szívesenszö
vik költem
ényeikbe; kitéréseik, m
agyarázataik, tám
adásaik m
eg-m
egrontják az énekek hangulatának egységét. A haza sorsa iránt való
érdeklődés épen olyan erős ebben alírában, m
int akésőbb utána
következő katolikus egyházi énekköltésben. (A régi m
agyar irodalom
története. B
udapest, 1899.)
Kiadások. —A XVI. századi protestáns vallásos énekek szöve
geit őrző nyom
tatott énekeskönyvek közül az elsőt G
álszécsi István
evangélikusprédikátor é
sgyulai tanítóadtaki: É
nekeskönyv. Krakkó,
1536. (Perényi P
éternek ajánlva kótákkal jelent m
eg. C
saktöredékeit
ism
erjük. M
ind a három fennm
aradt éneke Luther M
árton énekes
könyve nyom
án készült prózai fordítás rím
ek nélkül. G
álszécsi István
1524-ben abécsi, 1526-ban akrakkói, 1532-ben avittenbergai egye
tem tanulója, 1536-ban a zem
plénm
egyei G
álszécs község iskolam
estere, később a M
aros é
s Körös közének reform
átora. É
nekes
könyvén kívül kinyom
atott egy kis hittani könyvet is: A keresztyéni
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tudom
ányról való rövid könyvecske: Krakkó, 1538. Ezt a könyvét
B
őd P
éter m
ég látta gróf Bethlen Kata könyvei között, agrófnő
könyvtárából anagyenyedi reform
átus kollégiumkönyvtárába került
s itt pusztult el ez az egyetlen példány az 1849. évi szabadságharc
viharaiban.) —SzékelyIstván énekeskönyve: Istenes énekek. Krakkó,
1538. (Elveszett.) —Kálm
áncsehi S
ánta M
árton énekeskönyve. (M
a
m
ár egyetlen példányát semism
erjük. Akönyvről anyom
tatáshelyé
neké
sidejénekm
egjelölésenélkül m
egem
lékezikUjfalvi Im
rének 1602.
évi debreceni énekeskönyve. Kálm
áncsehi S
ánta M
árton a m
ohácsi
csataidején akrakkói egyetemtanulója volt, 1541-ben Vittenbergában tűnik fel, itthon Sátoraljaújhelyen, M
ezőtúron, M
unkácson, B
ereg
szászon é
s Erdélyben terjesztette előbb Luther M
árton, utóbb Kálvin
János tanításait. Mint debreceni reform
átus pap halt m
eg 1557-ben.
Énekeskönyve voltaképen graduale volt azaz nemanépéneklés cél
jairakészült, hanemapap, akántor é
s akar használatára. Agraduáléneklést később agyülekezeti éneklés kiszorította a tem
plom
okból.)
—H
uszár G
ál énekeskönyve: Isteni dicséreteké
spsalm
usok. D
ebrecen,
1560. (Elveszett.) —S
zegedi G
ergely énekeskönyve. D
ebrecen, 1562.
(Elveszett.) —Váradi énekeskönyv: A keresztyéni gyülekezetbenvaló
isteni dicséretek. Várad, 1566. (Egyetlen fennm
aradt példányát a
wolfenbütteli hercegi könyvtár őrizte m
eg.) — S
zegedi G
ergely:
Énekeskönyv. D
ebrecen, 1569. (Egyetlen példánya aboroszlói egye
temkönyvtárában m
aradt fenn.) —H
uszár Gál: Akeresztyéni gyüle
kezetekben való isteni dicséreteké
sim
ádságok. Kom
játi, 1574. (Egyet
lenpéldánya az eperjesi evangélikus kollégium könyvtárában m
aradt
fenn.) —Énekeskönyv. 1579. (Elsősorban adebreceni reform
átusok
használatára.) —Bornem
iszaPéter: Énekek háromrendbe. D
etrekő,
1582. (Első részében dicséretek é
s zsoltárok, m
ásodik részében vallá
sosésoktatóelm
élkedések, harm
adikrészébenbibliai históriákvannak.)
—Énekeskönyv. 1590. (Elsősorban a debreceni reform
átusok hasz
nálatára.) —G
önczi György: Keresztyéni énekek. D
ebrecen, 1592.
(S
zám
os kiadása jelent m
eg. G
önczi G
yörgyavittenbergai egyetem
en
tanult, 1571-ben váradi prédikátor, 1575-ben debreceni pap, 1577-ben
atiszántúli reform
átus egyházkerület szuperintendense, 1595-ben halt
m
eg D
ebrecenben.) — Bártfai énekeskönyv. Bártfa, 1593. (Utóbb
m
ég több kiadása jelent m
eg.) —Ujfalvi Imre: Halotti ének. D
ebre
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cen, 1598. (Utóbbm
ég több kiadása jelent m
eg.) Ujfalvi Im
reVittenbergábané
sH
eidelbergbenvégezte tanulm
ányait, 1596-banadebreceni
reform
átus kollégiumtanára, 1599-ben debreceni pap. M
ivel egyház
korm
ányzati é
s szem
élyi kérdésekben összetűzött a tiszántúli refor
m
átus egyházkerület vezető em
bereivel, 1610-ben m
egfosztották lel
kész! állásától s börtönbe zárták. 1614-ben halt m
eg.) —A XVI.
századi protestánsénekeskönyvekévtizedről-évtizedrebővültek. G
önczi
György énekeskönyvének aXVII. századelsőnegyedébenközrebocsá
tott kiadásaiban m
ár 224 ének foglalt helyet: ebből 21 ének közel
három
száz esztendőn keresztül m
egm
aradt areform
átus énekesköny
vekben. E
gyes énekszövegekhez é
s dallam
aikhoz szívósan ragaszkod
tak m
ind az énekeskönyvek egybeállltói, m
ind ahívők. A tudom
á
nyos érdeklődés csak aXIX. század utolsó negyedében fordult arégi
énekek kritikai kiadása felé. —R
égi m
agyar költők tára. II—
VI. köt.
Szilády Áron jegyzeteivel. B
udapest, 1880—
1896. VII. köt. Szilády
Áron é
sD
ézsi Lajos jegyzeteivel. B
udapest, 1912—
1926. VIII. köt.
D
ézsi Lajos jegyzeteivel. B
udapest, 1930. —S
zegedi G
ergelyénekes
könyve. SziládyÁron jegyzeteivel. B
udapest, 1893. (Az1569-ből fenn
m
aradt egyetlen példány hasonm
ás-kiadása aM
. T. Akadém
ia költ
ségén.)
Irodalom . —Afelsorolt kiadásokhoz csatolt m
agyarázatokon
kívül R
évész Imre: A m
agyarországi ref. egyház közönséges énekeskönyvéről az énekek szerzőinek névsorával. D
ebrecen, 1866. —Bartalus István: M
agyar egyházak szertartásos énekei aXVI—
XVII. szá
zadban. P
est, 1869. —Balogh Ferenc: A m
agyar protestáns egyház
történetének részletei. D
ebrecen, 1872. —Toldy Ferenc: A m
agyar
költészet története rövid előadásban. I. köt. 3. kiad. P
est, 1872. —
S
zabó Károly: R
égi m
agyar könyvtár. I. köt. B
udapest, 1879. —
Jakab Elek: Bogáti FazekasM
iklós. KeresztényM
agvető. 1880. évf. —
Kálm
án Farkas: Éneklő kar avagy azoknak atudósoknak é
spoéták
nak életrajza, kik által am
agyarországi reform
átusok m
ost haszná
latban levő énekeskönyvében foglalt énekek szereztettek. B
udapest,
1880. —U. az: Bornem
isza Péter énekeskönyve. P
rotestáns Egyházi
é
s Iskolai Lap. 1883. évf. —Kardos Albert: A XVI. századm
agyar
lírai költészete. E
gyetem
es Philologiai Közlöny. 1883. évf. —Erdélyi
Pál: G
álszécsi István énekeskönyvének töredéke 1536-ból. M
agyar
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Könyvszem
le. 1887. évf. —Kohn Sám
uel: A szom
batosok. B
udapest,
1889. —Beöthy Zsolt: A m
agyar nem
zeti irodalomtörténeti ism
er
tetése. I. köt. 6. kiad. B
udapest, 1890. —Bodnár Zsigm
ond: Am
agyar
irodalomtörténete. I. köt. B
udapest, 1891. —Jakab Elek: M
ég egy
szer Bogáti Fazekas M
iklósról. Keresztény M
agvető. 1891. évf. —
Kanyaró Ferenc; Unitáriusok M
agyarországon. Kolozsvár, 1891. —
Szinnyei József: M
agyar írók életeé
sm
unkái. Tizennégy kötet. B
uda
pest, 1891—
1914. —Szathm
áry József: Aref. tem
plom
i énekeskönyv
története. P
rotestáns S
zem
le. 1892. évf. —D
ankó József: Vetus hym
nariumecclesiasticumH
ungáriáé. B
udapest, 1893. —FöldváryLászló:
S
zegedi Kis István élete. B
udapest, 1894. —D
ézsi Lajos: Bogáti
F
azekas M
iklós élete é
s költői m
űködése. B
udapest, 1895. —Farkas
Lajos: Zsoltárköltészetünk S
zenczi M
olnár Albert előtt. P
rotestáns
S
zem
le. 1895. évf. —Kanyaró Ferenc: A legrégibb unitárius énekes
könyvekről. M
agyar Könyvszem
le. 1895. évf.—FarkasLajos: Zsoltár
költészetünk S
zenczi M
olnár Albert előtt. Protestáns S
zem
le. 1898.
évf. —Barla Jenő: S
zegedi G
ergely é
sénekeskönyve. B
udapest, 1899.
—Erdélyi Pál: ÉnekeskönyveinkaXVI. é
sXVII. században. M
agyar
Könyvszem
le. 1899. évf. —Horváth Cyrill: Arégi m
agyar irodalom
története. B
udapest, 1899. —Barla Jenő: Skaricza M
áté élete. B
uda
pest, 1901. — Bartha József: A m
agyar katolikus énekköltészet a
XVIII. századig. Katholikus S
zem
le. 1901. évf. — C
sászár Ernő:
Am
agyar protestáns zsoltárköltészet a XVI. és XVII. században.
Irodalom
történeti Közlem
ények. 1902. évf. —KanyaróFerenc: Bogáti
zsoltárai azárulók é
süldözök ellen. Keresztény M
agvető. 1902. évf. —
U
. az: Bogáti m
agyar szabású zsoltárai. U
. o. 1903. évf. —U. az;
Bogáti zsoltára a jezsuiták ellen. U
. o. 1903. évf. —K
épes m
agyar
irodalom
történet. S
zerk. Beöthy Zsolt ésB
adics Ferenc. I. köt. 3. kiad.
B
udapest, 1906. —Faragó Bálint: S
zegedi István élete. M
ezőtúri ref.
gim
náziumértesítője. 1906.—Thury Etele: A dunántúli reform
átus
egyházkerület története. I. köt. P
ápa, 1908. —Elek O
szkár: Ahalál
m
otívum
aé
sa haláltánc. Athenaeum
. 1908. évf. —Kem
ény Lajos:
Sziráki B
alázs. Irodalom
történeti Közlem
ények. 1908. évf. —Faragó
Bálint: S
zegedi Kis István. P
rotestáns S
zem
le. 1909. évf. —O
bál
Béla: H
ungaricaVitebergensia. H
alle, 1909. —FrickJózsef: Aközép
kori m
agyar him
nuszköltészet. Kolozsvár, 1910. —Szügyi József:
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Am
agyar ref. énekeskönyv m
últja. D
ebrecen, 1910. — U
jvárossy
S
zabó Gyula; A m
agyar verses oktató költészet története 1772-ig.
B
udapest, 1910. —DivékyAdorján: G
álszécsi Istvánénekeskönyvének
újabb töredéke. M
agyar Könyvszem
le. 1911. évf. —Szilády Áron:
G
álszécsi István énekeskönyvének első íve. Irodalom
történeti Közle
m
ények. 1911. évf. — D
ézsi Lajos: R
égi m
agyar verseskönyvek
ism
ertetése. U
. 0. 1911. évf. —Sztripszky Hiador é
s Alexics György:
S
zegedi G
ergely énekeskönyve XVI. századbeli rom
án fordításban.
B
udapest, 1911.—Endreffy János: M
agyar káté-énekek aXVI. szá
zadban. Székács-em
lékkönyv. 1912.—Horváth Cyrill: Luther énekei
éselsőprotestánsénekszerzőink. Heinrich-em
lékkönyv. B
udapest, 1912.
—Borbély István: A legrégibb unitárius tem
plom
i énekeskönyvek.
E
gyetem
es Philologiai Közlöny. 1913. évf. —P
éter Mihály: G
álszécsi
Istváné
sm
űködésének első nyom
ai. Protestáns S
zem
le. 1913. évf. —
Borbély István: Bogáti Fazekas M
iklós zsoltárfordítása. E
gyetem
es
Philologiai Közlöny. 1914. évf. —Kálm
án Ödön: Bogáti F
azekas
M
iklós zsoltárfordításaihoz. U. o. 1914. évf. —Borbély István: Heltai
G
áspár költem
ényei. KeresztényM
agvető. 1915. évf.—Schiller István:
Bogáti Fazekas M
iklós élete é
s vallásos tárgyú költészete. B
udapest,
1915. —PayrSándor: Batizi ésM
elanchton. EvangélikusEgyházi Élet.
1915. évf.—Thury Etele: Batizi é
saszántói iskola. P
rotestánsS
zem
le.
1915. évf. —Zoványi Jenő: Adatok am
agyar protestantizm
us m
últ
jából. Protestáns S
zem
le. 1915. évf. —Alszeghy Zsolt: A m
agyar
reform
áció é
s ellenreform
áció tem
etési énekei. Irodalom
történeti Köz
lem
ények. 1916. évf. —Payr Sándor: D
évai M
átyás Luther M
árton
házában. Protestáns S
zem
le. 1917. évf. —H
arsányi István: A refor
m
áció hatásaam
agyar közm
űvelődésre. Sárospatak, 1918. —Zoványi
Jenő: A reform
áció M
agyarországon 1565-ig. B
udapest, 1922. —
Thienem
ann Tivadar: XVI. é
s XVII. századi irodalm
unk ném
et ere
detű m
üvei. Irodalom
történeti Közlem
ények. 1922—
1923. évf. —
Beöthy Zsolt: R
om
em
lékek. I. köt. B
udapest, 1923. —D
ézsi Lajos:
Am
agyar haláltáncról. M
agyar Bibliofil S
zem
le. 1924. évf. —Payr
Sándor: A dunántúli evangélikus egyházkerület története. I. köt. S
op
ron, 1924. —U. az: Luther é
s az egyházi ének. Teológiai S
zem
le.
1926—
1927. évf. —EnyedyAndor: M
agyar reform
átus kátéirodalom
.
U. o. 1928. évf. —G
ulyás Pál: Ném
eti Ferenc zsoltárfordító halá-
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Iához. P
rotestáns S
zem
le. 1928. évf. —S
.S
zabó József: Ki volt az
1556. évi váradi énekeskönyv em
endatora. D
ebreceni S
zem
le. 1929.
évf. —KozákyIstván: HolbeinsEinfluBimungarischen Todesgedicht
an G
eorgius P
esti. D
eutsch-U
ngarische H
eim
atsblátter. 1929. évf. —
S
zabolcsi Bence: Tinódi zenéje. Zenei S
zem
le. 1929. évf. —G
ulyás
Pál: A könyvnyom
tatás M
agyarországon aXV. é
s XVI. században.
B
udapest, 1929.

Pintér J e n ő : A magyar irodalom története.
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A KATOLIKUSOK VALLÁSO S ÉN EK 
KÖLTÉSE.
Az

ének Isten dicsérete dalban. A középkori
jL ~ \ . szerzetesek áhítatos latin versekkel és lélekemelő
dallamokkal adtak kifejezést vallásos érzelmeiknek; leg
szebb költeményeiket a középkor vége felé már magyarra
is lefordították; egy részüket a nép énekelte is. Nem mise
közben énekeltek, hanem litániák, körmenetek és búcsújárások alkalmával.
Az egyházi énekek olyanok, mint a népdalok: a szö
veg csak a dallammal s a dallam csak a szöveggel élvez
hető igazán. Az egymással szorosan egybeolvadó két elem
ritka lelki gyönyörűség forrása.
A katolikusok vallásos költészete a reformáció korá
ban alig fejlődött. A számban egyre jobban megfogyat
kozó katolikus hívőknek és papjaiknak meg kellett elé
gedniük a középkorból fennmaradt énekekkel. A protes
táns hitújítók eleinte maguk is szivesen merítettek ebből
a középkori katolikus énekkészletből, csakúgy mint utóbb,
a XVII. században, a katolikusok is a protestánsok egyházi
énekeiből. Bár a katolikus papság korán észrevette hívei
nehéz helyzetét, énekeskönyv kiadásáról csak a XVII. szá
zadban gondoskodott. Nem csodálható, hogy a katolikus
hívők ajkán igen sokszor protestáns templomi ének zenegyházi
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dűlt meg a reformáció korában. Ezért rendelte el az Oláh
Miklós esztergomi érsek elnöklete alatt tartott 1560. évi
nagyszombati zsinat mind a magyar, mind a latin vallá
sos énekek megrostálását. A zsinat kimondotta, hogy a
katolikus templomokban csak azokat az énekeket szabad
megtűrni, melyeket a magyar papság száz év előtt — még
Mátyás király korában — helybenhagyott: «nehogy a jám
bor indulatú magyar nép istenesség színe alatt félreve
zettessék, mint ahogy napjainkban, szívünk fájdalmára,
több helyen tapasztaltuk».
T elegdi Miklós az i$6o. évi nagyszombati zsinat
idején már felszentelt pap volt és a nagyszombati latin
iskolát igazgatta; annál megbízhatóbbak tehát hitelesség
szempontjából a prédikációs gyűjteményébe felvett kato
likus egyházi énekek. Nyolc ének foglal helyet prédi
kációinak két kötetében ( 1 5 7 7 — 1 5 7 8), gyökeresen kato
likus szellemű mind a nyolc; a protestáns énekkölté
szettel csak annyi a kapcsolatuk, hogy egy részüket a
XVI. századi református és evangélikus énekeskönyvek
is átvették. Megvannak ezek az énekek a XVII. századi
katolikus énekgyüjteményekben is.
Latinból való fordítás valamennyi, dallamuk is kül
földi eredetű. Öt közülük karácsonyi, egy újévi, kettő
pedig húsvéti ének. Nehézkes nyelvük és gyönge ritmu
suk középkori eredetre vall: mennyivel mások a XVII.
században írt magyar katolikus énekek. Az utóbbiak sem
közelítik ugyan meg a XVIII. század katolikus szövegeit
és dallamait, de a nyelvi és verselési fejlődésnek mégis
sokkal magasabb fokát mutatják, mint a Telegdi Mik
13
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lóstól feljegyzett félig középkori, félig XVI. századi
énekek.
Az első karácsonyi ének első versszaka már a
Winkler-kódexben is felbukkan. A kódexben így hang
zik : «Ez dicséretös gyermök Ez napon szileték Egy szep
lőtelen szűztől Mi idvösségönkért Ha nem sziletött volna
Mi mind elvesztőnk volna Engödetlenségért Ó én édös
Jézusom Ki miértünk sziletél Oltalmazz pokoltól». Telegdi
Miklós könyvében: «Dicséretes az gyermek Ki ez nap
születék Egy szeplőtelen szűztől Vigasztalásunkra Ha
nem született volna Mi mind elvesztünk volna O mi
üdvösségünk Egyetlenegy Jézusunk Ki miértünk születél
Oltalmazz pokoltól». A továbbiakban a XVI. századi
szöveg önállóan megy tovább.
Amint megállt a templomi énekköltés, úgy némult
el a többi katolikus szellemű költői törekvés is. Az evan
gélikusok és reformátusok bő lírája és epikája mellett
a katolikus költészet meddő és hangtalan volt. Még a
katolikusokat támadó protestáns versek is felelet nélkül
maradtak, csak egy ismeretlen énekszerző, a Felnémeti
Névtelen, fordult Luther Márton és Kálvin János papjai
ellen Jer,
miemlékesünk Luther-papokról kezdetű k
teményében. Megváltoztak immár — mondja az ének
szerző — a protestáns prédikátorok. Régebben szegényen
prédikáltak, olcsó ruhát viseltek, megelégedtek egy darab
kenyérrel; most ahhoz szegődnek, aki jól tartja őket és
sok pénzt ad nekik, mert Judás tüszője van az oldalukon.
Annyira szánják a szegény községet, hogy a bírókkal
szedetik be bérüket s el nem engednének belőle egy
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fillért sem, csakúgy, mint a kegyetlen ispánok. Pénzért
prédikálnak, Isten igéjével kereskednek. Míg Isten fiának
csak egy alsó és egy felső ruhája volt s az is rossz vala,
ők drága palástokat szabatnak testükre s házastársukat
kényesen öltöztetik. «0 házastársokot oly igen tarkázzák,
Aranvas fedéllel fejeket burejtják, Drága gereznákkal
testeket fedezik, Őket ékesejtik, hogy inkább szeressék.»
Krisztus csak a szájukban van, de nincs az életükben;
nyelvükkel igen vallják, de életükkel tagadják. Az oltáriszentségben Krisztus szent teste és vére csak puszta jel
előttük; sem oltár, sem mise templomaikban; Isten
házát istállóvá tették. Holt hitet hirdetnek cselekedet
nélkül.
T e l e g d i M ik ló s e
sztergom
i érseki helytartó korában nyom
atta
ki am
agyar katolikusok nyolcrégi egyházi énekét: Azevangéliom
oknak m
agyarázatja. I. köt. B
écs, 1577. II. köt. N
agyszom
bat, 1578. —
Anyolcéneket HorváthCyrill aközépkori m
agyar versek sorozatába
iktatta, hivatkozva O
láh M
iklós 1560. évi nagyszom
bati zsinatának
szigorú rendelkezésére. «A nagyszom
bati aula em
berei bizonyosan
szám
on tartották, hogy cantilenák dolgábanmit örököltek arégiektől.
Telegdi iratokból, nálánál öregebbegyénektől tudhatta, m
elyekvoltak
am
agyar katolikusok régi egyházi énekei, sőt m
int 1535-iki születésű
egyre-m
ásra gyerm
ekkorából is em
lékezhetett. Annyi bizonyos, hogy
a kom
oly tudósé
s vitatkozó, areform
ációnakfélelm
es ellenfele, tudta,
mit beszél snemjuthatott arra agondolatra, hogy híveinek azsinat
világosan kifejezett szándéka ellenére eretnek-gyűjtem
ényekben ki
nyom
tatott eretnek szárm
azású énekeket ajánljon.» (R
égi m
agyar
költők tára. I. köt. 2. kiad. B
udapest, 1921.)
A F e l n é m e t i N é v t e l e n a hevesm
egyei Felném
et községben
szerzetté énekét: C
antio. 1565. —Toldy Ferenc hívtafel ráafigyel
m
et: «É
nek a Luther-papok ellen, m
elyet egy régi könyvbe beírva
találtams m
ely egyéb hasonlókkal együtt nyom
atlan m
aradt, m
iután
ilyek terjesztésére a
z ez időben kirekesztőleg protestáns nyom
dászok
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sajtóikat egyáltalában nemhasználtatták.» (A m
agyar költészet tör
ténete. I. köt. P
est, 1854.) —Az énekszövege SziládyÁron szövegkiadásában: R
égi m
agyar költők tára. VII. köt. B
udapest, 1912. —
A szöveghez írt kiadói jegyzetek szerint a Luther-papok alatt itt a
kálvinisták is értendők. «Különösen kortörténeti szem
pontból becses
eszatira, habár hogy hatást kelthessen, kétségtelenül túlozvagyegyes
szórványos eseteket általánosít. A protestáns papoknak akatolikus
egyház tanaitól é
s szertartásaitól fokozatos távolodása, atanításuk é
s
m
agánéletük közti diszharm
ónia érdekesenvanfeltüntetve, sőt ahívek
szaporodásával apapokigényeinek növekedésére, aszűkölködő életnek
a jó m
óddal felcserélésére, am
i feleségeik ruházatán is m
egtetszik,
találóan utal.» (Jegyzetek aR
égi m
agyar költők tára VII. kötetéhez.
Irta Szilády Áron. Sajtó alá rendezte é
s folytatta D
ézsi Lajos. B
uda
pest, 1926.)
Irodalom . —PéterffyKároly: Sacraconciliaecclesiaeromanocatholicae in regno H
ungária celebrata. Két kötet. Pozsony. 1741—
1742. —Toldy Ferenc: A m
agyar költészet története. I. köt. P
est,
1854. — Horváth Cyrill: A Batthyány-kódexröl. Irodalom
történeti
Közlem
ények. 1906.évf.—FrickJózsef: Aközépkori m
agyar him
nuszköltészet Kolozsvár, 1910. —Horváth Cyrill: R
égi m
agyar költők
tára. I. köt. 2. kiad. Budapest, 1921. —SziládyÁronésD
ézsi Lajos:
Jegyzetek a R
égi m
agyar költők tára VII. kötetéhez. B
udapest, 1926.
— Téglás Béla: A történeti pasquillus a m
agyar irodalom
ban.
S
zeged, 1928.

M U RÁ D TO LM Á C S H IM N U SZA .
vallásos lírának maradt egy mohamedán
toliból származó emléke is. Murád tolmács — egy
Konstantinápolyban élő magyar költő — a XVI. század
második felében versekbe foglalta a mohamedán vallás
nak Isten személye iránt érzett rajongását, hogy kedvet
ébresszen egykori honfitársaiban a török vallás iránt.
Anyanyelvét nagyon szerethette, mert serdülő ifjú korá
ban került Törökországba s még késő vénségében is
magyarul verselt.
Mindenekelőtt Isten nevét említsük — kezdi zsoltárszerű énekét Murád tolmács — folyamodjunk hozzá, így
kezdjünk mondanivalóinkhoz. Szükséges, hogy az ember
példát vegyen másokról, őrizze magát a gonosztól, eszé
ben tartsa Isten parancsolatait, engedelmeskedjék az isteni
írásoknak. Boldogok a jók, akik teljes szívvel szolgálják
Istent; bizony, ha elmúlik a földi lét és gonosz volt az
ember élete, hiábavaló minden bűnbánat; megbünteti
Isten a gonoszokat és a hitetleneket. Imádjuk Istent, enge
delmeskedjünk parancsolatjainak, csodáljuk nagyságát!
Emberi ésszel nem tudjuk felfogni, milyen erős és bölcs
az Úr, hely és idő nem korlátozza nagyságát, nincs kötve
jövéshez, menéshez, álláshoz, üléshez, alváshoz, fáradáshoz. «Ember hallásához az ő hallása, Ember látásához az
magyar
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ő látása, Ember tudományához tudománya: Nem hasonló
soha az ő nagysága.» Sötét éjtszakában is lát az Isten, egy
hajszál sincs tudtán kívül, érti a föld valamennyi nyelvét.
Tökéletes az Isten, szolgáljuk őt, dicsérjük őt. A bűnösö
ket megostorozza, a könyörgő kérését teljesíti, meghall
mindent, mert mindenütt jelen van. Ehhez hasonló gon
dolatok követik egymást Murád tolmács himnuszában:
vigasztalás, fenyegetés, Isten-magasztalás szinte kiapad
hatatlan gondolat-ismétlésekkel, vissza-visszatérő jámbor
intésekkel, oktatásokkal, elmélkedésekkel. Megemlíti a
prófétákat, Jézust, Mohamedet, a bibliát és evangéliumot,
mint Isten eljövetelének követeit. Gyakorlati tanácsokat
is ad: «Nyelveteket erősen megtartsátok, Semmi gonoszt
senkire ne szóljatok, Mert ha egy szót szóltok, tizet hallo
tok, Magatoknak kész bánatot fogadtok». Keveset együnk,
sokat böjtöljünk, ne italozzunk, sokat sírjunk, mindenkor
imádkozzunk. Kérjük Istentől bűneink bocsánatát, bízzunk
jóságában, ne engedjünk az ördögnek. Irgalmazz Isten
nekünk és hozzátartozóinknak, vigasztald az árvákat és
nyomorultakat, mentsd meg a szegény foglyokat. «Az mi
császár urunknak adj jó szerencsét, És ellenségire nagy
győzedelmet, Minden dolgában megsegéljed őtet, Árnyé
kában nekünk adj nyugodalmat!»
M u r á d —ate
hetségesm
agyar ifjú, későbbafényes porta tiszt
viselője —am
ohácsi csatában került atörökök fogságába. Ekkor
tizenhétéves volt, katolikus papnak készült, latinul jól tudott snem
es
urát mint íródeák kísérteM
ohács m
ezejére. Akeresztényifjúból buzgó
m
uzulm
án lett. N
yelvtudása utat tört szám
ára Konstantinápolyban;
m
agyarul,horvátul, latinul, törökül, arabulé
sperzsáulegyform
ánbeszélt.
R
usztemnagyvezér dragom
ánná, azaz portai tolm
áccsá neveztette ki.
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M
artinuzzi G
yörgy m
eggyilkolásának évében, 1551-ben, m
int török
követ Erdélyben járt, az akkori zavaros időkben fogságba vetették,
két évig tartották elzárva, m
íg végül anagyvezér kiváltotta rabságá
ból. Évtizedekig élt m
ég Törökországban. Löwenklau János ném
et
császári követségi alkalm
azott é
s útleíró néhány érdekes dolgot jegy
zett fel róla 1585-ben. M
urád bég ekkor m
ár hetvenöt éves volt,
régebbi előkelő állását elvesztette, szegényes sorsban tengődött; azzal
kereste kenyerét, hogy török szövegeket fordított latinraskézirataiért
pénzt kapott aTörökországbanm
egforduló követségektagjaitól. Portai
szolgálatából azért bocsátották el, m
ert részeges volt. —Vallásos
szellem
ű török é
s latin prózai m
unkái m
a is m
egvannak alondoni
British M
úzeum
ban, az oxfordi Bibliotheca Bodleianában é
s a bécsi
N
em
zeti Könyvtárban. Irodalm
im
űködésével az volt a célja, hogyaz
izlámm
egism
erését terjesszeé
shíveinek szám
át növelje. M
agyarnyelvű
verses szövegét az 1580-as évek elején írta. Ekkor m
ár nehéz hely
zetben élt s írói alkotásával anagyvezér kegyeibe akart jutni. Ahet
ven éves m
agyar-török író háromoszlopban jegyezte fel versét kéz
iratának lapjaira: m
agyarul, latinul é
s törökül; m
ind ahárom szö
vegét latin betűkkel is, arab betűkkel is leírta; m
ind aháromnyel
ven azonos tartalm
ú strófákban m
agasztalta Istent. E
zzel ahárom

nyelvű költem
ényével nem
csak a m
agyar irodalom
ba, hanematörök
költészetbe is beleírta nevét.
Kiadások. —Murád tolm
ács m
agyar him
nusza 114 versszak,
ugyanennyi alatin é
s török strófák szám
a is. A három
nyelvű kéz
irat szövege 1926-ban bukkant fel O
xfordban, mikor a Bibliotheca
B
odleiana török kéziratait rendezték. Akézirat aXVII. századbanke
rült Törökországból angol földre. Teljes szövegkiadása hasonm
ással
Babinger Ferenctöl az U
ngarische Bibliothek következő kötetében:
Literaturdenkm
áler aus U
ngarns Türkenzeit. N
ach Handschriíten in
O
xford und W
ien bearbeitet von Franz Babinger, R
óbert G
ragger,
E
.M
ittvoch und J. H
.M
ordtm
ann. Berlin é
s Leipzig. 1927.
Irodalom. —Babinger Ferenc: Dér Pfortendolm
etsch M
urád
und seine Schriften. M
egjelent az U
ngarischeBibliothek em
lített kötetetében. Berlin é
s Leipzig, 1927.
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A

lírától a világi lírához a házasságról
szóló énekek és az asszonyokról írt versek szol
gálnak átmenetül. A rómaiaknál annyira divatos nász
daloknak — az epithalamiumoknak — divata Magyarországon is otthonossá vált, csakhogy a magyar ének
szerzőket nem a római minták ihlették, hanem a Szent
írás szelleme s a hitújítás tanításai.
A magyar nép mindig sokat adott a házi tűzhely
megbecsülésére s a protestáns papok még jobban igye
keztek emelni a családi élet tisztaságát. A lakodalmakra
készített rigmusokban és a házasélet énekeiben nincs
érzéki hang. A tréfaszó is csak ott bukkan elő, ahol a
női gyöngeségeket csipkedik. Egy névtelen nagyszombati
énekes Nyilas István nagyszombati polgár lakodal
mára írta a Hájasok énekét. (1548.) A költemény első
részében a férj szól a házasélet kötelességeiről, második
részében a feleség válaszol bizodalmas hangon. Sokszor
kértem én az Istent — mond a férj — hogy társat mutas
son nekem, akivel holtig éljek: Isten téged adott nékem
társul segítségemre, ékességemre, tisztességemre. Vedd
eszedbe, mire intlek, hadd maradjunk holtig becsületben.
Ha engedelmesen hallgatod beszédemet, mindenki dicsérni
fog; ha szeretettel élünk együtt, Isten áldása lesz raj
vallásos
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tünk. «Nálad hagyom az én hitem, drága zálogom, Sze
relmemet egyetembe véle ajánlom, Az mai nap én
magamat néked ajánlom.» Az asszony így válaszol urá
nak: Kedves a beszéded, drága az intésed, kincs minden
szavad; az Úristen minket együtt soká éltessen, min
dennemű sok gonosztól megoltalmazzon. Adjon az ég
nekem olyan malasztot, hogy jól szolgálhassak kegyel
mednek s szívedből elűzzem a bánatot. Kedves legyen
erkölcsöm, engedelmes legyen beszédem. «O mely szí
vem szerint kérem az nagy Úristent, Hogy éltesse együtt
vélem te kegyelmedet.»
Egy másik névtelen szerzőjü költeményben, az
s^onyok
intésében, egy ifjú férj tanítja házastársát a
feleség kötelességeire. (1548.) Félig tréfás, félig komoly
vers ez az asszonyok hibáiról. A feleség nyájas legyen
élete párjához, édes urának szólítsa őt, vendégeiket
fogadja vidám arccal, a vendégségben meggondoltan
beszéljen; ballagjon az úton ura után, palástját annak
vállára ne rakja; takaros öltözetben járjon, becsülje meg
ruháját; a piacon ne őgyelegjen, ne töltse beszélgetéssel
az időt; őrizkedjék a tékozlástól, becsülje meg a búzátlisztet; ne térjen be a korcsmába, csak otthon igyék
bort; tartsa tisztán a házat, söpörjön gyakorta: ha mind
ezt a tanácsot megfogadja, ura minden vagyona övé
marad s tisztessége lesz mindenütt. Ha azonban nem
fogadja meg ura szavát, megcsúfolják az ifjak, elmondják
az asszonyt csácsogó szajkónak, feneketlen kasnak, jeles
borcsiszárnak; elmondják a férjet asszony-szamarának.
S akkor: «Isten ne mentsön, Bottul, pálcáiul az te háta
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dat, Piros orcádat szégyenvallástul, Hátadnak hosszát
szép sudár pálcáiul».
Az emberek gyarlóságainak megfigyelése a vallásos
énekekben bőségesen jelentkezik, de itt-ott önállóan is
felbukkan s nem egyedül a valláserkölcsi oktatás céljait
szolgálja. G ergely debreceni protestáns énekszerző versbe
szedte: M i csodás fesvény
(em1555.)
beszéllenék, ha meghallgatnátok.» Egy vadállatról lészen
beszédem: arra kérlek benneteket, óvjátok magatokat
ettől a vadtól, a fösvény embertől. Szeme mint a macska
vagy a bagoly szeme; szája mindig tátva és mindent
lenyel; nyelve tüzes, mint a kénkő; foga élesebb a farkas
fogánál. Repül oda, ahol hasznot remél; nem megy örömest
olyan helyre, ahol nincsen haszna. Úgy nyeli el és úgy
emészti meg az embereket, mint a struccmadár a vasat.
Ha csak a nevét hallja is a szegénységnek, elüti a nehézség,
annyira fél. Remeg attól is, hogy kárt vall hamisan gyűj
tött prédájában; megijed a falevél zörgésétől. Sajnálja
magától az ételt és italt, de ha ingyen vendégségbe hív
ják, akkor nekiül az ételnek. Életében csak egyszer tesz
hasznot, amikor meghal. «Az örökös őutána telik mar
hájával, Gazdagon él nagy fesvényen gyűjtött jószágával,
Síppal-dobbal kíméletlen költi barátival.» Senki se kíván
jon ilyen gazdagságot, mert az ilyen undok vadat még
a mennyországba sem engedik be. Jusson eszedbe, hogy
mezítelenül jöttél e világra, mind itt marad, amit sze
reztél, jobb tehát, ha a nyomorultakra ruházod vagyonodat. Büntesse is meg az Úristen a fösvényeket Tantalus
nagy kínjával! «Jól esmérlek, kik űzitek az nagy fösvén-
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séget, Most nem bántlak, de megmondlak másszor, ha
nem tértek».
A szerencse állhatatlanságáról, Isten ostorozásának
elszenvedéséről és az özvegyasszony szomorú sorsáról
szól a Horvát Helena nevéhez fűzött ének. (1566.) «Én
Istenem, hogy elvivéd az én szerencsémet, Itjúságban
kell viselnem én özvegységemet, Nagy bánattal kell
megennem az én kenyeremet.» Az énekszerző a korán
özvegységre jutott feleség ajkára adja a hitvestársukat
vesztett nők örök panaszát: minden másképen volt régen,
a jólétet szegénység váltotta fel, nem vigasztalhatja meg
semmi a bánatos szívet; nem visel senki gondot az
özvegy ruházatára, nem oltalmazza senki a hideg ellen,
nyomorogva kell másokat szolgálnia, még a föld is sír
alatta. «Ha testemben, én Istenem, ezeket szenvedem,
Én lelkemben, bizony hiszem, hogy megkönnyebbedem,
Mert Istennek ígéretit bizonnyal elhiszem.» Bár mindenki
utáljon, csak te szeress, Istenem, a te kezed vezéreljen,
hogy mindhalálig megőrizhessem tisztességemet!
Ilosvai S elymes P éter résztvett egy keresztelőben
s ennek örömére megírta a Sokféle neveknek magyarázat
ják. (1578.) Költeményét három részre osztotta: az első
ben a keresztség szentségéről elmélkedett, a másodikban
a babonás szokások ellen emelt szót, a harmadik a férfiak
és nők keresztneveinek magyar jelentését világította meg.
Ebből a verses tanításból is kiderül, hogy Ilosvai Sely
mes Péter nyilteszű, tanult ember volt; igaz, hogy a
katolikusokat nem szívelte, másrészt azonban meglepő
az akkori kor általános gondolkodásával bátran szembe
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szálló felfogása. Magzatot ad Isten —- úgymond — egye
seknek, de ezek nem fogadják tisztességes módon az ég
áldását; az egyik haragszik, ha gyermeke van; a másik
örül ugyan a fiúnak, de könnyes szemmel látja a lányt.
Ha fiú helyett lány születik, ilyenkor átkot mondanak,
néha a hírhozó is alig szaladhat el a gazda haragja elől.
«Szégyenemre ez énnékem, bátor ám meghaljon, Kisebb
ségemre leányom mert énnékem vagyon.» Annál nagyobb
az öröm fiú születésekor. A gazda lakomát csap, szól a
hegedű, gátat tölthetsz a sok komával. A gazdának
hízelegnek, a gyermek körül babonás dolgokkal forgo
lódnak, hogy valaki meg ne igézhesse az újszülöttet.
Mindez nem jól van így: «Vegyük azért mind jó névén
Isten ajándékját, Vagy fiat ád vagy leányt ád, azért adjunk
hálát, Isten ajándékjában mi ne tegyünk választást,
Iszonyú sok babonának mi ne adjunk szállást».
Dedekind Frigyes németországi evangélikus pap Grobiánjának is megjelent a magyar versbeszedése:
verseinek magyar énekbe való fordítása. (1592.) A gúnyos
költeményt C sáktornyái Mátyás ültette át latinból, hogy
felvilágosítsa olvasóit az illedelmes viselkedés szabályai
ról. Grobián: a nyers paraszt. Ezzel a névvel személyesí
tették meg a német faragatlanságot, az evés-ivás durva
tempóit, a társadalmi fellépés barbárságát. A latin tanító
költemény csakhamar megjelent német és angol fordítás
ban is, a mérhetetlen durvaságot jelentő grobián szó helyet
kapott a nyugati nemzetek köznyelvében, egy képzelt sze
mélyből így lett élő alak. Csáktornyái Mátyás verses for
dítása tele van trágár népiességgel, a művelődéstörténeti
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érdekességű megfigyeléseket hozzákapcsolja a magyar
viszonyokhoz, az ironikus illemszabályok nyerseségeit
kedvvel élezi ki. A magyarok között csakúgy megvolt a
grobianizmus, mint a németek közt.
O
ktatóköltem
ények, házasságról írt tanító énekeké
sasszonyok
ról szóló tanulságos versek szerzői:
A r m b r u st K r is t ó f n
agyszebeni eredetűprotestánsnem
es,I. Ferdinánd király kedvelt em
bere, m
agyar királyi kancelláriai tisztviselő,
utóbb kam
arai főszám
vevö: G
onosz asszonyem
bereknek erkelcsekröl
való ének, kit szerze szebeni O
rm
prust C
hristofF. (Ezt az énekét az
1550. évi augsburgi birodalm
i gyűlés idején írta ném
et nyelven,
azután egy barátja kérésére m
agyar nyelvre fordította. Énekével m
eg
akartabosszantani szállásadó-asszonyát, egyházsártosném
et «ebagnőt»,
ki «m
agyarokat csudaképenigengyűlel vala». Verséneka
zatanulsága,
hogym
indenki őrizkedjék anőktől, m
ert azördög az asszonyok által
cselekszik.) —SziládyÁron szövegkiadása: R
égi m
agyar költők tára.
VI. köt. B
udapest, 1883.
A ss z o n y o k i n t é s e : aL
ugossy-kódex őrizte m
eg. Eredeti latin
cím
e: Adhortatiom
ulierum
. Igenügyesenfelépített refrénesköltem
ény.
Az ism
eretlen költő csípős m
egjegyzésekkel fűszerezve állítja összeaz
egyszerűbbasszonyokszám
áraakkortájt általánosankötelezőházirendet.
«A
sszony, széptársamé
sszép virágom
,H
aIstenm
inket kettenöszvebír: Tanítlaktégöd, kérlekhogynebánjad». —SziládyÁronszerint e
z
agúnyolódvatanító alkalm
i énekaXVI. századi m
agyar versirodalom
egyik legnevezetesebb darabja. A költem
ény rím
telen strófái jól el
gondoltak, term
észetes fordulattal következő refrénjei kem
ényen font
ostorhegysudaraként perdülnekvissza,kom
poziciójagyakorlott érzékre
vall, kora erkölcsi állapotát keresetlen színekkel festi. «Acinizm
usát
nemrejtegető énekesnek berekesztö négy sora arra a
z egykedvűségre
em
lékeztet, m
ellyel am
unkáját végzett m
uzsikus cigányam
aga szer
szám
át hóna alá vagy ahátára veszi s odább áll.» —Szilády Áron
szövegkiadása: R
égi m
agyar költők tára. IV. köt. B
udapest, 1883.
Á dám i J á n o s ko
lozsvári protestáns polgár: Az igaz, jám
bor és
tökéletes barátságról való ének. Kolozsvár, 1599. (A kis nyom
tatvány
verses szövege«m
indenigaz, barátság-szeretőem
bereknek tanúságukra
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szerzettetett».) —M
inerva és Pallas egym
ással vetekednek em
ostani
világ állapotjaé
s ajó szerencse felől, végre M
inerva m
eggyőzettetik
é
s Pallast barátjának fogadja. Kolozsvár, 1599. (Együtt jelent m
eg a
z
előbbi énekkel. «M
inden gyám
oltalanoknak vigasztalásukra irattatott
ugyanezen autor által.») *
B a t i z i A n d r á s tokaji re
form
átus pap. Életéről é
sm
unkáiról:
aprotestáns vallásos énekek szerzői között. —A házasságról való
ének. 1546. (Lelkesen dicséri aférj é
sfeleségszent társulását. «S
em
m
i
nemegyéb az szent házasság, H
anem tisztaság é
s nagy jám
borság,
Istentől szerzett igaz társaság, É
s törvény szerént való nyájasság.»
Aházasságot Istenazért akarta, hogysokasodjékazem
beri nem
, legyen
az asszony aférfiú segedelm
ére s ajám
bor szövetség távoztassa el a
gyarló em
bertől a paráznaságot. «Asszonyem
bernek ez aző tiszti:
Hogy az ő férjét igen szeresse, U
rának m
ondja, ötét böcsülje, Néki
engedjen, őtet tisztelje.» S
zeressék egym
ást aházastársak, legyenek
istenfélők, gyerm
ekeiket igaz hitben neveljék. «E
zeket szerzé szépen
versekbenBatizi András egy jó kedvében, Születet után ennyi időben:
E
zerötszázbané
snegyvenhatban.»)—
SziládyÁron szövegkiadása: R
égi
m
agyar költők tára. II. köt. B
udapest, 1880.
C sá k to r n y á i M á t y á s e
rdélyi reform
átus pap. Életéről é
sm
un
káiról : aszéphistóriák írói között. —G
robián verseinekm
agyar énekbe
való fordítása, m
elyekben a
zjó tisztességes erkölcsnek regulái visszavaló értelem
m
el vannak m
egiratván. Kolozsvár, 1592. (Ad notam
:
H
egedősök, néktek szólok, m
eghallgassátok.)
B e s e n y e i J a k a b szilá
gym
egyei, tasnádi protestánstanítóé
sprédi
kátor: Az házasságról való szép ének. 1562. («Vannak sokan, kik
házasságot utálnak, N
oha szüzességet ők nemtarthatnak. Ezeket intem
m
egházasodjanak, V
eszedelm
et fejekre nehozzanak.») —Szilády Áron
szövegkiadása: R
égi m
agyar költőktára.VII.köt.Bpest, 1912—
1926.
G ergely d
ebreceni protestáns énekszerző: M
icsodás a
zfesvény
em
ber itt m
egírattatik. 1555. («Ez éneket D
öbröcönben valaki szor
zotté, Versfejekben az ő nevét de ö felvetötte, Fesvényékről ötven
ötben nagy öröm
m
el írta.» A versfejekből kibetüzhető: C
sinálá ezt
G
regorius. Az ének éle néhány szűkm
arkú debreceni polgár ellen
irányul.) —Szilády Áron szövegkiadása: R
égi m
agyar költők tára.
VI. köt. Budapest, 1896.
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H á z a so k É n e k e : aL
ugossy-kódexbené
sBornem
iszaPéterénekes
könyvében m
aradt fenn. Az ének hangja kellem
es zsongásé, a csa
ládi élet bensősége kedvesen tükröződik m
inden strófájából, a férj a
m
aga tekintélyét aggodalm
asan őrizve szól hitvestársához: «Piros
gyenge szép orcádra tekintetem
ben, Vedd eszedbe m
ire intlek nagy
öröm
em
ben, Hogy m
ind holtig m
aradhassunk tisztességünkben». —
Az ism
eretlen szerzőt Toldy Ferenc Nyilas N
évtelenének nevezte,
Szilády Áron pedig arra akérdésre, hogy ki lehetett ez anévtelen
alkalm
i költő, akövetkezőválaszt adta: «Talán Nagy Bánkai M
átyás
vagy egy m
ásik tanítója az 1548-ban m
ár fennállott nagyszom
bati
protestáns felekezetnek. É
neke m
agán viseli ajegyesek sorsa iránt
érdeklődő tiszteletet. N
emtolakodó lakodalm
i poéta, inkább am
eg
hívott tisztes vendégek vagy rokonok egyikének látszik. Ü
res jó
kívánattal, hízelgő szóval nemalkalm
atlankodik, erkölcsi leckével se
kíván terhére lenni aboldog jegyeseknek: de lelke é
s kora m
orali
záló szokásának s követelésének m
égis m
egtartásával s kielégítésével
ügyesen használja apárbeszéd alkalm
as alakját». — Szilády Áron
szövegkiadása: R
égi m
agyar költőktára. IV. köt. B
udapest, 1883.
I l o s v a i S ely m e s P é t e r n
agyidai reform
átus tanító, utóbb ván
dorló énekes. —Sokféle neveknek m
agyarázatja. Hely é
s év nélkül.
(Az ének befejező versszaka szerint: «M
ásfélezer hetvennyolcban ez
éneket szerzék, M
ikor Thúri P
ál kisleányát őkm
egkeresztelék, M
inde
neket kér, hogy néki bocsánat adassék, Tisztességgel m
inden jám
bor
m
a nagy vígan lakjék». A szerző bőségesen körülírja akeresztnevek
jelentését sa nevek viselőihez buzdító szózatot is intéz: «Lámaz
P
éter erős, indulhatatlan kőszikla, Azért kérek m
inden Pétert, m
agát
ahhoz tartsa, Az úr Krisztus kőszikláját erős hittel vallja, H
a nem
vallja, az ö nevét bátor m
egtagadja». Pál nevét sokféleképen m
agya
rázzák; latin értelm
e: kisded, görögül: csendes, zsidóul: választott.
János: Isten ajándéka, András: férfi, István: korona, Imre: szelíd,
György: szántólegény, M
átyás: Isten ajándéka, Miklós: erős nép
győzője, László: népének tisztessége, Sándor: oltalm
azó, Ferenc:
szekrénytörő, M
ária: keserűség, Ilona: választott, Margit: gyöngy,
Zsófia: bölcseség, Anna: tiszta, Borbála: pogány leány, Katalin:
tiszta. Thuri P
ál kis leánya is a Katalin nevet kaptaakeresztségben.
«E
lső ajándéka légyen Thuri Katuskának, Hogy ékesen m
osolyogjon
Pintér Je n ő : A magyar irodalom története.
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ö édes anyjának, É
s nagy híven szolgálhasson ö édes atyjának, É
s
lehessen m
egtartója a szép tisztaságnak.» —Szilády Áron szövegkiadása: R
égi m
agyar költők tára. IV. köt. B
udapest, 1883.
N évtelen : C
antio jucunda de H
elena Horvát. (A C
sereynékódex őrizte m
eg két változatban: az egyik teljes szöveg, am
ásik
töredék. Az éneket Kentelke helységben, Szolnok-Doboka várm
egyé
ben, írta az ism
eretlen énekszerzö. «E
z éneket az ki szerzé szom
orú
kedvében, E
zer ötszáz é
s hatvanhat az jó esztendőben, Kentelkiben
ezt így szerzé siralm
as szívében.») —Szilády Áron szövegkiadása:
R
égi m
agyar költők tára. VII. köt. B
udapest, 1912—
1926.
N év telen : M
ennyegzöi vers. 1560 előtt. — Szilády Áron
szövegkiadása: R
égi m
agyar költők tára. VI. köt. B
udapest, 1896.
P a n it i J á n o s n
agyszom
bati protestáns polgár: H
ázasoknak
könyörgési. 1554. («Az m
i házasságunk az keresztyéneknek Tükör
é
s jó példa legyen m
indeneknek.») —Szilády Áron szövegkiadása:
R
égi m
agyar költők tára. VI. köt. B
udapest, 1896.
P é c s i J á n o s ko
lozsvári protestáns prédikátor é
s tanító: Az
házasok életéröl való szép ének. Kolozsvár, 1580. (Heltai G
áspám
é
m
űhelyébenjelent m
eg. Latin cím
e: O
econom
iaconiugalis. Adnotam
:
B
eszélék Ábrahámatyánknak dolgáról.)
S z ir á k i B a l á z s p
rotestáns deák: Ének a házasoknak. 1550.
(«Lásd m
eg kegyes Atyánk mi házasságunkat, Lelki-testi jókkal víg
társaságunkat, Adj te kedved szerint nékünk m
agzatokat, N
agy szép
engedelm
es fiakat, lányokat.») —Szilády Áron szövegkiadása: R
égi
m
agyar költők tára. VI. köt. B
udapest, 1896.
T ar B en ed ek s
zegedi protestáns prédikátor: H
ázasságról való
dicséret. 1541. (N
épies hum
orral írt költem
ény. Aházasuló férfi jám
bor
feleséget keressen, ne fusson agazdagság után, hasonló életsorsú é
s
hasonló korú nőt vegyen el. A férj legyen szigorú feleségéhez, m
ert
az asszonyok szeretnek apiacra járni, ott ihognak-vihognak, agonosz
ifjaknak bűnre okot adnak. «G
yakran üsse nékik som
pálca hátokat,
Hogy ők ne nyargalják csak az piacokat.») —SziládyÁron szövegkiadása: R
égi m
agyar költők tára. II. köt. B
udapest, 1880.
T in ó d i S e b e s t y é n la
ntos é
s énekm
ondó: H
adnagyoknak tanú
ság, m
ikor terekkel szöm
be akarnak öklelni. (M
egjelent verseinek
gyűjtem
ényében: C
ronica. Kolozsvár, 1554.) —Sokféle részögösröl.
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(Ugyanott.) — Az udvarbírákról é
s kulcsárokról. (Ugyanott.) —
SziládyÁron szövegkiadása: R
égi M
agyar költők tára. III. köt. B
uda
pest, 1881.
V ilm á n y i L ib é c z M ih á l y p
rotestáns pap. Abaúj m
egyéből szár
m
azott, a krakkói egyetem
en tanult, Krakkóban ő gondoskodott
B
enczédi S
zékely István világkrónikájának kinyom
tatásáról. S
zékely
István gönci prédikátor volt sm
ikor LibéczM
ihályAbaújból Lengyelországba m
ent, reá bízta kéziratát. így jelent m
eg Krakkóban 1559ben Krónika E
zVilágnak Jeles Dolgairól s ebben Libécz M
ihály tíz
soros verse: Corrector pio lectori. D
isztichonaiban m
int a krónika
korrigálója buzdító szavakkal fordul a jám
bor olvasókhoz: örüljön
m
inden m
agyar, m
ert ebben akönyvben m
agyari nyelven olvashatja
arégi idők történetét; ha pedig bárki is feltűnő szólásra találna a
krónikában, vegye m
agyarázatul akönyv székely szólását, gondoljon
a régi székelyek nyelvére «Kiknél tiszta m
agyar nyelv m
aradéka
vagyon.» (A tíz sort latinul is versbe öntötte; ezek adisztichonok
jóval könnyebben gördülnek, mint a m
agyarok.) — Szilády Áron
szövegkiadása: R
égi m
agyar költők tára. VI. köt. B
udapest, 1896.
Irodalom . — Toldy Ferenc: A magyar költészet története.
Két kötet. P
est, 1854. — R
égi m
agyar költők tára. II—
VI. köt.
Szilády Áron jegyzeteivel. B
udapest, 1880—
1896. VII. köt. Szilády
Áron é
sD
ézsi Lajos jegyzeteivel. B
udapest, 1912—
1926. VIII. köt.
D
ézsi Lajos jegyzeteivel. B
udapest, 1930. —BeöthyZsolt: Am
agyar
udapest,
nem
zeti irodalom történeti ism
ertetése. I. köt. 6. kiad. B
1890. —Bodnár Zsigm
ond: A m
agyar irodalom története. I. köt.
B
udapest, 1891. —HorváthCyrill: Arégi m
agyar irodalomtörténete.
B
udapest, 1899. —Újvárosi S
zabó Gyula: A m
agyar verses oktató
költészet története 1772-ig. B
udapest, 1910. —Thienem
annTivadar:
XVI. é
s XVII. századi irodalm
unk ném
et eredetű m
űvei. Irodalom

történeti Közlem
ények. 1922—
1923. évi.
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A VILÁGI É N E K K Ö L T É S .
meglepő, hogy a XVI. századi magyar világi
lírának, Balassa Bálint költeményein kívül, alig
maradt néhány hiteles szövegű emléke. Vallásos szellemű
oktató versekben nem szűkölködött a protestáns kor, de
a hitélettől különálló líra ritka jelenség.
Megható bús éneket írt B ornemisza P éter. Cantio
optimájábán megsiratja hazája sorsát, panaszosan szól
hányatott életéről, égő vágyódással tekint szülőhelye felé.
Távoznia kell Magyarországból s nem tudja, mikor lát
hatja még egyszer Budát. «Az fölföldet bírják az kevély
némötök, Szerémséget bírják az fene törökök, Vájjon s
mikor leszön jó Budában lakásom !... Engemet kergetnek
az kevély némötök,Engem környülvettek az pogán törökök,
Vájjon s mikor leszön jó Budában lakásom!» Az egész
költemény mindössze hat strófa, de annyi fájdalom van
benne, hogy aki egyszer elolvassa, nem feledi el. A szülő
föld iránt érzett olthatatlan vágyódást, a nemzet nyomorú
ságával való egybeolvadást, a hontalanság és üldözöttség
érzelmeit kevés régi magyar vers fejezi ki tömörebben.
Az énekszerző stílusa meg-megzökken, vissza-visszatérő
sorai érdesen helyezkednek el az egyes strófák végén,
mégis szép a vers, mert költői lélek műve. Olyan az egész,
mint egy szívbe markoló jaj kiáltás.

F

ölötte
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Hogy a humanista műveltségű előkelő ifjak szíve
sen foglalkoztak a szerelmi énekköltéssel, azt nemcsak
Balassa Bálint dalgyűjteménye bizonyítja, hanem Dobó
J akab neve és emléke is. Ennek a főrangú énekszerzőnek
— az Eger védelmében híressé vált Dobó-család sarjá
nak — költeményei elvesztek, de írói megbecsülését
mutatja, hogy Balassa Bálint versben vitázott vele.
Az első névszerint ismert magyar költőnő: T elegdi
K ata. A z előkelő úrnő Zokoly Miklós földbirtokos-nemesúrnak volt a felesége s Báthory Istvánnéhoz 1599 előtt
írt levelébe szőtte bele alkalmi versét. Levelének tárgya
költői vetélkedés, humanista hajlamú nők tudóskodó esz
mecseréjének nem mindennapi írásos emléke. Báthory
Istvánná dicsekedve írta neki, hogy van egy barlangja és
forrása, ez az isteneknek szentelt hely Pallas és Minerva
oltalma alatt áll; erre válaszolt elmésen és tréfásan Telegdi
Kata. Prózája szinte észrevétlenül megy át versbe. Ritmusos rövid soraiban emlegeti a gyöngyöket és gyöngy
halászokat, a kis nyulakat és vadászebeket; beszél kertecskéjéről és virágairól, a csergő patakról és éneklő
madarakról; dicséri Dianát, a völgyek és mezők vadászát,
szemben Pallasszal, a várakat és városokat lakó istenaszszonnyal.
Néhány mohamedán vallásra áttért magyar is meg
szólalt régi anyanyelvén. Nem sok renegát akadt, de azért
a nemesek között is, a jobbágyok sorában is támadtak
hitehagyottak. A szultáni kormányzatnak szüksége volt
magyarul tudó emberekre s azokat a magyarokat, akik
keresztény vallásukat a török hittel cserélték fel, szívesen
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jutalmazták különféle tisztségekkel. A szultánoknak és a
nagyvezéreknek számos magyar nyelven író deákjuk volt,
ezek jól tudtak latinul és törökül, de legszívesebben és leg
nagyobb nyelvi készséggel magyarul írtak. A budai basák
különös szeretettel alkalmazták a magyar deákokat s dip
lomáciai ügyeikben is szívesen éltek tanácsukkal. A levél
írásban a gondolat a török úré volt, a magyar kifejezés
érdeme a deáké. A renegát deákok szíve Szent István orszá
gához húzott, gazdáikat barátságosakká iparkodtak tenni
magyar véreik iránt, az erdélyi fejedelmeket rangban és
megbecsülésben a német császári ház fölé helyezték.
Musztafa basa magyar deákja ura nevében ekként címezte
levelében a Habsburg-uralkodót: «Tekintetes és nagysá
gos úrnak, Rudolf királynak, nékünk tisztelendő barátunk
nak»; de Bocskai István, a magyar deák javaslatára, már
így kapta levelét Ali basától: «Az tekintetes és böcsületes
fölséges István királynak, a tiszteletös, vitézlő magyar
királynak, nékem jóakaró barátomnak és szerelmes atyám
fiának».
Hitehagyott magyar volt az a Mehemed nevű moha
medán is, akinek Fekete szemű, szemöldökű kezdetű énekét
1588 körül jegyezték fel egy gyűjteményes kéziratba. Sze
retlek én — mondja dalában szerelmesének — szeress te
is; kérlek, ne hagyj el engemet. O mely fényesorcájú
vagy! Mikor nem látlak, búsulok; se élhetek, se halhatok,
se ülhetek, se járhatok, se ehetem, se ihatom; szeretlek
én, te is szeress. «Egy divinyi ezt megírta, Meddig az eszivel bírta.» A költő nógrádmegyei, divényi születésű rene
gát volt, innen a neve: Divényi Mehemed. A szülőfalu
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ját védelmező várat, a Felvidék egyik fontos erősségét,
1574-ben foglalta el a budai basa; ekkor a vitézül véde
kező magyar őrség részint elesett, részint fogságba
került.
A Divényi Mehemed költeményét megőrző török
kéziratban van egy vegyesnyelvű szerelmes vers i s : az É n
nem bántom te begyelmed, jöszte szívem énvelem kezdetű ének.
Ez az érdekes verses emlék magyar és török sorok keve
rékéből á ll: makaróni-vers. Magyarul és törökül egyaránt
jól tudhatott szerzője. Jöjj szívem — mondja szerelmesé
nek a férfi után epedő nő — ne kínlódjon testem-lelkem
hűtlenséged miatt. Szeretlek téged parancsolom, szép
holdam, szemem világa; ha ezüst képedet megpillantom,
lelkem mindjárt a tiéd, kegyelmes szeretőm. Mióta te, ó
Isten képmása, városunkban kereskedő lettél, azóta a mi
bazárunkban csupa szerelmi fájdalom jajdul; nem csoda,
ha csélcsap vagy, te paradicsomi ciprusfa; de azért mégse
menj el, lelkem éltetője. Rabod vagyok, jer szívem, jer
lelkem, jer! — A költemény öt versszakból áll, minden
versszak negyedik sorában megismétlődik a refrén: «{ere
szivem, jere lelkem, jere i mah-i sanam». A verset való
színűleg nem törökül tudó magyar, hanem magyarul tudó
török írta. Erre vall különösen a bazár emlegetése, a képek
és hasonlatok keleti eredete és a török kifejezések ural
kodó volta. A magyar mondások mintegy be vannak
ágyazva a török alapszövegbe.
Világi énekek szerzői:
felvidéki protestáns pap. Életéről é
sm
unkái
ról : ahitvitázók között. Egyetlen világi tárgyúköltem
énye, aC
antio
B o r n e m isz a P é t e r
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O
ptim
a, a Vasady-kódexbenm
aradt fenn. Aköltem
énystrófái refrén
ben végződnek: «Vájjon s mikor leszön jó B
udában lakásom
». Dal
lam
aa«M
indenekm
eghalljáké
sjól m
egtanulják» nótájára. (Azutóbbi
sorral kezdődik a 127. psalm
us régi reform
átus fordítása.) —Szilády
Áron szövegkiadása: R
égi m
agyar költők tára. VII. köt. B
udapest,
1912—
1926.
D o bó J a k a b b
áró (1562—
1585) az egri hős testvéröccsének,
D
obó D
om
okosnak, fia é
sB
alassa Bálint nejének, D
obóKrisztinának,
unokatestvére. Fiatalon hunyt el: lovaglás közben nyakát szegte.
A dúsgazdag ifjúnak Balassa-lány volt az anyja, ezen a réven is
rokonságban állt aB
alassákkal. Egyik költem
ényének tárgyát é
svers
form
áját B
alassaBálintnak abból az énekéből ism
erjük, am
elynekélén
ezazutalásáll: «A
zD
obó Jakab éneke, az «M
ár szintén azidő vala
kinyílásban» ellen szerzett ének.» Ebből az ellendalból kiderül, hogy
D
obó Jakab m
egdicsérte dalában azt am
űvészt, aki C
upidót gyer
m
eknek, vaknak, szárnyasnak é
sm
ezítelennek ábrázolta; m
íg vele
szem
ben B
alassa Bálint arról verselt, hogy ennek az ábrázolásnak
nincsen igazsága. —«D
obó Jakab m
int a főrangú lírikusok egyik
korai jelensége kíván figyelm
et»: írja az ifjúsága első virágjában
elhunyt báróról N
égyesy László. (A Pataki N
évtelen é
sD
obó Jakab.
Irodalom
történet. 1916. évf.)
M eh em ed m
oham
edán énekszerző: M
adzsar Türki. (Divényi
M
ehem
ednek ezt azarab betűkkel feljegyzett, hét strófából álló költe
m
ényét G
évay Antal fedezte fel 1839-ben a B
écsi N
em
zeti Könyvtár
egyiktörökkódexében. ATürki név aszerelm
i dal egyik törökm
űfaja.
M
adzsar Türki: m
agyar szerelm
i dal.)—Toldy Ferencszövegkiadása:
Am
agyar költészet kézikönyve. I. köt. 2. kiad. B
udapest, 1876. —
E
.M
ittwoch é
s J. H
.M
ordtm
ann szövegkiadása a
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ényreE
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ordtm
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m
et. A szöveg ugyanabban agyűjtem
ényes bécsi kéziratban m
aradt
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fenn, m
ely aDivényi M
ehem
ed nevéhez fűzött éneket is m
egőrizte.
G
ázéi: alírai költem
ény egyik török m
űfaja.) —AM
ittwoch-M
ordtm
ann-féle szövegkiadás az U
ngarische Bibliothek egyik kötetében
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eg: Literaturdenkm
áler aus U
ngarns Türkenzeit. N
ach
H
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xford und W
ien bearbeitet von Franz Babinger,
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ragger, E
. M
ittwoch und J. H
. M
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ann. Berlin é
s
Leipzig, 1927.
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iklós
földesúr hitvestársa, utóbb özvegye —aszabolcsm
egyei Kisvárdából
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árm
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csed várában lakó E
csedi
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aradt fenn aXVI. század
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agában Dianát é
s Pallast em
legető
ritm
usos sorait. V
erse m
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ég élt, m
ert levele elején
azelőkelőúrnőakövetkezőket írjaróla BáthoryIstvánnénak: «M
agam
állapotja felől, szerelm
es asszonyom
, azt írhatom: Istennekhála, m
ind
Erzsókkal össze, jó egészségben vagyok, de uramő kegyelm
e igen
beteges, m
ost m
égis jobbadán vagyon». Leánya, Zokoly E
rzsébet,
később M
elith P
éter nem
esúrhoz m
ent nőül. M
aga Telegdi Kata
1601-ben halt m
eg. Leveleit agróf Zichy-család nógrádm
egyei zsélyi
levéltára őrizte m
eg. —Lukcsics Pál szövegközlése: Költői vetél
kedés két főnem
esi udvar között aXVI. századvégén. Irodalom
törté
net. 1930. évf.
Irodalom . Toldy Ferenc: A magyar költészet kézikönyve.
I. köt. 2. kiad. B
udapest, 1876. —R
égi m
agyar költők tára. II—
VI.
köt. SziládyÁronjegyzeteivel. B
udapest, 1880—
1896. VII. köt. Szilády
Áron é
sD
ézsi Lajos jegyzeteivel. B
udapest, 1912—
1926. VIII. köt.
D
ézsi Lajos jegyzeteivel. B
udapest, 1930. —Takáts Sándor: R
ajzok
atörök világból. H
árom kötet. B
udapest, 1915—
1917. —N
égyesy
László: A Pataki N
évtelen é
sD
obó Jakab. Irodalom
történet. 1916.
évf.—Literaturdenkm
áler ausU
ngarnsTürkenzeit. N
achH
andschriften
in O
xford und W
ienbearbeitet von Franz Babinger, R
óbert G
ragger,
E
.M
ittwoch und J. H
. M
ordtm
ann. Berlin é
s Leipzig, 1927. —
Lukcsics Pál: Költői vetélkedés két főnem
esi udvar között a XVI.
századvégén. Irodalom
történet. 1930. évf.—H
ajnóczyIván: EgyXVI.
századi költönő. U
. o. 1930. évf. —W
aldapfel József: Telegdi Kata
levelének verses részei. U. o. 1930. évf.
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A

xvi. századi világi líra emlékeinek legnagyobb része
megsemmisült, pedig a virágénekeket — a szerelmi
költeményeket — ebben a korban is székében dalolták.
A régi magyar költészet szerelmi dalait nemcsak
azért nevezték virágénekeknek, mert sok volt bennük a
kedveskedő virágnév, hanem azért is, mivel a virág alatt
az éneklő legény szerelmesét értették: ő volt a dal rózsabimbója és liliomszála.
A magyar virágénekeknek képekben bővelkedő nyel
véről és költői leleményéről már SylvesterJános elisme
réssel írt 1541. évi Újszövetség-fordításában, pedig az
akkori egyházi férfiak nem a legjobb szemmel tekintettek
a szerelmi dalokra. A katolikus és protestáns papok egy
aránt kárhoztatták éneklésüket. Sylvester János maga is
megvetette ezeket a népies szerelmi énekeket, ha mindjárt
a biblia képes nyelve mellé helyezte is ékes nyelvüket.
Nevezetes nyilatkozata a képes beszédről: «Ilyen beszéd
del tele a Szentírás, melyhez hozzá kell szokni annak, az
ki azt olvassa. Könnyű pediglen hozzászokni a mi népünk
nek, mert nem idegen ennek ez ilyen beszédnek neme.
Él ilyen beszéddel naponkint való szólásában, él énekek
ben, kiváltképen a virágénekekben, melyekben csodál
hatja minden nép a magyar népnek elméjének éles voltát
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a lelésben , m e ly n em eg y é b , m in t m a g y a r p o e sis. M ik o ro n
ilyen fe lsé g e s d o lo g b a n ily e n a lá v a ló p é ld á v a l élek, a g a n é jban aran yt k eresek , nem azon v a g y o k , h o g y a h its á g o t
d icsérjem . N em d ic sé re m a m iü l az ily e n én ekek van n ak ,
d icsérem a beszéd n ek n e m e se n v a ló szerzését» . ( Ú jt e s t a 
m en tu m m a g y a r n y elv en . Ú js z ig e t, 1 5 4 1 . )

B ornemisza P éter dorgáló szavakkal fordult prédi
kációiban a magyar néphez, amiért álnok mesék, fajtalan
beszédek és szerelmi énekek hallgatásában találja örömét.
«Immár csak mind hazugságnak hallgatására és hitságos
mulatságokra vágyódnak mindennek fülei: tisztátalan és
fajtalan beszédnek hallgatására, hazug és álnok tanácsra,
hamis és eretnek tanításra,rágalmazók,gyalázók,fondorlók
sugarlásaira, trágár és penészes csúfságra, bába beszédre,
álnokul költött fabulákra királyfia kis Miklósról, poéták
óriásiról, Apolloniusról és egyéb hitságról, virág- és szere
leménekek hallgatására, lant, síp, dob, trombitaszóbeli
hajja-hujjára és temény ezer csácsogásokra.» (Negyedik
része az evangéliumokból és az epistolákból való tanúsá
goknak. Sempte, 1578.)
Az üldözött szerelmi énekköltés csak titokban virá
gozhatott. Szerzőik és éneklőik restelték a dalokat leírni
s a mégis feljegyzett nótákat az egyházi rend tagjai és a
vallásos hívők megsemmisítették.
A nép közt járó énekmondók közül többet névszerint ismerünk. — Tinódi Sebestyén említ egy K ármán
Demeter nevű hegedőst, akinél szerinte «jobb nincs a rác
módban». Ez a rác mód valószínűleg délszláv modorú
énekmondást jelent, nem pedig szerb nyelvű éneklést, bár
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lehet, hogy Kármán Demeter nemcsak előadásának stílu
sában követte a rác énekeseket, hanem tudott is szerbül.
— Hegedűs S ebestyén Kassán lakott s egy gúnyos verse
miatt tömlöcbe került. A városi tanács vizsgálatot indí
tott ellene, mivel azonban nem tudták rábizonyítani a
névtelenül írt személyeskedő rigmusok szerzőségét, végre
is szabadon bocsátották. — Egy másik énekmondó, Hege
dős Márton, dicsekedve említette énekében, milyen sokat
keresett mesterségével, de azért sorsát mégsem dicsérheti,
mert keresményét eldorbézolta, egészsége tönkrement,
ruhája lerongyolódott, vándorlásai temérdek csapszéki
cívódással jártak.— Moldovai Mihály hegedős is panasz
kodik ránk maradt énekében, hogy milyen szomorú a
sorsa. Előbb deák volt, azután követ faragott, fazekat
gyártott, katonáskodott, így ment át lassan az énekmon
dásra és muzsikálásra. Hol jól ment a dolga, hol meg
verték. Jutalma nem egyszer az volt, hogy bolondot űztek
belőle s még enni sem adtak neki. — Egy névtelen lantos
ról tudjuk, hogy valamikor nagyurak mulattatója volt, de
öreg korában megvakult és koldus lett.
Nem mindegyik lantos és hegedős foglalkozott ének
mondással, hanem voltak olyan muzsikusok is, akik csak
hangszereikkel szórakoztatták a mulató társaságokat. Az
egykorú hivatalos katonai följegyzésekből kiderül, hogy
•*
a várőrségek hadinépe között lantosokat, hegedősöket
és síposokat is tartottak. Katonai fizetést adtak nekik.
A vitézeket muzsikájukkal és énekükkel lelkesítették.
A vándor énekmondók helyzete később egyre nehezebb
lett, mert a cigányok lassankint kiszorították őket. A cigá
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nyok a szöveget is, a dallamot is a magyaroktól tanulták,
rendesen kettesben barangoltak, az egyik hegedűn játszott,
a másik tamburát pengetett. Nemcsak muzsikáltak, hanem
énekeltek is.
A szerelem lírája és a hegedősök énekköltése mellett
felbukkan a rejtelmes esetek epikája is. A mondaképző
désre különösen S zerémi G yörgy XVI. századi latin króni
kásnak a Jagellók és János király koráról szóló emlékirata
vet fényt. A népies gondolkodású királyi káplán sok
mendemondát írt össze kéziratos munkájába: V. László
királyról például bizton tudja, hogy a romlott ifjú ural
kodót Szilágyi Mihály fullasztotta a Duna közepébe, mi
után egy nagy követ kötött a nyakába; Mátyás királynak
az lett a vége, hogy az urak egy asztalra fektették, Zápolyai
István egy karddal hátulról átdöfte, de olyan kegyetlenül,
hogy a haldokló három nap és három éjjel ordított fáj
dalmában; János királyt Fráter György mérgezte meg
Erdélyben. II. Lajos király halálának elbeszélése nem
mindennapi regényes történet. A királyt a csata végzetes
kimenetele után Tömöri Pál kalocsai érsek és Zápolyai
György, a trónra szánt János vajda testvéröccse, közre
fogják s a Csele-patak mocsaras vidékei mentén a dunaszekcsői plébániára viszik. Miközben a király a plébánián
vacsorázni kezd, Tömöri Pál egy másik házba megy; ekkor
Zápolyai György nekitámad II. Lajosnak: «Te táncos
király, te szatócs király, te igazságtalan király! Elvesz
tetted Magyarországot!» Megragadja a fegyvertelen ural
kodót, tőrét három helyen oldalába döfi. A borzasztó hírt
mindjárt megviszik Tömöri Pál szállására, az érsek csapa
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tával együtt a plébániára siet, megöli a gyilkost, de ennek
emberei is talpra állnak s elkeseredett vérengzés indul
meg a két csapat között. A falu kigyullad, a harcosok a
lángok között viaskodnak,míg végreZápolyai György pártja
győz, Tömöri Pál legényeit levágják. A testvérharc kilobbanásával megijednek a vitézek, Tömöri és Zápolyai
holttestét a falu templomába helyezik el, a király tetemét
pedig az éj sötétségében visszaviszik a Csele partjára,
gödröt ásnak neki, abba rejtik. — Mindezekről a mesélgetésekről nem tud egyetlen más történetíró sem, csak
az akkori nemesség és parasztság egy részének felizgatott
képzelete teremtette meg az egész mendemondát. Szerémi
György azt állítja, hogy az egész dolgot az egyik ott
harcoló katonától hallotta. Ezt el is hihetjük neki. Bizo
nyára számos ilyen ijesztő változatot koholtak más neve
zetes eseményekről is.
A titokzatosság belenyúlt az emberi élet minden
részébe. Féltek az istentelen gonosztevőktől, rettegve gon
doltak a nem e világból való rejtelmes hatalmak bosszú
jára. A túlvilági lények gonosz cselekedeteiben való hit
részint a vallásból ment át a népköltészetbe, részint az
egyszerűbb lelkek maguk alkották meg az ördögökről és
boszorkányokról szóló ijesztő meséket.
A kor népies képzeletvilágába B ornemisza Péter
írásai nyújtanak legközvetlenebb bepillantást. A hírneves
prédikátor az Ördögi kísértetektől (1578) szóló munkájá
ban számos babonás szokást jegyzett fel, csodálatos törté
netekről számolt be, sőt bájoló imádságok szövegeit is
közölte.
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Minden városban, minden faluban, minden házban
otthonos a babona — úgymond Bornemisza Péter — holott
a babona nem Isten követése, hanem az ördög szolgálata;
nem isteni, hanem ördögi bizodalom. Isten azt rendelte,
hogy kenyeret együnk, bort igyunk, minden adományát
jámborul használjuk; viszont az ördög módot talál benne,
hogy mindennel gonoszul éljünk. Isten azt kívánja, hozzá
imádkozzunk,tőle kérjük az áldást; míg az ördög százezer
babonát eszel ki Isten gyalázatjára.
Férjhez akarsz menni: borsot hajigálsz égő kemen
cébe s azt hiszed, feleségül vesz, akit szeretsz; magadhoz
akarod szoktatni más ember fiát: békát teszel egy fazékba
hangyás helyre, azután elfutsz, hogy ne halld a béka
sikoltását, mikor csípik a hangyák, mert megsüketülsz;
tizenöt nap múlva vond csak meg gereblyével, akit sze
retsz, utánad fut az (úgy gondolod!); mikor esküsztök,
pénzt ejtesz le a pap előtt és azt mondod: ezen én bárányt
veszek és én farkas leszek («Atkozott latrok, hogy nem
könyörögtök Istennek, hogy ő tegye a te férjedet ollyá,
mint a bárány; te pedig miért akarsz farkas lenni az ura
don, ez-e Isten parancsolatja?»); gyermeked születik, ki
adod az ablakon, kerüljék meg vele a házat, azt véled,
sokáig él a gyermeked; el akarod kerülni apád szidalmait,
emberfejet főzöl lúgban, azzal mosod meg apád fejét s
azt mondod az Isten házában: amint a holt ember feje
senkire nem feddik, úgy az én apám is énreám ne feddhessen («Bolond! nem veszed eszedbe, hogy az apádnak
halálát kéred, hogy olyan legyen, mint a holt ember feje!»);
megmar a dühös eb, bűbájos mondókát mondasz, hogy
f
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ne ártson a marás: tisztes imádsága ez is a hazug ördög
nek ! Mindez sátáni álnokság, rettenetes és éktelen mester
ség, visszaélés az Istentől szerzett jókkal.
Igazán jól mondjuk mindennapi imádságunkban:
Ne vigy minket kísérteibe! Mindig nyomunkban setten
kedik és mint az éhes oroszlán úgy rohan ránk a pokol
beli ellenség, az ördög, más néven Asmodeus, Belzebub,
Béliál, Démon, Diabolus, Mammon, Sátán és egyéb neve
ket hordozó kísértő. Nagy az ördög hatalma, egyedüli
védelmünk vele szemben Krisztus ereje. lm halljatok
néhány álmélkodást keltő ördögi kísértést s vegyétek
észbe, hogy a bájolás ördögi találmány.
Szomszédunkban, Apaj községben — csak egy mér
föld ide hozzánk, sempteiekhez — egy nemes bájoló
asszony Szentgyörgy napján két koszorút csinált csipke
fából, azokat dézsába tette s rájuk fejte tehenei tejét, hogy
tejüket más el ne vehesse, sőt a másé is odagyűljön;
azután eltette tövises koszorúit és sok vajat gyűjtött bájo
lásával. Félesztendő múlva egy hajigáló ördög jelent meg
házában, több csintalanság elkövetése után elővette a két
csipkekoszorút s azzal verte, törte, faggatta az asszonyt.
A szolgáló felkiáltott: Jaj, szegény asszonyomat mint
veri! És őt is keményen arcul csapdosta az ördög.
Magam szemével láttam több különféle gonosz dol
gait a sátánnak. Nyitra vármegyében megfordultam egy
olyan házban, ahol a gonosz lelkek hajigáltak. Este a
vacsorán mellettem ült a szolgabíró, ezt a sátán úgy
meghajította, hogy betört a feje; mellettem is hajigáit és
ütötte a falat, de még csak ruhámhoz sem ért. Szép dicsé
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reteket és könyörgéseket mondtam a házban, imádságot
hagytam a ház lakóinál, el is távozott onnan a sátán.
Egy Anna nevű világtalan pápai asszony jött hozzám
Semptére; ezt az igen értelmes és istenszerető nőt szörnyű
látásokkal rettenté az ördög. Számtalan dolgai között el
beszélte, hogy jő elébe eb, disznó, ló és egyéb undok kép
ben a gonosz szellem: reá röhög és fojtó szagával csak
nem megöli. Látta ez az asszony azt is, hogy egy nagy fán
sok apáca és barát ült, ott égtek a tűzben megkötözve.
A boszorkányokról is sokat mondhatnék. Ezek külön
féle károkat művelnek, éjjelenkint macska képében szök
décselnek és lovagolnak, egymás között részegeskednek,
táncolnak, paráználkodnak. Pozsony felé 1574 tájában
sokat megégettek közülük. Vallatásuknál szörnyű dolgok
tűntek ki: királyné asszonyuk van, a sátán rettenetes
cselekedeteket művel szavukra, de mind csak azért, hogy
végre is elpusztítsa őket. A hitetlen keresztyénekbe bele
bújik az ördög, segíti őket bűnös dolgaikban s végül nem
tudnak megszabadulni tőle.
Prédikátortársam, Huszár Gál, beszélt egyszer egy bű
bájos emberrel, ez az ördögi praktikájú férfi kígyóból ételt
főzött s aki főztjéből evett, megértette az állatok beszédét.
Mikor szolgája alattomban evett az ételből, a szolga előtt
sem maradt titok a tyúk, ló, tehén beszéde. Meghallották
azt is, miként adta hírül egy légi követség a verebeknek,
hogy egy szamár elöntött egy zsák búzát az úton s így
a madarak vígan lakomázhatnak a búzából.
S em p tén , 15 7 7 -b e n , S zen t Ja k a b n ap já n — m e sé li
to váb b B o rn e m is z a P é te r — p ré d ik á ció m után fo rg ó sz é l
Pintér J e n ő : A m agyar irodalom története.
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támadt. A szél keményen forgolódott a házak előtt, a port
az égig vitte fel, megérkezett az én házam elé is, de én az
Úr nevével elküldtem. Kénköves szagot hagyott maga
után, úgy tűnt el, de bosszúját mégis megállta: tizenketten estek döghalálba házam népéből; hat meghalt, hat
megéledt közülük; nekem semmi bajom sem lett. (Nem
mintha nem érdemeltem volna még nagyobb büntetést
is, de az Úr akarata nélkül nem árthat senki még egy
hajszálamnak sem s az Úr az ő szent fiának érdemét
tekinti a bűnös ember megítélésében.)
Mondhatok egy csodadolgot egy babonás, bálványozó,
pápista asszonynak megtéréséről is. 1577-ben iskolames
teremet, Lethenyei Pált — kit azután később Isten lelkipásztorságra hívott — Semptéről Macházára s több más
környékbeli falura küldtem. Egynéhány ördöngösök sok
képen káromolták az ő tanítását, de akadt köztük egy
megtérő is: Tardoskeddi Szerencse Benedekné. Ez az aszszony, mikor Lethenyei Pál egyszer is, másszor is feddené
őt bűbájossága és bálványozása miatt, erősen gondolko
dik magában s egy éjjel imádkozni kezd. Látván az ördö
gök, hogy elvágyódik tőlük, rajta ütnek, rettenteni és
kínozni kezdik, az asszony nagyokat sikolt és elviteti
magát a prédikátorhoz. Sok dolog volna megírni, mint
kínlódott néhány hétig, mert az ördög megfogta nyelvétfülét s ő maga beszélt az asszony testéből. A prédikátor
a szomszédsággal együtt imádkozott a megszálltért, az
asszonnyal is el-elmondatta az imádságot s most már
hol az asszony szólt, hol az ördög beszélt az asszony
szájával. Egynéhány napra mond az asszony: Látom az
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Atyaistent és az ő megfeszült szerelmes Fiát és a szente
ket és az ördögöket és íme a Fiú a kezét nyújtja. S mind
járt meg is könnyebbül az asszony és hálát ad Isten jósá
gáért. És mond: Most bizonnyal értem, hogy nem a szen
tek érdeme, hanem csak a Jézus Krisztusé segíti a bűnös
embert, mert csak ő nyújtja nekem az ő kezét. És elbeszélé régi gonosz életét, bujaságát, bálványozását, bájolá
sait; és nem akart eltávozni a prédikátor házától, hanem
éjjel-nappal tanult és imádkozott. Mikor meggyógyult az
asszony, Lethenyei Pál írásba foglalta, hogy az ördög nevé
ben minémű imádsággal művelte régebben a bájolást?
Az asszony annakelőtte azt gondolta a maga ördöngös
imádságairól, hogy Isten nevében cselekszik, mert ráolva
sásait nagyanyjától és egy misemondó paptól tanulta,
«íme nyolcat — írja Bornemisza Péter — előszámlálok
bennük.»
Az első: a csúzról való bájoló imádság. Rögös nagy
úton megy az Isten s találkozik a hetvenhétféle veres csúzzal. Monda a sok csúznak áldott Urunk Isten: «Hova in
dultatok ez rögös régi nagy úton ?» Megszólala hetven
hétféle veres csúz: «Ha minket azon kérdesz Urunk Úr
isten, hova megyünk, mink is elmegyünk ez fekete föld
színére; áldott ez testbe,teremtett ez lélekbe: szálas húsát
szaggatjuk, piros vérét megisszuk, száz tetemét tördeljük;
száz ízit, száz porcikáját». Hogy azt hallá áldott Urunk
Úristen, ekképen szóla: «Tűk se mehessetek ez fekete
föld színére, ez én adottam testbe, teremtettem lélekbe;
tűk is siessetek el az tenger szigetibe, kegyetlen óriások
nak szálas húsát szaggassátok, piros vérét megigyátok».
15
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A csúzok elsietének és ménének tenger szigetibe. «Ez
embernek szeméből, szájából, fejéből, orcájából, piros véré
ből, szálas húsából, száz tetemiből kisiessen és eloszoljon
hetvenhétféle csúz: folyó csúz, veres csúz, kék csúz, fehér
csúz, szederjes csúz, köszvény, fájdalom, kelevény; kioszol
jon, kiromoljon hetvenhétféle nyavalya ez emberből.»
A javasasszony ezt a mondókát elmormolta a csúzos
beteg mellett s a ráolvasás végén megnevezte a beteg
nevét. Ha torokfájást akart gyógyítani, bűvös imádságát
rövidebbre fogta: «Föld-édesanya, teneked mondom elő
ször : ennek e torkában erős pőrös torok ereszkedett, torok
gyíkja, béka levelegje, nyak foga; oszoljon, romoljon, benne
meg ne maradhasson erős pőrös torok gyíkja, béka leve
legje, nyak foga; disznó szakája, kelevénye oszoljon, romol
jon; Istennek hatalmából, Boldoganya parancsolatjával».
Ősrégi szöveg lehet ez, egyes szavait ma már nem is lehet
megérteni. Míg a többi gyógyító szózatban többnyire erős
a Krisztus-hívés, itt a pogány hagyomány csak a végén
keveredik némi keresztény vonatkozással.
A fejfájásról való báj elmondja, hogy «Nemes asszo
nyom, Boldoganya, bemene szent templomba, leüleplék
az ő áldott aranyas szent székibe, az ő áldott szent fejét
megesé fene füstcsúz, fene füstkelevény, lefüggeszté az
ő áldott szent fejét» s úgy szomorkodék. Látá azt az ő
áldott szent fia s monda: Ó én szent anyám, miért füg
geszted le szent fejed, miért vagy szomorú ? Monda Mária:
Ó én áldott szent fiam, hogyne volnék szomorú, mikor
az én áldott szent fejemet kínok gyötrik s hetvenhét fáj
dalom sanyargatja testemet. Hogy azt hallá áldott Urunk
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Úristen, ekképen szóla: Ne ijedj meg én szent anyám,
Mária, íme én megszorítom az én aranyos keszkenőmmel a
te áldott szent fejedet,hadd fusson ki belőle a szenvedés s
ne maradjon meg testedben a hetvenhét fájdalom. És
Urunk hatalmából minden kín elhagyta Máriát. «Ez mai
dicsőséges napon én is megszorítottam ez embernek fejét
ez kendetlen keszkenővel, bűnös szájamból szent igéket
reá mondottam: Ne ijedj el szent anyám Mária, én vagyok
mindennél nagyobb orvos, te vagy mindennél nagyobb
bájos.»
Mária alakja jelenik meg a csonttörésről és ficamodásról szóló ráolvasásban is. Jézus felül szent szamará
nak nyergeden hátára, elindul a paradicsomba, de nem
mehet be a paradicsom kapuján, mert szent szamarának
lába megbotlik, csontja kimegy helyéből. Megszomorodik
Jézus s lefüggeszti áldott szent fejét. Látá azt az ő szent
anyja s monda: O én szent fiam, miért függeszted le szent
fejedet, miért vagy szomorú? Monda áldott Urunk Isten:
O én szent anyám, Mária, hogyne volnék szomorú, mikor
kívül maradtam a paradicsom kapuján, mert szent szama
ramnak lába megbotlék, lába kicsuklott, a csont kiment
helyéről, a velő kiment helyéről, az ér kiment helyéről, a
vér kiment helyéről. Hogy ezt hallá Urunk szent anyja,
ekképen szóla: Ne ijedj meg én áldott szent fiam, íme én
az én szent kezemmel megfogom szent szamaradnak lábát,
szent szájamból szent igét mondok, szent leheletemet
reá lehelem: «Csont megyen csonthoz,velő megyen velő
höz, ér megyen érhez, ín megyen ínhez, vér megyen vér
hez. Én is e mai napon megfogtam az én bűnös kezem
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mel ez oktalannak avagy embernek lábát avagy kezét. Én
is szent igét reá mondom, bűnös szájamból leheletemet
reá fújom, hogy helyekre menjenek».
Az igézet ellen küzdő bájoló imádságban azt olvas
suk, hogy nemes Asszonyunk Mária bemegy szent fiával
a templomba, ott leül aranyos székébe, maga elé teszi fia
bölcsőjét, belefekteti Jézust s ekként cselekszik megigézése ellen: Menj el én szerető szentem, Nestorid asszony,
hozzad a Jordán vizét, hadd fürösztöm meg benne az én
áldott szent fiamat. Meg is fürösztik Jézust a szent Jordánvízben, azután a vizet és benne Jézus igézetét szent Nes
torid asszony elönti a piros márványkövön. «Ez mai dicső
séges napon — fejezi be mondókáját a javasasszony —
ez s ez emberen ugyan ne maradhasson meg férfi igézeti,
leány igézeti, asszonyi állat igézeti, Istennek hatalmából,
Boldogasszony parancsolatjából.»
Az ökleletről való ráolvasás így gyógyítja a sebesü
lést és daganatot. «Kergetik vala mi Urunkat az gonosz
zsidók; megfogják, felfeszítik magas keresztfára, tövis
koronával koronázák, hegyes csúcsával öklelék, vasszeg
gel szegezék.» Meglátá azt az ő szent anyja s kesergő
szavakra fakadt: «O én áldott szent fiam, nem csudálom,
hogy teneked felindult a te kelevényed, nám téged meg
fogtak az gonosz zsidók, felfeszítettek magas keresztfára,
töviskoronával koronáztak, hegyes csúcsával ökleltek, vas
szeggel szegeztek: ím én megnyomom az te áldott öt mély
sebeddel, az én szent hét epeségemmel, Szent Jánosnak ő
arany gyűrűjével. Amint megnyomá Szűz Mária az ő áldott
szent fiának, én is ez embernek ugyan megnyomom, Úr
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istennek öt mély sebével, Asszonyunk Máriának szent hét
epeségével, Szent Jánosnak ő arany gyűrűjével».
Majd mindegyik bájoló imádságban van elbeszélő
rész és párbeszéd, ebből ágazik ki az egyéni ráolvasás.
Egyik mondóka sem puszta próza, hanem többé-kevésbé
ritmusos szöveg. Ezt a szöveget a bájoló asszony vagy
férfi mélyen az emlékezetébe véste s titkát csak ritkán
osztotta meg mással. Gyógyítása valóságos vallásos szer
tartás volt, csodatevő erejében ő maga is bízott, betegei
is hittek.
Tardoskeddi Szerencse Benedekné a hitbuzgó protes
táns prédikátor sok rábeszélésére és áhítatos prédikációira
annyira megtért Istenéhez, hogy még a nagyanyjától tanult
titokzatos szövegeket is tollba mondta. Másik bájoló
mestere, Bornemisza Péter szerint, egy katolikus pap
volt, ez az állítás azonban — a szerző pápista-gyűlölete
miatt — kétségbe vonható, bár az sem lett volna különös
eset, ha a nép között forgolódó egyszerűbb barátok ájtatos ráolvasások szövegeivel cserélték volna ki a régi po
gány mondókákat. Akár részt vett valamelyik katolikus
pap a bájoló szövegek terjesztésében, akár csak puszta
ráfogás ez a hír, a népműveltség és a népköltészet kuta
tóinak örvendeniük kell, hogy ezen a nyomon közelebb
juthatnak a régi századok népies képzeletvilágának is
meretéhez.
Bornemisza Péter azért foglalkozott bővebben ezek
kel a báj olásokkal, mert örült Szerencse Benedekné meg
térésének : a szegény asszony nem is tudta, hogy Isten
ellen cselekszik, mikor betegeire ráolvasott, de az Úr végre
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megkönyörült rajta, szent leikével megvilágosította s az
ördögöt elriasztotta testéből és leikéből. Vedd eszedbe jám
bor olvasó — vonja le a tanulságot Bornemisza Péter —
hogy a bájolás a hazug és gyilkos ördög találmánya. Az
ördöngös bájolók Jézus Krisztusra és a Szűz Máriára ki
talált dolgokat költenek, hozzájuk kötik s nevükben a
tengerbe küldik a betegségeket, szentnek nevezik a sza
marat is, szóval ezer hazugságra tanítják a szegény bolond
emberi nemzetet. Ó de nyomorult volna az ember az ördög
miatt, ha Istenünkben szabadítója nem volna!
Nemcsak a nép rettegett a félelmes túlvilági erőktől,
hanem papjainak képzeletét is benépesítették a kísértetek
árnyai. A füzesi lélekjárás története Dobokai Mihály németi
református lelkipásztor feljegyzésében maradt fenn: egész
kis novella 1587-ből. Erdély egyik falujában, a számosvidéki Füzesen, Bonczhidai Bálint református prédikátort
és családját hónapokon keresztül kínozza a gonosz lélek,
a prédikátor sírva megy paptársához, Dobokai Mihály
hoz, magával viszi falujába, hadd lássa meg ő is, hogyan
dühösködik a sátán. Alig érnek a házba, rejtelmes hajigálás kezdődik, a láthatatlan ellenség megdobja almával
a vendéget, kikapja a szilvát Bálint prédikátor feleségének
kezéből, szidalmakat szór az egyik ott időző ember ellen.
Gyertyát gyújtanak, könyörögnek az Úristenhez, zsoltárt
énekelnek; mindhiába; mikor leíeküsznek — egy szobá
ban az egész család, a vendég és a szolgálóleány — a
gonosz lélek megkezdi munkáját a sötétben: csemcseg,
süvölt, táncnótát íúj, rángatja az ágyneműt. A két pap
szembeszáll a kísértettel, meg akarják törni hatalmát: «Te
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sátán, ki az Isten színének látásától megfogyatkoztál, ki
veszedelemnek tagja vagy, kényszerítünk tégedet az Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak és mennynek-földnek hatal
mas Istenének az ő hatalmas nevére és az ő szent fiának,
a názáretbeli Jézus Krisztusnak szent nevére, hogy meg
mondjad, ki bocsájtott tégedet ide és mivégre jöttél ide?»
A láthatatlan ijesztő nem engedelmeskedik a jámbor igék
nek, tovább dühöng a szobában, míg végre megszelídül
és bőbeszédűen felelget a két pap kérdéseire. Elmondja,
hogy ő egy Bertalan nevű gazdag ember elkárhozott lelke,
földi életében gonoszul élt, ezért büntette meg Isten ezzel
a nyugtalansággal. Most Isten akaratából nagy hivatást
teljesít: «Jól tudja kegyelmetek, a nagy Isten minemű
nagy éhséggel és döghalállal véré meg e földet, de lám
sehol senki meg nem jobbula; e széles világon igen go
nosz emberek vannak. Engemet azért küldött, hogy e szé
les világon, noha eléggé prédikálják a megtérést hirdet
vén, de senki nem fogadja, azont hogy én is hirdessem,
sőt minden prédikátorok a prédikálószéken is erősen hir
dessék a penitenciatartást, intsék a népet: térjenek meg
az Úristenhez; paráznaságot, szitkot, minden gonoszságot
hagyjanak el; még csak az bestyéjét se mondják, mert
közel vagyon az ítéletnek napja és ha meg nem térnek,
bizony az Úristen mindeneket a nagy, rettenetes kínra
veti és kőbálvánnyá változtatja». Az istenfélő társalgás
után megígéri a kísértet, hogy nem kergeti tovább Bálint
prédikátort és házanépét, ígéretét meg is tartja, nyom nél
kül eltűnik Füzesről. — így olvassuk a rejtelmes történetet
Dobokai Mihály írásában. Az esetnek, úgylátszik, egész
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Erdélyben nagy híre kerekedett, mert a németi prédikátor
egyenesen a Báthory-fejedelmi udvar felszólítására írta
meg jelentését. Egyik pap sem mert csalást sejteni a tör
téntekben, a felizgatott népképzelet részesei voltak, együtt
haladtak a tömeghisztéria többi áldozatával.
Budai Ferenc históriai lexikonától kezdve(1804) szám
osolyan
könyv jelent m
eg, am
elyekben m
ondái színű vagynépies szárm
azású
feljegyzések találhatók atörök hódoltság korából. Ezeket nemfogad
hatjuk el hiteles em
lékeknek. A családtörténeti hagyom
ányok egybeállítói é
s anépköltési term
ékek gyűjtői aXIX. században olyan élénk
képzelettel é
s kritikátlan lelkesedéssel dolgoztak, hogy szövegeiknek
az előbbi századokba való visszahelyezése nem volna tudom
ányos
eljárás. —A források közelebbi m
egjelölése s ezekből a m
ondák
egybeállítása S
zendrey Zsigm
ondanyaggyüjtem
ényében: M
agyar népm
ondatipusoké
stipikus m
otivum
ok. Ethnographia. 1923.évf. —U.az:
Történeti népm
ondáink. U
. o. 1926—
1927. évf.
Am
agyar ösvallásem
lékeivel foglalkozó tudósok egyike, B
arna
Ferdinánd, keresztény valláshoz idom
ított pogánykori im
ádságoknak
vélte aBornem
isza-féle nyolc ráolvasást. (A finn költészetről. P
est,
1872.) — G
reguss Ágost felhívta afigyelm
et a bájoló im
ádságok
párhuzam
os gondolataira é
s betürím
eire: ezek a régi szövegek, sze
rinte, am
agyar nép között a XVI. században divatozó javasversek
m
aradványait őrzik. (Tanulm
ányai. I. köt. P
est, 1872.) — Szilády
Áron aBornem
isza P
éter könyvében feljegyzett bájolások m
egvilágí
tásáratöbb XIX. századi népies ráolvasást adott ki: ezekben anép
költési szövegekben rá lehet ism
erni a XVI. századi m
ondókák gon
dolataira é
s kifejezéseire. (M
agyar Nyelvőr. 1873. évf.) —Horváth
Cyrill a nyolc ráolvasó im
ádságot aközépkori szövegm
aradványok
sorába vette fel s hatot közülük versesalakbanközölt: ezekaversek
neméneklésre, hanemrecitálásra valók, m
int anépnek több ritm
usos
köszöntője, találós m
eséje és egyéb m
ondókája. (Régi m
agyar költők
tára. I. köt. 2. kiad. B
udapest, 1921.)
Kiadások. —A II. Lajos király haláláról szóló m
onda az
1526—
1542. években képződött: Szerém
iG
yörgy em
lékirata M
agyarország rom
lásáról. Közli W
enzel G
usztáv. P
est, 1858. (M
onum
enta
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H
ung. Hist. Script.) —A Bornem
isza-féle nyolc ráolvasásaz Ö
rdögi
Kisértetek 805—
809. levelén olvasható. (Sem
pte, 1578. A kötet a
Bornem
isza-féle prédikációs gyűjtem
énynegyedik részének folytatása;
az utóbbi rész a 647. levélen végződik, az Ördögi Kísértetek kötete
pedig a 647. levéllel indul m
eg s 283 lapot foglal m
agában.) —
A nyolcim
ádságújabbkiadásaB
arnaFerdinánd akadém
iai értekezésé
ben: Afinnköltészetről, tekintettel am
agyar ősköltészetre. P
est, 1872.
(Előzőleg aVasárnapi Ú
jság 1867. évf. szept. 8-iki szám
aközölt két
m
utatványt anyolc im
ádságból.) —Thury Etele is közzétette m
ind
anyolc szöveget: Bornem
isza P
éter könyve az Ördögi Kísértetekről.
Ethnographia. 1913. évf. (A pápai reform
átus főiskola könyvtárában
őrzött példány nyom
án.) —M
egvananyolc bájolóim
ádság aközép
kori m
agyar verseknek Horváth Cyrilltöl egybegyüjtött é
sm
agyará
zott gyűjtem
ényében is: R
égi m
agyar költők tára. I. köt. 2. kiad.
B
udapest, 1921. (V
erses sorokba tördelvehat ráolvasás: C
súzról való
báj, Akinek fejét m
egm
enté hogy ne fájjon, Akinek atorkába eresz
kedett, A m
enyelésröl, Az ökleiéiről, A gilisztáról. Prózában két rá
olvasás: Az igézetről, Ahasfájásról. Horváth Cyrill szerint lehetséges,
hogy az utóbbi két bájolás is vers, aritm
us lüktetése jól érezhető
bennük, csakhogy az eredetileg versnek készült részekhez későbbtol
dások járultak, ezért ritmikai tagolásuk akadályokba ütközik.) —
Dobokai M
ihály szövegét D
ézsi Lajos közölte: Ördögi kísértet- é
s
lélekjárás 1587-ben. Ethnographia. 1928. évf. (A kéziratot azsélyi
levéltár őriztem
eg, devanegykézirataazayugróci levéltárbanis.)
Irodalom . —Aziméntemlített könyvekenésértekezésekenkívül
akövetkező m
unkák: R
égi m
agyar költők tára. II—
VI. köt. Szilády
Áron jegyzeteivel. B
udapest, 1880—
1896. VII. köt. Szilády Áron é
s
D
ézsi Lajos jegyzeteivel. B
udapest, 1912—
1926. VIII. köt. D
ézsi Lajos
jegyzeteivel. B
udapest. 1930. —Szilády Áron: H
áromhegedüs-ének.
S
zázadok. 1882. évf. —Erdélyi László: Szerém
i G
yörgy és em
lék
irata. B
udapest, 1892. —S
zádeczky Lajos: S
zerém
i G
yörgy élete é
s
em
lékirata. B
udapest, 1892. — Erdélyi Pál: A virágének. Ethno
graphia. 1899.évf. —SziládyÁron: AXVI. századi líra. K
épesm
agyar
irodalom
történet. S
zerk. Beöthy Zsolt ésB
adics Ferenc. I. köt. 3. kiad.
B
udapest, 1906. —BeöthyZsolt:Virágénekeinkegytanúsága.Alexanderem
lékkönyv. B
udapest, 1910. — Vid Jerom
os: S
zerém
i G
yörgy
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em
lékiratainak m
űvelődéstörténeti vonatkozásai. B
udapest, 1910. —
Tolnai Vilmos: Erdősi Sylvester Jánosavirágénekekröl. M
agyar Nyelv.
1911. évf. —D
ézsi Lajos: Tinódi S
ebestyén. B
udapest, 1912. —Eckhardt Sándor: B
alassi Bálint irodalm
im
intái. B
udapest, 1913.—Takáts
Sándor: R
ajzokatörökvilágból. I. köt. B
udapest, 1915.—R
éthei Prikkel
Marián: Arégi m
agyar énekm
ondók. Egyetem
es Philologiai Közlöny.
1917. évf. —Takáts Sándor: A régi M
agyarország jókedve. B
uda
pest, 1921. —Kertész M
anó: Szokásm
ondások. B
udapest, 1922. —
Trócsányi Zoltán: Arégi m
agyar irodalombreviárium
aG
yöngyösiig.
Berlin, 1925. —Solym
ossy Sándor; M
ohács em
léke a néphagyo
m
ányban. M
ohácsi em
lékkönyv. S
zerk. Lukinich Im
re. B
udapest,
1926. —Szabolcsi Bence; Tinódi zenéje. Zenei S
zem
le. 1929. évf.

A V E R S E L É S F E JL Ő D É S E .

A

hangsúlyos versformák ebben a század_ bán több új magyar versformával gyarapodnak,
emellett feltűnnek a görög-latin verselést utánzó klasszi
kus metrumok is.
A hangsúlyos verselés a középkori kísérletekhez
viszonyítva mind a változatosság, mind a folyamatosság
dolgában kielégítő fejlődést mutat. Igaz, hogy a sorok még
most is legtöbbször nehézkesen döcögnek, a ritmust megmegrontja a kifejezésekkel való küszködés, a rímelés ritkán
gyönyörködtető, de a verselők egy része most már le tudja
küzdeni a kolostori verselés szembeszökő kezdetleges
ségeit. Az egyházi énekköltők egyike-másika gördülékeny
strófákat alkot, Balassa Bálint megteremti a Balassaversszakot, csak az elbeszélő költők bajlódnak keser
vesen a négyesrímü tizenkettősökkel, az epikának ezzel
a szerencsétlenül megválasztott hagyományos versfor
májával.
A görög-római versformákat ebben a században
alkalmazzák először magyar nyelvre. A klasszikus minták
átültetése kétféle módon történik. A verselők nagyobb
része pusztán a szótagok számát utánozza minden idő
mérték nélkül, egyesek azonban megpróbálkoznak az
antik méretű verselés szabályos alkalmazásával is.
középkori
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Az időmérték nélkül szűkölködő, rímes sapphói vers
szakok eléggé gyakoriak; ez a hangsúlyosan használt
ókori strófa olykor még az elbeszélő költeményekben is
felbukkan. A sapphói versalaknak szótagszám szerint
készült rímes másolataihoz dallamot is kölcsönöznek a
külföldről s az antik metrumból hangsúlyossá formált
magyar vers szövege nemzetközi melódiával hangzik fel a
protestáns templomokban. Ugyanígy jelenik meg egyes
énekeskönyvekben az alkaiosi és asklepiadesi vers is.
A latin prozódia szabályait az óklasszikus lírai formák
ban nem tudják követni.
Annál meglepőbb Sylvester Jánosnak a hexamete
rekben és pentameterekben mutatkozó biztos verselése.
Új Testamentumának 1541. évi kiadásában olyan szabá
lyos disztichonok jelennek meg, hogy helyenkint alig
érezzük bennük az'új forma meghonosításával járó nehéz
ségeket.
Irodalom . —Arany János: A magyar nem
zeti versidom
ról.
Új M
agyar M
úzeum
. 1856. évf. —Arany János prózai dolgozatai.
Budapest, 1879. —Ferenczi Zoltán: A népies versalakok története
m
üköltészetünkben. Kolozsvár, 1879. —N
égyesy László: A m
értékes
m
agyar verseléstörténete. B
udapest, 1892.—FabóBertalan: Am
agyar
népdal zenei fejlődése. B
udapest, 1908. —Seprödi János: A m
agyar
népdal zenei fejlődése. Erdélyi M
úzeum
. 1908. évf. —G
ábor Ignác:
Am
agyar ősi ritm
us. B
udapest, 1908. — Horváth János: M
agyar
ritm
us, jövevényversidom
.B
udapest, 1922.—G
ábor Ignác: Am
agyar
ritm
us problém
ája. Budapest, 1925. —Szabolcsi Bence: Adalékok a
régi m
agyar m
etrikus énekek történetéhez. Irodalom
történeti Közle
m
ények. 1928. évf. —U. az: Pótlás arégi m
agyar m
etrikus énekek
hez. U. o. 1929. évf.

KÉZIRATOS É N EK ESK Ö N Y V EK .

A

xvi. században a tanult ember fogalma egybeolvadt
. a pap fogalmával; csak az igen előkelő és gazdag
nemesek taníttatták fiaikat még akkor is, ha gyermekeik
nem készültek az egyházi pályára. A papság érdeklődése
mindenekelőtt a hittudományi és gyakorlati vallásos kér
dések felé irányult. A világi énekköltést megvetették, az
egyházi énekekre nagy gondjuk volt. A kéziratokban forgó
vallásos költeményekből időnkint kiválogatták a legszeb
beket, gyűjteményekbe foglalták őket s a gyűjteményeket
kinyomtatták. (Gálszécsi István: 1536, Székely István:
1538, Huszár Gál: 1562, Szegedi Gergely: 1569, Borne
misza Péter: 1582, Gönczi György: 1592, Ujfalvi Imre:
1398; továbbá több más gyűjtő kisebb jelentőségű énekeskönyve, a Váradi Enekeskönyv, a Debreceni Énekeskönyv, a Bártfai Enekeskönyv.)
A nyomtatott énekeskönyveken kívül a XVI. század
protestáns korszakából több verses kódex is jutott ko
runkra. Ezek az írott könyvek is csaknem mind vallásos
szövegeket őriztek meg.
Szertartásos énekgyüjtemény nélkül nem lehetett el a
protestáns gyülekezet, ezért a lelkipásztor valami hozzáértő
pappal vagy deákkal graduált Íratott, ennek segítségével
énekelt a kántor és a kar a templomban. A szertartásos
F

F

F
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éneklés a XVII. század első felében még virágzott, azután
megkezdődött hanyatlása s az egymást előírásosan vál
togató isteni dicséreteket a gyülekezeti közös éneklés
váltotta fel.
A XVI. századi protestáns szellem
ű, vallásos tartalm
ú kéziratos
énekeskönyvek közül időrendben legelső a:
Batthyány-kódex. —A régibb tudom
ányos kutatók ezt az írott
könyvet tekintettékaközépkori katolikus kódexirodalomzárókövének.
Agyulafehérvári Batthyány-könyvtár őrizte m
eg. 225levél. Ism
eretlen
szerkesztői katolikus karkönyvből dolgozták át protestáns graduállá.
E
z alegrégibb reform
átus rituális énekeskönyv. H
angjegyekkel is el
van látva. M
ásolásának ideje: 1556—
1563. AKeserűi D
ajka Jánosé
s
G
eleji Katona István által szerkesztett XVII. századi reform
átus Ö
reg
G
raduál forrásul használta. M
erítettek belőle aXVII. századi unitá
riusok is. Szövegeit Volf György m
ég akatolikusok vallásos költé
szetéhez szám
ította (1890), deHorváthCyrill kétségtelennétette, hogy
akódex protestáns jellegű (1905).
A Batthyány-kódexen kívül különösebb figyelm
et érdem
el a
XVI. század végéről való N
agydobszai-graduál é
s a két Sárospatakigraduál. Az előbbit a som
ogym
egyei nagydobszai reform
átus gyüle
kezet őrizte m
eg, az utóbbi kettő asárospataki reform
átus főiskola
tulajdona.
A világi tartalm
ú verses szövegeket őrzőXVI. századi kéziratok
közül értékes m
aradvány a:
Csereyné-kódex.—Asepsiszentgyörgyi SzékelyNem
zeti M
úzeum
é.
Ö
zvegy C
serey Jánosné Zathureczky Em
ilia ajándéka. 73levél. Java
részben B
alázsdeákírása1565-ből. Vallásos énekek é
shistóriás költe
m
ények vannak benne. Tinódi S
ebestyénnek Jason királyról szóló
históriája é
sP
esti G
yörgynek a Halál képéről szóló verse ebben a
kódexben m
aradt fenn.
Kiadások. —AXVI. századi verses kódexek lapjain m
egőrzött
költem
ényeket elsősorban aR
égi M
agyar Költők Tára kötetei közöl
ték. (II—
VI. köt. Szilády Áron jegyzeteivel. B
udapest, 1880—
1896.
VII. köt. Szilády Áron é
sD
ézsi Lajos jegyzeteivel. B
udapest, 1912—
1926. Vili. köt. D
ézsi Lajos jegyzeteivel. B
udapest, 1930.) —Nyelv

241

KÉZIRATOS ÉNEKESKÖNYVEK.

em
léktár. XIV. kötet. Batthyány-kódex. B
udapest, 1890. (Volf G
yörgy
kiadása.)—Atöbbi közlésjegyzékeazitt következőIrodalomsorán.
Irodalom . —A régebbi cikkekről éseredm
ényekről isbeszám
ol
Erdélyi P
ál értekezése: Énekeskönyveink aXVI. é
s XVII. században.
M
agyar Könyvszem
le. 1899. évf. —Horváth Cyrill: A Batthyánykódexröl.Irodalom
történeti Közlem
ények. 1905. évf.—KanyaróFerenc:
A Batthyány-kódex m
int unitárius graduál. E
gyetem
es Philologiai
Közlöny. 1907. évf. (E téves nyom
okon járó értekezéshez kapcsolód
nak HorváthCyrill é
sKardos Albert helyreigazító észrevételei ugyan
ezen folyóirat 1908. évf.-ban.) —D
ézsi Lajos: A C
sereyné-kódex.
Irodalom
történeti Közlem
ények. 1911. évf. —Borbély István: A leg
régibb unitárius tem
plom
i énekeskönyvek. E
gyetem
esPhilologiai Köz
löny. 1913. évf. —Seprődi János: A Batthyány-kódex jelentősége.
AzErdélyi M
úzeum
-Egyesület hetedikvándorgyűlésénekem
lékkönyve.
Kolozsvár, 1913. —Jenei Ferenc: Avilági irodalm
im
űfajok kéziratos
énekeskönyveinkben. B
udapest, 1929.

Pintér Je n ő : A m agyar irodalom története.
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BALASSA BÁLINT.

Balassa Bálint élete.
Balassa Bálint vallásos énekei.
Balassa Bálint vitézi énekei.
Balassa Bálint szerelmi énekei.
Balassa Bálint lírája.
Balassa Bálint drámai töredéke.
A Balassa-irodalom.

B A L A S S A B Á L IN T É L E T E .

A

irodalomban Balassa Bálint az első kimagaslóbb lírai egyéniség. A vallásos és szerelmi
költészet nagytehetségű művelője és a vitézi élet hivatott
énekese volt. Munkássága a következő évszázadban egész
költői iskolát teremtett.
Báró B alassa B álint ( 15 5 1— 1594) előkelő, gazdag
családból származott. Gyermekéveit a Felvidéken töltötte.
Mivel atyja, Balassa János, a törökök ellen folytatott har
cokban forgolódott, nevelésére anyja, Sulyok Anna, ügyelt
fel. Protestáns vallású szüleinek udvari papjai tanították.
Egyik nevelője Bornemisza Péter volt, korának híres pré
dikátora. Mikor a tehetséges ifjú felnőtt, atyjával együtt
résztvett az 1572. évi pozsonyi országgyűlésen. Az udvar
részéről a királyi étekfogói tisztséggel tüntették ki s az
egyik udvari ünnepélyen öt bízták meg azzal, hogy aHabsburg-udvarban egybegyűlt külföldi előkelőségek előtt be
mutassa a magyar táncot.Olyan juhásztáncot járt az udvar
gyönyörűségére, hogy Istvánffy Miklós érdemesnek találta
megörökíteni emlékét történeti munkájában. Azontúl né
hány éven keresztül az egri vitézek között élt. Ekkor sze
retett bele báró Ungnad Kristóf egri várparancsnok nejébe,
Losonczy Annába, de szerelmének épen úgy nem kedvezett
a szerencse, mint hadi pályájának. 1575 nyarán Báthory
magyar
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István erdélyi fejedelem fogságába esett. Az erdélyi feje
delem harcban állt Miksa királlyal, egyik vezére szétverte
Balassa Bálint csapatát, a költő megsebesült és fogságba
került. A törökök többízben sürgették kiadatását, de az
erdélyi fejedelmi udvar elhárította fejéről a veszedelmet.
Szabadságát 1577-ben nyerte vissza. Báthory István ekkor
már lengyel király volt s a költő huzamos időt töltött
mellette Lengyelországban. Szolgálataival gyanússá tette
magát a Habsburg-ház előtt, úgyhogy hazatérése után,
1578-ban, kénytelen volt hűséget esküdni Rudolf magyar
királynak. Eger környékén folytatta vitézi életét. Szülei
nek elhunytával nagy vagyon szállt reá és öccsére, szí
vesen látták a legelőkelőbb házakban is. Miután elunta
a vitézi életet, 1584-ben megnősült. Unokatestvérét, Dobó
Krisztinát, Várday Mihály királyi főpohárnok özvegyét,
vette feleségül s ezzel megkezdődtek életének nagy szen
vedései.
Házasságkötése után sógora, Dobó Ferenc, főbenjáró
perrel támadta meg. Dobó Ferenc azt állította, hogy
sógorát unokanővérével kötött házassága a vérfertőzés
bűnébe sodorta. A királyi hivatalok és egyházi hatóságok
részéről megkezdődtek a zaklatások. Balassa Bálint, hogy
meghurcoltatásának végét szakassza, 1586-ban áttért a
katolikus vallásra, de célját nem érte el. Rudolf király
a magyar tanácsurak kérésére megkegyelmezett ugyan
neki, de az esztergomi szentszék érvénytelennek nyilvá
nította házasságát, sőt egyetlen fiát, mint vérfertőző
viszonyból és törvénytelen ágyból származott szülöttet,
megfosztotta örökösödési jogától. A költő helyzete egyre
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rosszabbodott. Ellenségei kárörvendve hallották az eszter
gomi papok ítéletét, pörösködő rokonai diadalmaskodtak,
neje elhagyta. Mivel indulatos ember volt és nemes
társaival szemben is többrendbeli erőszakosságot köve
tett el, újabb és újabb perekbe bonyolódott. Nem lévén
maradása hazájában, 1589 őszén elhagyta Magyarországot.
Lengyelországba bujdosott, Krakkótól Danzigig sok föl
det bejárt s ismeretlen viszontagságok után 1593 őszén
tért vissza hazájába, hogy résztvehessen a törökök ellen
viselt háborúban. Felkereste az Esztergomot ostromló ma
gyar vitézek táborát; itt esett el, Esztergom falai alatt,
1594 május 26-án. Negyvenhárom éves volt. Halálos ágyá
nál két barátja állott: hű tanítványa, Rimay János és egy
vágsellyei jezsuita, Dobokay Sándor. Hibbei birtokán te
mették el, Liptó megyében. Hét év múlva meghalt egyet
len fia is.
Balassa Bálint erőszakos ember volt, fékezhetetlen várúr, környezetének és alárendeltjeinek zsarnoka. Ha
egyéniségét költeményeitől különválasztva nézzük, kevés
rokonszenves vonást találunk életében. Olyan volt, mint
a legtöbb törökkori Balassa: rakoncátlan vérű, féktelen
indulatú, szenvedélyesen pörösködő, önzőn hatalmaskodó,
kiszámíthatatlanul szeszélyes. Elbízott kíméletlenségével
sok fájdalmat okozott másoknak. Nemestársait meg-megfenyegette, jobbágyait durván zsarolta, török foglyait ke
gyetlenül kínozta. Életét mohón és könnyelműen élte ki.
Míg jobbérzésű kortársai nagy alapítványokkal és jótéte
ményekkel egyengették a magyar művelődés útját, ő hatal
mas vagyont pazarolt el léha kedvteléseire.
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Nemzete ügyéért való elszánt harcbaszállása szebbé
teszi emlékét. Irodalmi műveltsége is enyhít emberi arc
képének nyers vonásain.
Szerelmi viszonyai hírhedtté tették. A könnyelmű nő
személyeknél szerencsés vo lt; a női becsületükre büszke
leányok és asszonyok visszautasították. Házasságával
balul járt.
Levelezésében és költeményeiben számos nő nevét
említi. Egyik sem tett lelkére olyan nagy és állandó
hatást, mint elérhetetlen eszményképe: Losonczy Anna.
Az egri hős leányát, Losonczy István önfeláldozásának
emlékére, a király fiúsította, a szép és gazdag hajadon
Eger kapitányához, a későbbi horvátországi bánhoz, báró
Ungnad Kristófhoz, ment nőül s Balassa Bálint akkor
sem kellett neki, mikor özvegységre jutott. Ez a vissza
utasítás a mellőzött és megalázott szerelmes keserű fáj
dalmával gyötörte a költőt és sok fájdalmas dalának vált
ihletőjévé.
Volt néhány lelkes barátja, ez talán némileg kár
pótolta szerelmi csalódásaiért. Hogy ezzel a néhány
barátjával jól bánt s hogy ezek lelkesedtek verseiért,
legjobban talán Rimay János példája mutatja. Rimay
János már az 1580-as években javítgatta Balassa verseit,
maga is írt vallásos és szerelmi énekeket Balassa modo
rában, mikor pedig mestere 1589-ben elbujdosott az
országból, leveleket váltottak egymással. Balassa egy
alkalommal Landsberg helységből két könyvet küldött
neki újévre s ajándékához hozzácsatolta három versét is.
Halálos ágya mellett, Esztergom alatt, ott volt Rimay
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János is; őt bízta meg azzal, hogy hősi halálát megéne
kelje. így jelent meg, halála után négy évvel, a hálás
nagyságos
tanítvány verses megemlékezése:
matbi Balassa

Bálintnak Esztergom

alá való készületi.

Dicsőítő költeményén kívül még egy másik munkát is
adott ki a Balassa-testvérpár emlékére. Ez a könyve
elveszett, de kéziratából kiderül, hogy élőbeszédében
lelkesen védelmezte a költőt. Rimay János egybegyüjtötte mestere vallásos és világi énekeit is, magasztaló
előszót írt a kéziratoskönyv elé s bár gyűjteménye nem
jelent meg nyomtatásban, élőbeszéde a harcok mezején
elesett költő ritka megbecsülése. Míg az idősebb kor
társak Istentől-embertől elrugaszkodott, garázda ember
nek tartották a költőt, Rimay János figyelmébe ajánlotta
a magyar nemzetnek, hogy szeretettel emlékezzék elhúnyt
nagy fiáról: «Teneked azért, magyar nemzet, úgy aján
lom ez könyvet, hogy ítélettel olvasván minden részét,
holta után is megbecsüld azt, aki — életében való kis
becsületével — ily virágzó, éles és tudós elmét viselt
előtted s aki nagy hasznodra is tudott volna lenni, ha
elméjével te tudhattál volna élni».
Adatok B
alassa Bálint életéhez:
1229. —II. Endre király idejében él D
etre felvidéki nem
esúr,
aB
alassa-család első ism
ert őse. (A család ahonfoglalás korához
csatolta eredetét. H
agyom
ánya szerint aXIII. századi oklevelekben
em
lített D
etre úr nádor é
s főispán volt.)
1526. —B
alassa Ferenc horvátországi bán hősi halált halt a
m
ohácsi csatában. (Nyolc fia volt; köztük B
alassa János, aköltő
atyja, é
sB
alassa M
enyhért, ahírhedt kalandor.)
1549. —A költő atyja, B
alassaJános, feleségül veszi Sulyok
B
alázs felvidéki nagybirtokos leányát, nem
esSulyokAnnát. (H
ázassá-
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gukból négy fiú é
s két leány születik. Két fiú korán elhal, Bálint é
s
Ferencéletben m
arad. Aszülöklelkesreform
átusok.)
1551. —B
alassa Bálint születésének éve. (Aszületés közelebbi
dátum
a ism
eretlen; lehet, hogy m
ár 1550-ben életben volt aköltö.
N
emtudjuk azt sem
, hol született; bizonyára atyjának valam
elyik
felvidéki várában. M
ég neve írása semegységes; egyesekB
alassinak,
m
ások B
alassának írják. Helyesen: B
alassa. A nevet aXVI. század
ban m
ég felváltva Balassinak é
sB
alassának m
ondták, deaXVII. szá
zadtól kezdve állandósult a B
alassa-családnév. E
z anév valószínűleg
a család egyik ősének, B
alázsnak, keresztnevéből szárm
azik. A költő
sajátkezű névaláírásai: B
alassi, B
alassy, B
alassa.)
1554. —Aköltöatyja 13.500rajnai forintot kölcsönözI. Ferdinánd királynak, ezért akirály Liptóújvár birtokába helyezi. Itt tölti
gyerm
ekéveit aköltő. (G
yerm
ekkoráról csak néhány csekély jelentő
ségű adat m
aradt. Atyjaegyalkalom
m
al egyik tiszttartójánakpanasza
m
iatt anógrádm
egyei Divény várában nagyon m
egverte sezért a
bosszúálló költő utóbb, huszonhét éves korában, összeverte az öreg
tiszttartót, ráfogván, hogy nemakar elszám
olni. R
égi okiratokból é
s
levelekből arra lehet következtetni, hogy egy időben B
esztercebányán
iskolázott. Tanult aBatthyányak udvarában is, sőt m
ár igenfiatalon
háromlóval szolgált egy kipróbált kapitány kardja alatt. A fegyver
forgatásban, lovaglásban, vadászatban, solym
ászatban, agarászatban jó
m
esterei lehettek. Mint felvidéki nem
esúr ném
etül, tótul, lengyelül
korán m
egtanult, tudott törökül é
s latinul. Valószínű, hogy atyja
m
enekülésénekidejénakrakkói egyetem
et islátogatta.)
1561. —A gyarm
ati é
s kékkői B
alassa-család B
alassa M
eny
hért szem
élyében bárói rangot nyer I. Ferdinánd királytól. (A rang
em
elést nem ennek a sokszoros árulónak, hanem inkább B
alassa
Jánosnak érdem
eiért kaphatta volna acsalád. A költö atyja több
helyen, így különösen Szolnok táján, szerencsésen harcolt atörökkel,
m
egkaptaajászkapitányságot, birtokadom
ányokban részesült sI. Fer
dinánd király egy főnem
esi küldöttség élén 1552-ben öt küldte
G
enuába, hogy üdvözölje é
s hazakísérje aSpanyolországból érkező
M
iksa főherceget.)
1562. —Bornem
isza Péter protestáns prédikátor udvari pap
é
s nevelő lesz B
alassa János családjában. (Tíz esztendőnél tovább
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időzik itt, B
alassa János m
agával viszi m
ég az országgyűlésre is,
bizalm
át teljes m
értékben bírja. A B
alassák kitartóan védik anagy
hírű prédikátort. H
a Bornem
isza Pétert a katolikusok valahonnan
m
egszalasztják,többnyirevalam
elyikB
alassavédelm
ealám
enekül.)
1569. — M
iksa király a pozsonyi országgyűlésen elfogatja
B
alassaJánost é
s sógorát, D
obó Istvánt, az egri hőst. Azzal vádolják
őket, hogy összeesküvést szőttek a H
absburg-ház ellen sJános Zsigm
ond uralkodása alatt egyesíteni akarjákErdélyt é
sakirályi M
agyarországot. Az országgyűlés nem tudja m
egm
enteni abebörtönözéstöl
akét előkelő urat, az eset nagy m
egdöbbenést kelt az egész ország
ban, a hírt Bornem
isza Péter viszi m
eg Pozsonyból Liptóújvárra
B
alassa Jánosné Sulyok Annának. (Ebben a
z évben jelenik m
eg a
B
alassa- nem
zetség kárára a B
alassi M
enyhért árulásáról szóló
kom
édia is.)
í570. —B
alassaJános, feleségesegítségével, m
egszökikpozsonyi
börtönéből s Zólyom
on keresztül lengyelországi birtokaira m
enekül.
(A közvélem
ény m
ellette foglal állást, ő m
aga tiltakozik aham
isvád
ellen. Birtokait abécsi udvar lefoglalja.)
1572. —B
alassa Bálint, szüleinek vigasztalására, kinyom
atja
Bock M
ihály ném
et m
unkájának m
agyar fordítását. Atyjának m
eg
próbáltatása véget ér. M
iksa király újból kegyeibe fogadja s az
1572. évi pozsonyi országgyűlésen kitüntetésekkel halm
ozza el B
alassa
Jánost. B
alassa Bálint királyi étekfogó lesz s abban akegybenrésze
sül, hogy a királyi udvar egyik ünnepségén m
agyar táncot lejt.
(Istvánffy M
iklós történeti m
unkája szerint: «M
iután az asztalokat
kihordták, a vitézlő fiatalság é
s anem
esifjak táncra állottak fel a
palotanagyterm
ében. Közülükazim
ént kegyelm
et nyert B
alassaJános
huszonegy esztendős fia, Bálint, nyerte el apálm
át oly tánccal, m
e
lyet akülföldiek m
agyar táncnak, m
im
agunk pedig ajuhászoksajá
tos é
s külön táncának ism
erünk. A császár és király s afejedelm
i
vendégek nagy gyönyörűséggel nézték őt, am
int Pánt é
saSzatirokat
utánozta: leguggolt, m
ajd táncolás közben am
agasbaszökkent, m
ajd
m
egint szétdobott lábbal aföldre dobbant».)
1574.
—E
z év táján kerül B
alassa Bálint Eger várába. Itt é
vitézi életét többm
ásfőrangúifjúval együtt.(AvárparancsnokaLosonczy
Anna férje: báró U
ngnad Kristóf.)
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1575. —Június havában B
alassa Bálint Eger várából Erdély
felé vonul, hogy csatlakozzék aBáthory István erdélyi fejedelem
m
el
hadban álló B
ékés G
áspár seregéhez. H
uszárait ahuszti kapitány szét
veri, őt m
agát fogságba ejti s előbb Kőváron őrzi, m
ajd az erdélyi
fejedelemudvarába küldi. A súlyosan sebesült leventével jól bánnak,
de M
urád szultán atem
esvári basa útján am
aga szám
ára követeli a
foglyot. Báthory István könyörög anagyságos basának é
s afelséges
szultánnak, hogy hagyja nála B
alassa Bálintot, m
ert hakiadja foglyát,
nemleszbecsületeam
agyarságelőtt. («Könyörgök azért tenagyságod
nak —írja a tem
esvári basához az erdélyi fejedelem—tekintsen
kegyelm
esen az én könyörgésem
re és m
entsen m
eg engemez nagy
gyalázattul, m
indazonáltal m
indenekbenazhatalm
ascsászár é
stenagy
ságod jó akaratja légyen. M
ikor egy szolgánk az B
alassa János fiát
m
egfogta, egy bottal ütötte volt agyon, kibe m
egsiketült ésazkórság
is gyakorlatossággal üti el, úgy annyira vagyon, hogy semélhet, sem
halhat, elvajudt.» A költőt eszerint a harc hevében félholtra verték,
úgy hogy egy ideig süketté és nehézkórossá lett. A B
alassa-családot
ez időben m
ás csapás is érte. Abudai basaé
s aszékesfehérvári bég
júliushavábanelfoglaltaB
alassaJánoskét régi várát, Kékköt é
sDivényt,
s ezzel ism
ét tovább terjesztetteahódoltság határait. Atörök nagyon
haragudott aB
alassákra, m
ert az öreg B
alassa kegyetlenül kínoztatta
török rabjait m
égfiaelfogatásautánis. «Törekedjetek azénfiamszabadításáért é
s én nemkínozlak titokét.»)
1576. — A törökök újból követelik B
alassa Bálint kiadását,
de Báthory Istvánt lengyel királlyá választják ső foglyát G
yulafehér
várról Lengyelországba szökteti. (B
alassaJánosannyirafélti fiát, hogy
előzőleg m
ár hűséget igér atörök portának, ha visszaadják Bálint
szabadságát. E
z ahír nagy m
egbotránkozást tám
aszt abécsi udvar
hívei között. Bálint vígan él akrakkói, varsói, danzigi lengyel társa
ságokban, szeptem
ber havában Báthory István kegyességéből vissza
nyeri szabadságát, deegyáltalában nem siet haza. (Egyik levelében
elm
ondja, m
iért nem m
aradt továbbra is Lengyelországban, ahol
István király olyan jól bánt vele s a lengyelek annyira kényeztet
ték. N
em apénz szűke, nemvalam
i nö szerelm
e indította hazájába,
hanemaz, hogy hűtlenséggel gyanúsított fam
iliájáól elhárítsaa
zárulás
rágalm
át.)
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1577. —B
alassa Bálint hazatér. S
ok m
ulatozása m
iatt későn
érkezik; atyját m
ár nemtalálja életben. Ö
zvegy édesanyja fogadja
Liptóújváron. Innené
sZólyom
ból több levelet ír am
agaügyében. M
ég
rokonsága is fél avele való érintkezéstől, m
ert nemtudják, hogy a
bécsi udvar hogyanítéli m
eglengyelországi dolgait. (Lengyelországban
hűséget esküdött BáthoryIstvánnak, aném
et H
absburgokgyűlölt ellen
felének.)
1578.—Anyjahalála.Apozsonyi országgyűlésenhűségetesküszik
Rudolfkirálynak. H
uszonhét éves.Különbözőerőszakosságokatkövetel:
P
ozsonybanm
egveri elhunyt atyjaegyiktiszttartóját; Liptóújváronbe
börtönözi egyik adósát; avihnyei fürdőben összeveri azegyik gazdag
felvidéki polgár unokaöccsét. Selm
ecbányavárosapanasztem
el ellenea
királyi hatóságoknál. P
őrevantöbb nem
esúrral is. Pénzt akar szerezni,
ezértem
bertelenül kínoztatjatörökfoglyait. (Egyiklevelébenm
eghagyja,
hogy m
ivel atörökök H
aszán agáért nem adnak m
egfelelő váltság
díjat, akezestörökrabokfogait húzzákki sm
indegyikrehetvenöt botot
vágjanak «háromújjnyi tem
érdek pálcával».)
1579. —S
zeretne visszatérni Lengyelországba, utóbb beáll a
z
egri vitézek közé. A bécsi haditanács ötven lóra való havi járandó
ságot utal ki szám
ára azaz ötven huszár hadnagya lesz. (C
saládja
ez időtájt szeretné összeházasítani Krusith Ilonával, egy előkelő é
s
gazdag felvidéki úr gyerm
ekével, de aleány nem fogadja szívesen
közeledését.)
1580. —Ott van a Hatvant elfoglaló m
agyar vitézek között,
török foglyokat ejt, kirabolja aházakat és boltokat. (Viselt dolgainak
em
léke m
egvan Salánki G
yörgynek anádudvari csatáról szóló históriás énekében: «Lovaggal, gyaloggal, vitéz B
alassa házakat, pénzes
boltokat tör vala».)
1581. —Alsóbb rangú tiszti helyzetéből szeretne előlépni s
kéri abécsi haditanácsot, nevezze ki újvári, veszprém
i, palotai vagy
zólyom
i kapitánynak. Kérelm
eit nemteljesítik. (Nagyobb tekintélye
vanvárm
egyéjében: Liptó várm
egyeközgyűléseöt kívánja főispánnak
sm
inden nem
esi kúria és jobbágytelek után pénzt szavaz m
eg szá
m
ára, hogy liptóújvári vára köré új kőfalat vonathasson.)
1582. —M
ivel hiábafolyam
odikjobbkatonai állásokért, távozni
akar Egerből. Ö
sszetűz azólyom
i kapitánnyal, ez feljelenti. Bajtár
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saival istöbbször összezördül. Egy alkalom
m
al bírság fizetéséreítélik.
S
ok baja van adósságaival é
s kölcsönügyeivel. (Ideje jórészét nemis
E
gerben tölti, hanemLiptóban, Zólyom
ban, Trencsénben. M
ájusban
egyszerre két nötestvére m
egy férjhez, am
eghívókat ő bocsátja ki
Liptóújvárról.)
1583. —O
dahagyja egri szolgálatát, bár azontúl is résztvesz
kisebb hadi vállalatokbané
svitézi rablásokban. H
asztalan folyam
odik
atokaji kapitányságért. A hadi tanács száz lóra való kapitányságot
szán neki Léva várában, deezt nemfogadja el, m
ert nemakar D
obó
Ferencparancsnokságaalatt szolgálni.Viszálykodásaé
spörösügyei több
nem
esúrral. M
erényleteegyözvegyasszonyellen. (Ezévm
ájus havában
egy felvidéki m
észárosm
ester özvegye B
esztercebányáról Zólyomfelé
gyalogol; Zólyomközelében m
eglátja öt B
alassaé
scsatlósa; B
alassa
leszáll alóról, ostrom
olni kezdi az asszonyt, letépi róla fejkendöjét,
pruszlikját, kötényét, m
ár-m
ár leteperi, mikor utasok érkeznek s a
sikoltozó asszony segítségére rohannak. B
alassa lóra pattan, elvágtat.
Zólyom város tanácsa a bécsi udvarnál feljelentést tesz a «lovag»
ellen. Ezt m
egtudja B
alassa s otrom
ba hangú szitkozódó levelet ír a
tanácsnak.)
1584. —Atörökök feljelentik abécsi udvarnál, hogy a békeszerződésellenérehadat visel é
sfegyverestársaival együtt fosztogatja a
vásárokat. A hatvani országos vásár kirablása nem sikerül ugyan,
m
ert atörök katonaság m
egvédi avásárosokat; m
eghiúsul aszécsényi
rajtaütés is; agyarm
ati sokadalomm
egtám
adását szintén elhárítja a
török; deadöm
södi vásárról m
ár elhurcoljákaportékát, rabul ejtenek
hét gazdag kereskedőt, ekkor rájukront egytörök csapat, kiszabadítja
afoglyokat sötven m
agyart fogel aB
alassavezérlete alatt fosztogató
m
artalócok közül. E
z év decem
berében B
alassa Sárospatakra m
egy s
karácsonykor feleségül veszi unokatestvérét, Várday M
ihály özvegyét,
D
obó Krisztinát. (A költő ekkor harm
inchároméves, neje huszonöt.
Az esküvő váratlanul történik. B
alassa csekély kísérettel m
egérkezik
Sárospatakra, areform
átus istentisztelet után előáll D
obóKrisztinával
sam
agával hozott pap előtt m
egköti aházasságot. U
tána felm
ennek
avárba, lefegyverzik az őrséget, az ellenállókat kikergetik, a többit
hűségükre esketik. így akarják m
egfosztani D
obó Ferencet a m
aga
várrészétől. Azőrségazonban csakham
ar m
agáhoztér m
eglepetéséből,
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avárat visszafoglaljasB
alassát nejével é
s szolgáival együtt kiutasítja
Patakról. Am
enyegzőt Szikszóntartják m
egegyszatócsfeleségénél.)
1585. —D
obóFerencbarsm
egyei főispáné
skerületi generális—
az egri hős fia, Dobó Krisztina testvére—elégtételt követel akirályi
udvartól a sárospataki vár m
egtám
adásáért: B
alassa Bálint a vár
elfoglalásával hűtlenséget, házasságával vérfertőzést követett el, m
ind
kettőért külön-külön fejvesztés é
s jószágvesztés jár, az elkobzandó
birtokra bejelenti igényét. A vizsgálatot elrendelik, atörvénykezési
eljárás m
egindul, az egész ország álm
élkodva hallja a történteket.
Am
eghurcolt párnak az évvégén gyerm
eke születik: B
alassaJános.
(Azt híresztelik róla, hogy atyjatöröknek akarja nevelni, m
oham
edán
m
ódra kereszteltette, M
usztafanevet adott neki. E
zazotrom
baráfogás
legjobban m
utatja, m
ennyi elkeseredett ellensége volt arossz term
é
szetű költőnek.)
1586. —B
alassát egyre súlyosabb gondok gyötrik. Érzi aköz
vélem
ény m
egvetését, neje elhidegülését; pénze nincs, birtokainak
elzálogosításával szerez pénzt; egész falukat köt le kisebb-nagyobb
kölcsönökért. Hogy szorongatott helyzetén könnyítsen, augusztus
24-ikén az esztergom
i káptalan előtt áttér akatolikus vallásra. Ügyé
ben m
ost m
ár a
z esztergom
i szentszék ítélkezik s—törvénytelennek
nyilvánítja fiát! (Katolizálásával egyelőre nem ért el sem
m
it, sőt
súlyosabbá tette helyzetét, m
ert akatolikus egyházjog m
ég szigorúb
ban ítélkezett az elsőfokú unokatestvérek házasságában, mint apro
testáns, azonkívül am
agyar jog szerint is súlyosan törvénybe ütköző
dolgot m
üveit. Hom
ály fedi, hogy nejével együtt ki vette rá erre az
elhatározásra. H
itehagyásáért areform
átusokisfelbőszültekellene, első
sorban aB
alassa-nem
zetségtagjai.)
1587. —Ö
ccsével együtt erősen sanyargatják liptóújvári job
bágyaikat. Erőszakosságaik ellen aliptóm
egyei Lehoczkyak protes
tálnak. A törvénytelennek nyilvánított házasságkötés ügyében D
obó
Krisztina egyedül jelenik m
eg a pozsonyi országgyűlésen. (A rendek
m
egkezdik, de nemfejezik be akínos ügy tárgyalását.)
1588. — B
ecsületsértési ügyek, birtokperek, elzálogosítások.
Ö
ccsével együtt újból sanyargatjaaliptói parasztokat. Ism
ételten kéri
katonai alkalm
azását a hadi tanácstól. Rudolf király am
agyar urak
kérésére am
nesztiát ad é
s pertörlést rendel el házassága ügyében.
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Főbenjáró pőre m
egszűnik. A szentszék is törvényesíti házasságát.
(Feleségétől elvált s engedelm
et nyert új házasság kötésére.)
1589. —C
saládi viszályok, pörösködések, anyagi bajok. S
zep
tem
ber táján Lengyelországba bujdosik. (Lóra ülve egyedül távozott.
Nagy elkeseredéssel m
ondta barátainak, hogy bujdosását jószágaira
leselkedő nagybátyjának, B
alassa Andrásnak, é
s Losonczy Annának
köszöni, aki U
ngnad Kristóf halála után nemhozzá, hanemForgách
Zsigm
ondhoz m
ent feleségül.)
1590. —N
éha egy-egy levelet ír haza bujdosásából* (Ez év
februárjában m
eghal D
obó Krisztina. A m
egelőző évben m
ent férjhez
P
etheő G
áspárhoz.)
1591. —Bujdosásában eljut aKeleti-tenger m
ellé. Feljelentik
a hadi tanácsnál, hogy m
agyar katonákat hívogat Lengyelországba.
Foglalkozikbor szállításával is. (Ö
ccséhez Krakkóból azt írja, hogy ha
valam
im
éltó tiszttel bíznák m
eg, szívesebben szolgálna otthon, m
int
semverset faragjon idegenben, de mit tegyen, ha nemjuttatnakneki
tisztességes szolgálatot; csaknemlehet bírófalujában, Hibbén; inkább
m
arad Lengyelországban, ahol hercegekkel m
ulathat, m
ígotthoncsak
háborgatják; ha m
egkapná Palota vagy Tata kapitányságát, búcsút
m
ondana haszontalan időtöltéseinek s hazajönne vitézi életre.)
1592. —Lengyelországból visszatér Liptóújvárra. Az eperjesi
törvényszék előtt nyilvánosan bocsánatot kér, m
ert Ernő főherceget
m
egsértette két folyam
odványában. A nagyszom
bati szentszék előtt
anyagi dolgok m
iatt port indít Losonczy Annaellen. (Egykori ideálja
ügyvédje útján m
egvetően nyilatkozik róla: a
zilyenvérfertőzö em
ber
nemindíthat ellene port.)
1593. —Abécsi udvar nemadneki m
egfelelőalkalm
azást, m
ert
m
egbízhatatlan em
bernek tartja. Vagyonánakm
ár csak rom
jai vannak
m
eg. C
sekély jövedelm
ét lengyelországi borszállítással slovakeladásá
val szaporítja. N
agyobbára Liptó m
egyében tartózkodik, dem
egfordul
egyebütt is. Július i-én Pozsonyból keltezett levelében avagyonából
kiforgatott em
ber keserűségével írja: «M
int sehonnai vagyok é
saz
egy lakóhelyem is elkelvén tőlem
, csigává kell lennem
: hátam
on
lészenházam
». N
ovem
ber havábanott vanatörök elleni harconKékkő,
Divény é
sm
ás várak ostrom
ánál. (A szerencsés hadjáratbancsaládjá
nak legféltettebb várai felszabadulnak atörök m
egszállás alól.)
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1594. —Esztergomostrom
akor, m
ájus 19-én, ágyúgolyótalálja.
M
ikor atábori seborvos hozzáfog lábai levágásához, Vergilius sorait
idézi: «N
unc anim
is opus est, A
enea, nuncpectorefirm
o». (M
ost van
szükség, A
eneas, bátorságra é
s erős kebelre.) Utolsószavai: «Krisztus
m
eghalt énérettemé
sénhogykételkedjem?Tekatonádvoltam
,U
ram
,
ate seregedben jártam
». H
alálos ágyánlevelet ír M
átyásfőhercegnek,
fiát az ö kegyébe ajánlja. M
ájus 26-án m
eggyónik Dobokay Sándor
‘jezsuitaatyának s ezen anapon, vagym
ájus27-én, m
eghal. N
egyvenhároméves. Július 31-én atatárok ellen vívott csatábanhősi halált hal
öccse, B
alassaFerenc is. (A költő holttestét szülei m
ellé, aliptóm
egyei
H
ibbe község tem
plom
ába, viszik. Ugyanidetem
etik öccsét is.)
1595. —M
egjelenik aBalassa-testvérpár halálára írt latin ver
sek gyűjtem
énye. (Epitaphia. Bártfa, 1595.)
1598. —R
im
ayJános kinyom
atjaaBalassa-testvérpárt m
agasz
taló m
agyar verses füzetét. (Az nagyságos G
yarm
athi B
alassaBálint
nak Esztergámalá való készületi. Bártfa, 1598.)
1601. —Boroszlóban, decem
ber 18-án, m
eghal aköltőegyetlen
gyerm
eke, B
alassaJános. A tizenhat éves iíjú a boroszlói jezsuitakollégium
ban tanult. (A B
alassa-nem
zetség többi ágaazontúl isvirág
zott. A nem
esi é
s bárói ág egyes fam
iliáit aH
absburgok bárói é
s
grófi rangra em
elték. A grófi ág 1807-ben, abárói ág 1899-benhalt
ki. A népes nem
zetségnek egyik neves tagja volt az a báró B
alassa
Bálint hontm
egyei főispán é
sm
agyar költő, akit azuralkodóház 1664ben tüntetett ki agrófi ranggal.)
1633. —Ezidötájt nyom
atják ki először B
alassa Bálint költe
m
ényeit, m
ég pedig az istenes énekeket, Rim
ay János énekeivel egy
kötetben. (A bártfai első kiadás után szám
os új kiadás.)
1874. —A M
agyar Történelm
i Társulat zólyom
m
egyei kirán
dulásakor D
eák Farkas abáró R
advánszky-család radványi kastélyá
ban m
egtalálja B
alassa Bálint világi énekeinekkéziratosgyűjtem
ényét.
(Ennek alapján jelenik m
eg Szilády Áron elsőteljes B
alassa-kiadása
1879-ben.)
1894. — A B
alassa-nem
zetség családi levéltárából előkerül
B
alassa Bálint olajfestésü arcképe. (Erdélyi Pál hívjafel ráafigyelm
et,
m
időn aférfiágon kihalt nem
zetség levéltárát átveszi a M
agyar N
em

zeti M
úzeumszám
ára.)
Pintér J e n ő : A m agyar irodalom története.

17
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1898.
—A M
agyar Tudom
ányos Akadém
iaésLiptóvárm
egy
em
léktáblával jelöli m
eg B
alassa Bálint hibbei sírját. (Földi m
arad
ványai m
a is ott nyugosznak.^l
1923. —D
ézsi Lajos közrebocsátjaB
alassaBálint m
indenm
un
káit. (A költő verseinek teljes gyűjtem
énye nagyértékü m
agyaráza
tokkal.)
Aköltő regényes életpályája m
egragadta akésőbbi évszázadok
szépíróinak képzeletét. B
alassa Bálint alakja Kisfaludy Sándortól é
s
Kölcsey Ferenctöl kezdve szám
os verses elbeszélésben, regényben é
s
drám
ában feltűnik. —Kisfaludy Sándor: B
alassa Bálint. V
erses elbe
szélés három énekben. (Kisfaludy Sándor m
unkái. VIII. köt. P
est,
1 838.) —Kölcsey Ferenc: B
alassa. Epigram
m
szerü verses jellem
kép.
(Kölcsey Ferenc m
inden m
unkái. I. köt. P
est, 1840.) —Jósika Mik
lós: Jósika István. R
egény. P
est, 1847. (Egyik részében szerepel a
költő.) — G
aál József verses elbeszélése B
alassa Bálintról három
énekben. (O
rszággyűlési Alm
anach. 1847.) — Lisznyai Kálm
án:
B
alassa Bálint börtöndalai török fogságában. Lírai helyzetdalok. (Új
palócdalok. P
est, 1859.) — Tóth Kálm
án: D
obó Katica. S
zínm
ű.
(Nem
zeti S
zínház. 1861.) — P
. Szathm
áry Károly: B
alassa Bálint.
R
egény. B
udapest, 1887. (Egyik novellájának hőse is B
alassa Bálint:
Egy m
agyar költő aXVI. században. Koszorú. 1865. évf.) —R
ákosi
Jenő: Az ezredév ünnepe. Vizió. B
udapest, 1896. (Alkalmi egyfelvonásos.) —Farkas Ödön: B
alassa Bálint. D
alm
ű. 1896. (Tóth Kál
m
án színm
üve nyom
án.) —M
artos Ferenc: B
alassa Bálint. Színm
ű.
B
udapest, 1902. (Előadták aN
em
zeti Színházban.) —Ernőd Tam
ás:
HistóriásénekB
úsBálint deákról. V
erseselbeszélés. (A H
olnap. N
agy
várad, 1908.) —H
angay Sándor: Ének B
alassa Bálintról. (Feketehaj
árnyékában. Versek. B
udapest, 1914.) —Vándor Iván: B
alassa Bálint
szerelm
ei. R
egény. B
udapest, 1917. — Pékár Gyula: M
agyar költők
szerelm
ei. R
egényes életképek. B
udapest, 1920. — H
erczeg Ferenc:
Afogyóhold. R
egény. B
udapest, 1922. —Dorm
ándi László: Sólyom

m
adár. R
egény. B
udapest, 1927. — Som
fay Margit: Vénusz jegyében.
R
egény. B
udapest, 1928.
Irodalom . —Balassa Bálint rövid életrajza Toldy Ferenctöl:
M
agyar költők élete. I. köt. P
est, 1870. —B
ővebb életrajza Szilády
Árontól: G
yarm
athi B
alassa Bálint költem
ényei. B
udapest, 1879. —
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Életrajzi adalékokat többen adtak közre, így Toldy Ferenc, S
zalay
László, Thaly Kálm
án, Ipolyi Arnold, Károlyi Árpád, Szilády Áron,
Tagányi Károly skülönösen IlléssyJános. Valam
ennyi adalék felhasz
nálása é
sm
egjelöléseErdélyi P
ál részletes Balassa-életrajzában: B
alassa
Bálint. B
udapest, 1899. (M
agyar Történeti Életrajzok.) —Ferenczi
Zoltán rövidebb Balassa-életrajza: A régi m
agyar költészet. B
udapest,
1904. (R
em
ekírók K
épesKönyvtára.) —S
zéchyKároly: Báró B
alassa
Bálint é
s gróf Zrínyi M
iklós. B
udapest. 1905. (A Franklin-Társulat
M
agyar R
em
ekíróinak Balassa-kiadása.) — Kardos Albert: B
alassa
Bálint. K
épes m
agyar irodalom
történet. S
zerk. Beöthy Zsolt é
sB
adics
Ferenc. I. köt. 3. kiad. B
udapest, 1906. —D
ézsi Lajos: B
alassa Bálint
m
inden m
unkái. Két kötet. B
udapest, 1923.

17

BALASSA
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Bálint verses munkái: vallásos énekek, vitézi
I ) dalok és szerelmes versek. A szilaj természetű levente
épen olyan gyermeki odaadással fordult Istenhez, mint
prédikátor-kortársai. Istenes énekeinek gyűjteménye a XVI.
század vallásos költészetének értékes emléke. Kesergő
hangú vallásos énekeiben a protestáns prédikátorok esz
méi és érzelmei költői nyelven és dallamos formában
jelentek meg.
Pusztában zsidókat vezérlő jó Isten — sóhajt fel a
költő — könyörgök, légy vezérem. Őrizz meg a gonosz
tól, építsd fel elmémet bölcsességgel, adj hitet szívemnek^
ne hagyj el bujdosásomban. Hadd térjek vissza valami
kor édes hazámba, hadd találjam mindazokat jó egész
ségben, akik szomorú szívvel váltak el tőlem. Látod, min
denfelől körülfogott a veszedelem, nincs emberi segítsé
gem, csak imádkozni tudok. Ne hagyd el nyomorult híve
det, megtért az már bűneiből. Felejtsd el gonoszságaimat,
úgy sincs hová lennem. Bocsásd meg ifjúságom vétkét,
sok hitetlenségét, undok fertelmességét. Viseld gondo
mat, mert egyedül rád maradtam, beléd helyezem minden
reménységemet. Úgy hullasd rám, Uram, régi szolgádra
jótéteményedet, mint ahogyan hullatod a harmatot a
tavaszi virágra. Segítségül hívlak téged, mert megsokasodalassa
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tak ellenségeim s el akarják fogyasztani életemet. Alnok
mesterkedésekkel törnek ellenem, nyelvük rágalmakat
szór rám éjjel-nappal. De igaz bírót hívok ellenetek baziliskus-szemű álnok ellenségeim; bírót, aki jól látja, mi
van a szívetekben s mi van az én szívemben. Én lelkem,
ne botránkozzál meg, gondolj arra, hogy bízhatol Istened
ben : ellenségeiden bosszút áll ő, de tégedet megáld.
Egyik istenes éneke sajátságos fordítás. A német
protestáns költők Horatius Melpomene-ódáját sokszor
feldolgozták vallásos költeménynek: egy ilyen keresztény
szellemű Horatius-átköltést fordított magyarra Ó
Isten, kit kedvedben kezdetű istenes énekében. A jellegzetes
antik vonatkozások hiányoznak verses fohászkodásából,
ezeket a forrásául szolgáló külföldi protestáns himnusz
bibliás kifejezéseivel pótolta.
Mint kortársai, ő is nagy áhítattal forgatta Dávid
király psalmusainak latin szövegét. Hat zsoltárt öntött
magyar versekbe. Ennek a hat zsoltárnak megvan a maga
irodalomtörténeti jelentősége: a magyar vallásos költé
szetben Szenczi Molnár Albert részére Balassa Bálint
tört utat nyelvének szép kifejezéseivel és versformáinak
könnyedebb szövésével.
B
alassaBálint vallásos m
unka kiadásával kezdte m
eg írói pályá
ját: B
eteglelkeknekvalófüveskertecske. Krakkó, 1572. (Ezt akönyvet
BockM
ihály ném
et m
unkájautánfordítottaakkor,m
időnatyját hűtlen
séggel vádolták sB
alassa Jánosnak Lengyelországba kellett bujdosnia
M
iksa király haragja elöl.) —M
íg ez am
unka protestáns szellem
ű,
m
ásik fordításakatolikus szerzőnyom
ánkészült: C
am
pianusEdm
ondnak okai. B
écs, 1607. (Nem fejezte be C
am
pianus-fordítását, de ki
adója, D
obokay Sándor jezsuita, elkészítette abefejezést s előszóval
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é
sajánlássaliselláttaakötetet.)—Vallásosköltem
ényeit nemnyom
atta
ki. Annál jobban olvasták gyűjtem
ényüket aXVII. században. H
uszon
hat istenes éneke az 1630-as évektől kezdve aXIX. század elejéig
több m
int negyven kiadásban forgott közkézen. (Ezek az istenes
énekek Rim
ay János vallásos énekeivel állandóanegykötetbenkiadva
láttak napvilágot.)
K iadások. —Gyarmathi BalassaBálint költeményei. Szerkesz
tette, jegyzetekkel sbevezetéssel elláttaSziládyÁron. B
udapest, 1879.—
B
alassa Bálint m
inden m
unkái. Életrajzi bevezetéssel sjegyzetekkel el
látva kiadta D
ézsi Lajos. Két kötet. B
udapest, 1923.
Irodalom . —Toldy Ferenc: A m
agyar költészet története.
2. kiad. P
est, 1867. —U. az: A m
agyar nem
zeti irodalomtörténete
rövidelőadásban.I. köt. 2. kiad. P
est, 1868.—SziládyÁron: G
yarm
athi
B
alassaBálint költem
ényei. B
udapest, 1879.—Beöthy Zsolt: Am
agyar
nem
zeti irodalomtörténeti ism
ertetése.I. köt. 6.kiad. B
udapest, 1890.—
Bodnár Zsigm
ond: A m
agyar irodalom története. I. köt. B
udapest,
1891. —Horváth Cyrill: A régi m
agyar irodalom története. B
uda
pest, 1899. —Erdélyi Pál: B
alassa Bálint. B
udapest, 1899. —S
zéchy
Károly: B
áró B
alassa Bálint ésgróf Zrínyi M
iklós. B
udapest, 1905. —
Kardos Albert: B
alassa Bálint. K
épes m
agyar irodalom
történet. S
zerk.
Beöthy Zsolt é
sB
adics Ferenc. I. köt. 3. kiad. B
udapest, 1906. —
Eckhardt Sándor: B
alassa Bálint irodalm
im
intái. B
udapest, 1913. —
D
ézsi Lajos: B
alassa Bálint m
inden m
unkái. Két kötet. B
udapest,
1923.—W
aldapfel József; B
alassi költem
ényeinek kronológiája. Iro
dalom
történeti Közlem
ények. 1926. évf. —U
. az: Adalékok B
alassi
istenes énekeinek m
intáihoz. U. o. 1927. évf.

B A L A S S A B Á L IN T VITÉZI É N E K E I.
Bálint dúsgazdag földbirtokos volt, ősi fő
rangú családból származó férfiú, vitéz katona; hazá
járól nem gondolkodhatott másképen, mint korának legmagyarabb nemesei. Hazaszeretete egészen a XVI. századé:
lángolóan szereti ősei földjét, elszántan buzdít a török
ellen való küzdelemre s bízik Istenben, hogy megsegíti
az ezer sebből vérző nemzetet. Magyarország a keresz
ténység védője, a katolikus és protestáns nyugat pajzsa,
a pogány törökkel szemben Európa végvára. Gyászban az
ország, boldogtalan a lakossága, az ellenség rettentő erő
vel támadja, de a magyar kard diadalmasan piroslik a
pogány ostromlók vérétől.
Nincs szebb dolog a végvárak életénél. Ha elérkezik
az áldott szép pünkösd gyönyörű ideje, megindulnak a
végbeli ifjú vitézek. A pünkösd illatozásra nyitja a rózsá
kat, megszólaltatja a fülemüle torkát, sokszínű ruhákba
öltözteti a fákat. Virágoznak a bokrok, megtisztulnak a
folyóvizek, vígadnak a paripák. A végbeli jó vitéz katonák
bejárják az illatos mezőket; ki a lovát gondozza, ki fegy
vert tisztítgat, ki vígan lakozik barátjával. Megindul min
den teremtett élet, kitisztul az ég, jó időt él mindenki
Isten kegyelméből. Szól a sok szép madár, illatot lehel
nek a mezők, szép harmatot ád az ég. Ellenség hírére
alassa
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vitézeknek szíve gyakorta ott felbuzdul. Csak jókedvé
ben is próbára indul a vitéz: harcol, öl, foglyot ejt, meg
sebesül, vére lecsordul homlokán. Véres zászlók alatt
lobogós kopjákkal harcolnak a vitézek, bátran nyargalnak
a sík mezőn, jó szerecsen lovak ugrálnak alattuk. Ha elfá
radnak a csatákban, megpihennek a mezőn. A jó hírért,
névért és a tisztességért harcolnak ők. Ellenséget lát
nak, örömmel kiáltanak, kopját törnek egymással. Sétáló
palotájuk a mező, az erdő; tanulóiskolájuk a harctér;
mulatásuk az éhség, szomjúság, fáradság. Fejeket szednek
éles szablyáikkal, de sokan véresen terülnek el a viadal
helyein: sok vad s madár gyomra gyakran koporsója
vitézül holt testüknek.
És ezt az országot kell elhagynia a leventének. Isten
hozzád kereszténység pajzsa, édes hazám, Magyarország.
Istennek ajánlva legyetek egri vitézek, végeknek tüköri.
Adassék egészség mindnyájatoknak, nektek is ráró szár
nyon járó gyors paripák, akiknek hátán a jó vitéz itjak
gyakorta kergetik az ellenséget, hol pedig megszaladnak
előle. Legyen békesség mindenkinek, sok fényes szerszám
nak, tündöklő seregnek. Maradjon nálatok jó emlékeze
tem vitéz legények, kiket felemeltem, tartottam, neveltem.
Sik mezők, kősziklás hegyek, völgyek, erdők, Isten hozzátok. Eg áldjon vitéz atyámfiai, meghitt jóbarátaim; ha
rátok gondolok, hullanak könnyeim. Maradjon Isten vele
tek is angyalképet mutató szép szüzek, ti pedig verseim
tűzben égjetek el.
F

Kiadások. —Gyarmathi Balassa Bálint költeményei. Szerkesz
tette, jegyzetekkel sbevezetéssel elláttaSziládyÁron. B
udapest, 1879.—
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B
alassa Bálint m
inden m
unkái. Életrajzi bevezetéssel s jegyzetekkel
ellátva kiadta D
ézsi Lajos. Két kötet. B
udapest, 1923.
Irodalom . —Toldy Ferenc: A magyar költészet története.
2. kiad. P
est, 1867. —U. az: A m
agyar nem
zeti irodalomtörténete
rövid előadásban. I. köt. 2. kiad. P
est, 1878. — Szilády Áron:
G
yarm
athi B
alassa Bálint költem
ényei. Budapest, 1879. — Beöthy
Zsolt: A m
agyar nem
zeti irodalomtörténeti ism
ertetése. I. köt. 6. kiad.
B
udapest, 1890. —Bodnár Zsigm
ond: A m
agyar irodalomtörténete.
I. köt. B
udapest, 1891. —Horváth Cyrill: A régi m
agyar irodalom
története. B
udapest, 1899. —Erdélyi Pál: B
alassa Bálint. B
udapest,
1899. —S
zéchy Károly: B
áró B
alassa Bálint é
s gróf Zrínyi M
iklós.
B
udapest, 1905. — Kardos Albert: B
alassa Bálint. K
épes m
agyar
irodalom
történet. S
zerk. Beöthy Zsolt é
sB
adics Ferenc. I. köt. 3. kiad.
B
udapest, 1906. —Eckhardt Sándor: B
alassi Bálint irodalm
im
intái.
B
udapest, 1913. —D
ézsi Lajos: B
alassa Bálint m
inden m
unkái. Két
kötet. B
udapest, 1923. —W
aldapfel József: B
alassi költem
ényeinek
kronológiája. Irodalom
történeti Közlem
ények, 1926. évf.

BA LA SSA BÁ LIN T SZER ELM I

ÉNEKEL

B álint vallásos és vitézi énekköltése a magyar
prédikátor-verselésnek és hegedős-költészetnek to
vábbfejlődése; szerelmi lírája idegen minták hatása alatt
áll. Mint szerelmi, költő elsősorban a külföldi humanista
poéták versei után igazodott s a XV. és XVI. századi
latin poézis divata szerint írta költeményeit. Az ókori
római költők is hatottak egyik-másik költeményére, de
nem ezek voltak kedvenc poétái, hanem az ólatin klaszszikusokat utánzó újlatin verselők. Szerelmi költészetének
jellemvonásai nagyjából azonosak a renaissance és hit
újítás korabeli humanista szerelmi költemények jellem
vonásaival. Nem annyira átélt lelki eseményeknek ad ki
fejezést verseiben, mint inkább udvarolgat és kesereg, hogy
meghódíthassa imádottját. így tettek az akkori külföldi
latin lírikusok is: bókoltak és esdekeltek, képeiket és
hasonlataikat az óklasszikai római költőkből kölcsönöz
ték, egymás fráziskészletéből bőven merítettek. A huma
nista poézis a szerelmi költészetben európaszerte kifej
lesztette a maga nemzetközi sablonját. Azok a hölgyek,
akiket Balassa Bálint megénekelt, ugyanolyanok, mint
azok, akikről az újlatin költők zengedeztek: a föld leg
szebb teremtményei, tökéletes eszményképek, csak az a
hibájuk, hogy nem hajlanak ostromlójuk szavára. Az ideál
alassa

BALASSA BÁLINT SZERELMI ÉN EKEI.

267

elragadó, de kegyetlen. A Cupido nyilától megsebzett költő
kétségbeesetten gyötrődik, szeretné meghódítani szívtelen
hölgyét, udvarol neki életre-halálra, dicséri és kérleli, pél
dákkal és hasonlatokkal hozakodik elő, hátha fel tudná
gyújtani ideáljában a viszontszerelem lángját. Ebben az
elégikus hangú udvarló verselésben a bók, a szánalom
keltés és a szemrehányás egyaránt nagyszerepü. A költő
tollára ókori mitológiai vonatkozások tódulnak; túlzás
túlzást ér; a hölgy szépségének festésében és a szerelmi
szenvedés kínjainak ecsetelésében nincs határ. Olyan belső
tűz emészti az esdeklő-bókoló költőt, hogy az élet már
nem adhat neki örömet, a halál szinte megváltás volna
számára. Egy jó szót kér csupán hölgyétől, kínzójától és
reményétől, gyilkosától és megváltójától.
Szerelmi költeményei közül a Júliáról szerzett éne
kekben nyilatkozik meg legjobban lelkének sok keserű
sége. Ezeket a virágénekeket a feleségétől való elválása
után írta. A ciklus első költeményét «akkor szerzetté, hogy
a felesíge idegensígét és hamisságát eszébe kezdte venni,
kin elkeseredvén, jutván annak a szerelmesinek igazsága
eszibe, akit ok nélkül bolondul elhagyott volt felesigíért».
Második költeményét «akkor szerzetté, hogy az ő felesíge
idegensíge miatt az rígi szeretőin kezdett szívében meg
indulni». Régi szerelmem nagy tüze — úgymond — már
szinte hamuvá vált, de ím, nem tudom, mi lelt, hogy
megint felgerjed bennem a láng. És nem látom semmi mód
ját, miként oltsam szerelmi lángomat. Úgy vagyok, mint
a mérges nyíllal lőtt vad, a nyilvas nem szakadt ki tes
temből, fetrengek, sem élni, sem halni nem tudok. Cupido
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áldozata lettem, belém lőtte nyilát ez az áruló gyermek,
fellobbantotta bennem a régi érzelmet. Atkozott, miért
gyújtottál olthatatlan lángra, miért teszel eszelőssé! Ger
jessz arra, akit nekem adhatsz, ne gyullassz nyerhetetlen
nőre vagy végezd búmat halálommal. Felelt Cupido: So
kat kínoztalak kesergő régi hívem, de ne bánkódjál most
már semmit, mert hamar megvidítlak ; amott jön Julia,
szemében nyilam, szemöldökében kézíjam, ajkán színem,
orcáján fáklyám, beszédében mézem; ami szépség, ked
vesség, ékesség van bennem, mind ott rejtezik szavában;
Diana neki adta erkölcsét, Minerva elméjét, Mercurius be
szédét. így szólt Cupido és én feleltem: Mit tréfálsz; mi
nek csalsz meg Júliával; tudom én kicsoda ő; örökké sért
ő engem lelkemnek szörnyű kínjára. És felelt Cupido:
Nem csallak, sőt megáldalak, fölgerjesztem hozzád az ő
édes szerelmét, meglásd, jóra fordul sorsod; hozzád való
gyülölsége eloszlik, idegensége meglágyul, szerelme fel
ébred irántad: ez lesz ama Julia, kinek ábrázatja úgy fel
van metszve szívedben, mint pecséten a címer.
Hogy Júliára talála, így köszöne neki a költő. «Ez
világ sem kell már nekem, Nálad nélkül szép szerelmem,
Ki állasz most én mellettem: Egészséggel, édes lelkem!»
Bús szívem vidámsága vagy, lelkemnek édes kívánsága
vagy, boldogságom egyedül te vagy. Drágalátos palotám,
jóillatú rózsám, gyönyörű kisviolám élj sokáig! Élj, élj,
életem reménye! Szívem meggyullad szerelmedben, lel
kem csak tégedet óhajt. íme, így köszönék örömömben,
térdet és fejet hajtottam előtte s mindezeken Julia mo
solygott.
F

BALASSA BÁLINT SZERELMI ÉN EKEI

269

Milyen Julia szépsége ? Hét fő csillag forog az égen,
mind a hét Julia szépségének jegyében tündököl. Fehér
ábrázatot mutat a hold, Julia is fehér. Mint a fényes nap,
olyan fényes az ő ábrázatja. Édes szóval tudós, mint Mer
curius. Két szép szemével mindenkit legyőz, miként a
Mars csillag. Vénusz is egyben, mert mindenkor ékes.
S amint Jupiter sok jót ád az embereknek, épen úgy boldog
mindenki, akire Julia pillant. De olyan is Julia, mint Sa
turnus, a haragos természet csillaga: kedvetlen hozzám.
Ha rám néz, elenyészik szívem vidámsága.
Micsoda nékem Julia? Örömöm és gyötrelmem.
Egyetlen lélek, aki bír velem, ő az én életem. Ha rám néz,
elvesztem eszemet. Fájdalmas szívem orvossága, szemem
világa, szerencsés csillagom ő, kívüle nem kell a világ
nak semmi vígsága. Dicsőséges orcája olyan, mint a
paradicsomban termett rózsa; testszín ruhája, mintha
Vénuszt födné; fényes haja tündöklik. Ha táncol, mintha
sík jégen csúsznék; lépjen bárhova, csodálva kíséri sok
szem. Ha mellém kerül, úgy vagyok vele, amint a böl
csek írják az elkárhozottról: a pokol kányái szaggatják
szívemet.
Ha látni akarsz két eleven kutat, nézd meg két sze
memet. Sírok, mert szerelmesem háladatlan; kiapadhatat
lan könnyeket hullatok, mert szívem gyötrelme szörnyű.
Nézd meg véghetetlen szerelmemet, látni fogod a pokol
égető tüzét. Látni akarsz szörnyű mély sebeket? Pillants
szerelmemtől sebesült szívembe. Nyomorult lelket akarsz
látni? Nézz árva fejemre. Ó jaj, ennyi kín jár az igaz sze
relemért, ennyi vergődés Júliáért.
F
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De mi dolog is, Úristen, hogy ezen az egy asszonyon
kívül senki sem tetszik nekem a világon? Holott ez az
egy asszony haraggal tekint rám, utál és elfordul tőlem.
Úristen, hogyan lehet ily nagy kegyetlenség fészke ekkora
asszonyi szépség. Mi haszon nékem élnem, ha nem hajt
esedezéseimre, nem válaszol leveleimre, csak mosolyogja
kínomat. Mi haszon nékem hegyeken, völgyeken bujdosva
kóborolnom? Bolyongok, mint a fene párduc; esőben, hó
ban, tövisbokorban nyomorgok; bejárom a medvék bar
langjait; menekülök szerelmem elől, mindhiába; akárhol
járok, akármit csinálok, mindenütt velem van Julia képe.
Nem tudom elűzni személyét, szépségére gondolok min
denütt.
Édeset keserűvel elegyítő gyermek, ádáz Cupido, mi
ért adtál nekem mérget a méz között? Eb-orca, megcsal
tál engem, ígérted a jót, felgyújtottad szerelmemet s ha
misan félrevezettél, elidegenítetted tőlem szerelmesemet,
keménnyé tetted szívét, égeted az én szívemet. így feddtem őt s megszólalt Cupido: Hitvány ember, ok nélkül
szidalmazol; hirtelen akarnál nagy jóhoz jutni, de vájjon
hozott-e még gyümölcsöt fa, minek előtte nem virágzott;
bolond te, nem tudod-e, hogy a tűrés hozza meg a hasz
not; ne kételkedjél, bizony tiéd lesz Julia, boldoggá tesz
téged, noha most kipróbál.
Szép fülemüle, te zöld ágak között mondod el éne
kedet, mennybéli szép harmat öntöz téged, míg engem
könnyhullás áraszt el. Várom Júliám irgalmát s ő olyan
kemény, mint a vas. Fülemüle, te nem érzed a verőfény
hőségét, mert hűvös árnyékban ülsz, míg engem a szerel
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mem lángja éget; én vasban ülök, te szabad vagy; oda
röppensz, ahova kívánságod űz. Te tavasz időben mondod
szép énekedet, én nyárban és télben számlálom kínjai
mat; te egészséges vagy, engem megsebzett a szerelem
nyila; te boldog állapotú vagy, én boldogtalan. Csak egy
ben egyezünk, hogy éneket mondasz te is, éneket mon
dok én is.
Szólok a darvaknak. Mindennap hangos szóval re
pültök darvaim, rátok nézek s keserves könnyeket hulla
tok. Eszembe jut szép szerelmesem s megújulnak lelkem
kínszenvedései. Látom, darvak, hogy arra repültök, ahol
szívem szerelme lakik; vájjon emlékezik-e még rám, ki
valamikor oly híven szolgáltam őt! Idegen országban buj
dosom, mint a szegény zarándok; ruhám sötét, szívemet
kín gyötri; s nincs szárnyam, hogy ahhoz mehetnék, aki
után sóhajtozom. Nektek, darvak, szárnyatok van, repül
hettek; leszálltok ott, ahol jókedvetek tartja; szomjúság tokat szép forrásból csörgő tiszta vízzel olthatjátok s meg
láthatjátok a paradicsomot is: szerelmesem lakóhelyét.Ne
siess, kedves darvam, hadd üzenjek tőled, vagy ha ez nem
lehet, hadd írjam fel nevemet melledre véremmel, hadd
ismerje meg szerelmesem, hogy csak érette tűrök és élek.
Adjon a jó Isten neki egészséget, tündököljék jókkal, mint
mezők virága. «Sok háborúimban; bujdosó voltomban,
midőn darvakat látnék, Szép renden repülni s affelé ha
ladni, hol szép Julia laknék, El-fel fohászkodván s utánuk
kiáltván, tőlük én így üzenék.»
A madarászok szóval, kiáltással, jóbánással megta
nítják sólymaikat a szelídségre, a rárókat is kézhez szók-
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tátják, csak én nem tudlak kezemhez szoktatni téged, édes
vad rárom. Ha hozzám hajolnál,véremet hullatnám érted;
de hasztalan minden szó, siralom, lángolás és írás: Isten
mennyei orcát adott neked s még sem indulsz meg kín
jaimra. Sírva éneklem énekemet s nem kegyelmezel ra
bodnak.
Idővel elomolnak a paloták, házak, városok; idővel
elmúlik az erő, kincs, gazdagság; idővel elhullanak a ró
zsák, liliomok, ibolyák. Elvész a királyi méltóság, hamuvá
lesznek a kövek; por lesz a hírnévből, dicsőségből, szép
ségből. Még a föld is megöregedik, megfogyatkoznak a
hegyek, elapad a tenger; elsötétül a nap* elkopik a már
ványkőbe metszett írás, mindennek végeszakad; meglá
gyul a keménység, jóra fordul a gyülölség, változik és
megsemmisül a világ: csak az én szerelmemnek nem lesz
soha vége.
A magyar nemeskisasszonyok és nemesasszonyok
mellett feltűnik a lengyel citerás leány alakja is. «Szít tü
zet Zsuzsánna szívemben magára.» Kis szája, szép orcája,
mint a pünkösdi rózsa; fényes haja, mint az arany sár
gája. Szerelmes szeme angyali fényt mutat, szerelmes szíve
mennyei színt tükröz, citerájának szózatja elkergeti a bú
mat. «Vénusz fattya lelkem hatja, ha szózatját hallhatja.»
Nincs bánatom, ha őt láthatom. Kártyát játszom véle,
színt vet a tromfomra, jó jel a szerelmes embernek. Enyém
ez a szép személy, vígan élek vele. Lengyel szép Zsuzsánna
vervén citeráját és mondván utána gyönyörű nótáját: esze
met vesztve süllyedek el szerelmével. De itt van egy má
sik Zsuzsánna is, a szép német leány. Bécsben lakik Tie-
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fengraal uccáján; orcája piros rózsa, ajaka szép kláris. Van
egy húga, Anna Mária, őt is sok vitéz úrfx kívánja; arany
színű a haja, gyöngy a foga, tiszta mézü a szava. Ballag
tam egyik társammal, rájuk találtam, szerelmükbe estem.
Jókedvvel megismerkedtünk, kezet fogtunk egymással, az
uccáról a házba léptünk s mint a fürge méhek szegfű vi
rágáról, úgy szedtük a mézet egymás ajakáról. Fölösleges
tovább beszélnem; elég hogy megvolt minden édesség,
ölelés, csók, tánc, gyönyörűség, tréfálás. «Kurta oktáván,
a sovány böjtben, Pozsony városából kimentemben, Szerzém ezeket ilyen versekben, A másfélezerben és nyolcvan
kilencben, Hogy bécsi virág juta eszemben.»
Megjelenik az echós vers is. Ezt a verses játékot a
XVI. és XVII. században nagyon szerették. A külföldi példa
hatott, a magyar költő is találkozik Echóval, a visszhang
gal, kérdéseket intéz hozzá s Echó hűségesen felel kérdé
seire minden vers szak végén. Lehet-e jót remélnem? Echó:
Nem. Amint látom ő gyűlöl. Echó: Öl. Rajtam nem is
könyörül. Echó: Örül. «Egy sűrű erdőben én úton men
temben felszóval így éneklék, Kérdezkedésemre verseim
fejébe Echótul ily választ vék.» Más alkalommal nyolc
ifjú legény — Credulus és hét társa — kérdezi az erdő
ben Echótól, hogy mi a neve mátkájuknak? A versszakok
végén mindegyik megkapja a feleletet: Anna, Orsolya,
Sára, Margit, Zsófia, Mária, Kata, Márta. Ezt az éneket az
szerzetté, akit a hamisság a világ határára kergetett: «Édes
hazájábul, jóakaróitul siralmason búcsúzván».
B
alassaBálint szerelm
i költem
ényei aköltőnek egészseregtartós
é
s futólagos szerelm
i viszonyáról értesítenek. (Bebek Judit, M
orgai
Pintér Jenő : A m agyar irodalom története.
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Kata, Krusith Ilona, Tholdy M
ihályné, C
sáky Borbála, H
agym
ásy
Kristófné, Sanyiki Krisztina, Várday M
ihályné, D
obó Krisztina.) Az
alkalm
i szerelm
i vallom
ások é
s bókversek csoportjából kiem
elkednek
azok a dalok, m
elyekben a költő egy főideál, az esdekléseire nem
hajló im
ádott nő után epekedik. M
egközelíthetetlen szépségű hölgyét
Júliának nevezi. E
hhez aköltött nevű eszm
ényképéhez írta szerelm
i
költésének java term
ését; a Júlia-dalokat. Hogy ki volt szerelm
i
lírájának ez az ihletője, erről akérdésről egész kis irodalomkeletke
zett. Szilády Áron úgy vélte, hogy Losonczy Anna iránt gyúlt olthatatlan szerelem
re s hozzáírta legszebb költem
ényeit. E
z az előkelő
nő Tem
esvár hős védőjének, Losonczy Istvánnak, volt a leánya s
1567-től kezdve báró U
ngnad Kristóf egri főkapitánynak a neje.
B
alassa Bálintot nemszívelte. Első ura halálautánújból férjhezm
ent,
hiába esengett kezéért aköltő. (G
yarm
athi B
alassaBálint költem
ényei.
B
udapest, 1879.) Károlyi Árpád, KardosAlbert é
sTorm
a Károlym
ás
é
sm
ás Anna-teóriákat állítottak fel, m
íg végre Illéssy János levéltári
kutatások adataival igazolta Szilády Áron föltevésének helyességét.
(B
alassa Bálint Annája. S
zázadok. 1898. évf.)
Két nagyobb szerelm
i énekciklusa; aJúlia-dalok é
s aC
oeliadalok; am
abban huszonöt, ebben kilenc virágének. A C
oelia-ciklus
lengyelországi bujdosása idejéből való; hogy ki rejtőzik a C
oelia
elnevezés alatt, m
ég csak nemis sejtjük. A Júlia-dalokat Losonczy
Annához akkor írta, mikor elvált nejétől s szerette volna elnyerni
Losonczy Anna kezét. Elhibázott lépés volt. Az előkelő özvegy úrnő
nemvehette jó szívvel, hogy a rossz hírben álló költő szerelm
es
verseket ír hozzá. N
em
csak akor vallásosfelfogása é
s erkölcsi m
eg
győződése tiltakozott az ilyen botrányos közeledés ellen, hanemaz
eladólányos anya m
éltósága é
sbüszkeségeis. Aköltő «fajtalan» versei
nemem
elték házatekintélyét, m
egírásukért m
éltán neheztelt. B
alassa
Bálint szerelm
i énekköltése, az akkori közfelfogás szerint, kom
oly
em
berhez m
éltatlan, latorszerü — latricanus — foglalkozás volt.
Akatolikusésprotestánsközvélem
ényegyform
ánm
egegyezett abbana
felfogásban, hogy avirágének-költészet —G
eleji KatonaIstvánszavai
val élve —; «fajtalan fűzfapoéták szem
telen beszéde».
Szerelm
i költem
ényeit é
segyébnem
-vallásosverseitaR
advánszkykódex őrizte m
eg. A 184 lapra terjedő csonka kéziratbanaz1
—
148.
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lapig vannak a B
alassa-versek, innen a 175. lapig Rim
ay János
énekei, a 184. lapig m
ás szerzők költem
ényei. B
alassa istenes énekei
nincsenekm
egakéziratban. Azutóbbiaknak önállónyom
tatott gyűjte
m
ényeiből é
sa R
advánszky-kódex világi verseiből állította össze a
költő összegyűjtött költem
ényeinek sorozatát Szilády Áron (1879) é
s
D
ézsi Lajos (1923).
K iadások. —Gyarmathi Balassa Bálint költeményei. Szerkesz
tette, jegyzetekkel sbevezetéssel elláttaSziládyÁron. Budapest, 1879.—
B
alassa Bálint m
inden m
unkái. Életrajzi bevezetéssel s jegyzetekkel
ellátva kiadta D
ézsi Lajos. Két kötet. B
udapest, 1923.
Irodalom . —Toldy Ferenc: A magyar költészet története.
2. kiad. P
est, 1867. —U. az: A m
agyar nem
zeti irodalomtörténete
rövid előadásban. I. köt. 2. kiad. P
est, 1868. — Szilády Áron:
G
yarm
athi B
alassa Bálint költem
ényei. B
udapest, 1879. — Beöthy
Zsolt: A m
agyar nem
zeti irodalomtörténeti ism
ertetése. I. köt. 6. kiad.
B
udapest, 1890. —Bodnár Zsigm
ond: A m
agyar irodalomtörténete.
I. köt. B
udapest, 1891. —Horváth Cyrill: A régi m
agyar irodalom
története. B
udapest, 1899. —Erdélyi Pál: B
alassa Bálint. B
udapest,
1899. —S
zéchy Károly: Báró B
alassa Bálint é
s gróf Zrínyi M
iklós.
B
udapest, 1905. — Kardos Albert: B
alassa Bálint. K
épes m
agyar
irodalom
történet. S
zerk. Beöthy Zsolt é
sB
adics Ferenc. I. köt. 3. kiad.
B
udapest, 1906. —Eckhardt Sándor: B
alassi Bálint irodalm
im
intái.
B
udapest, 1913. —D
ézsi Lajos: B
alassa Bálint m
inden m
unkái. Két
kötet. B
udapest, 1923. —W
aldapfel József: B
alassi költem
ényeinek
kronológiája. Irodalom
történeti Közlem
ények. 1926. évf.
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B A L A S S A B Á L I N T LÍRÁJA.
Bálint vallásos énekköltése messze felülmúlja
valamennyi költő-elődjének és kortársának vallásos
énekköltését. Vitézi lírájának sincsen versenytársa a maga
századában. Jelentősége mégis a szerelmi költészetben a
legnagyobb.
A magyar líra a középkorban és a reformáció korában
tanító elemekkel átszőtt vallásos költeményekből állott,
ezzel szemben Balassa Bálint virágzóvá tette a szerelmi
költészetet. Igaz, hogy szerelmi énekeinek jelentékeny
csoportját idegen költemények nyomán dolgozta ki, de
képzeletének játékával és nyelvének újságával még így
is az eredetiség benyomását kelti. Külföldről átplántált
új iránya számára új költői stilust teremtett. Nyelve szí
nesebb volt az addigi magyar költők nyelvénél, kifejezései
nagyobb bőséggel áradtak, fantáziája elevenebben műkö
dött. Képeinek gazdagsága különösen meglepő. A termé
szeti jelenségeket is belevonta költészete körébe s először
éreztette a tavaszi tájkép szépségeit.
Szerelmi költeményeiben föltűnően érezhető a nemzet
közi humanista költői modor hatása. Alaphangja ugyanaz,
mint két XV. századi újlatin költőé: a nápolyi olasz Angerianusé és a konstantinápolyi görög Marullusé. Nemcsak
hangulatot kölcsönzött mestereitől, hanem számos kifeje-
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zésüket, jelzőjüket, hasonlatukat és képüket is átvette.
Utánozta szerkezeti fogásaikat is. Szerelmi költeményei
nek elbeszélő részleteit az ő példájukra szőtte strófáiba.
A természet szépségeiről, különösen a májusi újjászületés
gyönyörűségéről, szintén a humanista költők befolyása
alatt énekelt. Szóval a középkor végén és az újkor elején
felvirágzó renaissance-költészet nagy hatást tett költői
irányára. De nemcsak Angerianusból és Marullusból merí
tett, hanem felhasznált több más humanista irót, így
Aeneas Sylviust és Fulgosiust is. Aeneas Silvius, XV. szá
zadi olasz humanista, Eurialusról és Lucretiáról írt latin
regényével, Fulgosius, egy XVI. századi latin példatár
szerzője, moralizáló meséivel hatott rá. Míg Angerianus
és Marullus a szellemeskedő virágos beszédre tanították,
Aeneas Sylviustól bókokat, Fulgosiustól oktató példákat
tanult el. Néhol csak az alapgondolatot használta fel
másutt lefordította a tetszetősebb strófákat is. Hangulat
kölcsönzései és szólás-átvételei helyenkint meglepők. Szí
vesen forgatta az ókori klasszikusokat is, elsősorban Ovidiust. Nagy nyelvtudása képessé tette, hogy a latin köl
tőkön kívül német, török, olasz és szláv költőkből is
meríthessen. Tanulsággal olvasta Regnart Jakabnak, a
Habsburg-család udvari karmesterének, német dalgyűj
teményét. A török költőkből főképen három énekéhez
kölcsönzött anyagot, de a török dalok egyebütt is hatot
tak költészetére. Tanult Petrarcából és Tassóból is. Tót,
rutén, lengyel és oláh jobbágyainak egyszerű nótázása
szintén megtermékenyítette líráját. Általában költemé
nyeinek reánk maradt gyűjteményében a verses átdolgo
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zások sűrűn keverednek eredeti költeményekkel. Olykor
maga is jelezte, hogy költeménye fordítás. Néha betű sze
rint fordított, máskor csak hangulatot kölcsönzött mintái
ból. Többnyire bőbeszédűbb volt, mint forrásai; ez azon
ban jórészt a magyar nyelv akkori nehézkesebb kifejező
képességének következménye. De azért távolról sem lehet
a költőt iskolás utánzónak nevezni. Önállósága nemcsak
nyelvének eredeti szépségeiből és verselésének korát meg
előző változatosságából tűnik ki,hanem abból is,hogy érez
tetni tudta a bánkódó lélek vívódásait s újlatin mesterei
vel ellentétben lehetőleg kerülte az ókori mitológiai vonat
kozásokat. Ő sem tudott ugyan megszabadulni Cupido,
Venus, Mars, Ulisses és a többi görög-római alak emlege
tésétől, de ez a hagyományos ékesség nem nyomta el
verseinek igazi közvetlen költői elemeit.
Újonnan alkotott dallamos strófái meglepő fejlődést
jelölnek a nehézkes régi versalakokkal szemben. Vers
formáinak egy részét maga gondolta ki, egy részét a régibb
magyar költészetből vette, egy részét a néptől tanulta el,
egy részét idegen költőktől kölcsönözte.
Legkedveltebb versformája a Lucretia-versszak és az
ebből fejlesztett Balassa-strófa volt. Költeményeinek több
mint egyharmadát Eurialus és Lucretia széphistóriájának
(1577) nótája szerint írta:
Engemm
ár szép Vénusz ő édes fiával, Cupidóval, sirasson;
N
yavalyásvoltom
ban, m
int régi szolgáját,keservesen m
egszánjon;
H
a eszébe jutok, fohászkodásokkal engem
et ö óhajtson.

A belső rímekkel gazdagabban feldíszített Balassastrófa verselése szerint:
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Vitézek, m
i lehet
Eszéles föld felett
S
zebb dolog avégeknél?
Holott kikeletkor
A sok szép m
adár szól,
Kivel em
ber ugyan él:
M
ezőjó illatot,
Az ég szép harm
atot
Ad, ki kedves m
indennél.

Kedvelte a négyesrímü nyolcast. A felező sormet
szettel nem sokat törődött, bár van számos gondosan
verselt strófája:
E
z világ semkell m
ár nekem
N
álad nélkül szép szerelm
em
,
Ki állasz m
ost én m
ellettem
:
E
gészséggel, édes lelkem!

Változatos strófa-szerkezetekben alkalmazta a felező
tizenkettest. Négyesrímü versszakai mellett hármasrímű:
H
a ki akar látni két eleven kutat,
Kik ü forrásokból szüntelen kifolynak:
N
ézze két szem
em
et, kik m
indenkor sírnak.

A harmadik sort olykor tervszerűen tizenhárom szó
taggal cseréli fel egyes költeményeiben:
Áldott szép pünkösdnek gyönyörű ideje,
M
indent egészséggel látogató ege,
H
osszú úton járókat könnyebbítő szele!

Szivesen alkalmazza ezt a szótagszaporítást négyesrímű tizenkettes sorokból alkotott strófáiban is «az Toldi
Miklós éneke nótájára»:
M
ár csak éjjel hagyna énnékemnyúgodnom
,
H
a nappal m
iatta nyughatatlankodom
;
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D
e láméjjel-nappal érte csak kínlódom
,
G
yakran költ álm
om
bul róla való nagy gondom
.

Gyakori versformája «a Palkó nótájára» írt strófafaj.
Hogy mi volt ez a Palkó nótája, közelebbről nem tudjuk.
A négyesrímű tizenkettősökből álló strófa harmadik sorá
ban a teljes sor helyett félsor áll:
Lelkem
et szállotta m
eg nagy keserűség,
C
sak nagy bánat lészen életem
ben m
ár vég,
Óén szívemmint ég,
Hogy szerelemm
iatt örök kínba esék.

Néha a harmadik sorban elhelyezett hatszótagú sort
megcseréli a negyedik sorral:
S
egélj m
eg engem
et, én édes Istenem
,
R
em
énytelenségben ne hagyj elsüllyednem
,
lm m
inden elhagyott, nincsen hová lennem
,
N
emtudok mit tennem
.

A tizenhármas, tizenkettős, nyolcas és hetes sorok
ból, ezek felezéseiből és összerakásából a rímek játékával
olykor meglepően eleven és kifejező strófákat költ:
Szít tüzet Zsuzsánna szívem
ben m
agára,
Cupidóval űzet szerelm
e dolgára;
M
ert kis szája,
S
zép orcája:
Mint pünkösdi új rózsa;
Fényes haja:
N
ap csillaga
Vagy sárarany sárgája; —
Vékony derekacskája!

Verseit kész dallamokra írta: magyar és idegen nóták
melódiáira. Magyar dallamokra, például: a Toldi Miklós
nótájára, a Palkó nótájára, ad notam Csak Búbánat. Német
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dallamra két versét szabta, olaszra négy versét, tót-lengyel
nótára szintén négy versét; egy éneke horvát, két éneke
oláh, két éneke török dallamra készült. Erős zenei érdek
lődése volt, a különböző melódiákat nagy fogékonyság
gal olvasztotta leikébe. Melódiái közül alig egy-kettő
nek ismerjük első forrását: a mintául szolgáló dallam
igazi szerzőjét; olyan dallam azonban, mely a nagyhírű
Balassa-stróía versformáját követi, több is van mind
a régi magyar énekeskönyvekben, mind a mai magyar
népköltésben; s van ehhez nagyon hasonló melódia
a Marot-Beza-Bourgeois-féle francia hugenotta zsoltár
könyvben is.
B
alassa Bálint lírája eszerint különböző költői irányok hatásait
érezteti. Alapjában véve alatinos-görögös hum
anista ízlés poétája,
detanult am
agyar népdalokból s atörök, lengyel, tót, horvát, oláh
népköltészetből is, ném
et é
s olasz költők szintén hatottak rá. S
zó
kincsét, kifejezéseit, hasonlatait, képeit szívesen gyarapította akora
beli m
agyar széphistóriák é
s aS
zentírás nyelvi é
s költői értékeivel.
M
indez azonban csak m
ásodlagos hatás; igazi példaképe akülföldi
hum
anista líra. Forrásait nem egyszer ő m
aga is jelzi. («M
arulus
poéta azt deákul írta, ímén pedig m
agyarul.» «Török szíp versek
ből szerelm
ese felöl csak nem régen fordítá.» «D
e voce ad vocem
ex Angeriano.») — A forráskutatásban Szilády Ároné az úttörés
érdem
e, bár ő, szám
os alapos szöveg-egybevetése ellenére is, tartóz
kodottakülföldi hatáserősebbhangsúlyozásától sm
égerősenkiem
elte
aköltő lírájának am
agyar népköltéssel való kapcsolatát. (G
yarm
athi
B
alassa Bálint költem
ényei. B
udapest, 1879.) —Ú
jabbforrásnyom
ozás
után Eckhardt Sándor rám
utatott arra, hogyB
alassaköltem
ényei nem
népies jellegű alkotások, hanemanem
zetközi hum
anista sablonhatása
alattkészült versek. (B
alassaBálint irodalm
im
intái. B
udapest, 1913.)—
Ferenczi Zoltánisúgytalálta, hogyanagynevű lírikus nemam
agyar
népköltés nyom
án indult, hanemaz akkor divatos újlatin költőket
vette m
intákul sa
z olasz renaissance tudós poétáinak példájáraakarta
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m
egterem
teni a vulgaris nyelvű nem
zeti költészetet. (A «lingua vul
garis» am
agyar irodalom
ban. Akadém
iai Értesítő. 1921. évf.) —G
on
dos egybeállítást adott közre B
alassa forrásairól sazénekeibenkülönkülön m
utatkozó idegen hatásokról D
ézsi Lajos. (B
alassa Bálint m
in
den m
unkái. Két kötet. B
udapest, 1923.) —Zolnai B
élavizsgálatai sze
rint az első m
agyar m
üdalköltő, anépies színvonalon m
essze felül
em
elkedve, m
ég a platoni spiritualizm
ust is m
egszólaltatta am
agyar
líra nyelvén. H
um
anista költő-típus volt: életm
űvében aXVI. század
neoplatonikus eszm
evilágais helyet foglal. (Balassi és aplatonizm
us.
M
inerva. 1928. évf.)
Versform
áiról D
ézsi Lajos többek között akövetkezőket írja:
Am
agyar költészet B
alassa Bálint fellépése idején m
ég nemállott
a fejlődésnek azon afokán, hogy kielégíthette volna azt aköltőt,
akinek ízlése aklasszikus é
s hum
anista latin, a ném
et, lengyel é
s
olasz költészeten finom
ult. B
alassa Bálintnak azáltala olvasott költe
m
ények versform
ái nagy változatossága azt agondolatot sugallta,
hogy átültetésükkel a m
agyar költészetet gazdagítsa s m
aga is új
versform
ákat alkosson. M
intáinak ritm
usát nemkövette, csakasorok
szótagszám
át é
s astrófafajokat vette át, azokba m
agyar ritm
ust plán
tált s ezzel nem
zetivé avatta az idegen versidom
ot. M
integy százöt
kétségtelenül tőle szárm
azó költem
énye több m
int harm
inc vers
alkatban jelenik m
eg. M
ivel istenes énekei m
integy ötven kiadásban
közel kétszázesztendeigforogtak közkézen, kéziratos szerelm
esverseit
pedig kézröl-kézre adták, verseskönyvekbe m
ásolták, utánozták, szinte
kiszám
íthatatlanam
agyar versform
afejlődéséregyakorolt hatása. C
sak
S
zenczi M
olnár Albert hasonlítható hozzá százötven zsoltárának száz
kiadásával. (B
alassaBálint m
indenm
unkái. II. köt. B
udapest, 1923.)
B
alassaBálintnakkerekszám
banszázköltem
ényejutottkorunkra:
közülük negyedszáz avallásosének; atöbbi legnagyobbrészt szerelm
i
költem
ény; a vitézi énekek szám
a elég kevés. (Legszebbé
slegism
er
tebb versei: B
ocsásd m
eg, Úristen, ifjúságom
nak vétkét; P
usztában
zsidókat vezérlő jó Isten; Kegyelm
es Isten, kinek kezében életem
et
adtam
; Adj m
ár csendességet, lelki békességet, m
enybéli Úr; Áldott
szép pünkösdnek gyönyörű ideje; Vitézek, m
i lehet eszélesföldfelett
szebb dolog a végeknél; E
z világ semkell m
ár nekem
;É
n édes
szerelm
em
, egyetlenegy lelkem
, mi hasznomnékemélnem
; Lelkem
et
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szállotta m
eg nagy keserűség; Ó
, énédes hazám
; Te szépfülem
ile;
S
zabadsága vagyon m
ár én szegény fejem
nek; Idővel paloták, házak,
erős várak, városok elrom
lanák; M
indennap jó reggelt erre repültök
el, szálldogálván darvaim
.) —A kétségtelenül hiteles B
alassa-verseken kívül van szám
os ál-B
alassa-vers is. D
ézsi Lajos negyvenegy
ilyen verset közölt am
aga teljesB
alassa-kiadásában. AB
alassaBálint
naktulajdonított költem
ényekközül kettőThaly Kálm
án«felfedezése»;
kettőaXVII. századiBorbély-kódexbenfordul elő; harm
incnakszöveg
helye a XVII. századi Vásárhelyi-kódex; hét bűnbánati zsoltár a
XVII. századi katolikus vallásos könyvekben bukkan fel. M
indezeket
aköltem
ényeket egyes lelkes Balassa-kutatók tulajdonították aköltő
nek, nagyobbára a nyelv é
s verselés alapján. —Az ál-B
alassa-versek
sorában leghíresebb a Boldogtalan vagyok kezdetű, híres versszaká
val : «Ő
szi harm
at után végre m
ikor aztán fujdogál ahideg szél;
N
em sok idő m
úlván sárgul, hulldogálván fáról a gyönge levél;
Zöld erdő harm
atját, piros csizm
ám nyom
át, hóval lepi be atél».
Ezt abujdosó éneket legelőször Thaly Kálm
án közölte. (Szépirodalm
i
Figyelő. 1862. évf. R
égi m
agyar vitézi énekek é
s elegyes dalok.
II. köt. P
est, 1864.) A szöveget, állítása szerint, a M
agyar Tudom
á
nyos Akadém
ia kézirattárának egyik gyűjtem
ényében találta, de ezt
agyűjtem
ényt azóta semlátta senki. Ellenben vanegy hasonló kez
detű töredék aXVII. századi S
zencsey-kódexbené
svan egy teljesebb
szövegű ponyvaterm
ék 1770-ből a M
agyar N
em
zeti M
úzeumkönyv
tárában. Az utóbbinak szövegét rekonstruáltaThaly Kálm
ánsőtulaj
donította B
alassa Bálintnak az így közreadott költem
ényt. Szilády
Áron elfogadta ezt az állítást, helyet adott könyvében aBoldogtalan
vagyok szövegének s így m
ent át a köztudatba, hogy ezt anem
m
indennapi szépségű régi éneket B
alassa Bálint írta M
agyarországból
való kibujdosásakor, 1589-ben.
Eldöntetlen kérdés, vájjon Eurialusnak é
s Lucretiának szép
históriáját B
alassaBálint írta-e?Ezt aXVI. századi elbeszélőköltem
ényt
Szilády Áron B
alassa Bálint versei közé sorozta (G
yarm
atin B
alassa
Bálint költem
ényei. B
udapest, 1879.), ugyancsak az ö versei sorában
közölte D
ézsi Lajos is. (B
alassaBálint m
inden m
unkái. II. köt. B
uda
pest, 1923.) K
étséges, vájjon B
alassa Bálint-easzerzője?(Aköltem
ény
tárgyalása a széphistóriákról szóló szakaszokban.)
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M
indössze egy elbeszélő versecskéje m
aradt aköltőnek: «Egy
horvát virágéneknótájára. Aenigm
a. Jelentemversbenm
esím
et, D
eel
rejtemértelm
em
et. Kéremédesszeretőm
et, Fejtse m
egnekemezeket».
Aköltőverses m
esét m
ond: m
inapkét hattyút látott egytóban, szerel
m
esen úsztak, de egy keselyű rájuk csapott, a nöhattyút elrabolta
párjának, m
agáram
aradt társa azt semtudta, hova legyen bánatában.
E
z akis találós m
esevoltaképen lírai allegória. Valaki elvetteaköltő
től szerelm
esét s ő bánatában halálát óhajtja. A horvát virágénekre
valóhivatkozásavalószínűlegcsakadallam
ravonatkozik, nemaszövegre.
E
zazaenigm
a aR
advánszky-kódexelsőverse.Akódexhelyesírásával:
«E
lseő egy Horuath W
iragh Ének N
otajara Aenigm
a. Jelentemuersben m
essim
et; deel reitemértelm
em
et kéremédesszeretőm
et: Feitse
m
egh nekemezeket».
Apróelbeszélőelem
ekm
ásköltem
ényeibeisbeszűrődnek. S
zereti
a szerelm
i példákat. AR
advánszky-kódex 30. énekeegészkis szerelm
i
példatár «aToldi M
iklós nótájára». Arra felel benne, hogym
ekkoraa
szerelem hatalm
a. Adám
ot É
va vitte az első vétekre, S
ám
son két
szem
e aszerelemáldozatalett, H
erculesnek is aszerelemvette el a
z
eszét. Aristoteles hiába volt bölcs, feleségem
egnyergelte; S
alam
on is
m
i hasznát látta tudós elm
éjének, m
ikor szeretője pogánnyá tette
Dávidnál ki volt jám
borabbé
sAbsolonnál ki volt szebb, m
égis vétettek
Istenellen, m
ert szerették azasszonyt. Mi vitte M
edeát é
sH
elénát arra,
hogy az egyik Jasont, am
ásik Párisi szeresse?Nagyaszerelemereje.
Priam
uskirályságát vesztéelm
iatta, A
eneasezért vívott m
egTurnussal,
asienai Lucretiának aszerelemvolt agyilkosa. É
s annyi m
ás példa:
Ariadne és Theseus, Pyram
us és Tisbe, Theagenes é
sC
harikleia,
G
isquardusé
sSigism
unda, H
eroé
sLeander, P
enelope, Dido, M
agelona.
Nincs senki olyan e
szes é
s erős, hogy m
eg ne tévessze a szerelem
.
Engemis legyőzött —úgym
ond —az én szerelm
esem
.
K i a d á s o k . —G
yarm
atinB
alassaBálint költem
ényei. S
zerkesz
tette,jegyzetekkel sbevezetéssel elláttaSziládyÁron. B
udapest, 1879.—
B
alassa Bálint m
inden m
unkái. Életrajzi bevezetéssel s jegyzetekkel
ellátva kiadta D
ézsi Lajos. Két kötet. B
udapest, 1923.
I r o d a l o m . — Toldy F
erenc: A m
agyar költészet története.
2. kiad. P
est, 1867. —U. az: A m
agyar nem
zeti irodalomtörténete
rövid előadásban. I. köt. 2. kiad. P
est, 1868. —Szilády Áron; G
yár-
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m
athi B
alassa Bálint költem
ényei. B
udapest, 1879. —Beöthy Zsolt:
Am
agyar nem
zeti irodalom történeti ism
ertetése. I. köt. 6. kiad.
B
udapest, 1890.—Bodnár Zsigm
ond: A m
agyar irodalomtörténete.
I. köt. B
udapest, 1891. —Horváth Cyrill: A régi m
agyar irodalom
története. B
udapest, 1899. —Erdélyi Pál: B
alassa Bálint. B
udapest,
j 899. —S
zéchy Károly: B
áró B
alassa Bálint é
s gróf Zrínyi M
iklós.
B
udapest, 1905. — Kardos Albert: B
alassa Bálint. K
épes m
agyar
irodalom
történet. S
zerk. Beöthy Zsolt és B
adics Ferenc. I. köt. 3. kiad.
B
udapest, 1906. —Eckhardt Sándor: B
alassi Bálint irodalm
im
intái.
B
udapest, 1913. —D
ézsi Lajos: B
alassa Bálint m
inden m
unkái. Két
kötet. B
udapest, 1923. — Babits Mihály: B
alassa. Nyugat. 1925.
évf. —W
aldapfel József: B
alassi költem
ényeinek kronológiája. Iro
dalom
történeti Közlem
ények. 1926. évf. —G
ragger Róbert: TürkischungarischeKulturbeziehungen. Literaturdenkm
áler ausU
ngarnsTürkenzeit. Berlin é
s Leipzig, 1927.

B A L A S S A B Á L IN T D R Á M A I T Ö R E D É K E .
Bálint drámát is írt, de ennek csak töredékei
maradtak korunkra. Ebben a töredékben, a Credulus
és Julidban, Credulus, a szerelmes itjú, hiába eseng ideálja
vonzalmáért, Julia könyörtelenül visszautasítja. A magyar
irodalomban ez az első kísérlet szerelmi dráma írására.
Balassa Bálint a maga életének egyik eseményét öntötte
drámai alakba s egyik echós versét is beleszőtte a prózá
ban írt párbeszédek közé. A töredék valószínűleg vala
melyik XVI. századi olasz pásztorjáték átdolgozása. Jele
neteiben a két főhős mellett több más személy is fellép,
így különösen Sylvanus. A III. scena 3. actusában — a
jelenetnek a párbeszédek élére helyezett rövid tartalmi
összefoglalása szerint — «Sylvanus az erdei tündér vad
Echo asszonnyal énekelve beszélgetvén Júliához való sze
relméről, feleleteket vészén EchotuI» ; a III. scena 4. actu
sában «Credulus feddőzik Sylvanussal, hogy Júliát tűle
elcsalta, de ő először tagadja, osztán végre azt mondja,
hogy ő nem erőlködött azon, hanem az reméntelen
alkalmatosság vagy szerencse szerzötte köztök az sze
relmet.»
alassa

K i a d á s o k . —B
alassa Bálint valószínűleg 1588 táján adta ki
drám
áját. A négy levélből álló nyom
tatványtöredéket a M
agyar
N
em
zeti M
úzeum könyvtára őrzi. — Először Erdélyi Pál hívta fel
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ráafigyelm
et: B
alassa Bálint. B
udapest, 18 9 9 . (H
asonm
ás.) —U
. az:
B
alassa Bálint kom
édiája. M
agyar Könyvszem
le. 19 0 0 . évf. (H
ason
m
ás.) —D
ézsi Lajos: B
alassa Bálint m
inden m
unkái. II. köt. B
uda
pest, 19 2 3 . (Szövegkiadás.)
Iro d alo m . — E
rdélyi Pál: B
alassa Bálint. B
udapest, 18 9 9 .
(A töredék ism
ertetése és B
alassa Bálint szerzőségének igazolása.) —
Eckhardt Sándor: B
alassi Bálint irodalm
i m
intái. (A szövegben elő
forduló több rövidített szem
élynév teljes alakjának m
egfejtése.) —
Alszeghy Zsolt; M
agyar drám
ai em
lékek aközépkortól B
essenyeiig.
B
udapest, 1 9 1 4 . (A töredéknek nincs jelentősebb szerepe a m
agyar
drám
a fejlődésében.) —D
ézsi Lajos: B
alassa Bálint m
inden m
unkái.
II. köt. B
udapest, 1 9 2 3 . (Utalás arra, hogy atöredék valam
ely olasz
pásztordrám
ának vagy pásztorregénynek átdolgozása.) —W
aldapfel
József: B
alassi költem
ényeinek kronológiája. Irodalom
történeti Köz
lem
ények. 1 9 2 6 . évf. (Valószínűsége ellenére sem egészen bizonyos,
hogy atöredéknek B
alassa Bálint aszerzője.)

A B A L A S S A - 1R O D A L O M .
Bálint vallásos énekeit a XVII. és XVIII. szá
zadban sokszor kinyomtatták, de világi versei közel
háromszáz évig hevertek kéziratban. Ezeket a kiadatlan
költeményeket Deák Farkas fedezte föl 1874-ben, a Magyar
Történelmi Társulat egyik vidéki kirándulásán, a báró
Radvánszky-család zólyommegyei, radványi levéltárában.
A költeményes kéziratot, a Radvánszky-kódexet, a XVII.
században másolták. AMagyarTörténelmiTársulatSzilády
r
Aront bízta meg a sajtó alá rendezés és jegyzetezés mun
kájával. így jelent meg az első tudományos Balassa-kiadás.
(1879.) A második teljes kiadást Dézsi Lajos adta közre.
(1923.) — A költő életrajzát legrészletesebben Erdélyi Pál
írta meg. (1899.) — Munkásságának méltatói közül Toldy
Ferencen és Beöthy Zsolton kívül kiemelhetők: Szilády
Áron (1879),Bodnár Zsigmond (18 9 1),Erdélyi Pál(i899),
Horváth Cyrill (1899), Széchy Károly (1903), Eckhardt
Sándor (19 13), Dézsi Lajos (1923).

B

alassa

B
alassa Bálint költői tehetségéről m
ár kortársai elism
eréssel
nyilatkoztak. Rim
ayJános szerint az egykorú verselök között B
alassa
Bálinté az elsőség, m
ert ő hangjának csodálatos kellem
ességével é
s
nyelvének kifejező harm
óniájával m
inden m
ás írót jóval fölülhaladta.
Oasas, atöbbiek csak apró m
adarak. —Akésőbbi írók Czvittinger
Dávid é
s Bőd P
éter írói lexikonaitól kezdve alkalom
adtán juttattak
egy-egy dicsérő szót aköltőnek, dem
ég Toldy Ferenc is csak rövi-
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den foglalkozhatott vele, m
ivel világi verseinek gyűjtem
énye ism
eret
lenül lappangott. Toldy Ferenc a R
advánszky-kódex ism
erete nélkül
is helyesen m
éltatta érdem
eit. Szerinte B
alassa Bálint énekeit aképes
költői nyelv é
s a versek dallam
os lebegése jellem
zi. A m
agyar líra
neki köszöni első technikai reform
ját Övolt az, aki az addig ural
kodó hosszú sorú é
s egyhangú rím
elésű strófák helyett m
ás verssza
kokat hozott bes így S
zenczi M
olnár Albertét példaadólagm
egelőzte.
(A m
agyar nem
zeti irodalom története rövid előadásban. I. köt
2. kiad. P
est, 1868.) —AR
advánszky-kódex fölfedezése után Szilády
Áron állapítottam
eg aköltőhelyét költészetünkfejlődésében. Szerinte
B
alassa Bálint új korszak m
egnyitója, m
ert irodalm
unkban a költői
tehetséggel először ő párosított szélesebb látókört é
s fejlettebb ízlést.
(G
yarm
athi B
alassa Bálint költem
ényei. B
udapest, 1879.) — Beöthy
Zsolt szerint B
alassa Bálint költészetének legfényesebb oldalát virág
énekei alkotják. E
zek egy alapjában nem
es, de féktelen é
s ingatag
term
észetnek m
ély költői m
egnyilatkozásai. É
rzésének páratlan heve
hatja át valam
ennyit. M
ost elbúsult, m
ajd sóvár és tüzeshangja, csa
pongó képzeletének gazdagsága, nyelvének zengzetessége é
s könnyed
dallam
ossága valam
ennyi m
agyar lírai költő fölé em
elikaXVIII. szá
zadvégéig. (A m
agyar nem
zeti irodalomtörténeti ism
ertetése. I. köt.
6. kiad. Budapest, 1890.) — Bodnár Zsigm
ond szerint B
alassa
Bálint vallásos költem
ényeiből sehol sem ütközik ki a katolikus
szem
pont: énekelheti őket a protestáns is, akatolikus is. Világi költe
m
ényeinek nagyrészekiválófigyelm
et érdem
el, bár képeit olykor m
ód
nélkül halm
ozza, olykor erőltetve rakosgatja egym
ás m
ellé, úgyhogy
asok kép é
s hasonlat untató egyhangúságot szül. S
ok baja van a
nyelvvel is: rím
elése szám
os helytelen szó- és m
ondatfüzésre é
s oda
nemillő gondolatra kényszeríti. N
éhány kitűnő sor é
s versszak után
egy-egy ízetlen következik, m
elyben vagy az értelemhiányzik vagy
agondolat nemillik oda vagy akép erőltetett. (A m
agyar irodalom
története. I. köt. B
udapest, 1891.) —Horváth Cyrill szerint B
alassa
Bálint m
a is költő, deigazi nagyságakorával összehasonlítvatárul fel.
Ú
gyszólván puszta sivatagban terem
tett m
agyar költői világot. E
za
világ m
indenestől az övé, gazdag lírája nagy időn át uralkodik, őt
utánozza atöbbi költő. Am
ihez hozzányúlt, m
indenen m
eglátszik
tehetségének nyom
a, le a versform
áig, m
elynek hosszú sorait az ő
Pintér Jenő : A magyar irodalom története.

19
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középrím
ei tördelték rövidekre, egyhangú csoportrím
eit az öváltoza
tosrím
elése oldotta fel, dallam
talan m
enetébe az ő m
űvészete öntött
elevenséget. (A régi m
agyar irodalomtörténete. B
udapest, 1899.) —
Erdélyi P
ál szerint am
agyar líra B
alassa Bálinttal kezdődik: am
a
gyar líra történetében ö az elsőnagy alak. Újító é
súttörő, m
int m
in
den géniusz. (B
alassa Bálint. B
udapest, 1899.) —S
zéchy Károly sze
rint B
alassa Bálint költem
ényei m
ég idegenből kölcsönzött részleteik
ellenére is m
egragadják az olvasót, m
ert aköltő az idegen anyagba
úgy illesztette bele am
aga élm
ényeinek szálait, hogy költői szövése
egészen új lett. (Báró B
alassa Bálint é
s gróf Zrínyi M
iklós. B
udapest,
1905.) —Hogy B
alassaBálint m
ennyiben volt eredeti költősmit vett
át akülföld irodalm
ából, hogy a hum
anista szerelm
i költők hogyan
hatottak rá s ö hogyan olvasztotta m
agába az idegen hatásokat:
ennek akérdésnekm
egoldásához Eckhardt Sándor adott értékesegybe
vetéseket. (Balassi Bálint irodalm
i m
intái. B
udapest, 1913.) —D
ézsi
Lajos akövetkezőket em
elte ki a költőről. B
alassa Bálint fellépése
korszakalkotó a m
agyar líra történetében. A m
agyar világi lírának ö
am
egterem
tője. Eredeti tehetség, nemszolgai utánzó. A m
agyar líriku
soknak költői kifejezésben, nyelvben, versform
ában két évszázadonát
ö am
intaképe. Két em
ber élt benne: az erőszakos, szenvedélyes,
könnyelm
ű főúr s ajobbóráiban m
agábaszálló, lelkem
élyénvallásos,
hazája sorsán csüngő, igazszerelem
ért epedölélek. É
rezte, hogy nevét
am
agyar nyelv é
s irodalom fejlesztésére é
s gazdagodására szolgáló
m
unkássága örökké fenn fogja tartani, ezért gyűjtötte össze é
s őrizte
m
eg gondosan költem
ényeit. (B
alassa Bálint m
inden m
unkái. B
udapest, 1923.)
Kiadások. —B
alassa Bálint költem
ényeit aXVI. századutolsó
évtizedében m
ár általánosan olvasták é
sm
ásolták, de akéziratok
terjedésével együtt járt aszövegekrom
lásais. M
agaaköltőpanaszosan
em
líti Rim
ayJánoshozintézett egyiklevelében, hogym
ásolói m
ennyire
m
egváltoztatják é
sízetlenítik verseinekszövegeit. Am
ásolatokhanyag
sága annál sajnálatosabb, m
ert B
alassa Bálint eredeti kéziratai közül
csakleveleinek é
s nyugtáinakegy része m
aradt fenn. Költem
ényeinek
több saját kezével írt kéziratavolt ugyan, ezek azonban nemjutottak
korunkra. Elvesztek aB
alassa-versekXVII. századi gyűjtem
ényes kéz
iratai is, kivéve a zólyom
m
egyei R
adványban őrzött R
advánszky-
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kódexet. Ekéziratoskönyvm
ásolójánakneveism
eretlen; SziládyÁron
é
s Erdélyi P
ál szerint B
alassa Bálint deákja, Hartyáni Im
re, am
ásoló;
ez afeltevés azonban m
ég csak nemis valószínű. S
zétszórva nem
egy B
alassa-verset őriztek m
eg török-kori kódexeink, így különösen
a Vásárhelyi Daloskönyv é
s aM
átray-kódex. (M
indezekről behatóan
tájékoztat D
ézsi Lajos kiadása: B
alassa Bálint m
inden m
unkái. B
uda
pest, 1923.) •—A költő elsőnyom
tatásbanm
egjelent m
unkája: B
eteg
lelkeknek való füves kertecske, m
elyben sokféle jószagú é
s egészsé
ges füvek találtatnak, m
ely füvek által alelkek m
indennem
ű beteg
ségekben, fogyatkozásokban m
egelevenedhetnek é
s m
egújulhatnak.
E
hhez foglaltatott egy szép tudom
ány: tudniillik m
iképen kelljen
em
bernek m
agát biztatni a nyom
orúságnak, üldözésnek é
s kínnak
idejében. M
elyet G
yarm
athi B
alassi Bálint fordított ném
etből m
agyarra
az ő szerelm
es szüleinek háborúságokban való vigasztalására. Bock
M
ihályáltal szereztetett ném
etül. Krakkó, 1572. (Aprotestáns szellem
ű
vallásos könyv ném
et eredetijét Bornem
isza P
éter juttatta aB
alassacsaládhoz: W
ürtz-Gártlein Für die Krancken S
eelen. Darinnen viel
w
olriechende heilsam
e Kreuter zu finden Durch w
elche dieS
eelenin
allén ihren Kranckheiten und gebrechen erquickt und gelabt w
erden
m
ögen. 1562. A ném
et im
ádságoskönyv prédikátor-szerzője elm
ondja
előszavában, hogy valam
iképen Isten gyógyszereket terem
tett abeteg
testnek, azonképen a beteg lélek szám
ára is rendelt orvosságot: a
Szentirást. E
bben a bibliás szellem
ben készültek im
ádságai. Am
agyar
fordításban B
ornem
isza P
éternek nagy része lehetett: a m
ester é
s
tanítványa valószínűleg együtt végezték a fordítást. Könyvüket a
XVI. é
sXVII. századbantöbbször kinyom
tatták.Azelsőkiadásegyetlen
példányát asárospataki reform
átus főiskola könyvtára őrzi. S
zövege
m
egvan Bornem
isza P
éter 1577-ben m
egjelent Vigasztaló Könyvecs
kéjébenis.) —C
redulus é
s Júlia. (Ez a névtelen szerzőjü drám
atöre
dék abártfai sajtó term
éke 1585 tájáról.) —H
aB
alassa Bálint írta
Eurialusnak é
s Lucretiának széphistóriáját, ezt a nyom
tatványt is
be kell iktatni a B
alassa-kiadások közé, de a szerzőségitt sokkal
kevésbé igazolható, mint aJúlia-drám
ánál. —
- C
am
pianus Edm
ondnak, Jézus neve alatt vitézkedett teológusnaké
snemrégen Angliában
a közönséges keresztyén hitért m
ártirom
sággal koronázottnak, tíz
m
agyarul írott okai, kikben azt adja tudtokra az angliai tudós aka19*
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dem
ikusoknak, mi vitte ötét arra, hogy egyedül az egész Angliában
lakozó kálvinistáknak ahitnek dolgában bajt m
iért [legyen küldeni.
B
alassa Bálinttól Íratott. B
écs, 1607. (A költő kéziratos fordítását
Dobokay Sándor jezsuita atya fejezte be é
s nyom
atta ki. Ajánlása az
1596-banelhunyt LosonczyAnnam
ásodikférjének, ForgáchZsigm
ond
földbirtokosnak szól.) —Istenes énekek. (Első kiadása valószínűleg
1633 táján került ki abártfai nyom
dából. Az elveszett elsőkiadással
együtt 1806-ignegyvenkét kiadását ism
erjük. AXVII. századbanhúsz,
a XVIII. században huszonháromkiadása jelent m
eg. Nyom
dahelyek:
Bártfa, Lőcse, Várad, B
écs, K
assa, Pozsony, Kolozsvár, D
ebrecen,
N
agyszom
bat, B
uda, Vác, P
est. A kiadások ism
ertetése D
ézsi Lajos
Balassa-könyvében: B
alassaBálint m
indenm
unkái. B
udapest. 1923.) —
G
yarm
athi B
alassa Bálint költem
ényei. AM
agyar Történelm
i Társulat
m
egbízásából szerkeszté, jegyzetekkel s bevezetéssel ellátta Szilády
Áron. A R
advánszky-kódexben foglalt énekekkel kiegészített elsőteljes
kiadás. B
udapest, 1879. (A kötetet a M
agyar Történelm
i Társulat
ötszáz példányban nyom
atta. Előzőleg Toldy Ferenc vállalkozott a
gyűjtem
ény sajtó alá rendezésére, csak halála után vette át am
eg
bízást Szilády Áron.) — S
zem
elvényes gyűjtem
ényeket többen is
közreadtak, így Erdélyi P
ál (M
agyar Könyvtár, 1900), Ferenczi Zoltán
(Rem
ekírókK
épesKönyvtára, 1904), S
zéchyKároly(Franklin-Társulat
M
agyar Rem
ekírói, 1905). —B
alassa Bálint m
inden m
unkái. Élet
rajzi bevezetéssel s jegyzetekkel ellátva kiadtaD
ézsi Lajos. Két kötet.
B
udapest, 1923. (A m
inden további Balassa-kutatás szám
ára nélkülöz
hetetlengyűjtem
ényaG
eniuskiadásábanjelent m
eg. Teljesm
agyaráza
tos kiadás. M
ég a B
alassának tulajdonított vagy avele közelebbi
kapcsolatba hozott régi énekeket is közli.)
I r o d a l o m . —C
zvittinger Dávid: S
pecim
enH
ungáriáé literatae,
Altdorf, 1711.—Bőd Péter: M
agyar Athenás. N
agyszeben, 1766.—
Budai Ferenc: M
agyarországpolgári históriájáravalólexikon. I. darab.
N
agyvárad, 1804. —Toldy Ferenc: A m
agyar költészet kézikönyve.
I. köt. P
est, 1855. — Nagy Iván: M
agyarország családai. I. köt.
1857. — Szalay László: Adalékok am
agyar nem
zet történetéhez a
XVI. században. P
est, 1859. —Thaly Kálm
án: Két régi költem
ény.
Szépirodalm
i Figyelő. 1862. évf. —U
. az: R
égi m
agyar vitézi éne
kek é
s elegyes dalok. Két kötet. P
est, 1864. — Toldy Ferenc:
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Am
agyar költészet története. 2. kiad. P
est, 1867. —U
. az: Am
agyar
nem
zeti irodalom története rövid előadásban. I. köt. 2. kiad. P
est,
1868. —U. az; Adalék I. B
alassa Bálint életéhez. S
zázadok. 1873—
1874. évf. — Ipolyi Arnold: Veresm
arti M
ihály élete é
sm
unkái.
P
est, 1875. —Thaly Kálm
án: B
alassa Bálint é
sújrafelfedezett versei.
S
zázadok. 1875. évf. —Károlyi Árpád: D
obó Istváné
sB
alassaJános
összeesküvésének történetéhez. B
udapest, 1879. — S
zabó Károly:
R
égi m
agyar könyvtár. I. köt. B
udapest, 1879. —U. az: B
alassa
Bálint ism
eretlen költem
ényeiről. S
zázadok. 1879. évf- — Szilády
Áron: G
yarm
athi B
alassa Bálint költem
ényei. B
udapest, 1879. —
Károlyi Árpád: I. B
alassa Bálint életéből. S
zázadok. 1882. évf. —
Szilády Áron: É
szrevételek Károlyi Árpád I. B
alassa Bálint életéből c.
közlem
ényéhez. U
. o. 1882. évf. —Kardos Albert: A XVI. század
m
agyar lírai költészete. Egyetem
es Philologiai Közlöny. 1883. évf. —
G
eiringer Lajos: B
alassa egy költem
ényének versform
ájáról. U
. ó.
1883. évf. —KardosAlbert: B
alassa Bálint é
s LosonczyAnna. S
záza
dok. 1884. évf. —G
ajári Lajos: B
alassa Bálint virágénekeiről. Egye
tem
es Philologiai Közlöny. 1886. évf. — Torm
a Károly: B
alassa
Bálint ism
eretlen költem
ényei. S
zázadok. 1889. évf. —Csillag Mór:
B
alassa Bálint báró virágénekeiröl. B
udapest, 1890. —BeöthyZsolt:
Am
agyar nem
zeti irodalom történeti ism
ertetése. I. köt. 6. kiad.
B
udapest, 1890. —Bodnár Zsigm
ond: A m
agyar irodalomtörténete.
I. köt. B
udapest, 1891. —Szinnyei József: M
agyar írók élete é
s
m
unkái. I. köt. B
udapest, 1891. —Szilády Áron: B
alassa Bálint éle
téhez. Irodalom
történeti Közlem
ények. 1893. évf. —N
égyesyLászló:
B
alassa Bálint. Pallas-lexikon. II. köt. B
udapest, 1893. —Tagányi
Károly: ABalassa-névröl. S
zázadok. 1895. évf. —Illéssy János: Két
adat B
alassa Bálint életrajzához. Irodalom
történeti Közlem
ények. 1895.
évf. —U. az; B
alassa Bálint nyugtái. U. o. 1896. évf. —U. az:
B
alassa Bálint lakodalm
a. E
gyetem
esPhilologiai Közlöny. 1896. évf.—
Kardos Albert: B
alassaBálint é
sD
obó Krisztina. U. o. 1897. évf.—
Illéssy János: B
alassa Bálint é
sD
obó Krisztina. U. o. 1897. évf. —
B
aráth Ferenc: A két B
alassa Bálint. Vasárnapi Ú
jság. 1897. évf. —
Jedlicska Pál: Adatok Erdödi báró Pálífy M
iklós korához. Eger,
1897. —Illéssy János: B
alassa Bálint Annája. S
zázadok. 1898. évf. —
U
. az: Ú
jabbadatokB
alassaBálint lakodalm
ának történetéhez. Egye
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tem
esPhilologiai Közlöny. 1898. évf. —Erdélyi Pál: B
alassa-versek-e?
Irodalom
történeti Közlem
ények. 1898. évf. —Ferenczi Zoltán: Vásár
helyi daloskönyv. B
udapest, 1899.—Horváth Cyrill: Arégi m
agyar
irodalom története. B
udapest, 1899. —Erdélyi Pál: B
alassa Bálint.
B
udapest, 1899. —U. az: B
alassa Bálint levelei. Irodalom
történeti
Közlem
ények. 1899. évf. —Illéssy János: Adatok B
alassa Bálintról.
U. o. 1900. évf. —U. az: B
alassa Bálint é
s a zólyom
iak. S
zázadok.
1900. évf. —U. az: B
alassa Bálint népszerűsége. E
gyetem
es Philo
logiai Közlöny. 1900. évf. —S
árosi Bella: B
alassaBálint. AKisfaludyTársaság pályadíjával koszorúzva. B
udapest, 1900. —Richter Ede: Két
epizód B
alassa Bálint életéből. S
zázadok. 1902. évf. —C
sászár Ernő:
Am
agyar protestáns zsoltár-költészet a XVI. é
s XVII. században.
Irodalom
történeti Közlem
ények. 1902. évf. —Illéssy János: Adatok
B
alassa Bálintról Liptó várm
egye levéltárából. U. o. 1903. évf. —
Lukinich Imre: AdalékB
alassa Bálint életéhez. Erdélyi M
úzeum
. 1903.
évf.—B
ánAladár: B
alassaBálint életeé
sköltészete. Pozsony, 1903. —
B
aros Gyula: R
adványi verseskönyvek. Irodalom
történeti Közlem
é
nyek. 1903—
1904. évf. —Báró R
advánszky Béla: B
alassa é
s Rim
ay
barátsága. B
udapesti S
zem
le. 1904. évf. —U
. az: Rim
ayJánosm
un
kái. B
udapest, 1904. — P
ereszlényi Zoltán: B
alassa Bálint ham
vai.
Liptószentm
iklós, 1904. —S
zéchy Károly: B
áró B
alassa Bálint é
s
gróf Zrínyi M
iklós. B
udapest, 1905. —D
ézsi Lajos: B
alassaé
sRim
ay
istenes énekeinek bibliográfiája. B
udapest, 1905. —H
arm
os János:
B
alassaBálint szerelm
i költészete. B
udapest, 1905. —Kálm
án Sám
uel:
B
alassa Bálint é
s Am
adé László. B
udapest, 1905. —Kardos Albert:
B
alassa Bálint. K
épesm
agyar irodalom
történet. S
zerk. Beöthy Zsolt é
s
B
adics Ferenc. I. köt. 3. kiad. Budapest, 1906. — B
alassa em
lé
kezetének Liptó várm
egye közönsége. Liptószentm
iklós, 1906. —
H
arm
os Sándor: B
alassaBálint virágénekeinek sorrendje. E
gyetem
es
Philologiai Közlöny. 1907. évf. —Erdélyi Pál: Barakonyi Ferenc
költem
ényei. Kolozsvár, 1907. —Frick József: Pázm
ány im
ádságos
könyvének hét bűnbánó zsoltára. Kalazantinum
. 1918. évf. —Illéssy
János: B
alassaBálint egypere. Irodalom
történeti Közlem
ények. 1910.
évf. —C
zóbel Ernő: Bock M
ihály Füves Kertecskéjének m
agyar ki
adásai. E
gyetem
es Philologiai Közlöny. 1910. évf. —Ferenczi Zoltán:
Rim
ay János. B
udapest, 1911. —G
yörgy Lajos: B
alassa Bálint egyik
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költem
ényéről. Irodalom
történet. 1 9 1 2 . évf. —B
őd Károly: B
alassa
Bálint latricanus verse. U
. o. 1 9 1 3 . évf. —Eckhardt Sándor: B
alassi
Bálint irodalm
im
intái. B
udapest, 1 9 1 3 . — U
. az: B
alassi két verséhez.
Irodalom
történet. 1 9 1 4 . évf. —TakátsS
ándor, Eckhardt Ferenc, Szekfü
Gyula:Abudaibasákm
agyarnyelvűlevelezése. I. köt. B
udapest, 1915. —
Ferenczi Zoltán: B
alassaBálint é
sFerenchaláláról. Akadém
iai Értesítő.
19 16 . é
vf. —Takáts Sándor: Zrínyi M
iklós nevelőanyja. B
udapesti
S
zem
le. 1 9 1 6 . évf. —Alszeghy Zsolt: Epigon lírikusaink a XIX.
századig. Irodalom
történeti Közlem
ények. 1917. évf. —Király G
yörgy:
B
alassiBálint InSom
niumc. költem
énye. Irodalom
történet. 1917.évf. —
Kőm
ivesKolos: Nyéki Vörös M
átyáséleteé
sm
unkái. C
sorna, 1918. —
Ferenczi Zoltán: A«linguavulgaris» am
agyar irodalom
ban. Akadém
iai
Értesítő. 1 9 2 1 . évf. —TakátsSándor: R
égi idők, régi em
berek. B
uda
pest, 1 9 2 2 . —Thienem
annTivadar: XVI. é
sXVII. századi irodalm
unk
ném
et eredetű m
üvei. Irodalom
történeti Közlem
ények. 1 9 2 2 — 1 9 2 3 .
évf. —U
.a
z: R
égi m
agyarkapitányoké
sgenerálisok. B
udapest, 1 9 2 3 . —
D
ézsi Lajos; B
alassaBálintm
indenm
unkái. Kétkötet. B
udapest, 1 9 2 3 . —
BorbélyIstván: Am
agyarirodalomtörténete. I.köt. Kolozsvár, 19 2 4 . —
AlszeghyZsolt: Am
agyar líram
egterem
tője. Élet. 1 9 2 4 . évf.—
Eckhardt
Sándor: B
alassaBálint. N
apkelet. 1924. évf.—Harsányi István: Adalé
kokaBalassa-irodalom
hoz. Irodalom
történeti Közlem
ények. 1924. évf.
—U. az: B
alassa IstenesÉnekeinekfüggelékébenközölt két énekszer
zője. U
. o. 1925. évf. —BabitsMihály: B
alassa. Nyugat. 1925. évf. —
W
aldapfel József: B
alassi költem
ényeinek kronológiája. Irodalom

történeti Közlem
ények. 1926. évf.—U. az: Adalékok B
alassi istenes
énekeinek m
intáihoz. U
. o. 1927. évf. —G
ragger Róbert: TürkischungarischeKulturbeziehungen. Literaturdenkm
álerausU
ngarnsTürkenzeit. Berlin é
s Leipzig, 1927. — D
ézsi Lajos: Adatok B
alassa Bálint
életéhez. Irodalom
történeti Közlem
ények. 1928. évf. —Zolnai Béla:
B
alassi é
s aplatonizm
us. M
inerva. 1928. évf. —C
sonkás Mihály;
B
alassa-evagyB
alassi? M
agyar Nyelv. 1928. évf. —W
aldapfel József:
B
alassi-e vagy B
alassa? U
. o. 1929. évf. — Jenei Ferenc; A világi
irodalm
im
űfajok kéziratos énekeskönyveinkben. B
udapest, 1929.

A XVI. S Z Á Z A D
VERSE S E L B E S Z É L É S E .

Bibliai históriák.
Históriás énekek.
Tinódi Sebestyén.
Ókori görög-római széphistóriák átdolgozásai.
Középkori latin széphistóriák átdolgozásai.
Olasz széphistóriák átdolgozásai.
Német széphistóriák átdolgozásai.
Délszláv széphistóriák átdolgozásai.
Szilágyi és Hajmási Históriája.
Toldi Miklós Históriája.
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A

papok nemcsak prózában fordították a
- Szentírás szövegét, hanem versben is. Kifejlődött
a bibliai epika: az ószövetségi történetek rímes feldolgo
zása. Ezeknek a valláserkölcsi verses elbeszéléseknek ter
jesztésével azt akarták elérni a protestáns prédikátorok,
hogy híveik még jobban megismerjék az Otestamentum
hőseit s a prózai bibliafordítások hatását megerősítsék a
verses fordításokkal. Véteknek tartották volna, ha valame
lyik verselő változtatni mert volna a bibliai szövegen, leg
följebb azt tartották jogosultnak, hogy a fordító erkölcsi
oktatásokat szőjön a szent elbeszélésekbe. Ez a bibliai
epika nagyon száraz. A költői önállóság nyomai csak ott
fedezhetők fel egyes költeményekben, ahol a jámbor szer
zők felhívják az olvasó figyelmét valamilyen erkölcsi
mozzanatra vagy kifejezést adnak katolikusellenes állás
pontjuknak, esetleg hazafias érzelmeiknek.
Nemcsak a bibliai históriák, hanem általában a nyom
tatásban megjelent magyar verses munkák között is a
legrégibbek egyike F arkas A ndrás verses elmélkedése
Az %sidó és magyar nemzetről. (1538.) Jersze emlékezzünk
az örök Istenről — mondja a búsongó protestáns prédi
kátor— emlékezzünk Isten nagy hatalmasságáról, mellyel
Scythiából Magyarországba hozá a régi magyarokat, vala
protestáns
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mint Fáraó király markából kivezette a zsidó népet. Oszszuk kétfelé énekünket, hogy világosabb legyen a dolog:
először szóljunk a zsidókról, amint őket Isten Egyiptom
ból kivezető; azután szóljunk a magyarokról, ahogyan
Isten őket Scythiából kihozá. Most elmondja az énekszerző
Mózes történetét a Szentírás szerint, azután elbeszéli a
magyarok honfoglalását a hazai krónikák szerint; ismét
visszatér a zsidók történetére Saul, Dávid, Salamon és
utódaik korában s folytatólag vázolja a magyarok his
tóriáját Szent Istvántól János királyig; a zsidók megölik
Jézust, a rómaiak elpusztítják Jeruzsálemet, csakúgy, mint
ahogy a magyarok közé is elérkeztek a jámbor igehirde
tők s az ellenség itt is megnyomorította az országot.
Okuljunk immár hívő lélekkel az Úr választott népének
és a magyar népnek történetéből. Mindaddig hatalmas és
boldog volt a mi nemzetünk, míg meg nem feledkeztünk
Isten sok jótéteményéről s haragra nem indítottuk őt
hitetlenségünkkel. Fájdalom, vakok voltunk, hamisak vol
tunk, hálátlanok voltunk. Bosszantani kezdtük Istent kin
cseinkben való elbízottságunkkal, dorbézolásokkal, paráznaságokkal, rettenetes bűnökkel; Isten haragja ellenünk
gerjedt, bosszuló ostora reánk szállott; meghasonlás,
irigység, gyülölség támadt közöttünk, üldözni kezdtük
egymást, elvesztettük szomszédos tartományainkat; vége
zetre kihozá ránk népét a török császár, mint ahogyan
Nabukodonozort is ráküldte Isten Jeruzsálemre. A hitet
len pogányok felégették és kirabolták országunkat; sok
népet elhajtottak az Alföldről, Csallóközből, Zalából, Somogyból és Szerémből. «Kik megmaradának ilyen nagy
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romlástól, János királt királlá koronázák, Ah királ meglátá, hogy ő nem bírhatja Pogán törököknek temérdek
sokaságát: Bölcsen cselekedék: frigyet vélek vete, Hogy
csak épölhetne ah megnyomorodott ország.» Másfelől
azonban a magyar urak elhajIának koronás királyuktól,
pártot ötének János király ellen, királyt emelének Német
országból, a sok pártoskodással elveszték a Felföldet s
még jobban megnyomorodott az ország. Mindezeket Isten
gonoszságunk miatt küldötte ránk: egyfelől megvert ben
nünket a pogány törökkel, másfelől megvert a némettel;
így mutatta meg, hogy ő a bűnöknek erős bosszúállója.
Isten azonban irgalmas. Jámbor igehirdetőket bocsátott
közénk; jaj nekünk, ha üldözni kezdjük Isten igéjét. Inkább
adjunk hálát az Úrnak, hogy nem enged elveszni régi
nagy bűneinkben, hanem megvigasztal bennünket az ő
igéjével. Hallgassuk az igét, valljuk meg bűneinket, kö
vessük Istent, ő megbocsát nekünk: «És annak felette
jó Magyarországot Esmét feltámasztja és esmét hatal
mat ad».
Az 1540-es évektől kezdve egyre jobban gyarapo
dott a bibliai epikusok száma. A tetszetősebb és tanul
ságosabb ószövetségi történeteket többször is feldolgoz
ták, de az újszövetségi történetekhez csak elvétve nyúl
tak. A ránk maradt szövegekből az ószövetségi Szentírás
tartalmának jó részét egybe lehet állítani.
Bibliai históriák szerzői:
P
ál szé
kesfehérvári protestánspap: Aztékozlófiúról.
1544 körül. (A sapphói versform
át utánozza, de rím
ekkel é
s időm
érték nélkül.) —Szilády Áron szövegkiadása: R
égi m
agyar költők
tára. II. köt. B
udapest, 1880.
B aranyai
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B a t i z i A n d r á s to
kaji reform
átus pap: Az drága é
s istenfélő
vitéz G
edeonról széphistória. 1540. («A Bibliából írtam
agyar nyelvre
Batizi András é
s rendölte versekbe Kiskarácson után ennyi üdöben:
Ezer é
sötszáznegyvenesztendőben.») —AzistenfélőZsuzsánnaasszonnak históriája. 1541. («Dániel prófétaezt régen m
egírta É
sazBibliából
m
agyarrafordítáAzBatizi Andrásöbetegségében: E
zerötszáznegyven
é
s egy esztendőben.») —Jónás prófétának históriája. 1541. (Példa a
hívőknek arra, hogy am
int Isten m
eghallgatta acethal gyom
rában
könyörgőprófétát, akként hallgat m
eg bennünket is, hahozzákiáltunk
nyom
orúságunkban.) —M
eglőtt é
sm
egleendö dolgoknak terem
téstül
fogvam
indazítéletigvalóhistóriája. 1544. (Nabukodonozor király é
s
Dániel próféta történetének versbe foglalása.) —Izsák pátriárkának
szent házasságáról 'való szép história. 1546. («Ezekből m
egértjük,
hogy Isten szerzője A szent házasságnak é
s öm
egszentelöje.») —
Szilády Áron szövegkiadása: R
égi m
agyar költők tára. II. köt. B
uda
pest, 1880.
B ék ési B alázs p
rotestáns deák: História S
odorna é
sG
om
ora
veszödelm
érül. 1559. (Az énekszerzö G
yula városában élt: «N
evét
m
egtaláljuk azversekfejében».) —Szilády Áron szövegkiadása: R
égi
m
agyar költők tára. VI. köt. B
udapest, 1896.
B i a i G á s p á r te
m
esvári énekszerzö: Dávidkirályról é
sB
ethazabea
Uriásnak feleségéről való história. 1544. (Az énekszerzö nevét régeb
ben Bajnay G
áspárnak olvasták ki aversfejekböl.) — Szilády Áron
szövegkiadása: R
égi m
agyar költők tára. II. köt. B
udapest, 1880.
B o r n e m is z a M i k l ó s p
rotestáns pap: História m
iképen aszent
E
leázár papAntiochus király alatt a
z Istennek törvényének m
egtartá
sáért m
ártirom
ságot szenvedett az ö feleségével é
s hét fiaival egye
tem
ben. Hely é
s év nélkül. (Valószínűleg Báitfán nyom
tatták ki a
XVI. század végén. S
zövegét 1568-ban írta szerzője. N
evét akor
szokása szerint aversfökbe rejtette el. E
leázár m
egkínzásának történe
téből azt atanulságot vonja le, hogy am
int azsidókat nem hagyta
el Isten, azonképenam
agyarokat iskiveszi m
ajdapogányok kezéből.
Könyörög is az Űr segítségéért: «Ellenségit im
m
ár te seregednek,
Szégyenítsd m
eg im
m
ár aztenépednek, Irgalm
as Istene légy híveid
nek, Diadalm
át rontsd m
egellenséginknek». Ahistória újabb kiadása:
D
ebrecen, 1605. S
zövege m
egvan a Lugossy-kódexben é
s aKuun-
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kódexbenis.) —D
ézsi Lajos szövegkiadása: R
égi m
agyar költők tára.
VIII. köt. B
udapest, 1930.
B o r n e m is z a P é t e r fe
lvidéki protestáns prédikátor. Életéről é
s
m
unkáiról: ahitvitázók között. Költem
ényei 1582. évi énekeskönyvé
ben é
s több m
ás régi nyom
tatott könyvben é
s kéziratban. —Ének
S
zent János látásáról. (János apostol Jelenései alapján.) —Az terem

tésről. (Adámutódainak verses története M
ózesig.) —Az ítéletről.
(Az utolsó ítélet félelm
es jeleneteinek versbe szedése valam
ilyen
középkori eredetű latin költem
ény alapján.) — Isten városáról, a
z
m
ennyországról való ének. (A m
enny é
s pokol leírása valláserkölcsi
tanításokkal. Atöröké
sazsidó tévelygő sötétségben lakik, apápaság
kincses ördög hegyén im
ádkozik, nemjárunk egy úton az Úr akara
tából. Förtelm
es élet, gonoszparáznaság, töm
érdekbűnvanközöttünk,
de m
i ne Lucifer kísértéseinek engedjünk, hanemKrisztust kövessük.
«R
út é
s iszonyú undok az pokol, nemkell az m
inekünk; S
zép a
z
m
ennyország, rakvasokkinccsel, arrafohászkodunk.») —SziládyÁron
szövegkiadása: R
égi m
agyar költőktára. VII. köt. B
udapest, 1912.
C s ik e i I s t v á n p
rotestáns pap: Az Ilyés prófétáról é
s Ákáb
királyról való história. 1542. (Példa arra, hogy Isten nemhagyja el
abenne bízókat. «C
sak m
ü is bizzunk ö felségében É
s higgyjünk ö
istenségében.») —Szilády Áron szövegkiadása: R
égi m
agyar költők
tára, II. köt. B
udapest, 1880.
D e c s i G á s p á r to
lnai reform
átus pap: História aDávid király
nak Uriásnak feleségével való vétkéről. Hely é
s év nélkül. (Avissza
taszító szerelm
eskedést aparáználkodással járóveszedelm
ekfeltárására
használta fel a szerző. Históriáját 1579-ben írta Tolna városában, a
D
una m
entén. A m
ü többször is m
egjelent nyom
tatásban.)
D é z si A ndrás d
ebreceni protestáns tanító é
sprédikátor. Egyike
abibliai epika legszorgalm
asabb m
űvelőinek. V
erses átdolgozásaiba
az elbeszélés egyes nyugvópontjain erkölcsi intéseket illesztett be,
olykor pedig fölsóhajtott az egek Urához atörök igában szenvedő
haza nyom
orúsága m
iatt. N
épies m
agyarsággal írt, aterjengősséget
elég jól elkerülte. — Világ kezdetitül lőtt dolgokról. 1550 körül.
(M
egem
lékezés a S
zentírás legnevezetesebb szem
élyeiről.) — Izsák
áldozatjáról. 1550 körül. («Ezt M
oizsesírjaelsőkönyvében, Ökönyvé
nek huszonkettőd részében.») — M
akhabeusról. 1549. (A história
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végén jám
bor intések: ne bántsátok a szegény köznépet, ne sanyar
gassátok az özvegyeket és árvákat, büntessétek m
eg agonosztévőket,
óvakodjatok arágalm
azástól é
s károm
kodástól, ne részegeskedjetek,
hallgassátok Isten igéjét. «C
sak hagyjunk el im
m
ár sok gonoszságot,
Tészen Isten vélünk irgalm
asságot, M
egszabadítja jó M
agyarországot,
M
egépíti ez nagy pusztaságot.») —Az levitáról história, m
elyben
látjuk, m
elyrettenetesképenazÚristenazparáznaságot ésegyébgonosz
fertelm
es cselekedeteket m
egbüntet. 1549. (A BirákKönyvébenolvas
ható visszataszító történet m
egverselése abból acélból, hogy «vegyük
eszünkbe m
agunkat é
s térjünk penitenciára».) —M
oyses é
sJósue
hadáról az Am
álek ellen. 1550. (Isten m
egjutalm
azza és rom
lással
sújtja anépeket. Akaratából kaptuk m
egM
agyarországot, csakazután
úgy nejárjunk, mint ahogyan Am
álekkirály országajárt. «M
egvetéd
m
agyar népIstenm
ondását, N
emkedvelédazöszent oktatását.»Köz
tünk atőrök, csakIstenbenbízhatunk.)—Azifjú Tóbiásnakházasságá
ról való história énekbe szereztetett. 1550. («Ezeket énekbe az m
ely
em
ber szerzé, N
evét versfejekben szépen kijelenté.») —Szilády Áron
szövegkiadása: R
égi m
agyar költőktára. V. köt. B
udapest, 1886.
D o b a i A n d r á s fe
lvidéki protestánspap: Azutolsóítéletről. 1540.
(M
áté evangélium
a alapján. «E
z éneköt szerzék az nem
es felföldön,
P
atakvárosábanazBodrogm
entében, Mikor írnakvalaennyi esztendő
ben: Ezerötszázutánnegyvenesztendőben.») —SziládyÁronszövegkiadása: R
égi m
agyar költők tára. II. köt. B
udapest, 1880.
E rd éli M áté u
nitárius énekszerzö. N
evének változatai: S
zentgratianus M
áté, G
ratianos M
áté, G
árgyános M
áté. Erdélyi em
ber volt,
innen jött ki M
agyarországra. M
elius P
éter haragosannyilatkozott róla
írásaiban, m
ert a Szenthárom
ság-tagadók vallásfelekezetéhez tartozott.
A Szentgratianus név m
ögött valószínűleg erdélyi helynév lappang:
Szentgerice. H
árombibliai históriája m
aradt fenn. —Az S
zent János
Baptistának feje vételéről való szép ének. 1560. (Keresztelő S
zent
János története. Az énekszerző panaszkodik a katolikusok ellen:
«Töm
löcözik m
ost az Krisztus híveit, Mint rigenazzsidók prédikáto
rit.») —S
zent István haláláról valóének. 1560 körül. (Az elsőkeresz
tény vértanú m
ártirságának története.) — Karácsonyi ének. 1560.
(Jézus születésének története.) —Szilády Áron szövegkiadása: R
égi
m
agyar költők tára. VII. köt. B
udapest, 1912—
1926.
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F arkas A ndrás e
sztergom
i szárm
azású protestáns prédikátor.
Avittenbergai egyetemtanulói közé 1531 október 18-án jegyezték be
ezenanéven: A
ndreas Lupus Strigoniensis. Reform
atori m
unkásságá
ról nincsenek m
egbízható adataink. A protestáns papok közül egyik
barátjavolt G
álszécsi István, vele együtt nyom
atta ki 1538-ban azt a
könyvet, m
elynekelsőrészét G
álszécsi István írtaprózában (Akeresz
tyéni tudom
ányról való rövid könyvecske), m
ásodik részét Farkas
András versben. (Az zsidó és m
agyar nem
zetről.) E
z az 1538. évi
krakkói kiadás elveszett, deFarkas András versét több régi kézirat
é
s nyom
tatvány őrzi. A 354 sorból álló verses m
unka latin cím
e:
C
ronica de introductione Scyttarum in Ungariam et Judeorumde
Aegypto. (B
efejezősorai: «FarkasAndrásszerzéezeket énekbe, Keserőlvénaznyom
orult országon. Igen szánjavala, hogyazhitetlenek Isten
nek híveit széllyel üldözik vala. Kis karácson után im
m
ár írnak vala.
Az ezerötszázban harm
incnyolc esztendőben. Ám
en».) —Mint általá
ban aXVI. századi verses m
aradványokhoz, Szilády Áron ehhez az
énekhezisértékes jegyzeteket fűz. Azon verses m
aradványok közül —
úgym
ond—m
elyekahazai reform
ációkorából szárm
aznaksavallásos
alaphanggal é
s tartalom
m
al együtt apolitizáló hazafiságot is költői
tényezőként m
utatják fel, ezt m
ondhatjuklegrégibbnek. Farkas András
énekébenanyelvrégiségesahangnaívságaé
sbensőségeabelsőérték
nél sokszorta becsesebb. A költői alakításra való törekvésnek nyom
a
sincsazénekben, azelőadáskezdetleges, adorgáló intések úgy tűnnek
fel azelősorolt esem
ények között, m
int afolyamm
edrébenakavicsok.
A soroknak m
ég rím
elése sincs. Ellenben m
egvannak az ének hang
jegyei, ezeket M
átray G
ábor m
egfejtette sénekreé
s zongorára átírva
kiadta. —Szilády Áron szövegkiadása: R
égi m
agyar költők tára.
II. köt. B
udapest, 1880.
F e k e t e Im re p
rotestánsdeák: Az erősé
sistenfélő vitéz S
ám
son
ról história. 1546. («SokatSzentírásból eddigem
lékeztünk, D
eS
ám
son
dolgáról mielfeledkeztünk, M
elyneköm
ivoltát kell eszünkbevennünk,
E
m
lékezetképen m
ostan véle élnünk.») —S
ám
uel, S
aul é
sD
ávid
históriája. 1546. (Talán alegdöcögőbbnyelvű é
sleggyöngébbritm
usú
bibliai históriaaXVI. századegészénekköltésében. Akortársakízlésének
fejletlenségére vall, hogy a Heltai-Hoífgreíf-féle énekeskönyv ezt a
gyarló szárnypróbálgatást is érdem
esnek ítélte akinyom
tatásra.) —

Pintér Jenő : A magyar irodalom története.

20

306

A XVI. SZÁZAD VERSES ELBESZÉLÉSE.

Szilády Áron szövegkiadása: R
égi m
agyar költők tára. II. köt. B
uda
pest, 1880.
F r á ter G á spár n
agyszom
bati protestáns énekszerzö: História a
pogán Antiochus királynak kegyetlenködéséről a
z Zsidóországban é
s
a
zIstennek rajtalett igaz ítéletiről é
sbüntetéséről. 1560. («Ez éneket
szörzé Szom
bat városában, S
zegény Fráter G
áspár egy gondolatjában,
Azhalálról valóegygondolatjában, Ezör esztendőbenötszázéshatvan
ban.») —Szilády Áron szövegkiadása: R
égi m
agyar költők tára. VII.
köt. B
udapest, 1912—
1926.
G yö k e F eren c p
rotestáns pap: Igen szép história, m
ely a
M
achabeusokból írt m
ásodik könyvből szereztetett versekben C
eglédi
Nyíri János által. Helyésévnélkül. (A címvallom
ása szerint C
eglédi
Nyíri Jánosreform
átuslelkipásztor aszerző, aversfők szerint: «G
yöke
Ferenc az bibliában találta». Plágium bajosan tehető fel. Talán a
könyvnyom
tató vétette el a dolgot, m
ikor valaki hozzájuttatta a
kéziratot.)
Il l y e f a l v i Ist v á n e
rdélyi protestánspap: JephtasiveTragoedia
Jephtae ex G
eorgio Buchanano ungaricis versibus reddita. Kolozsvár,
1590. (A szerző akisküküllöm
egyei R
adnót községben B
uchananus
G
yörgy angolországi írólatinnyelvü iskolai drám
ája nyom
án szerzetté
m
agyarnyelvű verses elbeszélését. H
őse, Jephtazsidó vezér, kénytelen
feláldozni leányát Jehovának, m
ert fogadalm
at tett, hogy hazatérésekor
a
z Úr tiszteletére m
egöleti azt, aki először elébekerül. Aköltem
ényt,
cím
eutánítélve,régenteszom
orújátéknaktartották, dem
árToldy Ferenc
rám
utatott arra, hogy elbeszélő költem
ény.)
Il o sv a i S e l y m e s P é t e r n
agyidai reform
átus tanító, utóbb ván
dorló énekszerzö: Az nagy szent P
ál apostolnak életéről é
s haláláról
szép história a Szentírásból. 1564. (A terjedelm
es bibliai históriát
Szatm
áron írta: «Lön ennek írása az nem
esSzakm
árban, Egyjám
bor
lakatgyártónak házában, N
emcsuda ha vétek vagyonazírásban, S
ok
reszelő, fúró kárt tett nékemírásban».) —Ptolom
euskirálynakhistó
riája, m
iképen M
oisesnek öt könyvét nagy költséggel hetvenkét tol
m
ács által zsidó nyelvből görögre fordíttatá. 1570. (Tartalm
a szerint
ezis zsidó história, bár aszerző Aristeas görög könyvének latinfor
dítása után dolgozott. E
gyeshelyekenközbeszöttegondolatait, intéseit,
m
egjegyzéseit. A m
agyar urak, szerinte, jópéldát vehetnénekaköny-
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vek iránt érdeklődő, bőkezű Ptolom
eus királytól sjól tennék, hanem

csak am
aguk szám
árakaparnának, hanemIstentisztességéreiskőké
nének. Szűkm
arkúak az urak, inni azonban tudnak, torkuk m
ondhatatlanul híres. «Engemrágalm
azónak nemm
ondhattok, M
ert látjátok,
hogy én igazat szólok.» C
sodálatos, m
ennyi bort kortyantotok m
agyar
urak! «H
a el nemhagyjátok erkölcsötöket, M
agyarországnak m
ond
jatok jóéjét.»Vagyonotoknemszaporodik, pénzeteket elveritek, bű
nösök vagytok. E
z éneket az énekm
ondó: «S
zerzé el-benn sován
Szilágyországban, Kusalkőben, az egy havas oldalban, Egy cellában
azaz egy füstös házban, Elvégezte el-fenn egy som
-bokorban».) —
SziládyÁron szövegkiadása: R
égi m
agyar költők tára. IV. köt. B
uda
pest, 1883.
K ákonyi P éter b
aranyam
egyei hercegszölösi protestáns pap:
Az Asverus királyról é
s az istenfélő Eszter királyné asszonyról való
história. 1544. («Ez éneket szerzé veszteg ültében az Kákonyi Péter
neves S
zőlősben, Ezer ötszáz negyvennégy esztendőben, Csütörtökön
az farsangnak végében.») — Az erős vitéz Sám
sonról szép história
1545 körül. (Tanulság: «Asszonyállat m
iatt S
ám
son így járt vala».)
—Szilády Áron szövegkiadása: R
égi m
agyar költők tára. II. kötet.
B
udapest, 1880.
K ü kü llei N év telen p
rotestánsénekszerzö: HistoriaAbigail uxoris
N
abal. 1560. (Dávid é
s Abigail története. «E
z históriát szerzék ilyen
rendben Érdélbe, azKis Küküllőm
entében, E
zer ötszáz é
s hatvanesz
tendőben, Kiben dicsirtessék azIsten, Ám
en.»)—SziládyÁronszövegkiadása: R
égi m
agyar költők tára. VII. köt. B
udapest, 1912—
1926.
M u n k á c si J ános p
rotestáns pap: Anagy Tóbiásnak élete. Hely
é
s év nélkül. (A verses históriát az abaújm
egyei R
egéc községben
iéoo-ban írta aszerző.)
N ag y B ánkai M á tyás n
agyszom
bati protestánspap: Históriaaz
Jákob pátriárka fiáról Józsefről. 1556. («Józsefnek m
egm
ondomaz ö
krónikáját, Teljes életének nagy háborúságát, É
s rabságautánőnagy
uraságát, Vigasztalomvéle szüvemszom
orúságát.») —Szilády Áron
szövegkiadása: R
égi m
agyar költők tára. IV. köt. B
udapest, 1883.
N ag yfalvi G yörgy e
rdélyi protestánsénekszerző: C
hainé
sÁbel
históriája. 1557.(«Ezéneket m
ostanszörzékversükben, AzszentBibliábul szörzék énekben, Bánfiak Hunyadján, K
alotaszegben, Kisasszony
201
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estin szörzék ezt versekben.») — Szilády Áron szövegkiadása: R
égi
m
agyar költők tára. VI. köt. Budapest, 1896.
N évtelen p
rotestáns szerző: Penitenciára intő história. 1550
körül. (M
anasses bünhödése é
sN
abukodonozor barom
m
á változása.
Tanulság: Istent nem
isékkel é
s búcsújárásokkal engeszteljük, hanem
igaz hittel aS
zentírás igéi szerint.) —Szilády Áron szövegkiadása:
R
égi m
agyar költők tára. VI. köt. B
udapest, 1896.
N évtelen p
rotestáns énekszerző: Az háromistenfélő férfiakról,
kik az igaz hitnek vallása m
iatt az égő köm
encébe vettettenek, de
Istentől m
egtarttattanak. 1550 körül. («Illik em
lékeznünk régi ótör
vényről, Babilóniának az ő királyáról, É
s Istennek hatalm
asságáról.»
Tanulság: Isten m
egm
enti ahozzá fohászkodókat, dea bálványim
á
dástól el kell szakadnunk.) — Szilády Áron szövegkiadása: R
égi
m
agyar költők tára. VI. köt. B
udapest, 1896.
N évtelen p
rotestánsénekszerzö: Azbabilóniabeli B
él é
sSárkány
bálványistenekröl való história. 1550 körül. (Töredék Dániel történe
téből.)—SziládyÁronszövegkiadása: R
égi m
agyar költőktára.VI. köt.
B
udapest, 1896.
N évtelen p
rotestánsénekszerző: AznagyÁbrahámpátriárkának
körösztiről valószép história M
óses próféta írásából. 1555. («Ezszent
históriát az ki versökben írá, Földében lakó nép ötét m
egnyom
orítá,
Édös hazájátul az pogán m
egfosztá, N
yom
orúságában ezzel m
agát
bíztatá.») —Szilády Áron szövegkiadása: R
égi m
agyar költők tára.
VI. köt. B
udapest, 1896.
S arló kö zi N év t elen p
rotestáns énekszerzö: O
ptim
ahistoriade
extrem
o iudicio. 1552. (A latin cím
ű, de m
agyar szövegű bibliai
história aS
zentírás alapján leírja az utolsó ítélet jeleneteit sjavulásra
inti akeresztényeket. «A
zki szerzéez énököt versükben, M
ásfél ezör
ötvenkét esztendőben, N
agykarácson estin szörzé versökben, M
ondja
lakását ő az Sarlóközben.») — Szilády Áron szövegkiadása: R
égi
m
agyar költők tára. VI. köt. B
udapest, 1896.
S z e r e m l y é n i M ih á l y k
anizsai énekszerző: Egyiptom
béli kijövéséről Izraelnek. 1544. (M
ózeséleténektörténete. «E
zéneket K
anizsának
várában Szerem
lyéni M
ihál pap bánatjábanAzzsidókról m
inapszerzé
énekbenTizenötszáznegyvennégyesztendőben.») —Szilády Áronszö
vegkiadása: R
égi m
agyar költők tára. II. köt. B
udapest, 1880.
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S z é k e l y B a l á z s kra
kkói egyetem
i tanuló, későbbszatm
árm
egyei
reform
átor: Az szent Tóbiásnak egész históriája a
z szent Bibliából
énekbe szereztetett. 1546. («Ezt em
lékezetreegyvadonerdőbenS
zékel
B
alázs szerzé Erdőd vára m
ellett, Kiskarácson napján az új esztendő
ben, Azezerötszázbané
saznegyvenhatban.») —SziládyÁronszövegkiadása: R
égi m
agyar költők tára. II. köt. B
udapest, 1880.
S z t á r a i M ih á l y b
aranyai szuperintendens: Az istenfélő E
leázár
papról é
sazkegyetlen Antiokus királyról való história. 1546. (Azsidó
pap é
sgyerm
ekei m
eghaltak Istenért: nagy példa akeresztényeknek,
hogyőkisekképen oltalm
azzák hitüket.) —S
zent IllyésnekésÁkháb
királynak idejében lőtt dolgokból. 1549. (Ezt abibliai históriáját a
ham
is papok m
egszégyenítésére rendelte versekbe az énekszerzö.) —
Az H
olofernesé
sJudit asszony históriája. 1552. («Ezt anagyÚristen
m
egírattam
ünékünk, Hogyőbennelégyenm
indenm
i bizodalm
unk.»)—
Szilády Áron szövegkiadása: R
égi m
agyar költők tára. II. köt. B
uda
pest, 1880. V. köt. B
udapest, 1886.
S z t á r a i M i k l ó s to
rdai unitáriuspap: Avízözönnekhistóriájáról
való szép ének. Kolozsvár, 1581. (Noé története. Ahistóriát 1576-ban
aküküllőm
enti B
alázsfalván írta aszerző: «Tanólságra nékünk ezt
szerzék versekben, lm az B
alázsfalván Kikellő m
entében, M
ásfélezerhetven éshat esztendőben, Kiből dicsírtessék az egy Isten, Ám
en».
Az énekszerzö, N
icolaus Starinus, aversfökbe rejtette nevét. E
lbeszé
lésének egyik helyén bosszúsan kikel aróm
ai pápa ellen, m
ert a
böjtölésés a papi nőtlenség elrendelésével m
egszegte Isten parancsát,
«lmR
óm
ából pápa ezt tőlünk m
egtiltja, Az étekben való válogatást
hagyja, P
énteken, Kántoron húst ne együnk, m
ondja, Isten rendelését
ő ezzel felbontja.»)
T in ó d i S e b e s t y é n la
ntosé
sénekm
ondó: Judit asszonhistóriája.
1540körül. (Aszerzőezt abibliai történetet m
ég Török Bálint sziget
vári udvarábanírta. Legkoraibb m
unkáinak egyike. Verseinek1554. évi
gyűjtem
ényében jelent m
eg.) —Dávid királ mint a
z nagy G
óliáttal
m
egvítt. 1549. (Azéneket K
assán írtasverseinek 1554. évi gyűjtem
é
nyében nyom
atta ki.)—Jónás prófétáról. 1553. (A töredékes bibliai
história aLugossy-kódexben m
aradt fenn.) —Szilády Áron szövegkiadása: R
égi m
agyar költők tára. III. köt. B
udapest, 1881. —U. az:
VI. köt. B
udapest, 1896.
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T o ln ai G y ö r g y , m
ás néven Nagy Tolnai G
yörgy, bécsi egye
tem
i tanuló, utóbb protestáns pap: Azszent Jóbról. 1545 körül. (Az
istenfélő Jób történetearra tanít bennünket, hogy nezúgolódjunk, ha
vagyonunkelvesz: «H
álaadásokkal csakszenvedjetek, AzIstenneknagy
hálákat adjatok, Ö adta ajándékát úgy bírjátok, Lelketeket csak
Istenre bízzátok».) —Szilády Áron szövegkiadása: R
égi m
agyar köl
tők tára. IV. köt. B
udapest, 1883.
T o rko s J ános e
rdélyi protestáns énekszerző: História azAbso1ó
nról, m
iképen tám
adott az ő atyja Dávid király ellen é
s országá
ból kiűzte é
sm
iképen lett néki halála. 1561. (Abibliai történet végén
intés akeresztényekhez: Istenharagjarettenetes, nemkím
éli abűnö
söket, csak a benne bízókat kedveli; nincs nála szem
élyválogatás,
aszegényeket úrrá teszi, akirályokat levonja székükből; abálvány
im
ádókra különösképen haragszik, azért a főem
bereknek szorgos
gondjuk legyen arra, hogy a bálványozást eltávoztassáké
sigaz tudo
m
ányt prédikáltassanak.) —SziládyÁronszövegkiadása: R
égi m
agyar
költők tára. VII. köt. B
udapest, 1912—
1926.
V a j d a k a m a r Ás i L ő r i n c e
rdélyi unitárius papról néhány korjellem
ző életrajzi adat m
aradt fenn. Akolozsm
egyei G
yerővásárhelyen
lelkészkedett, az 1592. évi tordai unitárius zsinat bizalm
ából adévavidéki unitárius gyülekezetekkonfirm
álására háromprédikátortársával
együtt m
egbízást nyert, nem sokkal utóbb a kalotaszegi egyházkor
esperesi tisztjét is reá ruházták, delelkipásztori hivatására nembizo
nyult m
éltónak, ezért az 1597. évi kolozsvári unitárius zsinat m
eg
fosztotta papságától sennek jeléül papi köntösét é
s süvegét azegész
zsinati gyülekezet előtt levonta róla. Vádlói ugyanis azt állították,
hogy lelkipásztorhoz nemillő viseletével kárt okozott egyházának s
éktelen károm
kodásával m
egbotránkoztatta ahívőket. Az elítéltetéséröl szóló m
agyarnyelvű jegyzőkönyv m
a is m
egvan ez erdélyi uni
tárius egyházközönség levéltárában. Az ítélet m
egengedte, hogy az
elítéltnek szabadsága legyen lelke m
egtisztítására é
scselekedetei m
egigazítására, szóval azeklézsia kiengesztelésére. Abünbocsánat rem
énye
annál inkább m
egilletteLőrinc papot, m
ert ártatlannak vallottam
agát
s infám
isoknak állította tanúit. —Jason király házasságáról szóló
széphistóriáján kívül m
aradt egy vallásos szellem
ű verse: S
zéptanul
ság ajövendő rettenetes ítélet napjáról. Kolozsvár, 1591. (M
ígm
ások
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erős vitézekről é
s hadakozásokról írnak, úgym
ond a szerző, ő a
m
agyar nem
zet lelki üdvösségét m
unkálja; ezért versében az utolsó
ítélet után következő büntetésekről é
s jutalm
akról szól.)
Z o m bo ri A n t a l p
rotestáns énekszerzö: Historia sacra. D
ebre
cen, 1583. (Eleázár papról é
s fiairól. Egyetlen példánya aBritish
M
useum
ban. U
gyanennekabibliai történetnek m
égkét m
agyarnyelvű
verses feldolgozása m
aradt fenn aXVI. századból: Sztárai M
ihályé
é
s Bornem
isza M
iklósé.)
K i a d á s o k . —A v
erses bibliai történeteknek jelentékeny része
kéziratban m
aradt, m
ásik része nyom
tatásban is m
egjelent. —Egy
korú nyom
tatott gyűjtem
ényük a Heltai-Hofifgreíf-féle kiadásban:
Énekeskönyv. Kolozsvár. Év nélkül. —Továbbá Bornem
isza Péter
kötetében: Énekeskönyv. D
etrekö, 1582. —Az önállóan m
egjelent
énekek cím
ei S
zabó Károly m
unkájában: R
égi m
agyar könyvtár.
I. köt. B
udapest, 1879. —A kéziratban m
aradt é
s kinyom
tatott szö
vegek m
agyarázatos gyűjtem
énye: R
égi m
agyar költők tára. II—
VI.
köt. Szilády Áron, VII. köt. Szilády Áron és D
ézsi Lajos, VIII. köt.
D
ézsi Lajos jegyzeteivel. B
udapest, 1880—
1930.
Irodalom. — Mátray Gábor: Történeti, bibliai ésgúnyoros
m
agyar énekek dallam
ai aXVI. századból. P
est, 1859. — Toldy
Ferenc: A m
agyar költészet története. 2. kiad. P
est, 1867. —S
zabó
Károly: R
égi m
agyar könyvtár. I. köt. B
udapest, 1879. —Szilády
Áron: R
égi m
agyar költőktára. II—
VII. köt. Budapest, 1880—
1912.—
Nagy Sándor: Adalékok XVI—
XVII. sz. elbeszélő költészetünkhöz.
E
gyetem
es Philologiai Közlöny. 1885. évf. — Bodnár Zsigm
ond:
Am
agyar irodalom története. I. köt. B
udapest, 1891. —Szinnyei
József: M
agyarírókéleteé
sm
unkái.Tizennégykötet. B
udapest, 1891—
1914. —Horváth Cyrill: A régi m
agyar irodalom története. B
uda
pest, 1899. —Erdélyi Pál: Énekeskönyveink aXVI. é
s XVII. szá
zadban. M
agyar Könyvszem
le. 1899. évf. —B
adicsFerenc: XVI. szá
zadi elbeszélő költészetünk. K
épes m
agyar irodalom
történet. S
zerk.
Beöthy Zsolt é
sB
adics Ferenc. I. köt. 3. kiad. B
udapest, 1906. —
Thury Etele: Batizi Andrásról. Protestáns S
zem
le. 1915. évf. —
Kelem
en Lajos: Vajdakam
arási Lőrinc pap. Erdélyi Irodalm
iS
zem
le.
1929. évf.

HISTÓRJÁS ÉNEKEK.
énekek történeti tárgyú verses elbeszé
lések. Szerzőik többnyire magyar történeti ese
ményeket szedtek rímekbe, de néha megpróbálkoztak
világtörténeti részletek versbefoglalásával is. Ha nem egy
korú eseményeket dolgoztak fel, a latin krónikák szöve
geit követték, egyébként pedig úgy számoltak be az ese
ményekről, ahogyan hallották megtörténtüket. Mivel a
históriás énekek az eseményeket alakítás nélkül adják,
költői értékük csekély, de nyelvi és történeti szempont
ból méltánylásra tarthatnak számot. Volt idő, mikor ezek
a verses krónikák pótolták a hiányzó magyarnyelvű tör
téneti irodalmat.
Szerzőik vagy deákos műveltségű verselőkvoltak vagy
vándor énekesek. Az énekes megjelent az esemény szín
helyén, beszélt a környék népével és a hadakozó vitézek
kel, azután versbe foglalta a történt dolgokat. Históriás
versét énekszóval és hangszerének kíséretével adta elő
hallgatóságának. Az énekmondó és zenélő vándorokat —
a lantosokat és hegedősöket — a gazdagabb nemesházak
ban és a várakban szívesen látták, ők pedig rajta voltak,
hogy élesszék a hazafiság tüzét.
A XVL században még annyira megvolt a históriás
énekmondás divata, hogy egy külföldi utazó figyelmét is
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fölkeltette. 1573-ban megfordult Magyarországon Sidney
Fülöp neves angol költő és esztétikus s tíz évvel később
kiadott angol könyvében így emlékezett meg az ének
mondók hősdalairól: «Magyarországon minden lakomán
és ilyen összejöveteleken olyan szokást láttam, hogy
őseiknek a vitézségéről énekeik vannak, melyekről ez a
nagyon katonás nemzet azt gondolja, hogy a derék vitéz
ség legfőbb lángralobbantói». (Defense of Poesy. 1583.)
Az előkelő angol úr a költészet erénynevelő hatásának fej
tegetésében többek között a magyar énekekre is hivatko
zik, hazája népies költészete a magyar hősdalokra emlé
kezteti s mikor otthon mámorba ejti lelkét a Percy és
Douglas viszályáról szóló hősi ének, visszagondol magyarországi emlékeire. Sidney Fülöp nemcsak jeles írói tehet
ségvolt, hanem széles látókörű,művelt utazó is; a magyar
hegedős-énekek tartalmáról bizonyára megbízható magya
rázatokat kapott vendéglátó felvidéki és dunántúli bará
taitól.
Az értékesebb históriás énekszerzők nem a köznép
soraiból kerültek ki, hanem a deákos műveltségű verselők közül. Tinódi Sebestyén is a latin iskolákban vetette
meg írástudása alapját, mások prédikátori tisztük vagy
tanítói foglalkozásuk mellett foglalták versekbe koruk
eseményeit és krónikás olvasmányaik tartalmát.
Az egykorú hadi eseményeket megörökítő históriás
énekek nagyobb értékűek, mint a régebbi történeti mun
kák szövegeit versbe foglaló krónikák. Az utóbbiakban a
száraz elbeszélésen és gyarló rímelésen kívül nem adtak
mást az énekszerzők, az előbbiekben szabadabban alaki-
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tották elbeszélésüket, sőt itt-ott némi élénkséget is vit
tek darabos előadásukba.
Tárgya miatt érdemel figyelmet Tőke Ferenchistóriás éneke: Sziget ostroma. Az énekszerző mindjárt az
ostrom évében, 1556-ban, szerzetté versét. Mondanivalóit
nem könyvekből merítette, hanem a törökökkel diadal
masan hadakozó szigetvári vitézek elbeszéléseiből. Ali
basa jól felkészülve indul a vár ellen: «A vén bassa sze
rencsés ember vala, Hadakozat dolgába tudós vala, Abban
soha szégyent nem vallott vala, Nagy örömest azért fel
készült vala». Szigetvár kapitánya, Horvát Markó, vitéz
ember, seregét jó egyetértésben tartja, Istent igaz hittel
imádja. Mindössze száz lovasa és ötszáz gyalogosa van,
azonkívül sok nő és gyermek is beszorul a várba. Ali
basa nagy táborral zárja körül a várost, ágyúkkal rontja
falait, de az őrség nem ijed meg a pogányoktól, ki-kicsap
a falak mögül, sok törököt hány kardélre. Tizenegy napig
harcolnak a törökök s nem mennek semmire, bár a kör
nyékbeli parasztokkal tizenkétezer szekér fát hordatnak a
város alá, hogy keresztül hatolhassanak a Szigetet körül
vevő ingoványokon. Nagy nehezen mégis bevonulnak a
városba s megkezdik a várba menekült magyarok ostro
mát. «Csoda bátor a magyar nép Szigetben, Mert ők van
nak egymáshoz egyességben.» Még a sebesültek sem kí
mélik magukat, rácsapnak a törökökre, kiverik őket a
városból. «Jancsár-aga féltiben szűkölt vala.» A törökök
újból összeszedik magukat, kegyetlenül törik a vár falait,
az árkokat megtöltik fával. Horvát Markó vitézei sem
nyugodnak, puskaport szórnak a fára, felgyújtják a rozsét
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s nagy kárt tesznek az ostromlókban. «Szigetiek között
az Isten vala, Mert az ő szent igéje köztök vala.» Hiába
Ígérnek a törökök fűt-fát a védőcsapatnak, hasztalan ke
csegtetik kincsekkel Horvát Markót, az ostromlottak nem
adják meg magukat. «Ali bassa esék gondba, bánatba,
Szakállát is megszaggatta gondjába.» Negyven nap múlva
elvonulnak a pogányok, de hat nap múlva újból vissza
térnek; ismét megkezdik a vár vívását, ismét sikertele
nül. Végre elvonulnak. Isten megmutatta kegyelmességét,
a keresztények megszégyenítették a pogányokat. Hetven
hét napig tartott az ostrom, száztizenhat magyar esett el
a vár védelmében, sokan megsebesültek, nyolc asszony
is halálát lelte. «Kik sebesedtenek vagy meghóltanak,
Méltók, hogy dicséretben maradjanak, Mert véreket éret
tünk kihullatták És testeket érettünk szaggattatták.»
Sziget második ostromát egy névtelen énekszerző
foglalta versekbe: H istória az Szigetvárnak
( i 566.)
«Emléközzünk mi nagy veszedelmünkről, Országunkban
nem régen lőtt dolgokról, Sziget romlásáról és vevéséről,
Szoltán Szulimán császárnak haláláról.» A császár 1566ban számtalan néppel indul Sziget alá, a vár kapitánya,
Zrínyi Miklós, semminek véli a császár hadát, de «a reménség, látjátok, megcsalás. Először negyvenezer török
rohan a várnak, másodszor nyolcvanezer megy neki, har
madszor százezer embert bocsát rohamra a császár. «Sem
mit az törökök ott nem nyerőnek, Mert magyar vitézek
emberködének, Zrini Miklósnak szavához hallgatnak, Meg
esküdtek, hogy mindnyájan meghalnak. Ezen a török csá
szár megbúsula, Vén szakálát erősen vonogatja, Népének
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számtalan kárát hogy látja, Basáknak, bégöknek halálát
szánja.» Kudarcot vall a negyedik, ötödik és hatodik tá
madás is. Most kétszázhúszezer ember indul a vár ellen,
a hetedik támadással sem érnek el semmit, a császár bán
kódik: «Úgy annyira, hogy meghetegült vala, Bánátjában
és ű ezt mondja vala: Azt az embört elveszesse az Allah,
Ki ez várat legelőször fundálta». Újból megkezdődik a
küzdelem, felhágnak a falakra, vágják a magyart, hull a
török. Néhány nap múlva meghal Szulimán szultán. Most
harcba indul az egész pogány tábor; a magyar vitézek
érzik, hogy elérkezett utolsó órájuk; a vár piacán meg
semmisítik hadi szereiket, ruháikat, drágaságaikat; meg
ölik egymás feleségét. Az egyik asszony arra kéri urát,
öltöztesse fel vitéznek, adjon alá jó lovat, vigye a törökre,
hadd ontsa ő is a pogányok vérét; így is történik, a férj
és a feleség együtt harcolnak és együtt vesznek el. A végső
csatában Zrínyi Miklós már nem vesz részt, mert meg
sebesülve fekszik halálos ágyán. «Szegény magyarok ott
igön vészének, Fő horvátok, némötök meghalának, Hu
szonötön csak bennök maradának, Kik az nádasra kisza
ladtak vala.» Zrínyi Miklós fejét a törökök megküldik a
magyar királynak s megfenyegetik őt, hogy úgy jár, mint
a bán, ha meg nem hódol a török császárnak. «Kérjök
Istent, hogy már az több várakat, Tartsa meg országunk
nak maradékát, Az mi nagy köntösönknek fél gallérát,
Rontsa meg már az ördögnek országát.»
A végvárak életére jellemző egy névtelen énekszer
zőnek az 1560-as években A gyulai vitézekről írt költemé
nye. «Emlékezzünk az király végházárul, Körös mellett
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az Vég-Gyula várárul, Vég-Gyulában gyulai vitézekről.»
Egybegyűlnek a vitézek, azt mondja Hegedűs János: Hat
hónapja nem kaptunk zsoldot, szolgáinkat csak hazug
sággal tartjuk, lovainkat zabszalmával hizlaljuk; ha akar
játok, édes társaim, menjünk a kapitányhoz, kérjük tőle
hópénzünket; ha nem adja meg, rontsunk rá. A vitézek
jóváhagyják a tanácsot, Kerecsényi László kapitány elé
mennek, Hegedűs János ezt mondja neki: «Meghallgas
sad te gyulai kapitány, Most minékünk hópénzünket meg
adjad!» Kerecsényi László haraggal kiált a vitézekre:
«Mire mostan hogy reám támadtatok? Uratok volnék,
azt mindnyájan tudjátok! Mégis mostan reám panaszolkodtok. Azt is bizony jó bizonnyal tudjátok, Vég-Gyulá
ban törököt nem hoztatok, Az karóban egy fejet sem töttettek». A vitézek haragosan hallják, hogy ők eddig hiába
ették a király cipóját; elszélednek; utóbb Beke Pál szavára
elhatározzák, hogy szerencsét próbálnak a török ellen, de
kapitányuknak semmit sem adnak a zsákmányból: «Az
rossz ebnek semmit benne ne adjunk, Csak mi magunk
szépen mind felosztozzunk.» Másfélszázan kiszöknek Gyu
lából, átkelnek a Tiszán, elérnek a kecskeméti pusztákig,
Bugac táján megpihennek. Egyszerre csak közeledik fél
ezer török, Beke Pál felsóhajt: «Ezek vadnak ötszázan
vagy hatszázan, Mi peniglen vagyunk csak másfélszázan,
Sok törökkel szemben menni hiában!» Hegedűs János
pirongatja: «Mire mostan Beke Pál megijedtél, Vég-Gyulábul minem azért kijöttél, Hogy te mostan török elől el
bújnál? Lám te is jó vitéznek tartod magad, Vég-Gyulá
ban mikor iszod borodat, Az vitézek előtt hányod maga
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dat. Itt megválik majd az, ki vitéz leszen, Bátor szive az
kinek helyén leszen, Ha törökkel szemben menése leszen!»
Beke Pál nem bánja: Felőlem nekimehetünk a törökök
nek, sokszor harcoltam már velük, a futást sem szégyeltem, ha erősebbek voltak. A két fél összeroppan, a törö
kök Allaht kiáltanak, a magyarok Jézust hívják segítsé
gül. «Szegény magyarokban sokan meghalának»; meg is
futnak a törökök elől, de újból viadalt tartanak s levág
ják és megszalasztják a pogányokat. Hegedűs Jánost a
holtak közül élesztik életre akképen, hogy Beke Pál nagy
felszóval kiáltozza a viadal helyén: «Hol vagy mostan
vitéz Hegedűs János, Hol vagy mostan én édes atyámfia,
Élsz-e még ez világon vagy megholtál?» A holtak testei
között megszólal Hegedűs János: «Imhol vagyok én, édes
atyámfia, lm még élek, de már csak alig vagyok». Szeke
reket szereznek, a halottakat és a törökök fejeit rájuk
rakják, így vonulnak be Gyula várába. Hegedűs János azt
mondja Kerecsényi László kapitánynak: «Igen örülsz te
az gazdag prédának, De nem szánod sok jó vitéz halálát,
Mert te azzal egy szálat sem gondolnál, Ha mindnyájan
mi oda vesztünk volna, Csak tenéked gazdag prédát hoz
hatnánk !» A magyar vitézek holt testeit magyar módon
temetik: sírjaikhoz kopjákat tűznek; a török fejeket
karóba húzzák.
A vite\ Túri György haldiáról szóló énekben egy is
meretlen énekes a hírneves kanizsai kapitány hősi tettei
nek állított emléket 1571-ben. A magyar urak — pana
szolja a névtelen költő — nem akarják fizetni vitézeiket,
a királynak sincs pénze zsoldra, bezzeg a törökök nem
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sajnálják a jó ellátást a maguk hadi népétől, híven is
szolgál a legénységük, vígan nyargalnak, ahová csak men
nek. Túri György még ilyen nehéz sorsban is úgy harcol,
hogy Isten után egyedül benne reménykednek a magya
rok. «Ez egy ember vala csak már előttünk, Isten után
akiben reménylettünk, De nem soká lehete mi közöttünk,
Mert halálát nem szánta miéröttünk.» A rettegett bajvívó
kis csapattal tör elő Kanizsa várából, hogy útját állja a
a rabló pogánynak; szét is szór néhány száz törököt s
kiszabadítja keresztény rabjaikat; nem habozik rácsapni
az ellenség derékhadára sem, bár látja a maga elégtelen
erejét; ekkor azonban mindenfelől körülfogják. «Ebek,
engem pórázon nem hordoztok» kiált fel a hős, mikor
észreveszi, hogy élve akarják elfogni. Sisakját ledobja,
pallosát vérben füröszti, úgy küzd, míg meg nem ölik.
A győztes ellenség Konstantinápolyba küldi a fejét, hadd
örvendjen a császári udvar is a ritka zsákmánynak; itt
hon mindenki siratja sorsát; könnyeket hullatnak utána
gyermekei, özvegye, testvérei, szolgái; megkönnyezi maga
a király is. «Az fejedelemnek megírták vala, Az felség
siratlan nem tűrte vala, Az vitéznek halálát szánja vala,
És szívében igen kesergi vala.»
Salánki G yörgy verses krónikájának, A nádudvari
török veszedelem történetének (1580), hőse Sásvár bég.
«Paraszt nemzetségből Sásvár származott, Keresztyénből
kegyetlen pogánnyá lőtt, Rajtunk való dühösségért úrrá
lőtt, Mert különben nem nyerhető bégséget.» A magyar
parasztból török úrrá lett szolnoki bég kegyetlenül üldözi
a magyar nemeseket, vérszomjas gonoszságától mindenki
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retteg, renegát-voltát elvakult embertelenségével takar
gatja. «Ha magyar vér csak egy csepp bennem volna, Ki
metszeném mondom a nagy Allahra», szól környezetéhez
nem egy alkalommal. Az énekszerző szomorúan említi:
«így valakik mitőlünk elszakadtak, Mahometnek vallására
állottak, Marháinkat inkább dúlták-fosztották, Gyermekin
ket inkább ölték-vagdalták». Sásvár bég egyszer kieszeli,
hogy ismét zavartanul rabolhat; meglepi Eger környékét,
a keresztény falvak lakosságát részint leöli, részint rabszíjra fűzi, így tér vissza Hatvanba; majd bégtársaival
együtt újból kiindul Szolnokból, Szabolcs megyéig hatol,
temérdek foglyot ejt, de a hajdúmegyei Nádudvar mellett
találkozik Geszti Ferenc kapitány diósgyőri vitézeivel.
A magyar kapitány rácsap a törökökre, kiszabadítja keresz
tény foglyaikat, űzőbe veszi az ész nélkül futó ellenséget;
maga Sásvár bég is sírva vágtat öccsével együtt a Kunsá
gon keresztül Szolnok várába.
T ardi G yörgy históriás éneke, A szikszói győzelem,
(1588), a magyarok egyik fényes diadalát ünnepli. A budai
tartomány török katonasága rablásra indul, elvonulnak
Eger mellett, elérkeznek Szikszóig, a várost felgyújtják,
házait kirabolják, lakóit rabbá teszik. Nagy a rémület az
egész Felvidéken, mindenki fut, csak a végvárak magyar
legénységének van helyén a szíve. Az Úristen megparan
csolja angyalainak: «Menjetök el Egörben Rákóczinak
Mondjátok meg, mint az én hű szolgámnak, Üljön hamar
hátára főlovának». Eger kapitánya, Rákóczi Zsigmond,
segítséget kér a szomszédos kapitányoktól, a segédcsapa
tok megérkeznek, egyesült erővel rátörnek a törökökre,
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hatalmas harc támad, végül nagy vérontás és sok fogoly
ejtése után a magyarok győznek. Ennek a hazafias lélekkel
megírt históriás éneknek érdekes mozzanata Isten angya
lának megjelenése Rákóczi Zsigmond előtt. Az egri kapi
tány, harcba-szállását megelőzően, álmában kapja meg
a bíztató égi üzenetet.
Az egykorú magyar események megverselői közül
C sanádi Demeter versbe szedte János Zsigmond erdélyi
fejedelem történetét; S zerdahelyi Mihály elbeszélte,
hogyan robbantotta szét Báthory Zsigmond erdélyi feje
delem a Kendi-féle összeesküvést; névtelen énekszerzők
Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem havasalföldi hadjá
ratáról, Kalajlikoz Ali budai basa életéről és egyéb histó
riai dolgokról tudósítanak.
A régibb magyar események versbe-szedőinek leg
főbb forrása Bonfinius volt, de használták mellette Turóczi
János, Heltai Gáspár és Székely István krónikáit is. A latin
históriai szöveget egyhangú rímes versekben dolgozták
át, olykor egybeolvasztották két-három forrásuk adatait.
F arkas A ndrás párhuzamot vont a magyarok és zsidók
története közt, G osárvári Mátyás megírta a hunok törté
netét, T emesvári J ános megénekelte a tatárjárás borzal
mait, V alkai A ndrás az egész magyar történetet versbe
öntötte s feldolgozta Bánk bán históriáját. A Hunyadiak
korából merítettek tárgyat históriás énekeikhez Nagy
B ánkai Mátyás, G örcsöni A mbrus, B ogáti F azekas Mik 
lós, T emesvári I stván.
A középkori és újkori világtörténelem és egyház
történelem néhány mozzanatának szintén akadt históriás
Pintér J e n ő : A m agyar irodalom története.
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énekese. S ztárai Mihály Athanasius püspökről és az angol
Cranmerus Tamásról írt egy-egy krónikás verset, Valkai
A ndrás megénekelte Alboin longobard király halálát és
V. Károly császár tuniszi hadjáratát, T őke F erenc az olasz
Spira Ferenc doktor szomorú esetét szedte rímekbe, B ogáti
F azekas Miklós Castriot Györgyről írt verses históriát.
Az előttük fekvő latin szövegek történeti anyagát a króni
kás hűségével kivonatolták.
Históriás énekek szerzői:
B o g á t i F a z e k a s M ik l ó s : A
z ötödik része M
átyás király dol
gainak m
ind haláláig. Kolozsvár, 1577. (Voltaképen folytatása é
s be
fejezése G
örcsöni Am
brus verses krónikájának. M
átyás király utolsó
évein kívül II. U
lászló é
s II. Lajos uralkodásáról é
s akettős királyválasztásról ism
egem
lékezik. AszerzőBonfinius m
unkájam
ellett Heltai
G
áspár krónikáját é
sBrodaricsIstvánm
onográfiáját ishasználta. M
átyás
királyt dicséri, de egyben m
egírja róla, hogy m
ásodik felesége m
eg
rontotta régi erkölcseit, m
agyar szokásait. Ezért anagyurak: «Királyt
lágy erkölcséért igen szólják, C
saknemszem
ében pirongatják, Hogya
nyerget ahátárafelrakták, Hogy annyira adta m
agát asszonynak».) —
A nagy Castriot G
yörgynek históriája, kit atörök S
zkender bégnek
hívott, ki Hunyadi Jánossal kétfelől vitt atörökre különb-különb
csodaszerencsével vitézi dolgainak históriája hat részben. Kolozsvár,
1592. (Az albán hős históriáját a M
arino Barlette-féle népszerű latin
életrajz nyom
án szedte versbe aszerző. «M
agyar nem
zetnek íromezt
példában, Epirus lenne az Erdélyországban, S
zü, kéz kellene atörök
torkában.» M
íg előbbi históriás énekét 1576-ban Tordán írta, ezt
a krónikás szövegét 1579-ben Tötör helységben, Szolnok-D
oboka
m
egyében, foglalta versbe. Az előbbinekis, ennekism
ég egy kiadása
jelent m
eg.)
C san ád i D em et er e
rdélyi unitáriuspap:VitaJoannisS
ecundielecti
H
ungáriáéregis, sciticoserm
oneaD
em
etrioC
hanadi, eiusdemprincipis
secretario m
iserabiliter decantata. Hely é
s év nélkül. (Kevés életrajzi
adattal, de annál több vallásos elm
élkedéssel szól II. János m
agyar
királynak, azazJánosZsigm
ond erdélyi fejedelem
nek sorsáról. «Scitico
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serm
one» ír, tehát m
agyar nyelven; «m
iserabiliter decantata», vagyis
igénytelen énekszóval. A szerző János Zsigm
ond titkára volt; ura
viszontagságos életéből szom
orú tapasztalatokat vont le: «D
icsősége
világnak csak olyan, mint árnyék, M
aradása csak addig vagyon, m
íg
a
z jégnek, Urak, királyok, országok a
z Ur Istennek, Vannak erős
kezében üszent fölségének. Ezekről tanúságunk Szentírásból vagyon,
Királyok országlása hogy Istentől vagyon, Hogy születésnek, halás
nak ideje vagyon, Építésnek, rontásnak rendeltetve vagyon». Énekét
1571-ben Tordánírtaaszerző. «Azki szerzéezeket nemrégen énekbe,
N
evét m
egjelentette verseknek fejébe, S
ok változásról való em
lékezetibe, Hogy em
ber m
egtekintse m
agát életibe.» A história többször is
m
egjelent nyom
tatásban.) —D
ézsi Lajosszövegkiadása: R
égi m
agyar
költők tára. VIII. köt. B
udapest, 1930.
F arkas A ndrás p
rotestáns pap: C
ronica de introductioneScyttarumin Ungariamet Judeorumde Aegypto. Krakkó, 1
538. (Ez a
kiadás elveszett, de szövegét Hofígreff G
yörgy é
s Bornem
isza P
éter
énekeskönyvei m
egőrizték. Vehető vallásos elm
élkedő költem
énynek
is, dem
éginkábbbibliai históriának. Azénekszerzö párhuzam
baállítja
azsidóké
sm
agyaroktörténeténekhasonló m
ozzanatait. K
ezdetlegesen
versel, de annál erősebb hittel oktat é
s fedd. D
icséri János király
bölcseségét, am
iért szövetségre lépett atörökkel; töm
érdek sokasá
gukat úgysemgyőzhette volna le. V
erses szövege m
ellett hangjegyek
is vannak.) —Szilády Áron szövegkiadása: R
égi m
agyar költőktára.
II. köt. B
udapest, 1880.
G o sá rv á ri M á t y á s e
rdélyi nem
es: A régi m
agyaroknak első
bejövésekről való história, Atillával m
iképen telepedtenek le Sicam
briábané
smily nagy vérontással férkeztenek be Pannóniába. Kolozs
vár, 1579. (Áhunok története Heltai G
áspár krónikája nyom
án. S
zer
zője hunyadm
egyei vám
szedö volt. V
erses krónikáját Atilla birodal
m
ánakfelbom
lásával é
saszékelyek m
egtelepedésével fejeztebe. Aszé
kelyekről ezt írja: «E
zek m
agukat elneveztékvala, M
agyar nevet róluk
tagadták vala, Székely nevet m
aguknak adtak vala, M
agukat székely
nek nevezték vala».)
G ö rc sö n i A m brus e
rdélyi énekszerzö: H
istóriás ének afelséges
M
átyás királynak, anagyságos Hunyadi János fiának, jeles viselt dol
gairól, életiről, vitézségiröl, végre az ö evilágból való kim
úlásáról.
21*
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Kolozsvár, 1577. (Az 1570-es évektől kezdve többkiadásajelent m
eg.
Heltai G
áspár is kinyom
tatta 1574. évi C
ancionaléjában. A Hunyadi
család történetét olvassuk benne 1485-ig. Két hőse: Hunyadi János
é
s Hunyadi M
átyás. A szerző Ungváron írta m
unkáját. Valószínűleg
egy előkelő főúri család íródeákja volt. Aversfök szerint: Am
brosius
Literatus de G
ercian dicit cronicam
. Forrása: Turóczi János latin
krónikája. A história folytatását é
s befejezését Bogáti Fazekas M
iklós
írtam
eg. AHeltai G
áspártól közreadott szövegen kívül aXVII. század
végéig négy kiadását ism
erjük. N
épszerű volt nótája is, averseskró
nika első sora: «Árpád vala fő az kapitányságban».)
H e l t a i G á spá r k
olozsvári unitárius pap. Életéről é
sm
unkáiról :
a prózai elbeszélők között. NagyBánkai M
átyás Hunyadi-históriájának
kiegészítésére versbe foglaltaaHunyadi Jánosszárm
azásáravonatkozó
m
ende-m
ondát. Eszerint a nagyhadvezér Zsigm
ondkirályterm
észetes
fia volt; anyja egy Hunyadvár alatt élő szép oláh leány, aki később
Bothi Voik bajnok neje lett. Afeltűnőengyöngeverseshistóriát N
agy
Bánkai M
átyás m
üve elejére tűzte az énekszerző s így jelent m
eg a
históriaC
ancionaléjának 1574. évi kiadásában. —SziládyÁron szövegkiadása: R
égi m
agyar költők tára. IV. köt. B
udapest, 1883.
I h á s z N é v t e l e n é : Ic
on vicissitudinis vitae hum
anae. Helyé
sév
nélkül. (Az ism
eretlen felvidéki énekszerzö a vers latin cím
e szerint
az em
beri élet forgandóságánakképét akartam
egfesteni azegyikbudai
basasorsában. Avitéz em
bert, atörök császár vejét is, elérteatörök
nagyurak végzete: nem m
últ ki term
észetes halállal. Kalajlikoz Ali
basának ez a verses em
lékezete 1587 után készült. Szövegét három
töredékes nyom
tatvány őrizte m
eg. M
ivel az egyik csonka példány
Ihász G
ábor ajándékából került a M
. T. Akadém
iába, Toldy Ferenc
anévtelenszerzőtIhászN
évtelenéneknevezteel.)—SziládyÁronszövegkiadása: IhászN
évtelené. Irodalom
történeti Közlem
ények. 1893. évf.
N agy B ánkai M átyá s n
agyszom
bati protestánspap: Históriaaz
vitéz Hunyadi Jánosvajdáról. D
ebrecen, 1574. (Több kiadása isvolt
aXVI. században. S
zerzője valószínűleg a nyitram
egyei B
ánka köz
ségben született. N
evének változatai: Bankai, B
ancsai, B
áncai, Bánkai
Nagy M
átyás. Históriás énekében Turóczi János é
s Székely István
krónikáját használta forrásul. Elm
ondta benne Hunyadi János csatáit
anagy hadvezér nándorfehérvári győzelm
éigé
shaláláig. H
ősekülsejét
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ekképenrajzolja: «N
agyszépközépem
ber é
stöm
érdeknyakúHunyadi
János vala, H
aja nagy szép fodor é
s gesztenyeszínű vitézi feje vala,
Nagy öreg szem
ei, kegyes tekinteti kegyeim
e
sséggel vala. Fejedelem

séghez illendő erkölcse neki m
indenben vala». Heltai G
áspár ezt a
verses krónikát is kiadta 1 5 7 4 . évi C
ancionaléjában s elejére oda
csatolta a m
aga históriás versét Hunyadi János szárm
azásáról.) —
Szilády Áron szövegkiadása: R
égi m
agyar költőktára. iy. köt. B
uda
pest, 1 8 8 3 .
N évtelen : H
istória az Szigetvárnakveszéséröl, m
elyet Zolim
án
török császár m
egvévén, kezéhöz kapcsola. Kolozsvár, év nélkül.
(«Az ki szörzé ez éneköt versökben, Ezör ötszázhatvanhat esztendő
ben, Körösztyénöknek nagy pusztulásában, Az ü lelkének keserűvol
tában.» A 3 4 4 sorra terjedő verses krónika szövegét egy töredékes
nyom
tatvány, továbbá a Lugossy-kódex é
s aM
ihály deák kódexe
őrizte m
eg. N
éhány m
ozzanata átm
ent a Zrínyiászba is, m
ég pedig
S
chesaeus Keresztély közvetítésével, aki ennek a históriás éneknek
szövegét forrásul használta am
aga latin hősköltem
ényének m
egírásá
ban.)—SziládyÁronszövegkiadása: R
égi m
agyar költőktára.VII. köt.
B
udapest, 1912—
1926.
N évtelen: C
antio de m
ilitibus pulchra. 1 5 6 1 tájáról. (A latin
cím
ű, de m
agyar szövegű elbeszélő vers agyulai őrség bugaci győ
zelm
ét m
ondja el. Kéziratban m
aradt. S
zövegét a Kuun-kódex őrizte
m
eg. 1 7 4 sor. A jellem
ző párbeszédekkel m
egtűzdelt, balladaszerü
költem
ény eleven beszédű énekszerző m
üve. V
erselése szem
betűnően
gyönge.) —Szilády Áron szövegkiadása: R
égi m
agyar költők tára.
VII. köt. B
udapest, 1 9 1 2 — 1 9 2 6 .
N é v t e l e n :: A v
itéz Túri G
yörgy haláláról. Helv és év nélkül.
(Az 1570-es években készült elbeszélő vers m
egvanaLugossy-kódexben is. S
zerzője valószínűleg az elesett hős környezetéből került ki.
Naiv lelkesedéssel m
utatja beavitézeiben é
s Istenében bízóbajnokot:
«Tisztes öreg é
s vastag em
ber vala, Idejének szintén jobbjában vala,
Vitézi fejében szép két szemvala, M
indennem
ű jóság őbenne vala.»
A vakm
erő várkapitányról é
s csapatvezérről később Zrínyi M
iklós is
em
elkedett hangon em
lékezett m
eg Szigeti Veszedelm
ében, em
lékét
századokkal utóbb Takáts Sándor újította fel történeti m
unkáinak
lapjain, vitézi tetteit Vargha G
yula énekelte m
eg tüzes rom
áncok-
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bán.)—D
ézsi Lajos szövegkiadása: R
égi m
agyar költők tára. VIII. köt.
B
udapest, 1930.
N évtelen : H
istória, m
elyben afelséges Bátori Zsigm
ondnak
erdélyi fejedelem
nek 1595. esztendőben való viselt hadai írattattanak
m
eg. Kolozsvár, 1596. (C
sonkanyom
tatvány. Atörök ellenviselt győ
zelm
es hadjárat történetét Jacobinus János erdélyi fejedelm
i titkárnak
Kolozsvárt 1596-ban kiadott latin prózai m
unkája nyom
án foglalta
versbe azism
eretlen énekszerző.)
N évtelen e
rdélyi énekszerző: V
erses krónikaatörök császárok
ról. (Töredékes kolozsvári nyom
tatvány: atörök szultánok életrajza
I. Bajazettől II. Szelim
ig. Az ism
eretlenszerzővalószínűlegferencrendi
szerzetes volt, m
ert krónikáját «egy puszta klastrom
bán, székelyek
városában» írta, szívéből óhajtva atörökök kiverését, am
agyar haza
felszabadulását é
s aprotestánsvallások gyöngülését. Talánezazegyet
len históriás ének aXVI. században katolikus em
ber tollából. 1
597ből való.) —Lukinich Im
reszövegkiadása: Egy históriás énektöredék
aXVI. századból. Kalazantinum
. 1899. évf.
N évtelen d
unántúli énekszerző: A csepregi zsinatról. (A kéz
iratban m
aradt históriás ének szerzője, egy ism
eretlen refonnátuspré
dikátor, gúnyolódva é
s haraggal m
ondja el az 1596. évi csepregi
protestáns papi gyűlés történetét. A zsinaton N
ádasdy Ferenc vas
m
egyei főispán aláíratta abirtokain élő lelkipásztorokkal a
z ágostai
hitvallást, ahelvét hitvallású papokat pedig kiutasította jószágairól.
Az énekszerző elkeseredvegyalázza R
eczésJános csepregi evangélikus
esperest, N
ádasdy Ferenc egyik fő tanácsadóját.) — Payr Sándor:
Adunántúli evangélikusegyházkerület története. I. köt. Sopron. 1924.
N i k o l s b u r g i N é v t e l e n : Ig
en szép história a K
enyérm
ezején
KenésyPálnaké
sBáthoryIstvánnak atörökökkel m
egvívásáról. (Erdély
ben, aS
zászsebes közelében fekvő Kenyérm
ező síkján, Báthory István
m
agyar, székely, szász é
s oláh vitézei m
egütköznek atörökökkel s
Kinizsi P
ál hadainak m
egérkezése után diadalt aratnak apogányon.
H
arm
incezer törököt vágnak le am
ezőn, sokat m
egölnekahegyeken
•é
svölgyeken, de súlyos a vesztesége akereszténységnek is. «Nyolc
ezer holt volt m
eg szegény keresztényben, K
étezren holtak ugyan az
M
arosban, Az szegény szászokban é
s az oláhokban, Kiknek holttes
teket m
ind kivonták vala, Pogányok holttestét hagyták halak gyom
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rában.» Az 1568-ban írt históriásénekkéziratát akésm
árki evangélikus
•líceum könyvtára őrizte m
eg. M
ivel a
z ism
eretlen szerző am
orva
országi Nikolsburg várában foglalta versbe elbeszélését, Toldy Ferenc
Nikolsburgi N
évtelenneknevezteel azénekest. Ahistóriásénekforrása:
Bonfiniustörténeti m
unkája.) —PékárKároly szövegkiadása: Históriás
-ének akenyérm
ezei viadalról. B
udapesti VII. kér. István-úti áll. gim

názium értesítője. 1905.—D
ézsi Lajos szövegkiadása: R
égi m
agyar
költők tára. VIII. köt. B
udapest, 1930.
S alánki G yö rgy : H
istoria cladis turcicaeadN
ádudvar necnon
victoriaeungarorumducem
agnifico dom
ino Francisco G
eszti. Kolozs
vár, 1581. (Averseshistóriaszerzőjéről annyit tudunk, hogyBorsod
m
egyében lakott sa nádudvari győzelemévében, 1
580-ban, írtahis
tóriás énekét. Valószínű, hogy G
eszti Ferenc környezetében élt. Párt
fogója nemsokáig m
aradt Borsodm
egyében,győzelm
esütközeteután
Erdélybeköltözött sitt élt mint gazdag földbirtokosé
$D
évaura.)
S z e r d a h e l y i M ih á l y e
rdélyi énekszerzö: Igen szép história,
m
iképen az árulók el akartákazerdélyi vajdát árulni é
segészErdélyországot pogány kézben ejteni, azoknak az uraknak vesződelm
ökről.
(S
zövege aD
ecsi-kódexben m
aradt fenn. S
zerzője 1594-ben, Kolozs
várt írta históriás énekét. Báthory Boldizsárnak Báthory Zsigm
ond
erdélyi fejedelemellen szőtt összeesküvéséről sazelfogott urakkivég
zéséről szól verses krónikájában. A vérengző fejedelm
i udvar érdeké
ben készült irányzatos m
ü nem
csak história, hanemegyben politikai
versis.) —Thaly Kálm
án szövegkiadása: Ism
eretlen históriásénekek.
S
zázadok. 1871. évf.
S z t á r a i M ih á l y b
aranyai é
s tolnai protestáns pap; Historiade
vita beati Athanasii Alexandriae episcopi fidelissim
i. D
ebrecen, év
nélkül. («Tolna várasában az D
una m
entében, Azezerötszázbané
saz
ötvenhétben, Egy nyom
orult em
ber ezt írta versekben, N
evét m
eg
jelenté az első részében, Kiből dícsértessék a
z nagy Isten. Ám
en.»
Atöbb m
int m
ásfélezer sorraterjedőkrónikásverset eszerint 1557-ben
írtaaszerző. S
zent Atanáz életét katolikus-ellenes felfogással, deahír
neves egyházatya m
egbecsülésével beszélteel. Aprotestánsokelítélték
akatolikusoknakaszentekiránt tanúsított rajongását, a
zelsőkeresztény
századok pátriárkáit azonban tisztelték, m
ert felfogásuk szerint arégi
egyházatyáka
zevangélium
i hitősiegyszerűségébenőriztékJézusKrisztus
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egyházát. A szerző forrásai: Joannes Aretinus, R
ufinus, Epiphanius.)
—História C
ranm
erusTam
ásérseknekaz igazhitbenvalóállhatatos
ságáról, ki m
ikor az pápatudom
ányát ham
isolnája, Angliában M
ária
királné asszony által szárnyú halált szenvedett. D
ebrecen, 1582. (Az
angol érseket 1556-banvégeztékki.Történetét 1560-banfoglaltaénekbe
Sztárai M
ihály. ForrásaFoxeJánosnakprózábanírt latinnyeivüegyház
történeti m
unkája volt. E
z 1559-ben jelent m
eg B
aselben.) —Szilády
Áron szövegkiadása: R
égi m
agyar költők tára. V. köt. B
uda
pest, 1886.
T ardi G yö rg y z
em
plénm
egyei protestáns pap: Historia Szikszoiensis. (A latin cím
ű, de m
agyar szövegű elbeszélő vers kézirat
banm
aradt. A D
ecsi-kódex őrizte m
eg. S
zerzőjeprotestánspapvolt a
Bodrog m
ellékén.Aszikszói diadal történetét m
indjárt azütközet után,
1588-ban,szedte versbe.) —Thaly Kálm
án szövegkiadása: Ism
eretlen
históriás énekek. S
zázadok. 1871. évf.
T em esv á ri Ist v á n b
iharm
egyei m
ezőtelegdi iskolam
ester: His
tóriás ének ajeles győzedelem
röl. Kolozsvár, 1569. (Az 1570-esévek
től kezdve több kiadása jelent m
eg. Heltai G
áspár iskiadta 1574. évi
C
ancionaléjában. BáthoryIstváné
sKinizsi Pál kenyérm
ezei diadalának
története olvasható benne Bonfinius szövege szerint. «Tám
asszon az
Isten m
ost is oly urakat, Kik által m
egrontsa m
ind apogányokat,
É
sm
egszabadítsa őbenne bízókat, Kezünkbe m
egadja am
ű orszá
gunkat. Ezeket versekben aki berendelte, Tem
esvári István deák az
őneve, HogyTelegden laknék schola-m
esterségbenEzerötszázhatvankilenc esztendőben.») —Thaly Kálm
án szövegkiadása: R
égi m
agyar
vitézi énekek é
s elegyes dalok. I. köt. P
est, 1864. —D
ézsi Lajos
szövegkiadása: R
égi m
agyar költőktára.VIII.köt. B
udapest, 1930.
T e m e sv á r i J ános e
rdélyi énekszerzö: A B
éla királyról, m
int
jöttének be atatárok é
s elpusztították m
ind egész M
agyarországot.
Kolozsvár, 1574. (M
egjelent Heltai G
áspár 1574. évi C
ancionaléjában
is. S
zerzője jegyzői é
s bírói tisztet viselt D
és városában; 1584-ben
választották m
eg aváros jegyzőjének, 1593-ban bírónak. Históriás
énekét Bonfinius nyom
án dolgozta ki. «Tem
esvári János deák összeszedé, D
eák krónikából versekbe rendelé, D
ézsen lakásában beszörzé
énekbe, Ezerötszázhetven é
s egy esztendőben.») —D
ézsi Lajos szö
vegkiadása: R
égi m
agyar költőktára. VIII. köt. B
udapest, 1930.
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T in ó d i S e b e s t y é n la
ntos é
s énekm
ondó. Életéről é
sm
unkáiról
a róla szóló szakaszban. Históriás énekekben gazdag verses kötete:
C
ronica. Kolozsvár, 1554. —Ö
sszes m
unkáinak gyűjtem
énye: R
égi
m
agyarköltőktára.III. köt. SziládyÁronjegyzeteivel. B
pest, 1881.
T őke F eren c z
alam
egyei alsólendvai protestánspap: AzIstennek
röttenetes haragjáról é
sbüntetéséről, ki m
egjelentetett ezm
ostani idő
ben a
z Spira Ferenc doctorban azoknak példájára, kik az hitet m
egesm
ervénm
egtagadjákavagyeltitkolják. 1553. (A SpiraFerencről szóló
verses históriát Bornem
isza P
éter 1582. évi énekeskönyve őrizte m
eg.
«A
zO
laszországban egyfődoktor vala, Ki Spira Ferencnek hivattatik
vala.»Anagytisztességbené
sjólétbenélőjogtudóst 1549-benV
elencébe
idézik, eretnekséggel vádolják, ö m
egretten, tanításait visszavonja,
katolikusnak vallja m
agát, de ettől a
z időtől kezdve nemtud m
eg
nyugodni stesti-lelki gyötrelm
eiben Isten ujját látja. H
alála jó példa
azoknak, akik am
egism
ert igazság ellen tusakodnak s hitüket m
eg
tagadják. «C
sak kevesen vannak, kik szent Dániellel, Égő kem
encében
m
ennének testekkel,Avagykörösztfáraaznagyszent Péterrel, Lángálló
rostéira az jó szent Lörinccel.» Töke Ferencakövetkező latin könyv
nyom
án dolgozott: Francisci S
pirae historia. B
asel, 1550. E
bben a
KálvinJános előszavával m
egjelent könyvben több szem
tanú, közöttük
am
agyar G
yalui Tordai Zsigm
ond, leírja, mit tapasztaltak az olasz
jogtudós halálos ágyánál. H
íres eset volt, egész Európában beszéltek
róla, aprotestánsok am
aguk térítő céljaira m
indenütt felhasználtáka
m
egrendítő történetet. A m
agyar szerző alatin prózai tudósításokból
verses m
unkát írt s helyes szerkesztő é
s kivonatoló érzékkel válasz
totta ki alényeges é
s hatásos m
ozzanatokat. M
unkáját azért öntötte
versbe, hogy azénekm
ondók is előadhassák.) —Historia obsidionis
insulaeAntem
i, quaenunc regia Sziget vocari solitaest. 1556. (Alatin
cím
ű, de m
agyar szövegű elbeszélő vers kéziratban m
aradt. S
zerzője
akudarcot valló szigeti ostrom történetét 628 sorban szedte versbe.
«H
allgassátokSzigetnekm
egszállását,Törökm
iatt kietlenm
egrom
lását
K
evésnépneksokellenbátorságát, Pogányellenhíven m
egm
aradását.»
B
efejező strófája: «Ezt énekbeszerzékAlsó-Lindvába, Tőke Ferenc de
nemm
ulatságában, Szigetiekhezvalószerelm
ében, Ezer ötszázötvenhat
esztendőben».)—SziládyÁronszövegkiadása: R
égim
agyar költőktára.
IV. köt. B
udapest, 1896.
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V a lk a i A ndrás e
rdélyi énekszerző, valószínűlegazegyik kolozsm
egyei kalotaszegi községunitárius papja: Cronicaavagyszéphistóriás
ének, m
iképen H
ariadenus tengeri tolvaj B
arbarossaé
s basává lett é
s
m
iképen ez által Sulim
an császár atengert bírta. Kolozsvár, 1573.
(A híres XVI. századi kalózkirályról szóló históriás éneket 1571-ben
írta a szerző Jovius latin történeti m
unkája alapján. Az első rész
folytatása: C
ronica avagyszéphistóriás ének, m
iképen Károly császár
hadakozott Afrikában aB
arbarossa basa ellen. Akét részretagolódó
verses krónika Tunisz elfoglalását é
svisszafoglalását m
ondjael; Szoli
m
ánszultánnevébenazalgiri H
aireddin-Barbarossaelűzi Tuniszkirályát,
viszont V. Károly 1535-benvisszahelyezi székébe M
ulej H
asszánt.) —
AnagyságosBánk bánnakhistóriája. D
ebrecen, 1574. (M
egjelent Heltai
G
áspár 1574. évi C
ancionaléjában is, azonkívül m
ég két kiadása van
aXVI. századból. B
ánkbántörténetét Bonfinius nyom
ánszedteversbea
szerző. E
lbeszélésének legfőbb m
ozzanatai: András király elm
egy a
Szentföldre, azországot Bánkbánkorm
ányozza; G
ertrudkirálynéöccse
akirálynésegítségével letépi abánnéjám
borságánakvirágát, azasszony
elm
ondjaazerőszakosságot férjének, Bánkleszúrjaakirálynét, azutána
király után siet, de ez nemlobban haragra, hanemKonstantinápoly
ból hazaküldi abánt azzal am
eghagyással, hogy csak korm
ányozza
tovább az országot; akirály később hazatér, de ekkor^sem bántja
Bánkot. «H
íre, neve királynak azért jólön, M
ert igaz András király ő
neve lön.») —G
enealogiahistorica regumH
ungáriáé azaz am
agyar
királyoknak eredetekről é
s nem
zetségekről való szép história. Kolozs
vár, 1576. (Am
agyaroktörténete Adám
tól JánosZsigm
ondig. Aszerző
1567-benírtaverseskrónikáját. ForrásaBonfiniusvolt. Históriáséneké
ben János Zsigm
ond családfáját Árpádig, Noéig é
s Ádám
ig viszi fel,
szót em
el anem
zeti királyság eszm
éje m
ellett, gyűlölettel ír aném
et
szárm
azásúkirályokról. IlyenI. Ferdinánd is: «S
zem
be nemm
érevíni
császárral, M
int egyéb királyok víttak pogánnyal, D
egondolá inkább
használ futással, O
rszágunkat hagyá ő pusztasággal». S
zerencséje e
ném
et királynak, hogy am
agyarok elhagytákvér szerint való koronás
urukat; kétfelé szakadt az ország; nemm
aradt el Isten ostora.) —
História ének szerint szerezvealongobardusoktizedkirályukról Andoinusról é
s annak fiáról Alboinusról. Kolozsvár, 1580. (A longobárd
király történetét Bonfinius nyom
án dolgoztafel aszerző.) —Heinrich
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G
usztávszövegkiadása: Valkai Bánk B
án-éneke. Figyelő. 1878. évf.—
E
rdős Károly szövegkiadása: Valkai András BánkB
ánnak históriája.
B
udapest, 1930.
K i a d á s o k . —A histó
riás énekek közül sokatkinyom
tattak, egy
részük kéziratban m
aradt. Asikerültebbeket m
ár Heltai G
áspár egybegyüjtötte: C
ancionale azaz históriás énekeskönyv, m
elyben különféle
szép lett dolgok vannak nyom
tatva am
agyar királyokról é
s egyéb
széplett dolgokról, gyönyörűségesek olvasásraé
s hallgatásra. Kolozs
vár, 1574. (G
örcsöni Am
brus, Nagy Bánkai M
átyás, Tem
esvári István,
Tem
esvári János, Tinódi S
ebestyén, Valkai Andráshistóriásénekei.) —
M
agyarázatos gyűjtem
ényük: R
égi m
agyar költők tára. II—
VI. köt.
Szilády Áron, VII. köt. Szilády Áron é
sD
ézsi Lajos, VIII. köt. D
ézsi
Lajos jegyzeteivel. B
udapest, 1880—
1930.
Irodalom . — Toldy Ferenc: A m
agyar történeti költészet
Zrínyi előtt. B
écs, 1850. — M
átray G
ábor: Történeti, bibliai é
s
gúnyoros m
agyar énekek dallam
ai aXVI. századból. P
est, 1859. —
Toldy Ferenc: A m
agyar költészet története. 2. kiad. P
est, 1867. —
Thaly Kálm
án: R
égi m
agyar vitézi énekek é
s elegyes dalok. Két
kötet. P
est, 1864. —U. az: Ism
eretlen históriás énekek. S
zázadok.
1871. évf. —U
. az: Adalékok aThököly- ésRákóczi-kor irodalom
történetéhez. Két kötet. P
est, 1872. — Heinrich G
usztáv: Valkai
B
ánkB
án-éneke. Figyelő. 1878. évf. —Zsilinszky Mihály: A m
agyar
nem
zeti történetírás kezdete. S
zázadok. 1878. évf. —S
zabó Károly:
R
égi m
agyar könyvtár. I. köt. B
udapest, 1879. —SziládyÁron: R
égi
m
agyar költők tára. II—
VI. köt. B
udapest, 1880—
1896. —U. az:
H
áromhegedűs ének. S
zázadok. 1882. évf. —Nagy Sándor: Bánkai
vagy Báncai? E
gyetem
es Philologiai Közlöny. 1884. évf. —Erdélyi
Pál: A XVI. é
s XVII. századi m
agyar históriás énekek. M
agyar
Könyvszem
le. 1886. évf. —Bodnár Zsigm
ond: A m
agyar irodalom
története. I. köt. B
udapest, 1891. —Szinnyei József: M
agyar írók
élete é
sm
unkái. Tizennégy kötet. B
udapest, 1891—
1914. —P
etz
G
edeon: M
agyar é
sném
et hegedősök. Irodalom
történeti Közlem
ények.
1891. évf. —Szilády Áron: Ihász N
évtelené. U. o. 1893. évf. —
D
ézsi Lajos: Bogáti Fazekas M
iklós élete és költői m
űködése. B
uda
pest, 1895. — Illéssy János: G
örcsöni Am
brus. Irodalom
történeti
Közlem
ények. 1896. évf. —Horváth Cyrill: Arégi m
agyar irodalom
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története. B
udapest, 1899. — Lukinich Im
re: Egy históriás ének
töredék aXVI. századból, Kalazantinum
. 1899. évf. —Erdélyi Pál:
Énekeskönyveink aXVI. és XVII. században. M
agyar Könyvszem
le.
1899. évf. —U. az: N
agybánkai M
átyás énekéhez. U
. o. 1901. évf. —
Pintér Jenő: A históriás énekek m
űvelődéstörténeti vonatkozásai.
B
udapest, 1903. —P
ékár Károly: Az Ali basa házasulásáról é
s halá
láról szólóhistóriásénekről. Irodalom
történeti Közlem
ények. 1903. évf.
—U. az: Históriás ének a kenyérm
ezei viadalról. B
udapesti VII. kér.
István úti áll. gim
názium értesítője. 1905. — S
ebestyén Gyula:
Am
agyar honfoglalás m
ondái. II. köt. B
udapest, 1905. —Karenovics
József: Zrínyi M
iklós a szigetvári hős költészetünkben. B
udapest,
1905. —Lukinich Im
re: Adalékok Tem
esvári János deák életéhez^
Egyetem
es Philologiai Közlöny. 1905. évf. —Schw
eighoífer Tam
ás:
Egy névtelennek A Szigetvár Veszéséről c. éneke és S
chesaeusnak
D
eC
apto Zigetho históriája közti párhuzam
. Kalazantinum
. 1906.
évf. — B
adics Ferenc: XVI. századi elbeszélő költészetünk. K
épes
M
agyar Irodalom
történet. S
zerk. BeöthyZsolt é
sB
adics Ferenc. I. köt.
3. kiad. B
udapest, 1906. —Fabó Bertalan: A m
agyar népdal zenei
fejlődése. B
udapest, 1908. —Lukinich Im
re: Tem
esvári Jánoséletéhez.
Egyetem
es Philologiai Közlöny. 1909. évf. —Tolnai Adél: M
átyás
királlyal foglalkozó költészetünk forrásai. B
udapest, 1911. —Takáts
Sándor: A török-m
agyar bajviadalok. Budapesti S
zem
le. 1912. évf.—
D
ézsi Lajos: Tinódi S
ebetyén. B
udapest, 1912. —Szilády Áron é
s
D
ézsi Lajos: R
égi m
agyar költőktára. VII. köt. B
udapest, 1912—
1926.
—ElekO
szkár: SidneyFülöp am
agyar hősdalokról. Irodalom
történet.
1913. évf. —Erdős Károly: Sztárai M
ihály C
ram
m
erus Tam
ásról
szóló históriás énekének forrása. Irodalom
történeti Közlem
ények. 1914.
évf. —M
oór Elem
ér: A Toldi-m
ondaé
sném
et kapcsolatai. B
udapest,
1914. —D
ézsi Lajos: R
égi m
agyar verseskönyvek ism
ertetése. Iro
dalom
történeti Közlem
ények. 1916. évf. *—R
éthei Erikkel M
arián:
A régi m
agyar énekm
ondók. Egyetem
es Philologiai Közlöny. 1917
évf. —Takáts Sándor: R
égi m
agyar kapitányoké
sgenerálisok. B
uda
pest, 1923. —D
ézsi Lajos: M
agyar történeti tárgyú szépirodalom
.
B
udapest, 1927. —U. az: Töke Ferenc: Spira históriája. Irodalom

történet. 1927. évf. —Asztalos Miklós: Szerdahelyi M
ihály históriás
éneknek vélt politikai éneke 1595-böl. P
écs, 1928. —G
ulyás Pál:
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C
sanádi D
em
eter históriai énekének 1571-iki debreceni kiadásáról.
Irodalom
történet. 1928. évf. —U. az: A könyvnyom
tatás M
agyarországon aXV. é
s XVI. században. B
udapest, 1929. — Szabolcsi.
Bence: Tinódi zenéje. Zenei S
zem
le. 1929. évf. —D
ézsi Lajos: R
égi
m
agyar költők tára. VIII. köt. B
udapest, 1930. —Erdős Károly:
Valkai András Bánk Bánnak históriája. B
udapest, 1930.

TINÓDI SE B E ST Y É N .

A

históriás énekszerző: T inódi
S ebestyén. Nagy buzgósággal öntötte versekbe az
1540-es és 1550-es évek politikai és hadi eseményeinek
történetét. Históriás énekeinek gyűjteményét Cronica cím
mel ki is nyomatta. (1554.) Ebben a kötetben megvan
Erdély története János király halálától Fráter György meg
öléséig, megvan továbbá Losonczy István, Dobó István és
Szondi György hősies várvédelmének története, Török
Bálint fogsága, számos bajviadal, csata és várvívás his
tóriája.
Tinódi Sebestyén azért írta históriás énekeit, hogy
a magyar vitézeket a fényes harci példák bemutatásával
csatára buzdítsa a törökök ellen. A törökök Magyarország
nagy részét hatalmukba ejtették, az ország részekre bom
lott, a lakosság között politikai pártoskodás, vallási vil
longás és erkölcsi züllés ütötte föl fejét. Félni lehetett,
hogy a nemzet megsemmisül. Tinódi Sebestyén gyűlö
lettel szemlélte a pogány ellenséget s nem győzte honfi
társainak szívére kötni, hogy közös erővel támadjanak az
ozmánokra. Minden énekét a keresztények Istenébe vetett
bizalom hatotta át. Protestáns vallása nem tette türel
metlenné a katolikusokkal szemben, mert csak egy igaz
hitet ism ert: küzdeni körömszakadtáig a magyar hazába
legnevezetesebb
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betolakodó muzulmánok ellen. Ezért magasztalta a vitézi
életet, ezért dicsőítette a nemzeti összetartást. Mélységes
hazaszeretet és izzó törökgyülölet élt lelkében.
Verses munkáinak három főjellemvonása: a vallá
sosság, hazafiság és történeti hűség. Nemzeti szellemű
rímes krónikáiban az alakító ügyességnek és kifejező mű
vészetnek nyomait sem mutatta. Nem is törekedett a költőiségre; ennél a történeti hűséget többre becsülte. Sokat
fáradt és tudakozódott, csakhogy igazat mondhasson és
sem pénzért, sem barátságért, sem félelemért hamisat nem
írt. Ezért használhatók históriás énekei források gyanánt
az egykorú eseményekre nézve, annál is inkább, mert a
politikai viszonyok megítélésében és a hadi élet bemuta
tásában józan fölfogással és éles megfigyelő tehetséggel
dolgozott. Históriás énekeinek kútfői értékét már a régi
történetírók fölismerték; munkáiból bőven merítettek.
Az értékes történeti nyersanyag mellett csak elvétve
mutatkoznak históriás énekeiben költői lendületre törekvő
részecskék. Aránylag még csatajelenetei a legjobbak. Oly
kor megkapó egy-egy bánatos felfohászkodása. Nyelve
általában nehézkes, verselése döcögő, rímei igen rosszak.
Haladás nincsen költői pályáján. Első verse olyan, mint
az utolsó.
Históriás énekköltése sok kezdetlegessége ellenére
is megihlette a későbbi magyar költőket. Verses króni
káiból a XIX. és XX. században számos elbeszélő téma
került ki. Különösen nevezetes események az ő ódon fel
dolgozásában : Losonczy István halála, Eger vár viadala,
Budai Ali basa históriája és Török Bálint fogsága.
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Temesvár — sóhajt fel — nagy bizodalmatok vala,
magyarok, a törökök ellen. Szívemből siratom e végvár
veszését, szívemből kesergem Losonczy halálát. Mond
jam-e, hogyan bánkódott a vitéz magyar úr halála után
özvegyen maradt élettársa és öt árvája? Sok könnyhul
lással siratják vala családjuk fejét, az özvegy beöltözék
fekete gyászba, szép gyermekei holtig búsulnak nagy sira
lomban. Sok jó adassék azonban a felséges királynak, mert
vitéz Losonczy szolgálatjáért és haláláért minden várát
meghagyta a hős magyar úr leányainak. Siratja Losonczyt
mindenki: Magyarország és Erdély, a rác, oláh, cseh és
tót nemzetség, a spanyol és a német. (A^
Temesvár
ban

Losonc%y Istvánnak haláláról.)

Temesvár ostromának mozzanatairól elég bőven szól,
de még bővebben beszéli el Eger viadalának történetét.
Ismerteti a vár helyrajzát, egybeállítja a vitézek neveit,
versbeszedi hősi cselekedeteiket. Sok török veszett el az
ostrom idején, pirítóbb szégyent nem vallottak még a
pogányok. Annál nagyobb a magyarok öröme. I. Ferdinánd
király erdélyi vajdaságra emeli Dobó Istvánt, megtiszteli
pénzzel és zászlóval, az egri hős viszont azt üzeni a
felségnek, hogy haláláig szolgálatára lesz az ország oltal
mazásában. A vitéz Gergely deák is szép jószágot kap;
ő lesz Dobó István után a vár kapitánya. Csak a szegény
Mecskei István jár rosszul, mert a szerencse hamar elfordul
tőle s mikor haza indul feleségéhez, a várkonyi parasztok
fejszével agyonverik. Gergely deák azután: «Nagy siralmat
szörze várkoni póroknak, De gyilkosok kézbe nem akadának». (Eger vá r viadaljáról
ének.)
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Drégely várát Ali basa ostromolja. Jó vitéz Szondi
György ott bent a kapitány, tőle hiába kéreti a várat vitéz
Ali basa. A magyar hős elküldi két apródját Alihoz s
«igen kéri basát, ő nagyságát, vitézségre tanítsa ő két ap
ródját». Két török foglyot is ad a két magyar apród mellé,
mind a négyet skárlát ruhába öltözteti, dúsan ellátja pénz
zel, így küldi ki őket az ellenséges táborba; aztán elégeti
minden kincsét, megöli minden lovát s kiáll a pogányok
utolsó ostroma elé. «Nagy szép dárda Szondinak kezében
vala, Sebesölve térdön állván ő vív vala, Romlott toron
alatt által lőtték vala, Az fejét az hegyről alá vetötték
vala.» A basa megkeresteti a hős fejét, odaviteti testéhez
s «mint oly vitéz embört nagy szépen temetteté». (Budai
A li basa históriája.)

Nem kell hinni a töröknek! A törökök hite azt tartja,
hogy meg lehet csalni a keresztényt. «Bolondság tőletök
fejenként magyarok, Terek álnok hitit meg nem gondol
játok.» Török Bálintnak is, ki jó vitéz vala, hitet ad a
török császár, hogy nem lesz semmi bántódása, mégis
megcsalja őt s elviteti Törökországba. Fohászkodik, igen
sír vala s csudaképen töri magát jó Török Bálintné, zo
kogva csókolgatja két fiát. «Fohászkodik mostan sok
gyakor sírásval Asszony-feleségöd az két szép fiadval.»
Bánkódnak a magyarok, nincs örömük Török Bálint szol
gáinak, néhányan tétován bujdosnak közülük. Csuda mint
vágyódnak utána régi barátai, de még azok is, akik egy
kor ellenségei voltak. Bárcsak kiválthatnák a török fog
ságból szerető hívei! (P rin i Péternek, M ajláth Istvánnak és
Terek Bálintnak fogságokról.)
Pintér Jenő : A m agyar irodalom története.

22
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Csak Istenben bízzatok, jámbor vitézek! Ne feled
jétek, hogy a pogányok elpusztították hazátokat, levágták
nemzeteteket, elhurcolták gyermekeiteket. Harcoljatok a
törökkel, mert ha győztök, gazdag prédátok lesz; ha elestek,
angyalok viszik mennyországba lelketeket. Ne fusson meg
senki közületek, hadd vesszen a pogány. Istenben bízza
tok, Jézus nevét kiáltsátok, a Szentlelket szólítsátok, így
csapjatok az ellenségre! (Hadnagyoknak tanúság, mikor
terekkel s\ömbe akarnak öklelni.)

A véres csataképek mellett kevés a derűsebb jele
net. «Sok részögös, hallgassátok erkölcsötöket, Isten ellen
részögségben ti vétketöket, Mert gyakorta felej titok ti
Istentöket.» Csodálatos a részeg emberek különböző ter
mészete. Az egyik olyan mint az oroszlán, semminek véli
a bajviadalt a vitézekkel; a másik játékossá lesz, mint
a majom; rút féreg a disznó féreg, turkál a sárban, így
esik el a részeg is, hever a sárban; némely részeg mint
a kecske tombol és szökik, felugrik a magasságba, öklel,
mint a kos. Van a részegek közt alázatos, garázdálkodó,
imádkozó, dúló, fosztó, tolvaj; van olyan részeg, aki csak
hallgat, mások igen bölcsek, ismét mások vallásos kér
désekkel vetekednek. A bor fecsegővé teszi az ittas embert,
némelyeket elaltat, másokat verekedővé tesz; jámbor
házastársát, jó szolgáját is megveri a részeg. Sok hazudik
köztük, egyik-másik mindent igér s igen ajánlja szolgá
latát. «Gondolkodnak bornemisszák, igen hallgatnak, Részögösök mit csácsognak, azt mosolyogják.» A leányok,
az asszonyok és a vénasszonyok is szívesen iszogatják
titokban a bort, elő-előrángatják rejtekhelyéről a boros
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edényt, az asztalnál nem esznek, nem isznak, mert már
reggel szép sült kappant nyeltek s ott a kannácskájuk a
pincében «Lantosok és hegedősök, kiknek bor lelkök, Csak
borért is elzörgetnek néha szegényök.» Elszunnyad a mu
zsikus, elvéti nótáját, ilyenkor jót húznak bottal a hátára.
Még a piaci kofák is, ezek a széken ülő tolvajok, ontják a
bort magukba. Meg kell gondolnunk, a bort Isten nem
azért teremtette, hogy vétkezzünk benne; igyunk bort,
legyen jókedvünk, de ne vétsünk Isten ellen. Gondol
játok meg részegesek, hogy a részegséggel megbántjátok
Istent. «Az ki szörzé neve Sebestyén szomjúságában,
Nyírbátorban ezer ötszáz és negyven nyolcban, Udvarbírák bort nem adnak, vannak átkában.» (Sokféle résyögösről.)

Az udvarbírákról és kulcsárokról — a gazdatisztek
ről és ispánokról — nincs jó véleménye az énekesnek.
Énekében erősen átkozza ezeket a fukar, álnok, csaló
embereket. Az énekes sokszor elmegy a földesúrhoz, az
meghagyja, hogy jól gondoskodjanak mulattatójárói, de
az udvarbírák és kulcsárok elbocsátják fülük mellett az
úr parancsát. Igen, mert maguknak lopnak az úr vagyo
nából s megkárosítják a szegény embereket. Valóságos
atyjafiai ezek a cigányoknak, olyan temérdek orcájukon az
álnokság. Akasztófára méltók az udvarbírák és kulcsárok,
rossz bort adnak s még ezt is vízzel keverik; pedig a
boros víz nádat termel az ember orrában, nem jó az
egészségnek, összeszorítja a torkot. Lőrét adnak Sebők
deáknak is, nem az úr akarata szerint, hanem a kulcsár
gonoszsága miatt. Ilyen a nagyidai kulcsár i s : «Nem barát22
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k o zik v é le m az jó b o ro k v a l, H a fia m a t k ü ld ö m , ille t szito k val.» (A% udvarbírákról és kulcsárokról.)

Tinódi S
ebestyén a XVI. század első évtizedében született.
E
gyesek afehérm
egyei, m
ások abaranyam
egyei Tinódközséget tart
ják szülőfalujának. Dunántúli jobbágycsalád gyerm
eke volt, ígytehát,
ha ki akart em
elkedni a paraszti sorból, vagy pappá kellett lennie
vagy katonává. Úgy látszik, a papi pályára készült. Latin tudásáról
versei tanúskodnak. Fölserdülve Török Bálint udvarában vállalt szol
gálatot, aharc m
ezején is m
egpróbálta szerencséjét, de atörök ellen
vívott csatákban súlyosan m
egsebesült. M
időn vitéz urát Szolim
án
török szultán m
agával hurcolta, ahűséges udvari deák vándorútra
kényszerült. Egy ideig m
ég a dunántúli m
egyékben tartózkodott,
később m
egfordult az ország m
inden részébensam
int valam
i neveze
tes esem
ény történt, m
indjárt sietett azt versbe szedni. A szöveghez
dallam
ot is készített é
s szerzését lant kíséretében énekszóval adta elő
atáborok, várak, nem
esi gyűlések é
s előkelőbb udvarházak népének.
Vendégszeretettel látták m
indenütt, több előkelő pártfogója akadt.
Török Bálint fia, Török János, továbbáVerbőczy Istvánfia, Verbőczy
Im
re, sfőképen N
ádasdyTam
ásországbírókülönös jóakarattal voltak
hozzáé
scsaládjához. M
unkásságárafelhívták abécsi udvar figyelm
ét is.
I. Ferdinánd király 1553-ban háromfiával é
s két leányával együtt a
m
agyar nem
esek sorába em
elte é
s cím
errel tüntette ki, úgy okolván
m
eg a kitüntetést, hogy a nem
ességért folyam
odó lantos az éneklés
m
űvészetével és a
z esem
ényeknek m
agyar nyelven való ékes m
egverselésével m
inden kortársát fölülhaladta. Az országos hírű ének
m
ondónak K
assán háza, földje é
s szölleje volt. N
emotthonában halt
m
eg, hanemN
ádasdyTam
ásnádor sárvári birtokán, 1556januárjában.
Adatok Tinódi S
ebestyén életéhez:
1505 é
s 1510 között. —Tinódi S
ebestyén születésének ideje.
(Valószínű, hogy a baranyam
egyei Tinód községben született, m
ert
ifjú korában állandóanezen atájon, Török Bálint birtokain, tartózko
dott. Tinód község helyén m
a puszta van.)
1537 körül. —Dom
bóvári m
egírjaJasonról é
sM
edeáról szóló
énekét. (Az ének versfejének bizonyságaszerint ezt azelsőfennm
aradt
m
unkáját akkor írta, m
ikor balkezét nehéz seb gyötörte.)
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1540 körül. — Szigetvárt m
egírja Judit asszony históriáját.
(Ekkor avele körülbelül egyidős Török Bálint udvarában él. Énekét
«Bibliából kiszedte egy kedvében, Terek Bálintnak házánál éltében».)
1541. — Szolim
án szultán Budáról Konstantinápolyba viteti
Török Bálintot, Tinódi S
ebestyén m
egírja B
uda veszéséröl é
s Török
Bálint fogságáról szóló históriás énekét. (Az elfogott Török Bálint neje
elbocsátja vitézeinek é
s szolgáinak nagy részét, Tinódi S
ebestyén is
távozik Szigetvárról.)
1542. —Baranyaváron m
egírja históriás énekét Perényi Péter,
M
ajláthIstváné
sTörökBálint fogságáról. (Ettől azidőtől kezdvesorban
felkeresi agazdagurakat, ism
eri őket m
égTörök Bálint idejéből.)
1543. —Baranyam
egyébenm
egénekli VerbőczyIm
rénekK
ászon
bég hadával vívott csatáját. (Verbőczy István fia a baranyam
egyei
ráckozári m
ezőn szétverte arabló törökök csapatát skiszabadította
am
agyar foglyokat; azénekszerzö felkeresteagyőzteshőst skedves
kedett neki versével é
s énekével.)
1544. —N
agyszom
batban históriás éneket ír aszálkái m
ezőn
vívott m
agyar győzelem
ről. (Ebben többek között m
agasztalja ahír
hedt B
alassa M
enyhért vitézségét is.)
1547 körül. —K
assára kerül, itt Izabella királyné kassai kapi
tánya, C
zeczei Lénárt, veszi pártfogásába. (RólaazErdéli Históriában
ezt írja az énekszerzö: «K
assai kapitán az C
zeczei vala, Tizenöt esz
tendeig várast bírta vala, Oesze, elm
éje bölcseséggel vala, Nagy
víg em
bör vala, m
indenki szereti vala».)
1548. — K
assán m
egénekli Varkucs Tam
ás győztes csatáit.
(Nyírbátorban m
egfordul Báthory András udvarában; itt szerzi a
részegesekről szóló énekét.)
1549. —K
assánújból többéneket ír. (Dávid királyról; Szitnya,
Léva, C
sábrág é
sM
urány váraknak elfoglalásáról.)
1550. — K
assán versbe foglalja a N
ém
etországban harcoló
m
agyar huszárokvitézi tetteit. (Ugyanekkor: H
adnagyoknaktanúság,
Kapitán G
yörgy bajviadalja.)
1552.
—K
assánm
egénekli ahajdúkszegedi vereségété
sLosoncz
István halálát. (Tem
esvár július 26-án esett el saugusztus 15-énm
ár
készenvan a kassai énekszerző históriás éneke. U
gyanebbenazévben
szedi versbe Zsigm
ond király történetét.)
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1553. —K
assán elkészül legterjedelm
esebb m
unkája: a
z Eger
viadaljáról való ének. (Eger várát több ízben m
eglátogatja, itt avár
őrség szívesen vendégeli: «Vala Kulcsár Im
re, ki jó borral tarta,
S
áfár István eleven csukával tarta, Benedök kovács lovam
at m
egpat
kolta». Históriás énekéből kivonatot készít: az Egri históriánaksum

m
áját. Folyam
odik I. Ferdinándhoz a m
agyar nem
ességért, akirály
gyerm
ekeivel együtt nem
ességet ad szám
ára s m
egengedi neki a
nem
esi cím
er használatát. E
z az éve nagyon term
ékeny. D
ebrecenben
Enyingi Török János vitézségéről históriás éneket, Jónás prófétáról
bibliai históriát ír. Erdélybe m
egy, itt aKisküküllő m
ellett Bethlen
Farkas bonyhai udvarházában a nem
esúr gazdatisztjei barátságta
lanul fogadják. M
egátkozza őket az udvarbírákról é
s kulcsárokról
írt költem
ényében. Kolozsvárt m
egkezdi verses m
unkáinak sajtó alá
rendezését. Itt fejezi be Erdély históriáját é
s Budai Ali basa histó
riáját.)
1554. —Hoífgreíf György sajtóján elkészül verses m
unkáinak
kiadása: a C
ronica. Kolozsvárról visszam
egy K
assára. (V
erses köteté
nek kinyom
tatásához valószínűleg főrangú pártfogóitól szerezte a
költséget s azután m
aga árulta a példányokat az előkelőbb nem
esi
házakban. I. Ferdinánd király m
ég ebben az évben50forint jutalm
at
ad neki C
ronicájáért.)
1555. —Kassáról elindul E
gerbe, innenazévvégefeléN
ádasdy
Tam
ás vasm
egyei sárvári birtokára m
egy. (Az országbíró m
ár régtől
fogvanagyonkedvelte, többször m
egajándékoztasnem
ességénekm
eg
szerzésében is hathatósan tám
ogatta.)
1556. —M
eghal Sárvárott. A vár szom
szédságában fekvő S
ár
község tem
etőjébe tem
etik. (N
ádasdy Tam
ást egy P
erneszy nevű
bizalm
as em
bere levélben tudósítja az énekszerző haláláról: «Tinódi
S
ebestyén m
egvetvén m
ár ezt a halandó m
uzsikát, elm
ent am
ennybéliekhez, hogy ott az angyalok között sokkal jobbat tanuljon».)
1559 körül. — Tinódi S
ebestyén özvegye, Katalin asszony,
patikát nyit K
assán, hogy fizethesse adóját é
s eltarthassa gyerm
ekeit.
M
ásodik férje egy Posgay G
yörgy nevű szerényebb sorsú nem
es
em
ber é
s kassai polgár. (Azénekszerző özvegyét több jólelkü m
agyar
úr védelm
ezi. Többek közt N
ádasdy Tam
ás 1559-ben B
écsből fel
szólítja akassai bírót és tanácsot, hogy neháborgassákTinódi S
ebes
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tyén özvegyét, hadd árulhassa, am
i eladóportékája van, m
ert elhunyt
férje élete végéig hű szolgálatokat tett neki.)
1575. —Tinódi S
ebestyén fiát, Tinódi Sándort, Báthory István
erdélyi fejedelem lefejezteti. Az ifjú csatlakozott az erdélyi fejedelem
ellenségeihez, részt vett B
ékés G
áspár felkelésében, ezért akerelöszentpáli csata után kivégezték. (Az énekszerző m
ásik két fiának nyom
a
vész, két leánya férjes asszony.)
1881.—AM
agyar Tudom
ányosAkadém
iam
egbízásából Szilády
Áron közrebocsátja Tinódi S
ebestyénösszesm
unkáinak m
agyarázatos
kiadását. (R
égi m
agyar költők tára. III. kötet.)
1907.—B
udapestenfelállítjákTinódi S
ebestyénszobrát, B
ezerédi
G
yula alkotását. (Az I. Ferenc József királytól am
illenniumem
lékére
B
udapestnek ajándékozott tíz szobor egyike.)
Tinódi Sebestyénnek H
ofFgrefFG
yörgy m
űhelyében Kolozsvárt
kinyom
tatott verses kötete: C
ronica Tinódi S
ebestien szörzese; Első
reszebe Ianos Kiral halalatul fogva ez esztendeig D
unán innet Erdei
országgal löt m
inden hadac veszödelm
ec revidedön szép notakval
enökbe vadnac. M
asrészébe külöm
b külöm
b időkbee
sországokba löt
dolgoc Istoriac vannac. C
olosvarba. 1554. esztendőben.—A 320lap
ból álló kötetet prózában írt előszó nyitja meg: «Tinódi S
ebestyén
m
inden rendbéli tudós olvasó jám
boroknak köszönetöt é
s Istenben
való im
ádságot». Azért adta ki, úgym
ond, ezt akönyvet, hogy a
hadakozó m
agyar vitézek em
lékezetes tetteit m
egörökítse s példákat
adjonapogányellenséggel valótusakodásra. «S
okat fáradtam
, futostam
,
tudakoztam
, sokat is költöttem
. Igazm
ondó jám
bor vitézektül, kik ez
dolgokba jelön voltának, érteköztem
, semadom
ányért, sembarátságért,
semfélelem
ért ham
isat benemírtam
, azm
i keveset írtam
, igazat írtam
,
ha valahol penig vétők volna benne, azt neénvétköm
nek, hanemaz
kiktől érteköztem
, tulajdonítsátok é
s kérlek titokét énnekemm
eg
bocsássatok.» Az előszót követi az ajánlás: «A
z hatalm
as é
s felségös
Ferdinandusnak, R
óm
aságnak, M
agyarországnak, C
sehországnak etc.
királyának, énnékem kegyelm
es é
s kegyös uram
nak holtom
ig való
hív szolgálatom
at». Isten különféle ajándékokkal tüntetteki ahalandó
em
bereket s nemhagyta ki kegyelm
ességéből ekönyv szerzőjét sem
:
öt azzal am
alaszttal é
s tudom
ánnyal szerette, hogy a hadakozásokat
ritm
us szerint m
agyar nyelven versbe foglalhassa é
s szép nótákkal

344

A XVI. SZÁZAD VERSES ELBESZÉLÉSE.

elénekelhesse. «N
o azért felségös é
s kegyelm
es uram
, ezt gondolám
m
agam
ban, hogy ez szegín M
agyarországba az pogán terek császár
m
iatt lőtt sok veszödelm
ekbe é
s az felségöd vitézinek elesésökbe é
s
vitézségökbe, nyereségökbe C
ronicába beírnék, kivel felségödnek hív
szolgálatom
at jelöntenémé
s kedvét lelném
:m
ert jól tudoma
z bölcs
fejedelm
eknek erkölcsöket, hogy m
inden újságnak Írását öröm
est lát
ják és olvassák. Vagy nyereség avagy veszteség, de róla m
egem
léközni gyönyörűség.» Alázatosan kéri felséges urát: fogadja könyvét
kegyelm
esen; ha pedig vétek volna Írásában, bocsásson m
eg m
éltat
lan szolgájának. Isten ajándékozza m
eg őfelségét szent m
alasztjával,
hogy apogányellenségellenébenszerencsésen oltalm
azhassa népét.
AC
ronicában közreadott verses m
unkái. — Erdéli historia.
(Erdély története János király halálától János Zsigm
ondnak Lengyelországba való távozásáig. Legtöbbet Fráter G
yörgy dolgaival foglal
kozik. A kiváló állam
férfidról nincs jóvélem
énye; erőszakos, ravasz,
pénzvágyó em
bernek rajzolta; szem
ére veti árulásait; denemtagadja,
hogy nagyeszű em
ber volt: «N
ámm
ely csudálatos vala bölcsesége!
Ö m
inden dolgában nagy esze, elm
éje, H
a akarta császár, királ
szem
ét békötte, Azt mint ő szerette, m
indkettő úgy viselte.» Akkor
ölték m
eg, mikor lefüggesztett fővel im
ádkozott egy kis házban; le
m
etszett jobb fülét felküldték B
écsbe a királynak: sok jó szolgái s
atyjafiai, ahorvát urak, siratták, de m
ások, akik sok kárt vallottak
m
iatta,örültekvesztének. Kegyetlenségéért kegyetlenlönhalála. H
etven
napig m
ég testét semtem
ették el: «Innét példát vehettük ti kegyetlenök, Az köznépen ti ne kegyetlenködjetök». —S
zegedi veszedelem
.
(S
zeged városát elfoglalja ötezer hajdúé
shétszázhalász, atörök őrség
aszegedi várba m
enekül, a győztes hajdúság a város m
agyar népé
vel együtt vígan m
ulatozik. «N
agy Isten igéjét ők bizon nemvevék,
Jám
bor prédikátort várasból kiküldék, Istennek jótettét őkezzel fizeték,
Ily éktelen dolgokon Isten m
egbosszankodék, Elvévé hajdúkról irgal
m
as szem
eit, R
eájok szállítá haragos fegyverit.» Egyszerre csak m
eg
érkezik Ali budai basa, egyesül avárba szorult törökökkel, levágja a
hajdúkat, alakosság egy részét rabságba hajtja, m
ásik részének Je
vagdostatja a
z orrát. Óti balgatag hajdúk! Kardra vitézek vagytok,
de ahadakozásban bolondok vagytok, vezéreitekneknemengedelm
es
kedtek, nemhisztek Jézus Krisztusban, részegeskedtek, károm
kodtok,
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fajtalankodtok. «N
agy Isten igéjét, kérlek, hallgassátok. Próféták m
ód
jára ti hadakozjatok.») —Az vég Tem
esvárban Losonczy Istvánnak
haláláról. (A törökök avár bevétele után avitéz m
agyar urat le
fejezik, fejét szalm
ával kitömik, borét a szultánnak küldik.) —Budai
Ali basa históriája. (Ali basa elfoglalja Veszprém
et, Drégelyt, S
zécsényt s így érkezik Hollókő alá. Ennek avárnakkét kapitánya van:
C
sák Im
re é
sS
záki András. «Im
re m
egijedött, András vitéz vala.»
M
ikor András vonakodik feladni avárat, Im
re pártos katonáival rá
tám
ad s «H
egyes tőrrel társát általveri vala, H
a akkor ő kezét m
eg
nemragadják vala». Az őrség avárat átadjaabasának, Ali szabadon
bocsátja akét kapitányt, de Im
re nem m
aradhat m
eg am
agyarok
között. «Ö
t addég kergeték, szőkék Terekországba.» A törökök nagy
öröm
m
el vonulnak be B
udára, azután újból m
egindul abasa sm
eg
veri I. Ferdinándkirály ném
et hadvezérét, Ö
rdög M
átyást. Elfoglalják
Szolnokvárát is. Itt Nyári Lőrinc kapitánym
ellől m
egszökikazegész
őrség, akapitány egym
agábanáll ki avár kapujábaséletre-halálrahar
col abenyom
ulóellenséggel. «E
zenlönöröm
eott azfőbasának, Hogy
Szolnok váralön kezében császárnak, Ö
röm
ökben Alláht, Alláht kiáltának. S
ok szerszám
ot várvíváshoz' ott találának.») — Eger vár
viadaljáról valóének. («Ti m
agyarokm
árIstent im
ádjátok, É
sönéki nagy
hálákat adjatok, JelösbenTiszáninnét kik lakoztok, Egri vitézekneksok
jót m
ondjatok.» D
obó István főkapitány é
sM
ecskei István kapitány
fölesküsznek I. Ferdinánd és O
láh M
iklós egri püspök hűségére s
nagy erővel készülnek atörök ellen. K
evesen vannakavárban, segít
séget kérnek m
indenkitől. Anem
esekaszikszói gyűlésen csúfondáros
hangonutasítjákvisszaM
ecskei Istvánkérését: «Vár-tartásrahaelegen
nemvoltatok, M
ire egri tisztbenti m
aradtatok?Azért, haazkoncával
jól laktatok, Az levét is reáti m
egigyátok». Az ostromidején m
éga
nők is elszántan harcolnak s Ám
hát basa sírva szidja Ali basát:
«M
ennyit jártamm
indezszélösvilágban, S
okvárakat vívtamsokorszá
gokban, Jobb vitézökre semtaláltam házban, Mint ez rossz akolnak
vélt Egör várában.») —Egri históriának sum
m
ája. (Az egri m
agyar
győzelemtörténete rövidebb feldolgozásban.) —Enyingi Terek János
vitézsége. (A rabságba hurcolt Török Bálint fia, Török János, D
éva
m
ellett szétveri é
s felkoncolja atörököket. «S
zeretettel halláezt Érdélország, E
z úrfiat idvezlé nagy sokaság, É
ltesse é
s tartsa a
zS
zent-
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három
ság. Ö
vé legyen holta után m
ennyország.» Az ilyen vitéz úrfi
ellen ne szóljon senki, m
ert bizony kevés úrfi harcol atörökökkel.
«Kár, hogy ez úrfit elő nemveszitök, Hogy valam
i tiszttel nemszeretitök, H
ozzá sietnének szegén vitézök, H
íven szolgálnák országtok,
földetök.») —Káról császár hadaS
axoniába, ott kurfirstnak m
egfogása.
(I. Ferdinánd király m
agyar huszárokat küld császári bátyja segítsé
gére, am
agyar legények am
ühlbergi csatábanvitézül harcolnakJános
Frigyes választófejedelemellen, az egyik huszár elfogja m
agát aKurfürstöt is: «Term
ete az m
agyarnak kicsin vala, de Kurfirstnak oly
nagynak látszik vala, Kinek neveazLuka Józsa vala, Fogollyám
agát
ő annak adta vala». M
aga Károly császár m
ond köszönetét ahuszá
roknak, m
iream
arconalegényekegészM
agyarország nevében könyö
rögni kezdenek afelségnek: jöjjön egész erejével M
agyarországba,
harcoljon velük együtt a pogányok ellen, űzze ki Isten segítségével
atörököket. «lmm
i felségödért az m
i hazánkat, Elhagytuk fiunkat,
házastársunkat, N
em néztük ily m
essze fáradságunkat, Felségödért
nemszántukhalálunkat.»Ahuszárokkönyörgését O
láhM
iklós püspök
tolm
ácsolja s a császár m
egígéri: «Vitézök, ha élhetek e
z világba,
M
egsegéllektitokét országtokba».) —Szitnya, Léva, C
sábrágé
sM
urán
váraknak m
egvevése. (Az országgyűlés határozatából akirály paran
csáragróf S
almM
iklós lerom
bolja a felvidéki m
agyar rablóvárakat.
B
alassa M
enyhért várait iselfoglalják, őt m
agát régi érdem
eivel m
en
tegeti az énekszerzö: «Tudjátok jól szolgált ö ez szegin országnak».
M
urányvár urát, B
asó M
átyást, egyik jobbágya kötözi m
eg, m
ikor
szökni próbál. S
almM
iklós lefejezteti agonosztevőt. S
ajátságos, hogy
azénekszerző részvéttel nézi arabló várurakat snemörül vesztüknek,
holott m
egfenyítésük azország akarata volt. Ennek azam
agyarázata,
hogy alantos sok jót élvezett B
alassa M
enyhérttől é
stársaitól.) —
Dávid királ m
int aznagy Góliáttal m
egvitt. (A verses bibliai történet
jó példa am
agyar vitézeknek: a próféták m
ódjára kell hadakozni,
nemszabad nyom
orgatni anépet,nemaranyért é
s ezüstért kell har
colni, hanem az országért é
s Istenért.) —Judit asszon históriája.
(Ebből a bibliai történetből is tanulhatnak am
agyar vitézek. Éljenek
azisteni parancsolat szerint sakkor m
inden ellenségüket m
egverik.) —
H
adnagyoknaktanúság, m
ikor terekkel szöm
beakarnaköklelni. (Szük
séges, hogy ahadak vezetői m
egtanulják a
z igazi hadakozás m
ódját.
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«P
éldá néktök prófétáknak hadok, H
a úgy jártok, Istenben áldattok.») —Szulim
án császár Kazul basával viadaljáról. (R
észlet atörök
perzsa háborúk történetéből. «SzultánSzulim
án császár nagyhatalm
a,
N
emsokhéján m
int bölcs Sándor hatalm
a, AzjóIsten m
ár hatalm
át
m
egrontsa, Az keresztyén népet m
ár feltám
assza.») —Sokféle részögösről. (Forrásai: a S
zentírás, a G
esta R
om
anorum é
s valam
elyik
középkori latin vers.) —B
uda veszéséről é
s Terek Bálint fogságáról.
(Hogyan foglalja el Szulim
án szultán Budát shogyan viteti rabságba
Török Bálintot?) —Prini Péternek, M
ajlát Istvánnaké
sTerek Bálint
nak fogságokról. (M
ind aháromm
agyar urat Szulim
án szultán veti
fogságba. «Bolondság tőletek fejenként m
agyarok, Terek álnok hitit
m
eg nemgondoljátok, M
aga csak tőlemis sokszor hallottátok, S
ok
fejedelm
eket m
int csaltak, tudjátok.») —Verböczy Im
rének K
ászon
hadával kozári m
ezön viadalja. (A vitéz főispán kétszázhúsz m
agyar
rabot szabadít ki egyik csatájában. «Ti szegin m
agyarok nagy öröm
tinektök, Az terek kezébe m
ikor foglyá estök, Ott m
agyar vitézök
lesznek segítségtök, Kik m
iatt szabadság ham
ar leszen néktök.» Az
énekszerzönagy szeretettel em
líti Verböczy Im
rét: «Éljen jóVerböczy
sokat ezvilágban, Isten őt m
egtartsa jó akaratjában, H
íven szolgál
hassone
z szegin országban, Ki ezt szörzévagyonjó akaratjában».) —
Az szálkái m
ezön való viadalról. (Háromvitéz felvidéki m
agyar úr,
köztük B
alassa M
enyhért, tönkreveri atörökök egyik csapatját. «Kár
nélkül m
agyarok haza indulának, Az szép nyereségön nagy hálát
adának, Felségös királnak ajándékot adának.») —Varkucs Tam
ás
idejébe lőtt csaták Egörböl. (Dobó István előtt Varkucs Tam
ás volt
Eger kapitánya, a törökökön sok győzelm
et aratott.) —Kapitán
G
yörgy bajviadalja. (Hollókő várának egyik daliája, KapitánG
yörgy,
páros viaskodásrahívjaki S
zonda várának híres török vitézét, Hubiár
agát. «Jó legényök, vitézök végházakban, Vannak gyakran terekkel
bajvívásban, Az körösztyén hitért gyakor harcokban É
s jó hírért,
névért sok országokban.»Abajvívásabujáki réten m
egyvégbe, m
ind
a két vitézt sok bajtársa kíséri, párbajbírák ügyelnek a m
érkőzés
becsületességére. A két vitéz egym
ásnak nyargal; kopjával, karddal,
buzogánnyal vagdossa egym
ást; patakokban folyik a vérük; végül
a párbajbírák m
egszüntetik aküzdelm
et. «Ketten egym
ástul őkbúcsút
vevének. S
eregökhöz ők nagy vígan m
énének, Fegyverökből szépön
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1e
vetközének, AzIstenneknagy hálaadást

tőnek.») —Azudvarbírákról
é
s kulcsárokról. (Kom
or hangú ének: «Lefüggesztett fővel leszegik
nyakam
, Két szöm
öm világa vagyon hom
ályban, Az én író kezem
reszket azpennám
, Fejemszédülögve nagy gondolkodván». B
ocsánat
kéréssel kezdi énekét, de m
eg kell m
ondania, m
ilyen gazokanem
es
uraktiszttartói. Énekevégénjavulásrainti azálnok atyafiakat: «Adjon
Isten nékik oly jó m
ulasztót, Táplálják jóborral S
ebők deákot, Véle
egyetöm
ben jó szolgálókat, Fejőkre ne várják az rút átkokat».)
Egyéb verses m
unkái. —Zsigm
ondkirály é
s császárnakkróni
kája é
s lőtt dolgai renddel irattattak. (S
zövege Heltai G
áspár 1574.
évi C
ancionaléjábané
sPetrovayM
iklós XVII. századi kéziratosénekes
könyvében m
aradt fenn. A terjedelm
es históriás éneknek két ism
er
tebb része: Kont István halála é
sTar Lőrinc pokoljárása. Kont István
történetének aTuróczi-félelatinkrónikaaforrása. «Dúl-fúl valakirály
nagy haragjában», m
ert harm
inckét m
agyar úr nemakar neki udvar
iam B
udában. «Vitézek ott harm
incketten valának, Kiket sokszor
hegedősek csácsogtak, Ezek széjjel az alföldön lappangtak, Udvarlani
királynak nemakartak.»Avitézeket vezérükkel, H
édervári Kont István
nal együtt, elfogjáké
slefejezik; velükegyütt hal Kont Istvánapródja,
C
sóka is. «C
sóka bátran az királynak ezt m
ondá: Mint olyan cseh
disznót ö nemuralná!» Tar Lőrinc története nincs m
eg aTurócziféle latin krónikában. Forrásáról ezt m
ondja alantos: «É
nekben hal
lottam
, vagy volt, vagy nemvolt, Tar Lőrinc hogy pokolba bém
ent
volt, Egy tüzes nyoszolyát ő ott látott volt, N
égyszeginéi négy tüzes
em
ber áll volt». A nyoszolyát egytüzeskádfürdővel együtt Zsigm
ond
királynak tartogatta atúlvilági igazságszolgáltatás, hogy m
egtorolja
akirály sok paráználkodását. «Ezt császárnakTar Lőrinc m
egm
ondá,
Ezt feleié: lészen arról nagy gondja, Mint öágyát pokolból kiiktassa
É
s hogy m
ennyországra igazgathassa.» A király tem
plom
ot épített,
papjainak jószágokat adott; igaz, hogy em
iatt el is zálogosította a
szepesi városokat. «Ekirálynak viadalja sok vala, D
e diadalm
a igen
ritkán lőtt vala.») —História Zsigm
ond császárnak fogságáról é
s
szabadulásáról. (Az előbbi verses krónika kiegészítő része. Egy XVI.
századi nyom
tatvány töredéke.) —Az János király fiáról való szép
krónika. (János Zsigm
ond erdélyi fejedelemifjúságának versbe fogla
lása. S
zövegeaD
ecsi-kódexben.) —Jasonról é
sM
edeáról. (Aregényes
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verses elbeszélés ezzel az ókori tárgyú széphistóriával jelenik m
eg
irodalm
unkban. S
zövege a C
sereyné-kódexben.) —Jónás prófétáról.
(V
erses bibliai história töredéke. S
zövege a Lugossy-kódexben.)
Tinódi S
ebestyénnek nincs költői nyelve, nincsenek hasonlatai
é
s képei, nincs érzéke a kom
pozícióhoz, hőseit semtudja egyéníteni,
de azért hangjában itt-ott m
égis van m
elegség, kifejezéseiben van
ném
i közvetlenség s m
indenekelőtt van benne akort é
s em
bereket s
az akkori idők költői stílusát é
svilágfelfogását jellem
ző sok érdekes
részlet.
Az olvasókhoz intézett m
egszólításai és énekeinek tartalm
i
jelzései:
Sok csudák közül halljatok egy csudát:
Mint elvesztétök az vég Tem
esvárat,
B
enne vesztétök jó Losonczy Istvánt
Sok jó vitézzel; szánjátok halálát.
(Az vég Tem
esvárbanLosonczy Istvánnak haláláról.)
Halljátok m
ár Ali basa bölcseségét,
Budából hadával gyakran kiütését,
Nyolc várnak, kastélynak rom
lását, vevését,
Az Ö
rdög hadának bölcsen m
egkerülését.
(B
udai Ali b
asahistóriája.)
Sum
m
áját íromEgör várának,
M
egszállásának, viadaljának,
Szégyönvállását császár hadának,
Nagy vigasságát Ferdinánd királynak.
(Egri históriának sum
m
ája.)
E
z elm
últ gonosz üdőket beszélőm
,
Vitéz Terek Jánosról em
léközöm
,
M
ert jó híre-neve öröménnéköm
,
Atyja halálán keserög én lelköm
.
(Enyingi TerekJánosvitézsége.)
H
istóriás énekeinek befejezései sam
agaszem
élyéről tett nyilat
kozatai.
Ennek lön írása az jó Kolozsvárban,
Tinódi S
ebestyén könyv-nyom
tatásában,
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S
zerzé nagy búvában egy hideg szobában,
G
yakran fú körm
ébe, m
ert nincs pénz tarsolyában.
(B
udai Ali b
a
sahistóriája.)
Ezt ki szörzé nagy betegös voltában,
K
éncsös K
assában egy füstös szobában,
Tinódinak hijják m
ind ez országban,
Ezerötszáz é
s az ötvenhárom
ban.
(Eger vár viadaljáról való ének.)
S
ebestyén deák az kincses K
assába
Az végekről gondolkodik m
agába,
Irta ezerötszáz és negyvennyolcba,
Hideg télben fú körm
ében házába.
(V
arkucs Tam
ás idejébelőtt csaták.)
E
zerötszáz íránk ötvenhárom
ban,
Aranylábú D
ebrecen várasában,
Tinódinak hijják m
ind ez országban,
S
zerzé búban egy puszta kam
orában.
(Enyingi TerekJánosvitézsége.)
Az esem
ényekből levont tanulságai s a jám
bor olvasókhoz
szóló oktatásai :
Ti jó keresztyénök tegyünk áldozatot,
Hogy Isten hallgasson tölünk im
ádságot
É
sm
egszabadítsa jó Terek Bálintot,
Hívön szolgálhassa ez szegin országot.
(B
udaveszéséről é
sTerek Bálint fogságáról.)
Tudjátok m
agyarok hírősök valátok,
M
íg nagy szeretettel egym
ást hallgatátok,
D
em
ihelt köztetök ti m
eghasonlátok.
O
ttan országtokban ímmint pusztulátok!
(Prini, M
ajláth é
sTerek B
álintnak fogságokról.)
M
agyarok kik vannak terek kéz alatt,
Azok vannak nagy Ínség, rabság alatt,
Vájjon s ki kívánna lakni az alatt
Vagy uralnia szancsákot é
s basát?
(V
arkucs Tam
ás idejébelőtt csaták.)
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Jobb vitéz m
agyarnál bizony nemvolna,
S
emtörök, ném
öt, olasz jobb nemvolna,
C
sak az igaz szeretet köztök volna
É
s jó vitéz vezér előttök volna.
(Káról császár hada S
axoniába.)
Toldy Ferenc rám
utatott arra, hogy Tinódi S
ebestyén nem
csak
á legterm
ékenyebbvolt aXVI. század dalnokai között, hanemaze
se

m
ények részleteinek lelkiism
eretes kifürkészése m
iatt is érdem
es a
figyelem
re. Költői alakítást hiába keresünk nála, nyelveé
sverstechni
kája m
űveletlen é
s gondatlan. Költöisége a m
aga szerzetté gyönyörű
zenében van. (A m
agyar nem
zeti irodalomtörténete rövid előadás
ban. I. köt. 3. kiad. P
est, 1872.) —Szilády Áron m
egem
lítette, hogy
abuzgó énekszerzö történeti hűsége nemcsupán alátottak é
shallot
takegyszerűleírása; vanm
ellettük bölcseikedőelemséles m
egfigyelőtehetség is. Tántoríthatatlanul ragaszkodott m
indahhoz, am
im
agyar.
Lelke kétségbevonhatatlanul költői lélek, bár énekei távol vannak
attól, hogy aköltöiséget é
s egységes alkotást kereső olvasót kielé
gíthessék. N
yelveahistóriai anyag halm
aza alatt sokszor szintenyög
é
sgörnyedezik s csak olyankor válik lendületesebbé, m
ikor alajstro
m
ozni való adatok ritkulnak. Lírai részleteinek term
észetes hangja és
jól eltalált kifejezései m
a is m
eghatók. (Régi m
agyar költők tára.
III. köt. B
udapest, 1881.) —Beöthy Zsolt szerint Tinódi S
ebestyén
nyelvre é
s verselésre nézve jelentéktelenebb kortársai m
ellett iselm
a
rad, dehistóriai lelkiism
eretessége m
ellett tiszteletet érdem
el azaforró
hazaszeretet é
serkölcsi bátorság, m
ellyel nem
zete érdekében állandóan
inti é
s feddi apártoskodó nagyokat, jóllehet azoknak kegyelm
éből
tengette életét. (A m
agyar nem
zeti irodalom történeti ism
ertetése.
I. köt. 6. kiad. B
udapest, 1890.) —Bodnár Zsigm
ond szerint figye
lem
be kell vennünk, hogyegykorúesem
ényekfeldolgozásábannagyon
bajos aköltőnek változtatni aközism
ert dolgokon. Tinódi S
ebestyén
nemisakart változtatni rajtuk. S
zerkesztésésjellem
zés nélkül elm
on
dott esem
ényei érdekesség nélkül folynak, képzelete nem m
űködik.
Lapokon keresztül csak neveket sorol fel krónikás hűséggel. Politikai
felfogása olyan, mint kortársaié; szereti azokat, akiket aközvélem
ény
szeret, gyűlöli az egykorúak által gyűlölteket. Környezetének m
esszeterjedö visszhangja m
aradt, szolgává azonban nemsüllyedt, legfölebb
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a hála vezette énekeiben. (Am
agyar irodalomtörténete. I. köt. B
uda
pest, 1891.) —Horváth Cyrill szerint Tinódi S
ebestyén nemvolt
költő, de verses könyve m
égis értékes. Több volt száraz krónikás
nál : volt m
eleg szíve sez am
eleg, kom
oly, nem
es szív ott dobog
írásaiban. Kora leikébe hatolt, aközérzületet tolm
ácsolta, szövegei é
s
dallam
ai anem
zeti lélekböl fakadtak. Kortársai öröm
m
el hallgatták
énekét, akésőbbi történetírók kiaknáztáktörténeti anyagát, a
zutókor
epikusai kiváló m
üveket alkottak költői feldolgozásraalkalm
asrészle
teiből. (Arégi m
agyar irodalomtörténete. B
udapest, 1899.) —B
adics
Ferenc szerint Tinódi S
ebestyén anem
zeti egységre való törekvés
hirdetésével olyan m
ély belátást tanúsít, hogy ezzel m
essze m
egelőzi
kortársait. E
lbeszélésének hűségében oly m
egbízható, hogy szavai
históriai forrásként idézhetők. Költői gyöngeségeit dallam
ainak szép
ségével feledtette közönsége előtt. (XVI. századi elbeszélő költésze
tünk. K
épes m
agyar irodalom
történet. S
zerk. Beöthy Zsolt é
sB
adics
Ferenc. I. köt. 3. kiad. Budapest, 1906.) —M
észöly G
edeon vizsgá
lat tárgyává tette nyelvét is. M
íg régebben azt vélték, hogy azegész
országot bebarangoló lantos vándor-élete ingadozóvá tette nyelvjárá
sát sdunántúli kiejtéseatiszántúli nyelvhasználattal keveredett, M
észöly
G
edeon rám
utatott arra, hogy anyelvkeveredést nemszükséges fel
tételezni, m
ert adunántúli vidékeken m
egtalálhatóm
indaze-zö, m
ind
az ö-zö nyelvjárás. (Tinódi S
ebestyén. Nagykőrös, 1906.) —D
ézsi
Lajos szerint Tinódi S
ebestyén politikai tekintetben pártatlanságra
törekedett, Ferdinánd-párti volt, de János király pártját is törvényes
nek ism
erte el; vallási tekintetben türelm
esség é
s óvatosság jellem
zi,
areform
áció tanításait elfogadta, de ahitfelekezeti ellentéteket nem
feszegette; históriás énekeinek azigazm
ondás afőjellem
vonása; lelki
ism
eretessége igen nagy volt, csakazabaj, hogynemaköltő, hanem
aleltározó szem
ével látott; szem
léltetni nemtud, előadása nagyon
egyhangú, alakjai többnyire elm
osódottak; az anyag elrendezéséhez
nemértett, nemtett különbséget afontos é
s kevésbé fontos adatok
között, válogatás nélkül vett bele m
indent énekeibe; m
indezek elle
nére is történeti jelentőségűek az érdem
ei. (Tinódi S
ebestyén. B
uda
pest, 1912.) —Pukánszky B
éla fejtegetései szerint ném
et kapcsolatai
is vannak m
unkásságának: aktuális esem
ényeket tárgyaló énekei a
Zeitungssángerek tudósításaira em
lékeztetnek, állandóan visszatérő
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fordulatai közösekaSpielm
annokkifejezéskészletével. (S
ebastianTinódi
und dér deutsche Zeitungsgesang. Berlin, 1927.)
A Tinódi-dallam
ok az 1850-es évektől kezdve foglalkoztattáka
m
agyar zene fejlődésének kutatóit. Az érdem
es históriás énekszerző
irodalm
i hagyatékánakm
egítélésébennemvolnaigazságosdologpusztán
szövegeire szorítkozni, hiszenöm
agaisfontosabbnak tartottaazének
lést. N
ehezen m
ozgó verssorainak a dallamadott életet é
slendületet,
szövegeinek prózaiságát aközvetlen zenei előadás tette költészetté,
am
elódiákba az énekm
ondás színezése öntött vonzó erőt. Ezeknek a
m
elódiáknak m
egfejtésével legelőször M
átray G
ábor foglalkozott be
hatóan. Mint kiváló zenetudós nem
csak leküzdötteaTinódi-dallam
ok
leolvasásának nehézségeit, hanemszám
os m
elódiát helyesen is fejtett
m
eg, anehéz helyeket m
egnyugtató m
ódon értelm
ezte. Zenetörténeti
publikációja nagy hatást keltett. (Történeti, bibliai é
sgúnyorosm
agyar
énekekdallam
ai aXVI. századból. P
est, 1859.) —M
átrayG
ábor szerint
Tinódi S
ebestyén dallam
ai nem a népdalköltészetben gyökereztek,
hanema
z akkor divatozó m
üzenében. A Tinódi-dallam
okról M
átray
G
ábornak é
s kortársainak igen jó vélem
ényük volt, m
íg Liszt Ferenc
kevésre becsülte őket. (A cigányokról é
s a cigányzenéről M
agyarországon. P
est, 1861.) —Körültekintőentárgyaltaa
zidetartozókérdé
seket S
zabolcsi B
ence. Szerinte Tinódi S
ebestyén dallam
aival arégi
m
agyarság első reprezentáns m
üzenéje jelenik m
eg Európa zenéjében.
Ezt a m
üzenei m
egnyilatkozást akülföldi zenei áram
latokhoz erős
szálakfűzik, devankapcsolataam
agyarnépzenévelis.Azértekezőújból
közzétetteTinódi S
ebestyénnekm
indahuszonnégydallam
át sm
elléjük
csatolta zenei m
egoldásukat. A dallam
ok egy-részének átírása m
eg
egyezik M
átray G
ábor m
elódia-értelm
ezéseivel, m
ásikrészekülönbözik
ahetvenévelőtti m
egoldástól. (Tinódi zenéje. Zenei S
zem
le. 1929. évf.
Külön m
elléklet: Tinódi S
ebestyén dallam
ai.)
Kiadások. — Tinódi Sebestyén: C
ronica. Kolozsvár, 1554.
(Aszövegbenyom
tatott.kótákaz énekek dallam
ait is m
egőrizték.) —
Heltai G
áspár: C
ancionale azaz históriás énekes könyv. Kolozsvár,
1574. (EbbenaTinódi-féleC
ronicatöbb darabja,azonkívül aZsigm
ond
királyról szóló verses krónika.) —Bornem
isza Péter: Énekek három
rendben.D
etrekő, 1582.(AD
ávidkirályról szólóbibliai históriaszövegé
nekúj kiadása.) —Toldy Ferenc: A m
agyar nyelv é
sirodalomkéziPintér Jenő : A magyar irodalom története.
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könyve. I. köt. P
est, 1855. (Szem
elvények.) —M
átray G
ábor: Tör
téneti, bibliai é
sgúnyoros m
agyar énekek dallam
ai aXVI. századból.
P
est, 1859. (A dallam
ok m
egfejtése énekre é
s zongoráié átírva.) —
Knauz Nándor: Tinódi S
ebestyénnek eddig ism
eretlen versezeteZsigm
ondkirályról. P
est, 1871.(Akisebbik Zsigm
ond-krónika kiadása.) —
Toldy Ferenc: A m
agyar költészet kézikönyve. I. köt. 2. kiad. B
uda
pest, 1876. (Szem
elvények.) —SziládyÁron: R
égi m
agyar költőktára.
III. köt. Tinódi S
ebestyén összesm
üvei. B
udapest, 1881. (B
evezetéssel
és jegyzetekkel ellátott teljes kiadás.) —U. az: R
égi m
agyar költők
tára. VI. köt. B
udapest, 1896. (A Jónás prófétáról szóló énektöredék
közlése.) —Tinódi Sebestyén: Budai Ali basahistóriája. Jegyzetekkel
kísérte Szilády Áron. B
udapest, 1899. (O
lcsó Könyvtár.) —
• Tinódi
S
ebestyénválogatott históriásénekei.B
evezetéssel elláttaPerényi Adolf.
B
udapest, 1899. (M
agyar Könyvtár.) —Tinódi S
ebestyén válogatott
krónikás énekei. B
evezetéssel ellátta Bartha József. Pozsony é
sB
uda
pest, 1904. (Segédkönyvekam
agyar nyelvésirodalomtanításához.)—
A régi m
agyar költészet. B
evezetéssel ellátta Ferenczi Zoltán. I. köt.
B
udapest, 1904. (Rem
ekírókK
épesKönyvtára.) —D
ézsi Lajos: Tinódi
Jason király históriája. Irodalom
történeti Közlem
ények. 1911. évf.
(A Jasonról é
sM
edeáról szóló széphistória szövege.) —S
zabolcsi
Bence: Tinódi S
ebestyén dallam
ai. Külön m
elléklet a Zenei S
zem
le
1929. évf.-hoz. (Az 1554. évi C
ronica kótáinak hasonm
ása é
sm
ai
kótatípusokban való átírása aközlő értelm
ezése szerint.)
Irodalom . —ToldyFerenc: Amagyar történeti költészet Zrínyi
előtt. B
écs, 1850. —U. az: A m
agyar költészet története. 2. kiad.
P
est, 1867. —U. az: M
agyar költők élete. I. köt. P
est, 1870. —
U
. az: Am
agyar nem
zeti irodalomtörténete rövid előadásban. I. köt.
3. kia
d. P
est, 1872. —U. az: A m
agyar költészet kézikönyve. I. köt.
2. kiad. B
udapest, 1876. —Szilády Áron: R
égi m
agyar költők tára.
III. köt. B
udapest, 1881. —Erdélyi Pál: A XVI. é
sXVII. századi
históriás énekek. M
agyar Könyvszem
le. 1886. évf. —Kem
ény Lajos:
Tinódi S
ebestyénéletéhez. Figyelő. 1886. évf. —U. az: Ú
jabbadatok
Tinódi S
ebestyénéletéhez. E
gyetem
esPhilologiai Közlöny. 1887.évf.—
U
. az: Tinódi S
ebestyénéletéhez. Történelm
i Tár. 1888. évf. —U
. az:
Tinódi S
ebestyén é
scsaládja történetéhez. U
. o. 1899. évf. —Beöthy
Zsolt: Am
agyar nem
zeti irodalomtörténeti ism
ertetése. I. köt. 6. kiad.
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B
udapest, 1890. —Bodnár Zsigm
ondi A m
agyar irodalomtörténete.
I. köt. B
udapest, 1891. —Szilády Áron: R
égi m
agyar költők tára.
VI. köt. B
udapest, 1896. —Horváth Cyrill: A régi m
agyar irodalom
története. B
udapest, 1899.—Acsády Ignác: Tinódi S
ebestyén. B
uda
pesti S
zem
le. 1899. évf. —Kem
ény Lajos: Tinódi S
ebestyén családja.
S
zázadok. 1901. évf. —S
zádeczky Lajos: Tinódi S
ebestyén cím
eres
nem
eslevele. Erdélyi M
úzeum
. 1901. évf. —Schönherr Gyula: Tinódi
S
ebestyén cím
eres nem
eslevele. Turul. 1902. évf. —N
ém
eth Béla:
Szigetvár története. P
écs, 1903. —Kem
ény Lajos: Tinódi S
ebestyén
életéhez. Irodalom
történeti Közlem
ények. 1905. évf. —B
adics Ferenc:
XVI. századi elbeszélő költészetünk. K
épes m
agyar irodalom
történet.
S
zerk. BeöthyZsolt é
sB
adicsFerenc. I. köt. 3. kiad. B
udapest, 1906. —
M
észölyG
edeon: Tinódi S
ebestyén. Nagykőrös, 1906. —BodolaG
yula:
D
obó Istvánam
agyar költészetben. Kolozsvár, 1908. —Kárffy Ö
dön:
Tinódi S
ebestyénhalála. S
zázadok. 1908.évf.—Kem
ényLajos: Tinódi
unokái é
sveje. Irodalom
történeti Közlem
ények. 1908. évf. —Ujvárossy
S
zabó Gyula: A m
agyar verses oktató költészet története. B
udapest,
1910. —D
ézsi Lajos: Tinódi Jason király széphistóriája. Irodalom

történeti Közlem
ények. 1911. évf.U. az: Tinódi S
ebestyén. B
uda
pest, 1912. —Szinnyei József: M
agyar írók életeé
sm
unkái. XIV. köt.
B
udapest, 1914. —PukánszkyBéla: S
ebastianTinódi unddér deutsche
Zeitungsgesang. A
usdenForschungsarbeitendérM
itglieder desUngarischenInstitutsunddesCollegiumH
ungaricuminBerlin, demAndenken
R
óbert G
ragger gew
idm
et. Berlin, 1927. —Farkas Gyula: A refor
m
áció korának irodalm
a. D
ebreceni S
zem
le. 1929. évf. —S
zabolcsi
Bence: Tinódi zenéje. Zenei S
zem
le. 1929. évf.
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ÓKOR] GÖRÖG-RÓM AI S Z É P H IS T Ó R IÁ K
ÁTD O LGO ZÁSAI.

A

verseken és a históriás énekeken kívül van
- a XVI. század elbeszélő költészetének még egy cso
portja. Ez a csoport a külföldi mesékből és mondákból
merítő széphistóriákat foglalja magában. Ezek a verses
elbeszélések kivétel nélkül fordítások vagy átdolgozások.
Mivel eredetiség kevés akad bennük, az irodalomtörténet
inkább csak mesetárgyukkal, forrásaikhoz való viszonyuk
kal és költői előadásukkal foglalkozik.
A protestáns kor humanista irányából következett,
hogy a meseszerű történetek iránt érdeklődő verselők az
ókori görög-római világ felé fordultak legnagyobb kedv
vel. Latin forrásaik szövegeit többnyire lendület nélkül
szedték magyar versekbe, önállótlanok és egyhangúak
voltak, krónikás hűségre és moralizálásra törekedtek.
Gyakran a legszebb óklasszikai részlet is ellaposodott
tollúk alatt. Csak elvétve tűnt fel fordításaikban és kivo
nataikban némi verselő készség.
Legnépszerűbb volt az ókori görög-római mondák
és mesék közül: a trójai háború mondája, a Cyrus-monda
és a Sándor-monda. Legkedveltebb klasszikus szerzők:
Vergilius, Ovidius, Herodotos, Homeros, Heliodoros,
Lukianos. A görög írókat latin fordításban olvasták.
bibliai
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A trójai háború földolgozóinak sorát T inódi S ebes 
tyén nyitotta meg Jason históriájával. Ez a Jason-rege a
Trójáról szóló elbeszéléseknek bevezető része volt. A ma
gyar énekmondó Columnai Guido XIII. századi olasz író
nak a trójai háború történetéről szóló latin munkáját
használta forrásul. Próbálkozásában nyoma sincs a költőiségnek; érdeme azonban, hogy a Trója-mondát ő szó
laltatta meg először magyar nyelven. Széphistóriája a
XVI. század regényes verses epikájának bevezető darabja.
Hunyadi F erenc már az egész trójai históriát versbe
szedte. Páris születésétől kezdve a város pusztulásáig
mondta el Trója történetét. Több forrást használt: az
ókori klasszikusok közül Homerost, Vergiliust, Ovidiust;
a középkori szerzők közül Columnai Guido, Dares és
Dictys munkáit. Nyelve színtelen volt, verselése kezdetle
ges, mégis szívesen olvasták, mert tárgya általános érdek
lődést keltett. Páris és Heléna történetét a L évai N év 
telen is versbe foglalta. Bevallottan gyönyörködtetés cél
jából s nem erkölcstanítás végett írta költeményét, holott
akkor a moralizálás volt a kor szokása. Az ismeretlen
énekszerző Ovidiust használta forrásul. Aeneas történeté
nek elmondására Huszti P éter vállalkozott. Munkája
Vergilius-kivonat. Ide tartozik C sáktornyái Mátyás ver
ses históriája is Ajaxnak és Ulissesnek az elesett Achilles
fegyverzetéért folytatott versengéséről. Ovidius-fordítás.
Érdeme mind az öt verseiének, hogy az ókori Trójamondát s ezzel együtt a görög és latin irodalom néhány
szép alkotását bemutatták a magyar közönségnek. Egyéb
iránt munkáikat alig lehet egyébnek nevezni szárnypróbál
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gatásoknál. Hol terjengő, hol kivonatos, hol moralizáló
fordításaik nem nyújtottak tájékozást az ókori klassziku
sok munkáinak szépségeiről.
Az első perzsa király regényes történetét, a Cyrusmondát, többen feldolgozták verses krónikáikban, csak
úgy mint Nagy Sándor makedón király mesés históriáját,
a Sándor-mondát. Astyages történetéről K ákonyi P éter,
a perzsa királyokról C serényi Mihály, Xerxes viselt dol
gairól V arsányi G yörgy , Nagy Sándor tetteiről Ilosvai
S elymes P éter írt verses elbeszélést.
A C zegei N évtelen Odatis és Zariadres szerelmét
énekelte meg. S zakmári F abricius I stván a nicaeai
Parthenius szomorú végű szerelmi történeteit tolmácsolta
magyar versekben. Jeruzsálem pusztulásának históriáját
Madai Mihály és S zegedi A ndrás szedték rímekbe.
Buzgó átdolgozó volt B ogáti F azekas Miklós. Gö
rög és latin forrásai nyomán megírta több nevezetes ókori
asszony esetét, Aspasia házasságának históriáját, Demeter
makedón király életét, továbbá Nagy Sándor, Hannibal
és Scipio hadvezéri vetélkedésének történetét. Lukianos
munkáit különösen kedvelte. Ennek szövegéhez igazodott
a világ sok zűrzavaráról írt széphistóriája is. Egy angyal
mutogatja benne az ördögnek a földi élet nyomorúságát
és az emberek hiábavaló törekvéseit; az ördög jót kacag
és vígan megy vissza a pokolba. A magyar verselő meg
lehetősen átalakította Lukianos görög szövegét és ennek
latin fordítását. Széphistóriájában Kharonból, az alvilági
hajósból, egy Setétes nevű ördög lett, Hermest egy an
gyallal helyettesítette. Változtatásai nem mutatnak költői
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tehetségre. Tolla alatt a szellemes görög szatiraíró mun
kája nagyon ellaposodott. Mint általában a régi magyar
írók, ő sem törődött idegen eredetijének megnevezésével,
sőt leplezni iparkodott forrását.
A Heliodoros-féle Chariclia-mesének szintén akadt
fordítója C zobor Mihály személyében. A görög szöveg
latin fordítása, a Historia Aethiopica, ez időtájt közkézen
forgott, de az előkelő magyar úr nem a latin szöveget
vette elő, hanem Zschorn János 1 5 5 9 . évi strassburgi
német átdolgozását. Ennek nyomán készült, 1600 körül,
magyar verses fordítása. Otösrímű tizenkettősei bőbeszédűen tolmácsolták az ókori görög regény német átdolgo
zásának szövegét. A magyar fordítás nem jelent meg
nyomtatásban, de kéziratban sokan olvasták s még később
is annyira kedvelték, hogy 1700 körül maga Gyöngyösi
István vállalkozott átdolgozására. Czobor Mihály való
színűleg az egész regényt versbe szedte, de korunkig csak
az első három fejezet kézirata jutott el.
Ókori görög-róm
ai széphistóriák átdolgozói:
szilágym
egyei tasnádi protestánstanítóé
sprédi
kátor: Az házasságról való szép ének. 1562. (Ebben aszentírási pél
dákon kívül m
egvan C
eyx é
s Alcione m
am
ár kevéssé ism
ert tör
ténete: C
eyx görög király atengerbe fúl; neje, Alcione, vigasztal
hatatlan; az istenek könyörületből m
indkettőjüket búvárm
adárrá vál
toztatják. E
z averses m
unka é
s a Lévai N
évtelenszéphistóriájaakét
legrégibb m
agyar O
vidius-átdolgozás.) — Szilády Áron é
sD
ézsi
Lajos szövegkiadása: R
égi m
agyar költők tára. VII. köt. B
udapest,
1912—
1926.
B o g á t i F a z e k a s M ik l ó s é
letéről é
svallásosköltészetéről: alíriku
sokközött. —H
áromjeles főhadnagyoknak, aNagy Sándornak, Anibálnak é
s a róm
ai Scipiónak aboldogságnakhelyénafőhelyről való
B essen yei J akab
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vetélkedések. Kolozsvár, 1576. (A túlvilági bírák aháromhadvezér
közül Nagy Sándornakadjákazelső, Scipiónak am
ásodik, Hannibál
nak aharm
adik helyet. Forrása Lukianos egyik párbeszédes m
üve:
Halottak dialógusai.) — A tökéletes asszonyállatokról. Kolozsvár,
1577. (Erkölcsi történetek ókori nőkről. Tizenháromelbeszéléstizen
háromnőről. Ezt am
üvét 1575-ben D
ésen írta aszerző. M
egakarta
m
utatni példáival, m
ilyen jó tulajdonságok kívánhatok a tökéletes
feleségtől. A példa-sorozat tele van elm
élkedő és oktató részekkel.
A szerzőnek nincs jóvélem
ényeanőkről. ForrásaPlutarchosnakanők
erényeiről szóló m
üve s egyik elbeszélésében O
vidius Fastija.) —
Evilági nagy sok zűrzavarról való ének. Kolozsvár, 1591. (Ebbena
verses átdolgozásában is m
egragadta az alkalm
at, hogy bölcselkedjék
é
sm
oralizáljon. Énekét 1586-ban írta aSzékelyföldön. ForrásaLukia
nos egyik párbeszédes müve: Kharon vagy a világlátók.) —Aspasia
asszonydolga é
s ajó erkölcsűasszonyoknaktüköré. Kolozsvár, 1591.
(A híres ókori asszony történetét 1587-benírtaaszékelyföldi S
zentpál
községben. Elm
ondja benne, hogyanlesz A
spasia aperzsaC
yrusneje,
m
ajdennekhalálautánArtaxerxesfelesége. Forrása: Ailianosgörögíró.)
—D
em
eter király históriája. Kolozsvár, 1598. (A N
agy Sándor utó
dainak korából m
erített históriábanazerkölcsi célzat szem
betűnő. For
rása: Lukianos é
s Plutarchos.) —Az utóbbinak szövegeD
ézsi Lajos
kiadásában: Bogáti Fazekas M
iklós élete é
s költői m
űködése. B
uda
pest, 1895.
C sákto rn yá i M á t y á s m
uraközi szárm
azású erdélyi prédikátor.
M
arosvásárhelyenháza, földje é
sszőlőjevolt; BáthoryZsigm
onderdélyi
fejedelem 1
594-ben m
entességet adom
ányozott neki m
indenközteher
viselése alól. —Jeles szép história két göröghercegről, ErősAiaxról
é
s Bölcs Ulissesről, m
iképen vetődtek é
s perlettek a táborban Aga
m
em
non császár é
sm
ind a több görög királyok előtt az erős vitéz
Achillesfegyvereéshadi szerszám
afelett. Kolozsvár, 1592. (Elsőrészé
ben Aiax m
ondja el, m
iért érdem
li ő Achilles fegyverzetét s m
iért
nemm
éltóerreakitüntetőörökségreUlisses; m
ásodikrészébenU
lisses
sorolja fel am
aga nagyérdem
eit Trójavívásakörül; harm
adikrészé
ben ahadnagyokU
lissesnek ítélik Achilles fegyvereit; Aiax öngyilkos
lesz, U
lisses győzelm
e viszont jó példa arra, hogy az em
ber tovább
ér az ésszel, ékesszólással, m
értéktartással, mint atesti erővel é
s hir-

ÓKORI GÖRÖG-RÓMAI SZÉPHISTÓRIÁK ÁTDOLGOZÁSAI.

361

télén haraggal. O
vidius szövegéhez erősen ragaszkodott averselő.) —
G
robián verseinek m
agyar énekbe való fordítása, m
elyekbenajótisz
tességes erkölcsnek regulái visszavaló éltelem
m
el vannak m
egiratván.
Kolozsvár, 1592.(Ism
ertetéseazoktatóköltészet m
aradványai között.) —
R
égenten a róm
ai fö asszonyoknakcifraságtilalm
áról valóperlődésük
atanács előtt. Kolozsvár, 1599. (Cato idejében aróm
ai nőkfellázad
nak afényűzésüket tiltó rendelet ellen, a tanácsterem
ben előadják
panaszukat, asenatus nevében Aristarchus intéz hozzájuk oktató é
s
feddő szózatot.) —D
ézsi Lajos szövegközlése: Csáktornyái ErősAiax
é
sB
ölcsU
lissesc. m
üve. Irodalom
történeti Közlem
ények. 1915. évf.
C
s e r é n y i M ih á l y e
rdélyi énekszerző: Historiaapersiai m
onarchia
beli fejedelm
ekről, tudniillik Cyrusról, C
am
bisesröl, Dariusról, Xerxesröl é
s atöbbiről rövideden kiszedetett Xenophonból, H
erodotusból é
s
több authorokból. Kolozsvár, 1592. (Terjedelm
eselbeszélőköltem
ény:
aC
yrus-m
onda bőbeszédű m
egverselése H
erodotos m
unkájának latin
fordítása nyom
án. A perzsa királyok történetét költői tehetség nélkül
foglalta versbe az énekszerzö «A
z Nagy Sándor avagy az M
átyás
király éneke nótájára» azaz tizenegyszótagos sorokba.)
C zegei N évtelen : E
ffectus am
oris. Aszerelem
nekereje. D
ebre
cen, 1588. (O
datis király é
sZariadres királykisasszony szerelm
i törté
netének ez a m
agyar feldolgozása Athenaios görög író nyom
án
készült, de nemaz eredeti szöveg szerint, hanem annak valam
elyik
latin fordítása után. A szerelemerejét m
utatja be a szülők tanulsá
gára. M
agyar átdolgozója az erdélyi C
ege községiskolam
esterevolt s
«jó kedvében»énekeltem
egascythiai szerelm
espár érzékeny históriá
ját. M
egjegyzendő, hogy aXVIII. században is van egy C
zegei N
év
telen: aP
ancsatantra egyik fordítója.)—D
ézsi Lajos szövegközlése:
Az Effectus Am
oris. M
agyar Könyvszem
le. 1914. évf.
C zo bo r M ih á l y e
lőkelőgazdagnem
zetségtagjavolt. 1570körül
született, résztvett atizenöt éves török háborúban, harcolt B
ocskai
István zászlói alatt, m
eghalt 1616-ban. —Chariklia. (Nyom
tatott pél
dányát nemism
erjük. Egykorú csonkakézirataaZrínyi-könyvtár őrzőhelyén: azágrábi egyetemkönyvtárában. Atöbb mint ezer versszak
ból álló szöveget csak Zrínyi M
iklós könyvtárának átvizsgálása után
vette figyelem
be az irodalom
történet. Am
agyar átdolgozó Theagenes
é
s Chariklia szerelm
i történetét aXVI. századvégén foglaltaversekbe.
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Eredetije, Johann Zschorn ném
et Aithiopikája, akövetkező cím
m
el
jelent m
eg: Aethiopica Historia. Ein schoene vund liebliche Histori
von einemgrossm
uetigen H
elden aus G
riechenland vund einer vberschoenen Junckfraw
en. AusdemG
riechischeninsLatéinvundyetzund
newlich ins Teutsch bracht, gantz kurtzweilig vundnutzlichzulesen.
S
trassburg, 1559.)
H u n ya d i F eren c e
rdélyi szárm
azásúorvos, többlatinversesm
ü
szerzője. Tanulm
ányait külföldi egyetem
ekenfejeztebe, orvosdoktorrá
P
áduában avatták. Itthon Báthory István erdélyi fejedelem
nek é
slen
gyel királynak, utóbb Báthory Zsigm
ond fejedelem
nek volt a
z udvari
orvosa, —A régi é
s híres-neves Trója városának tíz esztendeigvaló
m
egszállásáról é
s rettenetes veszedelm
éről. Kolozsvár, 1577. (Atrójai
históriának ez aterjedelm
es feldolgozása olyan latin szöveg nyom
án
készült, m
elynekszerzőjeH
om
eros, Vergilius, O
vidius, D
aresPhrygius,
Dictys C
retensis, G
uido de Colum
na é
sm
ások m
unkáit használta
forrásul. Am
agyar átdolgozásszem
betűnőengyöngeverselésü: «S
enki
Trójából el nemszalad vala, C
sak két vitéz nagy néppel eljött vala
Az erős Antenor azegyik vala, Ki P
adua városát rakatta vala, M
áso
dik az A
eneas király vala, Kitől az olaszok szárm
aztak vala, E
zek
Trójából kiszaladtak vala, A több sokaság m
ind ott veszett vala».
M
égis nagyon szerették s újból é
s újból kiadták ezt a könyvet.
AXVI. századból négykiadását, aXVII. századból hat kiadását ism
er
jük. M
ég aXVIII. század m
ásodik felében is kinyom
atták. A m
ü
szerzőségét Toldy Ferenc m
ég Dálnoki János kolozsvári diáknak
tulajdonította, deS
zabóKárolyészrevetteaversfökbenHunyadi Ferenc
nevét.) — D
ézsi Lajos szövegkiadása: R
égi m
agyar költők tára.
VIII. köt. B
udapest, 1930.
H u szti P é t e r : A
eneis azazatrójai A
eneasherceg dolgai, m
ely
ben Trója vétele é
s rom
lása, trójaiak bujdosásuk A
eneassal együtt,
haduk O
laszországban é
sR
óm
a városának eredete nagy szép díszes
versekkel m
egíratik. Bártfa, 1582. (Ez azelsőkísérlet Vergilius Aeneisének fordítására. M
ég két régi fordítását ism
erjük. Nótája: «Jóllehet
nagy sokat szóltunk Sándorról». A szerző nevét a versfők őriz
ték m
eg.)
Ilo sv a i S elym es P é t e r : H
istoria Alexandri M
agni. D
ebrecen,
1574. (A szerző Nagy Sándor történetét a
z abaújm
egyei N
agyidán,
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1548-ban foglalta versbe Curtius é
s Justinus latin m
unkái nyom
án.
A Sándor-m
ondának ez azelső verses feldolgozása irodalm
unkban.
Terjedelm
es m
unka: 2828 sor. Első sora híres nótajelzés volt a
XVI. században: «Jóllehet nagysokat szóltunk Sándorról». N
épszerű
ségét m
utatja, hogy négy kiadása m
aradt fenn, ezek közül aleg
régibb a
z 1574. évi.) —Szilády Áron szövegkiadása: R
égi m
agyar
költők tára. IV, köt. B
udapest, 1883.
K áko nyi P ét er b
aranyam
egyei hercegszölősi reform
átus pap:
Historia Astiagis regis et Cyri. D
ebrecen, 1574. (A latin cím
ű, de
m
agyar szövegű széphistóriának tárgya: hogyan állott bosszút C
yrus
A
styagesen. A szerző 1549-ben «víg kedvében» írta m
üvét. Forrása:
Justinus latin történeti m
unkája. B
őbeszédű versbeszedés. Elm
ondja
C
yrus halálát is: dicsőséges uralkodása után Scithiában vereséget
szenvedett s Scithia királynéjabedobtalevágott fejét egycsebervérbe:
«C
yrus király igyál eleget az vérben, Kit te szom
júboztál kegyetlen
ségedben, Kiben nemihatál eleget éltedben, Legyen ez teneked nagy
kevélységedben».) —A széphistória később ezzel a cím
m
el jelent
m
eg: S
zép história C
iruskirályról, m
iképen akartaelveszteni A
stiages
király, é
sm
ikoron bízta volna egy hív szolgájára, aszolgakivivén,
m
ivel nemakará az ártatlannak vérével m
agát m
egferteztetni, csak
egy csordapásztorra bízá, é
sa csordapásztor hazavivén m
iképen tar
totta fel, m
iképen állott bosszút a
zAstiagesen, énekbenirattatonK. P
.
által. Lőcse, 1628. (Adnotam
: «Józsefnek m
egm
ondomazökróniká
ját.») —SziládyÁron szövegkiadása: R
égi m
agyar költőktára. II. köt.
B
udapest, 1880.
L évai N év t elen : H
istoria continensverissim
amexcidii Trojani
causam
. Kolozsvár, 1576. (A latin cím
ű, de m
agyar szövegű szép
históriát egy Léva városában tartózkodó verselő, aLévai N
évtelen,
1570-ben fordította deákból m
agyarra olvasói gyönyörködtetésének
kedvéért. A költői cél m
ellől az erkölcsi oktatás igyekezete sem
hiányzott: «P
élda lehet az P
áris m
indeneknek, P
élda Ilona tinektek
szépszüzeknek,Hogyiíjakszavánakti nehigyjetek, Kibennagygyakorta
csalárdságok esnek. M
aradjatok m
eg tökéletességben, Éljetek tisztán
m
ind az jó életben, N
e forogjatok ily feslött erkölcsben, R
em
énségtek
legyen csak az Istenben». A széphistóriának ism
ertebb az 1576. é
s
1597. évi kolozsvári kiadása: P
áris é
sG
örögIlonahistóriája, ki m
iatt
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végre az egész trójai birodalom elvesze.) — D
ézsi Lajos szövegkiadása: R
égi m
agyar költők tára. VIII. köt. B
udapest, 1930.
M a d a i M ih á l y s
zabolcsm
egyei énekszerzö: Jeruzsálempusztulata.
1551. (Töredék. N
ero császár uralkodásának tizenkettedik esztendejé
vel indul m
eg. Forrása: Josephus Flavius.) —Szilády Áron szövegkiadása: R
égi m
agyar költők tára. VI. köt. B
udapest, 1896.
S z a k m á r i F a b r ic iu s I s t v á n k
olozsvári énekszerzö: Historia ex
Parthenii N
icenensis de am
atoriis affectionibus collecta. Kolozsvár,
1577. (Parthenios érzéki történeteit «tanulságokrajám
boroknak» szedte
versekbe a szerző. A jám
bor célzatot helyes volt hangsúlyozni, m
ert
apró verses elbeszélései igen kényes tárgyúak. Parthenios 36szerelm
i
esetéből 16-ot fordított le, hogy agonoszszerelemveszedelm
eirefel
hívhassa olvasói figyelm
ét. Ném
elyik strófájábanelégfurcsán foglalja
rím
ekbe m
ondanivalóit: «C
sodam
adár azért az leány m
adár, G
yakran
jegyesére nagyrom
lást hadar, S
zebbnél szebbet látván, arra vigyorog,
S
zem
ét arra vetvén, igen hunyorog».) —D
ézsi Lajos szövegkiadása:
R
égi m
agyar költők tára. VIII. köt. B
udapest, 1930.
S zeged i A ndrás p
rotestánsénekszerző: Historiadeexpugnatione
urbis Ierusolim
itanae. 1553. (A
cím
ü, de m
agyar szövegű verses
m
unka szerzőjeJosephusFlavius nyom
ánrészletesenleírjaTitus ostro
m
át é
s Jeruzsálem bevételét. Legyen közöttünk istenfélelem
, összetaitás, engedelm
esség, hogy úgy ne járjunk, mint azsidók. «Ezt ki
szörzé gondolkodók m
agában, Bánkódik, m
ert nincsen pénz tarsolyá
ban.» A história aXVI. században népszerű volt: 1574-től kezdve
négy kiadása jelent m
eg. M
ivel az énekszerzöcsakaversfejekbenvan
m
egnevezve, nevét Toldy Ferenc C
segéri Andrásnak, S
zabó Károly
C
sengeri Andrásnak olvasta. A S
zegedi András név helyességére
Szilády Áron utalt a C
sereyné-kódex szövege nyom
án.) — S
zi
lády Áron szövegkiadása: Régi m
agyar költők tára. VI. köt. B
uda
pest, 1896.
T in ó d i S e b e s t y é n la
ntos é
sénekm
ondó: Jasonról és M
edeáról,
1537 körül. (Az ókori Jason-m
onda verses feldolgozása. Tinódi
S
ebestyén ifjúkori kísérletei közül való. Versei közül ez alegrégibb.
G
uido D
eC
olum
na m
essinai bíró latin m
unkája nyom
án készült
kivonatos fordítás. S
zövege a C
sereyné-kódexben m
aradt fenn.) —
Szilády Áron szövegkiadása: R
égi m
agyar költők tára. III. köt. B
uda
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pest, 1881. —D
ézsi Lajos szövegkiadása: Tinódi Jason király szép
históriája. Irodalom
történeti Közlem
ények. 1911. évf.
V a jd a k a m a r á s i L ő r in c k
olozsm
egyei unitárius pap: Igen szép
história aJason királynak házasságáról, m
elyet énekberendelt aVajda
Kam
arási Lőrinc pap, akancellárius önagyságaKovacsóczi Farkasnak
m
ostani házasságának öröm
ére. Kolozsvár, 1581. («Ezeket rendeltem
verseknek fejében, E
zerötszázutánnyolcvanesztendőben, S
zent M
ihály
havának utolsó hetiben, Kiből dícsértessék az Úristen, Arnen»: írja
utolsó strófájában. A versekfejéből ezolvashatóki: LaurenciusVaida
C
am
arasi servus D
ei et Jesu Christi in spe fecit.)
V a rsá n yi G yö rg y e
rdélyi protestáns énekszerzö: Egyszéphistó
ria az persei királyrul, Xerxes neve. D
ebrecen, 1574. (Tárgya: hogyan
vesztett el Xerxes tízszer százezer em
bert. M
egvanbenneC
yrushistó
riája is. Am
agyar szerzőJustinusm
ellett H
erodotos szövegénekegyik
latin fordítását is használta. Irodalm
unkban itt tűnik föl először a
Polykrates gyűrűjéről szóló m
ese. Az énekszerzö 1561-ben M
edgyes
városában írta versét: «Hogy m
inden em
bernek adjon példát ebben,
Kiből dícsértessék az felséges Isten». É
neke végén m
egem
lékezik a
m
agabajairól s m
ég inkább avilág rom
lásáról. O
lyan nagy m
ár a
gonoszság, hogy közeleg az utolsó ítélet napja. Irigység, fösvénység,
kevélység, bosszúállás, károm
kodás, részegség, paráznaság, gyilkosság
m
indenfelé; arokon atyjafiát, az apagyerm
ekét, a fiú apját kergeti;
egym
ásra tám
adnak a nem
zetségek é
s országok; éhség, döghalál,
égi csudák jelentik előre a világ végét. «Im
m
ár az Istennek várjuk
végső napját.») —Szilády Áron szövegkiadása: R
égi m
agyar költők
tára. VII. köt. B
udapest, 1912—
1926.
Irodalom . — Toldy Ferenc: A magyar költészet története.
2. kiad. P
est, 1867. —S
zabó Károly: R
égi m
agyar könyvtár. I. köt.
B
udapest, 1879. —Szilády Áron: R
égi m
agyar költők tára. II—
VII.
köt. B
udapest, 1880—
1912. — Jakab Elek: Bogáti Fazekas M
iklós.
Keresztény M
agvető. 1880. évf. —Bodnár Zsigm
ond: Am
agyar iro
dalomtörténete. I. köt. B
udapest, 1891. —Szinnyei József: M
agyar
írók élete é
sm
unkái. Tizennégy kötet. B
udapest, 1891—
1914. —
Kanyaró Ferenc: Unitáriusok M
agyarországon. Kolozsvár, 1891. —
D
ézsi Lajos: Bogáti Fazekas M
iklós élete é
s költői m
űködése. B
uda
pest, 1895. —Horváth Cyrill: A régi m
agyar irodalom története.
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B
udapest, 1899. — Zsák Adolf: C
zobor M
ihály, a Chariclia első
m
agyar fordítója. Irodalom
történeti Közlem
ények. 1901. évf. —B
adics
Ferenc: XVI. századi elbeszélő költészetünk. K
épes m
agyar irodalom
történet. S
zerk. Beöthy Zsolt és B
adics Ferenc. I. köt. 3. kiad. B
uda
pest, 1906. —D
ézsi Lajos: Tinódi János király históriája. Irodalom

történeti Közlem
ények. 1911. évf. —R
édei Kornél: G
yöngyösi Charicliája. K
assa, 1912. —D
ézsi Lajos: Tinódi S
ebestyén.B
udapest, 1912.—
U. az: Lukianos é
s Bogáti Fazekas M
iklós. E
gyetem
es Philologiai
Közlöny. 1914. évf.—D
ézsi Lajos: AzEffectusAm
oris. M
agyarKönyv
szem
le. 1914. évf. —U. az: C
sáktornyái Erős Aiax é
sB
ölcsU
lisses
c. m
üve. Irodalom
történeti Közlem
ények. 1915. évf.—R
ajka László:
HeliodorosAithiopikájának feldolgozásaiam
agyar irodalom
ban.Kolozs
vár, 1917. —Király György: A trójai háború régi irodalm
unkban.
Irodalom
történeti Közlem
ények. 1917. évf. —U. az: Világbíró S
án
dor m
ondája régi irodalm
unkban. U
. o. 1918. évf. —U. az: ACyrusm
onda széphistóriáinkban. U. o. 1919—
1921. évf. — Thienem
ann
Tivadar:XVI. é
sXVII. századi irodalm
unk ném
et eredetűm
üvei. U
. o.
1922—
1923. —D
ézsi Lajos: V
erses görög regények é
s regék arégi
m
agyar irodalom
ban. C
sengery-em
lékkönyv. S
zeged, 1926. —K
ele
m
en Lajos: Vajdakam
arási Lőrinc pap. Erdélyi Irodalm
i S
zem
le.
1929. évf.

KÖZÉPKOR]

LA TIN S Z É P H IS T Ó R IÁ K

ÁTD O LG O ZÁ SA I.
latin irodalom szépirodalmi emlékei
közül néhány népszerűbb elbeszélés szintén meg
jelent magyar versekben.
Telamon históriájában (1578) a férfi-hűség példáját
olvassuk, egyúttal nyomatékos tanítást hallunk arról,
hogy Isten előtt mindenki egyenlő. Telamon görög király
egyetlen fia, Diomedes, öngyilkos lesz, mert atyja meg
öleti jegyesét, Catharistát. A háborúból hazatérő ifjú
ott ugrik bele a Xanthus vízébe, ahol menyasszonyát a
folyóba dobták. A búvárok összeölelkezve találják őket
a víz fenekén. Közös sírba kerülnek s Telamon király meg
alázza magát kegyetlen bánatában. A magyar széphistória
közvetlen forrását nem ismerjük, de hasonló mesék bőven
találhatók a nyugati és keleti népek irodalmában. Az
ismeretlen magyar átdolgozó nyelve nehézkes, verselése
kezdetleges.
Apollonius históriája (15 9 1) a Gesta Romanorum tör
ténetei közül való. Apollonius királyfi menekülni kény
telen Antiochus király üldözése elől, a Földközi tengeren
hajótörés éri, mindenét elveszti, így jut Pentapolis váro
sába. Itt a király leánya, Lucina, megszereti s nőül megy
hozzá. Mikor később Apollonius hazafeléié indul, neje a
középkori
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hajón meghal, koporsóját a tengerbe bocsátják. A boldog
talan királyfi kis leányával, Tarsiával, együtt Tarsis váro
sába ér, azután átveszi Antiochus örökségét, leánya azon
ban eltűnik, keserves megpróbáltatáson megy keresztül
s csak felnőtt korában találja meg atyját. Ráakadnak
Lucinára is: a királyné nem halt meg, mert holteleven
állapotban került a koporsóba, a tengerből kifogták s
Efezusban új életre keltették. Ettől kezdve az egész királyi
család boldogan él, híveiket megjutalmazzák, ellenségeiket
megbüntetik. A névtelen fordító elég szárazon szedte
versekbe a sorsüldözött királyfi kalandjait. Eredeti latin
szövegét gondosan követte.
Rustan históriája szintén Gesta-elbeszélés, de forrása
nem közvetlenül a Gesta Romanorum, hanem annak vala
melyik átdolgozása. Isten angyala rábírja az egyik római
császárt a keresztség felvételére s megígéri neki a boldog
öregséget. Addig azonban sokat szenved a császár. Szeren
csétlenül háborúskodik, népe elűzi, feleségét elveszik tőle,
egyik fiát farkas ragadja el, másik fia oroszlán martaléka
lesz, maga Rustan császár fáradsággal keresi kenyerét;
míg egyszer csak fordul a kocka; Róma népe visszahívja a
császárt, fiairól kiderült, hogy a vadászok idejekorán meg
mentették őket a vadállatok karmai közül, nejét is meg
találják, boldog lesz az egész császári család. A magyar
széphistória ismeretlen verselő munkája. «Ez éneketRómaságnak írt könyvéből írá.» A császár feleségét sajátságos
módon Rhea Sylviának, két fiát Romulusnak és Remusnak
nevezi. A régi íróknak a névcsere, időeltolás, helyváltoz
tatás és eseménykeverés nem okozott aggodalmat.
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Joveniánus históriája (1593) is a Gesta Romanorum

elbeszélése nyomán készült. Szerzője, Póu I stván, hűsé
gesen ragaszkodott latin forrása szövegéhez, helyenkint
azonban szívesen moralizált. Elég prózai nyelven mondta
el, hogyan bűnhődött meg kevélységéért az elbizakodott
római császár. Joveniánus már szinte Istennek képzelte
magát, amikor elkövetkezett kijózanodása: egy alkalom
mal kilovagolt, megfürdött egy tóban, közben egy hozzá
hasonló ember felszedte ruháját s a császár ott maradt
meztelenül; szaladozott fűhöz-fához, de mindenütt bolond
nak nézték, kinevették, bezárták, megverték; még felesége,
kutyája, sólyma sem ismerte meg, egyik vitéze bottal
kergette el, hadnagya megostoroztatta; gyóntatója is meg
ijedt tőle, csak mikor Isten irgalmáért esedezett, akkor
fordult jobbra sorsa; az új császár ugyanis nem volt más,
mint Ráfael angyal s ő a megalázott és Istenhez tért ural
kodót szívesen visszaengedte székébe.
János pap históriájában (1573) Valkai A ndrás a kö
zépkori európai mondák egyik nevezetes darabját fordí
totta le. János pap képzelt személy volt, hatalmas keleti
császár; a keresztes hadjáratok hősei azt hiresztelték róla,
hogy egyszer csak előront keletről győzhetetlen seregével
s megvédi a szentföldi kereszténységet. Maundeville angol
lovag és keleti utazó a XIV. században közreadta János
pap országáról szóló mesés útleírását, a XVI. században
viszont a Jovius-féle história emlékezett meg az indiai és
afrikai papcsászár birodalmáról: ennek a két latin forrás
nak felhasználásával szerkesztette verses szövegét a
magyar szerző. Elsősorban Jovius anyagát használta fel,
Pintér Je n ő : A magyar irodalom története.
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de Maundeville tudósításából is eleget merített. Saját
leleménye jelentéktelen.
Szembetűnő a kifejezés hajlékonyságára való törek
vés
Eurialusnak és Lucretiának
bán. (1577.)
Az eredeti latin elbeszélés szerzője, Aeneas Sylvius Piccolomini, a híres humanista, 1458-ban a római pápai székbe
került. A magyar elbeszélő költemény meséje ugyanaz,
mint a latin novelláé. «Mikoron írnának másfélezer után
hetvenhét esztendőben, Aeneas Sylvius írásából szerzék
ez éneket versekben, Bodrog vize mellett Patak városá
ban az úr gombos kertében.» Zsigmond magyar király
és német császár megérkezik egy olasz városba; egyik
udvari embere, Eurialus, viszonyt köt a város szépségével,
Lucretia asszonyai. A féltékeny férj cselvetéseit meghiú
sítják, egymással boldog órákat töltenek, de az érzéki
szerelemnek szomorú a vége: Eurialusnak nemsokára
távoznia kell a városból, Lucretia magára marad s míg a
könnyelmű lovag egy hercegnő oldalán boldog életet él, a
szép olasz asszony elhervad bánatában. A magyar fordító
meglehetős hűséggel követte a latin elbeszélés gondo
latait, az égő szerelmi szenvedély festésében nagy kedvvel
színezte ki szövegét, lírai helyei különösen sikerültek.
Mint általában a reformáció korabeli elbeszélő költemé
nyekből, ebből a ledér széphistóriából sem hiányzik az
erkölcsi oktatás. «Sok erős férfiak, bölcsek és királyok
szerelem miatt vesztek; Ifjak, szép leányok sok mér
ges nyilai miatt megemésztettek; Országok pusztultak,
városok és várak mind földre letörettek.» A befejező elmél
kedés különösen felhívja a figyelmet az oktalan szerelem
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pusztításaira. Vigyázzon mindenki, hogy meg ne igya a
szerelemnek méreggel megtöltött poharát; éretlen gyer
mek a szerelem, szeme vak, tegzében sok mérges nyíl, kezé
ben égő fáklya; óvakodjék az ifjú, hogy hatalmába ne
kerüljön. Az elmét megrontja, a szívet összetöri, a testet
elrútítja, a lelket poklokra taszítja a lobogó lángú szere
lem. «Első indulatját, ha eszedben vészed, te könnyen
megoldhatod; De erőt ha vészen, miként az álló fát, hogy
ki sem szakaszthatod; Kit vessző korában kivonhattál
volna, végre ki sem áshatod.»
Középkori latin széphistóriák átdolgozói:
D rávái N év telen : R
ustáncsászár históriája. (Szövegét aC
som
akódex őrizte m
eg. Nyom
tatott példányát nemism
erjük. S
zerzője a
D
ráva vize m
ellett foglalta versbe elbeszélését; innen ered Toldy
Ferenc elnevezése: aD
rávái N
évtelen.) —M
ikó Lászlószövegkiadása:
R
ustán császár históriája. B
udapest, 1930.
N évtelen : S
zép históriás ének aTelam
on királyról é
s az ö
fiának D
iom
edes szörnyű haláláról. Kolozsvár, 1578. (A Telam
onhistória egyetlen m
egm
aradt nyom
tatott példánya Nagy István földbirtokos könyvtárából aXIX. században Angolországba került. M
ivel
a londoni British M
úzeumbirtokában levő egyetlen példány szövege
ism
eretlen volt, Toldy Ferenc aszéphistóriát m
ég csak címszerint
em
líthette költészettörténetében.) —Acsakhírből ism
ert m
unkát elő
ször Széli Farkas ism
ertette: Egy XVI. századi kódex. S
zázadok.
1884. évf. —R
eichard Piroska szövegkiadása: Telam
on históriája.
E
gyetem
es Philologiai Közlöny. 1910. évf. —D
ézsi Lajos hasonm
áskiadása: Telam
on király széphistóriája. B
udapest, 1922.
N évtelen : S
zépkrónikam
iképenazApollonius nevűkirályfi egy
m
esének m
egfejtéséért elbujdosván, atengeren m
indeneket elvesztvén,
halászruhábanAltristates királyudvarábanjuta, m
elynek leányaaszép
Lucina asszony akirályfit m
egszeretvén hozzá m
éné. É
sm
iképen a
z
Apollonius akirályságra hazam
envén atengeren feleségét és leányát
elveszté é
sm
iképen őket sok esztendő m
úlva nagy öröm
m
el egész24*
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ségbentaláld. Kolozsvár, 1591. (FordítójatalánBogáti FazekasM
iklós.
N
épszerűségét XVII. é
s XVIII. századi kiadásai is bizonyítják. M
ég
a XIX. században is m
egjelent.) — B
erecz Sándor szövegkiadása:
Apollonius históriája. B
udapest, 1912. (R
égi M
agyar Könyvtár.)
P ataki N évtelen : E
urialusnak é
s Lucretiának szép históriája,
m
elyben m
egirattatik egym
áshozvalónagyszerelm
ek, m
ely szerelem

ből végre Lucretiának következék szörnyű halála. Kolozsvár, 1592.
A széphistória szerzője, aPataki N
évtelen, 1577-ben szedteversbeter
jedelm
es elbeszélő költem
ényét. Akolozsvári 1592. évi kiadásonkívül
m
ég két m
ásik kiadás is m
aradt fenn aXVI. századból: m
indkettő
hely é
s év nélkül. Ism
erünk egy hely é
s év nélkül m
egjelent kiadást
aXVII. századból is. M
indezaszéphistória jelentékeny népszerűségét
bizonyítja. —Eurialus é
s Lucretia verses fordítását Toldy Ferenc a
XVI. századi m
agyar elbeszélő irodalomlegszebb darabjának tartotta.
Az ism
eretlen verselőröl kiem
elte, hogy költői kebellel dolgozott sa
lelkiállapot változásainakfestésérem
égnemhajlékony m
agyar nyelven
az érzéki szerelem küzdéseinek é
s élm
ényeinek hangot é
s kifejezést
tudott adni. (A m
agyar költészet története. 2. kiad. P
est, 1867.) —
Szilády Áron szerint a
zértékes széphistóriát B
alassa Bálint írta. Az a
z
egyezőség, m
ely B
alassa Bálint lírájának és ennek aszéphistóriájának
hangja, stílusa, nyelve é
s verselése között észlelhető, fő bizonyítéka
a
zazonos szerzőségnek. (G
yarm
athi B
alassaBálint költem
ényei. B
uda
pest, 1879.) — Egyesek elfogadták B
alassa Bálint szerzőségét, de
m
ások nemvoltak hajlandók hitelt adni Szilády Áron feltevésének,
azt azonban m
indenki elism
erte, hogy aszéphistória tehetséges költő
m
üve. A szerző és fordító, úgym
ond Bodnár Zsigm
ond, egyform
án
eltalálta az érzés nyelvét, alángoló szerelem heves kifejezéseit; a
két szerető fél lelkiállapotának rajza hü, igaz, term
észetes; szerelm
i
levelezésük m
élyen m
egható. (A m
agyar irodalomtörténete. I. köt.
B
udapest, 1891.) —Horváth Cyrill m
egem
lítette, hogy az érzéki,
szenvedélyes, rom
boló szerelem rajzolására ez am
ü az első jelenté
kenyebb kísérlet irodalm
unkban. Aszerző értett a
zérzelemnyelvéhez.
A hum
anizm
us ledér felfogását erkölcsi m
agyarázatokkal iparkodott
enyhíteni. (A régi m
agyar irodalom története. B
udapest, 1899.) —
APataki N
évtelen igazi nevét m
aishom
ály födi, am
int erreN
égyesy
László több erős érvvel reá m
utatott. (A Pataki N
évtelen é
sD
obó
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Jakab. Irodalom
történet. 1916. évf.) — Harsányi István B
alassa
Bálint szerzősége m
ellett szólalt feh (A Pataki N
évtelen neve. S
áros
pataki R
eform
átus Lapok. 1916. évf.) —D
ézsi Lajos is B
alassaBálint
költői hagyatékához sorolta aszéphistóriát. (B
alassa Bálint m
inden
m
unkái. Két kötet. B
udapest, 1923.) —Szilády Áron szövegkiadása:
G
yarm
athi B
alassa Bálint költem
ényei. B
udapest, 1879. — D
ézsi
Lajos szövegkiadása: B
alassa Bálint m
inden m
unkái. Két kötet. B
uda
pest, 1923.
P ó li Ist v á n : H
istóriaaJoveniánus nevűróm
ai császárnakIsten
ellen való fölfuvalkodásáról é
s anagy Ú
ristennek rajta tett bosszú
állásáról. Hely é
s év nélkül. (A versfejekben: S
tephanus Poli fecit.
Az énekszerző valószínűleg protestáns tanító volt, bár egyesek kato
likusnak vélték, m
ert költem
énye legendaszerüsnincs benne tám
adás
akatolikusok ellen. Latin szövegét 1593-ban Sóváron szedte versbe.
Története végén ezeket m
ondja: «Im
m
ár ham
eghallád, kérlek m
egne
csúfoljad, A rút kevélységet im
m
ár te hátra hagyjad, Inkább anagy
pohárt az énekm
ondónak Jó boroddal m
egtöltsed». M
unkájából a
XVII. század végéig négy kiadás m
aradt fenn.)
V a lk a i A ndrás :K
rónika, m
elyben m
egirattatik Prister Johannis
azaz anagy János pap császárnak igen nagy császári birodalm
a, ki
Indiában bír igen nagy böv földön. Kolozsvár, 1573. (N
emönállóan
jelent m
eg, hanemazénekszerzönek Hariadenusról írt históriás éneké
hez csatolva. A szerző Báthory István erdélyi fejedelem
nek ajánlotta
m
üvét. Históriájának utolsó sora szerint «nem vala szüve akkoron
bánatban».) —Toldy Ferenc úgy vélte, hogy Valkai András ném
et
eredeti után ültette át a Prister Johannes-m
ondát. (A m
agyar költé
szet története. 2. kiad. P
est, 1867.) —Binder Jenő kim
utatta Jovius
é
sM
aundeville szövegeinek használatát spontról-pontra egybeállította
am
agyar széphistória latin forrásainak párhuzam
os helyeit. (Prister
Johannes. E
gyetem
es Philologiai Közlöny. 1886. évf.)
I r o d a lo m . — Toldy F
erenc: A m
agyar költészet története.
2. kiad. P
est, 1867. —S
zabó Károly: R
égi m
agyar könyvtár. I. köt.
B
udapest, 1879. —SziládyÁron: G
yarm
athi B
alassaBálint költem
é
nyei. B
udapest, 1879. —Széli Farkas: EgyXVI. századi kódex. S
záza
dok. 1884. évf.—Binder Jenő: Prister Johannes. E
gyetem
esPhilologiai
Közlöny. 1886. évf. —M
atirkóBertalan: Eurialusé
sLucretiaam
agyar
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irodalom
ban. U. o. 1890. évf. —Lázár Béla: A G
esta R
om
anorum
hatása am
agyar m
üköltészetre. Irodalom
történeti közlem
ények. 1891.
évf. —Bodnár Zsigm
ond: A m
agyar irodalomtörténete. I. köt. B
uda
pest, 1891. —Szinnyei József: M
agyar írók életeé
sm
unkái. Tizen
négykötet.Budapest, 1891—
1914. —M
itrovics Gyula: A
eneasSylvius
D
eD
uobus Am
antibusánakm
agyar átdolgozói. Irodalom
történeti Köz
lem
ények. 1896. évf. —Katona Lajos: A Drávái N
évtelen R
ustán
C
sászárja. E
gyetem
es Philoiogiai Közlöny. 1898. évf. — Horváth
Cyrill: A régi m
agyar irodalomtörténete. B
udapest, 1899. —Katona
Lajos: G
esta R
om
anorum
. Fordította Haller János. B
udapest, 1900.—
B
adics Ferenc: XVI. századi elbeszélő költészetünk. K
épes m
agyar
irodalom
történet. S
zerk. BeöthyZsolt é
sB
adics Ferenc. I. köt. 3. kiad.
B
udapest, 1906. — Tim
ár Kálm
án: Katolikus volt-e Póli István?
Religió. 1910. évf. —M
észöly G
edeon: G
om
boskert, gom
b. M
agyar
Nyelv. 1910. évf. —Harsányi István: Az úr gom
bos kertében. U. o.
1910. évf.—M
ikóLászló: R
ustáncsászár históriája. B
udapest, 1910.—
R
eichardPiroska: Telam
on históriája. E
gyetem
es Philoiogiai Közlöny.
1910. évf. —B
ereczSándor: Apollonius históriája. B
udapest, 1912. —
U. az: Apollonius históriája. B
udapest, 1913.—N
égyesy László:
A Pataki N
évtelen é
sD
obó Jakab. Irodalom
történet. 1916. évf. —
Harsányi István: A Pataki N
évtelen neve. Sárospataki R
eform
átus
Lapok. 1916. évf. —U
. az: Adatok Apollonius Históriájának biblio
gráfiájához. Irodalom
történet. 1916. évf. —G
yörgy Lajos: Jovinianus.
Irodalom
történeti Közlem
ények. 1918. évf. —D
ézsi Lajos: Telam
on
király széphistóriája. B
udapest, 1922. — Újvári Gyula: Apollonius
históriájának ism
eretlen m
agyar verses feldolgozása. Irodalom
történet.
1922. évf. —D
ézsi Lajos: B
alassa Bálint m
inden m
unkái. Két kötet.
B
udapest, 1923. — Király György: Kádár Kata balladája. N
yugat.
1924. évf. — G
ulyás József: Volt-e Apolloniusnak s M
arkalfnak
régibb feldolgozása, illetőlegkiadásaaz ism
erteknél?Irodalom
történeti
Közlem
ények. 1925. évf.

OLASZ SZÉPH ISTÓ R IÁ K ÁTDOLGOZÁSAI.
eredetű verses elbeszélések közül időrend
ben első Istvánffy P ál elbeszélő költeménye Volter
királyról: H istoria regis Volter. (1539.) «Egy krónikát mon
dok, urak, hallgassátok, Kinek talán mását ti nem hallot
tátok, Egy olasz leányrul kin csudálkozhattok, Asszonyházastoknak például adhatjátok.» Volter király ki akarja
próbálni felesége hűségét, ezért nejét válogatott lelki
kínokkal gyötri éveken keresztül; de hiába veszi el tőle
még gyermekeit is, Grizeldisz megmarad rendíthetetlen
szeretetében; nyájasan szolgálja urát még akkor is, mikor
Volter király menyasszonyt vezet a házba. Ekkor véget ér
a meggyötört nő szenvedése. A király magához öleli s
felvilágosítja, hogy a menyasszony az ő leányuk, öccse
meg a fiuk; azontúl boldogan élnek halálukig. Istvánffy
Pál a csodálatos hűségű feleség történetét Petrarcának
abból a latin prózai elbeszéléséből írta, melyet az olasz
költő Boccaccio egyik novellája után készített. ABoccaccioPetrarca-féle Grizeldisz-történet népszerű volt egész Euró
pában; magyar feldolgozását szívesen olvasták Magyarországon is. A négyesrímű tizenkettősökben megverselt
históriának nincsenek költői szépségei.
Boccaccio novelláit a magyar írók Beroaldus Fülöp
olasz humanista latin fordításában olvasták. Ennek nyoolasz
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mán szedte rímekbe E nyedi G yörgy is aTankréd-mondát:
Gismunda és Gisquardus históriáját. (1574.) Gismunda, a
szép özvegy, atyjának, Tancredus királynak, salernumi
udvarában siratja elhalt férjét, de később beleszeret Gis
quardus kancellárba, viszonyt köt vele, ez lesz a veszte.
Kegyetlen atyja elfogatja a kancellárt, kérdőre vonja titkos
szerelméért, azután megöleti s szívét elküldi leányának.
A király főleg azt nem tudja megbocsátani, hogy egy pór
származású ember merészkedett leánya kegyeibe férkőzni,
ezért korholja Gismundát is, hiába hivatkozik az özvegy
a szerelem korlátokat nem ismerő erejére. «Öt szerettem
atyám mindenekfelett, Mert méltóbb volt hozzám egyebek
felett, Míg az Isten el nem veszi éltemet, Soha tőle nem
vonszom szerelmemet.» Mikor Gismunda megkapja sze
relmese szívét, mérget iszik s iszonyú kínszenvedés köz
ben hal meg. Tancredus sírva borul leánya holttestére,
azután öngyilkos lesz. «így véré meg Isten Tancredus
királyt, Minden gazdagsággal elveszté házát, Idegennek
juttatá birodalmát, így adá meg kevélységnek jutalmát.
Példa lehet Tancredus nagy sokaknak, Kiváltképen penig
jámbor atyáknak, Megbecsülvén idejét iljúságnak, Ne
rekesszék utát az házasságnak.» A széphistória fordítója
nem ragaszkodott szolgai módon latin szövegéhez, sőt
itt-ott önálló gondolatokat is iktatott a szomorú törté
netbe. Állandóan oktat és elmélkedik. Ha itt-ott kifogy
intelmeinek bőségéből, példákat sorol fel a Szentírásból,
a görög regékből,, a római mondákból, a történelemből;
szívesen ad hosszabb beszédeket is hősei ajkára; az érzel
meket sem rajzolja szűkszavúan. Bátorságára vall, hogy
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a lélek nemességét és a tudomány becsületét az örökölt
nemesség fölé helyezi: a címet az elődök hagyományoz
zák, a rangot meg lehet kapni pénzért. «Bolondságnak
mondom azzal kérkedni, Eleinknek jelével dücsökedni, Jó
erkölccsel semmit bizonyítani.» Minden ember egyenlő,
nincs különbség úr és paraszt között. Mikor a király kese
regve feddi leányát, hogy miért gyalázta meg nagytekin
télyű házát alacsony sorsú emberrel; miért szerette a nem
nemest, mikor udvarában hercegek között válogathatott
volna; Gismunda ezt feleli atyjának: Isten végzése ellen
nem lehet tusakodni, a szerelem ellen nem harcolok;
inkább a halálba megyek, de nem hagyom el Gisquardust;
életem nyíló rózsa, miért szenvedjek kőfal közé zárva;
igaz, hogy szeretőm nem királyi nemből való, de ha össze
hasonlítom őt a főrangú emberekkel, hozzá hasonlót nem
találok egyet sem ; a nemesség és a gazdagság a szerencse
dolga, én inkább az erkölcsöt és a tudományt becsülöm;
a történelem példái is azt bizonyítják, hogy a származás
nem minden; a római birodalmat pásztorok alapították,
Tullus Hostilius parasztfiúból lett Róma királya, Ptolomeus király szegény ember gyermeke volt, Dárius király
poroszlótól származott, Maximinus császár egy kötélverő
fiához adta feleségül leányát országával együtt. «Semmi
rendet nem utál az Úr Isten, Személyválogatás mert nála
nincsen.»
Beroaldus Fülöp Boccaccio-átdolgozása szolgált for
rásul S zégedi V eres GÁSPÁRnak is Titus és Gisippus histó
riája megírásában. (1577.) Két önfeláldozó nemesitjú igaz
barátságáról szól ez a história. Titus, egy római senator
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fia, Athénben tanul s benső barátságot köt szállásadója
fiával, Gisippussal. Olyan nagy a barátságuk, hogy Gisippus még mátkájáról is lemond, mikor észreveszi, hogy
Titus szerelmes a leányba. A római ifjú hazaviszi Sophroniát, az athéni ifjú pedig szegény sorsra jut, bujdosásában
Rómába kerül, gyilkosság gyanújába keveredik, ártatlanul
vérpadra hurcolják. Ekkor ismer rá Titus, magára vállalja
a gyilkosságot, de az igazság kiderül. Titus megosztja
vagyonát barátjával s feleségül adj a hozzá testvérét, Fulviát.
«Együtt azért ők maradtanak vala, Szeretettel mind holtig
laktak vala, Nagy tiszteket végre viseltek vala, Eloltok
után jó hírek maradt vala.» A moralizáló elem ebből a
széphistóriából sem hiányzik, a görög-római tárgyú mesét
keresztény világfelfogással mondja el a szerző. Énekének
végső tanulsága: «Nem lehet drágább jószága senkinek,
Mint hűsége jámbor házastársának, Tiszta szüve meg
próbált barátjának, De mint fejér hollók, ezek oly
ritkák».
Kedves meséje lett a magyar népnek
histó
riája. Szerzője, G yergyai A lbert, széphistóriája elején
olasz forrására hivatkozik: «A tündérországról bőséggel
olvastam, Olasz krónikából kit megfordítottam, És az
olvasóknak mulatságul adtam, Magyar versek szerint
énekbe foglaltam». Akléton királynak van egy szép kő
vára, ebben egy gyönyörű kertje, a kertben egy csodálatos
almafája; mindenki csodálja az ezüstvirágú fát, de termé
sét nem láthatja senki, mert éjszaka megérik ugyan az
alma, de reggelre egy sem marad a fán. A király búsul,
kikérdezi a fa őrzőit, ezek elmondják, hogy akaratuk elle
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nére aludtak el a fa alatt: éjjel álmot hordozó szellő jött
rájuk, félholtan estek a földre s reggelre nyoma veszett
az almáknak. Akléton maga elé hivatja a jövendőmondó
Filarinust s az ördögségekben bölcs férfiú három napi
gondolkodás után felvilágosítja a királyt és három fiát a
dolgok állásáról: a fát olyan személy ültette a kertbe, aki
látni kívánja az egyik királyfit; Akléton fiain kívül más
nem is oltalmazhatja meg a fa termését; mindez azon
ban még nagy bánatára lesz a királynak. Filarinus szép
ajándékot kap jövendőmondásáért, Akléton pedig a fa
újabb virágzásakor elküldi legnagyobb fiát a termés őrzé
sére. Az álmot hozó szellő elnyomja a királyfit, hasonló
módon jár a középső fiú is. A király magánkívül van
haragjában, még Filarinus fejét is leütteti. Ekkor legki
sebb fia, Argirus, ajánlkozik, hogy kipróbálja szerencséjét.
«Tekintetes ifjú az Argirus vala, Nagy ékes beszédű, szép
termetű vala, Szép ékes erkölccsel felruházva vala, Miért
az országban neki híre vala.» Vigasztalja apját-anyját, el
megy a kertbe, lefekszik a fa alá s látja, hogyan hull el a
fa virága, hogyan nőnek az almák. Most lassú szellő zúgása
közben hét hattyú száll a kertbe, hat mindjárt elröppen,
de a hetediknek Argirus megfogja a lábát. A hattyú meg
szólal: «Ne siess királyfi az én halálomra, Mert nem jöt
tünk neked, higyjed, ártásodra». Másodszor is megrázza
magát a fehér hattyú s ekkor leányábrázatba öltözik: Ne
félj szép szerelmem, királynak szép fia, érted ültettem ezt
a fát, én magam a tündérek királya vagyok. Gyönyörű
volt a leányzó; tündöklőbb, mint Juno, Pallas, Venus,
Minerva, Dido és a múzsák; aranyszínű haja a földig ért.
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Boldog szerelemmel ölelgetik egymást, sok nyájaskodásuk
után mély álomba merülnek. Hajnal felé egy vénasszony
besurran a kertbe, levágja a leány haját, az aranyszálakat
a királyi párhoz viszi; csak ekkor serken fel a leány, jajveszékelni kezd szégyene miatt s azért is, hogy most már
a tündérek törvénye szerint nem lehet Argirus felesége.
Hiába könyörög a királyfi, szerelmese eltűnik; hiába
vigasztalja atyja-anyja, az ifjú vigasztalhatatlan. A vén
asszonyt ló farkára kötözik, testét négy részre vágatják,
azután Argirus kijelenti, hogy nem marad tovább otthon.
«A szegény Argirus hegyeken-völgyeken, Mind éjjel mind
nappal észak felé megyen.» Egyszer egy barlanghoz ér el
inasával, ott egy szörnyű külsejű embert talál, ettől is
tudakolja a fekete várost és ennek nyomán a tündérek
országát. A barlanglakó bűbájos egy sánta embert ad a
királyfi segítségére, ez megmutatja az utat a fekete városba,
itt egy gazdag özvegyasszony házába száll meg az ifjú.
Az asszony nyomra vezeti ugyan, de azután azt gondolja,
hogy jobb lesz, ha Argirus az ő leányát veszi feleségül,
ezért összebeszél a királyfi inasával s meghiúsítja a sze
relmes pár találkozását. Argirus megöli a hűtlen inast,
megátkozza a cselszövő asszonyt, tovább bujdosik s végső
kétségbeesésében öngyilkos akar lenni. Ekkor találkozik
a három ördögfiúval: ezek egy barlangban iszonyú kiál
tozásokkal küzdenek atyjuk örökségéért. Argirus versenyfutásra buzdítja őket, közben magára ölti a bűvös örök
séget, a bocskort és a palástot, kezébe veszi a bűvös ostort,
azután felkiált: «Hipp, hopp, szeretőmnél legyek!» Egy
gyönyörű vár közelében száll le a levegőből, ez a tündé
í
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rek birodalma. A királyfi szerelmesének szolgálói mind
járt ráismernek Argirusra, csak maga a tündérleány nem
tudja elhinni cselédei híradását s mind a három szolgáló
ját arcul veri, mikor azzal futnak hozzá, hogy «A te szép
szeretőd ihol jő asszonyom!» Annál nagyobb a boldog
sága, mikor megpillantja a fáradt vándort s bevezeti a
csodálatosan szép tündérvárba. Vígan lakomáznak, de a
r
mulatság közben Argirus háromszor arcul veri mátkáját.
A leány kétszer alázatosan tűri az ütést, de harmadszor
felkiált: «Te Argirus, ezért fáradtál-e értem, Hogy vendégim előtt így gyalázz meg engem ? Szégyennel illessed
én királyi fejem? Mondjad okát mostan énnekem, édesem!»
Argirus megmagyarázza kegyetlenségét: elhagytam érted
szüléimét, elbujdostam gazdag országomból, veszedelmes
helyeken forogtam szerelmedért s te mégsem hitted, hogy
eljövök érted, hanem háromszor arcul csaptad szűzleányai
dat. «Monda a szép leány: Argire, szerelmem, Most látom
gonoszból, hogy nem ütél engem, Ezzel nem kisebbül az
én emberségem, Sőt inkább öregbül az én tisztességem.»
Ettől kezdve zavartalan nagy szerelemben élnek egymás
sal. «A tündér leánynak sem buzog már szíve, Helyén
vagyon immár bujdosó elméje, Minden bánatjának vagyon
immár vége, Ez históriának is legyen már VEGE.» —
A négyesrímű tizenkettősökben írt széphistória közvetlen
forrása nem ismeretes. Hasonló mesék különösen az olasz
irodalomban találhatók nagy számmal. Ezek közül a
magyar széphistória a XV. századi Leombruno-meséhez áll legközelebb. A magyar átdolgozó érdeme az,
hogy költői előadásra törekedett s nyelvében kerülni
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iparkodott a régebbi széphistóriák szembeszökő érdes
ségeit.
O
lasz széphistóriák átdolgozói:
G yö rgy e
rdélyi születésű író. Itthoni tanulm
ányainak
befejezéseután olaszországi, ném
etországi é
s svájci iskolákban tanult;
hazatérve, 1574-ben, akolozsvári unitárius iskola tanítója lett. Hit
felei később lelkipásztorrá, 1592-ben püspökké választották. N
egyven
két éves korában, 1597 novem
ber 24-én, halt m
eg. Élete vége felé
görögből latinra fordítottaHeliodorusregényét, aHistoriaAethiopicát,
de ez am
unkája kéziratban m
aradt. —V
erses elbeszélése: Historia
elegantissim
a regis Tancredi filiae nec non secretarii regii G
isquardi.
Igen szép história aTancredus király leányáról G
ism
undáról é
sa
királynak titkos tanácsosáról G
isquardusról, kik között felbonthatatlan
szeretet lévén egym
ásért halálra adták m
agukat, olasz nyelvből a
Bocatiusból deákra fordíttatván Philippus Beroaldus által, m
agyar
nyelvre pedig fordíttatván G
.E
-. T. által. Kolozsvár, 1582. (A ránk
m
aradt kiadások közül ez alegrégibb, de m
ár előbb is kinyom
tatták.
A szerző 1574-ben szedte versbe szövegét. N
evét aversfőkbe rejtette:
G
eorgius Enyedi Transsylvanus. S2éphistóriájaaXVI. é
sXVII. század
ban több ízbén m
egjelent.) —HenrichArnold szövegkiadása: Enyedi
G
yörgyTancreduskirály leányaG
ism
undaésG
isquardusszéphistóriája.
Kolozsvár, 1912. —D
ézsi Lajos szövegkiadása: R
égi m
agyar költők
tára. VIII. köt. Budapest, 1930.
G y e r g y a i A lberttö I n
evén kívül sem
m
it semtudunk. N
evét
az Argirus-történet versföi őrizték m
eg. Költem
ényéneklegrégibbkéz
iratai töredékes m
ásolatok: a sárospataki töredék 1600 tájáról való,
a Tatrosy György verseskönyvében m
egőrzött szöveg 1618. évi
m
ásolat. A legrégibb nyom
tatott szöveg töredékei egy 1641-benm
eg
jelent m
agyar könyv táblájából kerültek elő. —Korunkra jutott első
teljes kiadása: História egy Árgirus nevű királyfiról é
s egy tündér
szűzleányról. B
uda, 1749. (Azontúl sokszor.) —Hogy az Argirusm
ese aXVII. században kedves olvasm
ánya volt a széphistóriákat
kedvelő közönségnek, ezt egyes m
egjegyzésekből (Csom
bor M
árton
EuropicaVarietasa: 1620, C
om
icoTragoedia: 1646, Vásárhelyi D
alos
könyv: 1662, M
urányi Vénus: 1664.) és néhány egyházi íróharagos
E n yed i
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kijelentéséből következtethetjük. A szent könyvek forgatását sürgető
papok többször kikeltek prédikációikban a
z «utálatos, hazug, hiába
való» szerelm
i história ellen. A széphistória m
ég aXVIII. é
s XIX.
században is sokszor m
egjelent avásári nyom
daterm
ékek sorában.
(Szinnyei József írói lexikona 1749-töl 1849-ig huszonkét kiadását
sorolja fel.) —A m
agyar nép m
egkedvelte az olasz eredetű m
esét;
Argirus királyfi é
s Tündér Ilona alakja helyet kapott az egyszerű
em
berek képzeletében. M
ég a XIX. század költői is érdeklődéssel
fordultak Argirus története felé. (Vörösm
arty M
ihály drám
ai költe
m
énye: C
songor é
s Tünde, Balogh István színm
üve: Argirus é
s
Tündér Ilona, Nagy István színm
üve: Argirus királyfi, Szigligeti E
de
színm
üve: Argyil és Tündér Ilona, JakabÖ
dönelbeszélőköltem
énye:
Argirus.) —A XIX. század elején B
arac Jánosbrassói tanító rom
án
nyelvre fordította aszéphistóriát. (N
agyszeben, 1800.) Ezt a m
unkát
jó ideig eredeti költem
énynek tartották, sőt Fischer L. V. ném
etre is
lefordította. (R
um
ánischeR
evue. 1888.) —Argirus históriájáról Toldy
Ferenc egyidöben úgy vélekedett, hogy az Argirus-m
ese egy erdélyi
népm
ondán alapszik, de később a spanyol Am
adis-m
ondakör regéi
ben nyom
ozta aforrást. (A m
agyar nem
zeti irodalomtörténete rövid
előadásban. I. köt. 2. kiad. P
est, 1872. Am
agyar költészet kézikönyve.
I. köt. 2. kiad. B
udapest, 1876.) —U
tána Váli Béla kísérletté m
eg
néhány problém
ának m
egoldását. (Argir a m
agyar költészetben.
E
gyetem
es Philologiai Közlöny. 1882. évf.) — Volf G
yörgy a
z
ingadozó név-m
egfejtésekkel (G
ergei, G
örgei, G
ergai, G
yergyei) szem

ben kim
utatta, hogy a
z Argirus fordítóját G
yergyai Albertnek hívták.
(Hogy hítták a
z Argirus szerzőjét? U. o. 1882. évf.) —Heinrich
G
usztáv főleg am
ese külföldi kapcsolatairól adott fölvilágosításokat.
(Argirus. Budapesti S
zem
le. 1889. évf.) —Bognár Teofil bizonyítása
szerint a m
agyar tündérrege a
z olasz Leom
bruno-m
ese szabad át
dolgozása. (Argirus. E
gyetem
es Philologiai Közlöny. 1894. évf.) —
Binder Jenő am
ellett foglalt állást, hogy am
agyar tündérrege é
sa
Leom
bruno-m
ese ugyanazon m
eseképletnek, a M
eluzina-féle típusnak,
különböző két hajtása. (G
yergyai Argirusának forrása. U. o. 1894.
évf.) —A m
ese m
agyar feldolgozásáról irodalom
történetíróink el
ism
erően nyilatkoztak. Toldy Ferenc szerint aXVI. század regényes
költem
ényei között egysincs, m
ely feltalálás, előadás, nyelv ésverselés
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tekintetében G
yergyai Albert Árgirusát m
eghaladná. (Am
agyar költé
szet kézikönyve. I. köt. 2. kiad. B
udapest, 1876.) — Beöthy Zsolt
szerint valam
ennyi ekorbeli rege között a
z előadás csinosságára é
s
élénkségére nézve az Argirus érdem
li a
z első helyet. (A m
agyar
nem
zeti irodalom történeti ism
ertetése. I. köt. 6. kiad. B
udapest,
1890.) —A legköltőibb átdolgozások egyikének m
ondja atündér
m
esét Bodnár Zsigm
ond. (A m
agyar irodalomtörténete. I. köt. B
uda
pest, 1891.) —A m
agyar nép, úgym
ond Horváth Cyrill, ebben a
szép m
esében a saját m
esevilágának szellem
ére é
s tulajdonságaira
ism
ert, azért is szerette m
eg annyira. (A régi m
agyar irodalomtörté
nete. B
udapest, 1899.) — A népies hagyom
ányok hosszú életére
jellem
ző, hogy Kodály Zoltán egyik, 1914. évi, népköltészeti gyűjtő
útján abukovinai m
agyarok közt ráakadt a
z Argirus szövegére és
dallam
ára. (Argirus nótája. Ethnographia. 1920. évf.) —Toldy Ferenc
szövegkiadása: A m
agyar költészet kézikönyve. I. köt. 2. kiad. B
uda
pest, 1876. — B
alassa József szövegkiadása: História Argirusról.
B
udapest, 1910. (M
agyar Könyvtár.) —Király G
yörgy szövegkiadása:
Argirus é
s Tündér Ilona históriája. G
yom
a, 1921. (M
onum
enta
Literarum
.)
I s t v Án f f y P á l e
lőkelőm
agyar nem
escsaládból szárm
azott. N
em

zetségének ősi fészke Baranya m
egye egyik kis helységében, Kis
asszonyfán, volt. Atyja baranyai alispán, 1505-benavárm
egye követe
arákosi országgyűlésen; anyja egy tolnam
egyei nem
esúr leánya; hat
testvére közül egyik testvérbátyja am
ohácsi csatában esett el. M
ivel
papnak szánták, latin iskolákat végzett; a páduai egyetem
en éveken
keresztül tanulta alatin é
s agörögnyelvet, aterm
észettudom
ányokat
é
sajogot; Itáliábanvolt am
ohácsi csataidejénis. H
azatérvebaranyam
egyei jószágain gazdálkodott. Mikor Szolim
án szultán 1532-ben
M
agyarországbavonult, atörökök fogságábaesett scsaknagyösszegű
váltságpénz árán tudott kiszabadulni. János király utóbb birtok ado
m
ányozásával jutalm
azta m
eg jelesszolgálataiért. Akirály halálaután
atörökök előnyom
ulásam
enekülésrekényszerítette, ahódítók 1543-ban
m
inden birtokát elfoglalták, nejével é
s gyerm
ekeivel együtt földön
futó lett. S
zerencséjére I. Ferdinánd király védelm
ébe vette s m
int
kiváló törvénytudót különböző kiküldetésekre alkalm
azta. Tagjalett a
Pozsonyban ülésező királyi helytartó-tanácsnak; évi fizetése három
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száz forint volt, ez abban az időben igen jó javadalm
azásnak m
ond
ható; csak a
z volt abaj, hogy akirályi kincstár nemm
indig tudott
fizetni. Mint helytartó-tanácsos: előkelő bizalm
i szolgálatot töltött be,
-résztvett több diplom
áciai tárgyalásban, tagjavolt annak abizottság
nak is, m
ely Fráter G
yörggyel 1549-ben Erdély átadásáról tárgyalt.
15 5 5 április 9-énhalt m
eg Nem
ti községben, N
ógrád m
egyében. Két
házasságából hét gyerm
eke született; ezek közül az egyik Szigetvár
1
566. évi ostrom
ában esett el; a m
ásik, Istvánffy M
iklós, a
z ország
legelőkelőbbállam
férfiainaksorábaküzdöttefelm
agátshírnevestörténet
író lett.—V
erses elbeszélése: Historia regis Volter. D
ebrecen, 1574.
(A szerző m
ég János király uralkodása idején, 1539-ben, írta szép
históriáját, dem
unkájacsakkésőbbjelent m
egnyom
tatásban; m
inden
esetre előbb, m
int m
a ism
ert első kiadása, az 1574. évi. AXVI. szá
zadból ism
erjük m
ég egy 1580. évi kolozsvári kiadását ésegyévszám
nélküli lőcsei kiadását. Lényeges eltérés nincs a szövegek közt.) —
Szilády Áron szövegkiadása: R
égi m
agyar költők tára. II. köt. Buda
pest, 1880. —Vende Ernő szövegkiadása: Volter é
sG
riseldis. B
uda
pest, 1907. (O
lcsó Könyvtár.)
S zeged i V eres G
Á
spÁ
R
ról csak annyit tudunk, hogy 1577-ben
aS
zam
os m
entében, D
és városában, öntötte versekbe széphistóriáját.
E
z aBeroaldus-átdolgozás jóval gyöngébb Enyedi G
yörgyénél. —
S
zép rövid história két nem
esifjaknak igaz barátságukról. Kolozsvár,
1578. (E kiadáson kívül aXVII, század végéig m
ég háromkiadását
ism
erjük.) —Visnovszky R
ezső szövegkiadása: Széphistóriáinkolasz
latin csoportja. B
udapest, 1907. — D
ézsi Lajos szövegkiadása: R
égi
m
agyar költők tára. VIII. köt. B
udapest, 1930.
I r o d a lo m . —Toldy F
erenc: A m
agyar költészet története.
2. kiad. P
est, 1867. —U. az: Am
agyar nem
zeti irodalomtörténete
rövid előadásban. I. köt. 3. kiad. P
est, 1872. — U. az: A m
agyar
költészet kézikönyve. I. köt. 2. kiad. B
udapest, 1876. —S
zabóKároly:
Régi m
agyar könyvtár. I. köt. B
udapest, 1879. —
■P
auer Károly:
Volter é
sG
rizeldisz Istvánffy Páltól. Egyetem
es Philologiai Közlöny.
1879. évf. —Szilády Áron: R
égi m
agyar költők tára. II. köt. B
uda
pest, 1880. —Heinrich G
usztáv.: Boccaccioéleteé
sm
üvei. B
udapest,
a
i8
82. —Váli Béla: Argir am
agyar költészetben. E
gyetem
es Philoogiai Közlöny. 1882. évf. —Volf György: Hogy hitták az Árgirus
Pintér Jenő : A magyar irodalom története.
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szerzőjét? U
. o. 1882. évf. —Heinrich G
usztáv: Argirus. B
udapesti
S
zem
le. 1889. évf. —Jakab Elek: Enyedi György élete. Keresztény
M
agvető. 1890. évf. —Beöthy Zsolt: A m
agyar nem
zeti irodalom
történeti ism
ertetése. I. köt. 6. kiad. B
udapest, 1890. —Bodnár Zsigm
ond: A m
agyar irodalom története. I. köt. B
udapest, 1891. —
Szinnyei József: M
agyar írókéleteé
sm
unkái. Tizennégy kötet. B
uda
pest, 1891—
1914. —Bognár Teofil: Argirus. E
gyetem
es Philologiai
Közlöny. 1894. évf. —Binder Jenő: G
yergyai Argirusának forrása.
U. o. 1894. évf. — Im
re Sándor: Irodalm
i tanulm
ányok. II. köt.
B
udapest, 1897. —Horváth Cyrill: A régi m
agyar irodalomtörté
nete. B
udapest, 1899. —B
adics Ferenc: XVI. századi elbeszélőkölté
szetünk. K
épes m
agyar irodalom
történet. S
zerk. BeöthyZsolt é
sB
adics
Ferenc. I. köt. 3. kiad. B
udapest, 1906. —Vende Ernő: Volter é
s
G
riseldis. B
udapest, 1907. —VisnovszkyR
ezső: Széphistóriáinkolasz
latin csoportja. B
udapest, 1907. —Ferenczi Sári: Argirus királyfi
széphistóriájának m
úzeum
i csonka példányáról. M
agyar Könyvszem
le.
1907. évf. —Bokor János: G
iovanni Boccaccio D
ecam
eronja. B
rassó,
1909. — Holub József: A Kisasszonyfalvi Istvánífy-család. Turul.
1909. évf. —B
alassaJózsef: História Argirusról. B
udapest, 1910.—
G
ulyás József: Az Argirus-m
ese feldolgozásai. S
árospatak, 1910. —
Holub József: Istvánffy P
ál. Békefi-em
lékkönyv. B
udapest, 1912. —
HenrichArnold: Enyedi GyörgyTancreduskirály leányaG
ism
undaé
s
G
isquardus széphistóriája. Kolozsvár, 1912.—C
sura Miklós: Argirus
históriája. G
yulai katolikus gim
názium értesítője. 1912. — Zolnai
Béla: Az Argirus-kérdés történetéhez. Irodalom
történet. 1912. évf. —
D
ézsi Lajos: Egy elveszett m
agyar verses Boccaccio-novella. U
. o.
1913. évf. —G
ulyás József: Benkő József becsülete. Irodalom
törté
neti Közlem
ények. 1913. évf. —U. az: N
éhány adat az Argirusm
eséhez. E
gyetem
es Philologiai Közlöny. 1914. évf. — Kanyaró
Ferenc: Argirus históriájának 1618-iki kézirata. Ethnographia. 1914.
évf. —Harsányi István é
sG
ulyás József: Az Argirus legrégibb kéz
iratának sárospataki töredéke. U
. o. 1914. évf. — R
ajka László:
H
eliodorus Aithiopikájának feldolgozásai a m
agyar irodalom
ban.
Kolozsvár, 1917. —Kodály Zoltán: Argirus nótája. Ethnographia.
1920. évf.

N É M E T SZ É P H IST Ó R IÁ K Á TD O LG O Z Á SA I.
magyar énekszerző versbe szedte a
középkor egyik híres prózai elbeszélését: Fortunatus
históriáját. Az európaszerte ismert német népkönyv első
nyomtatott szövege az újkor elején jelent meg Augsburgban; magyar verses fordítása a XVI. század második felé
ben Kolozsvárt. A mesemondó egy szegény ifjú kaland
jait beszéli el széphistóriájában. «Ifjak, hallgassátok, ím
egy dolgot mondok, Kit talán gyakorta még nem hallot
tatok, Egy régi beszédet élőtökben hozok, Kiből, ha akar
tok, mostan tanólhattok. Fortunatus dolgát én mostan
beszélem, Kinek ő életét, nevét tudom, leltem, És ennek
nemzetit most egyberendeltem, Mulatság okáért erről
emlékeztem.» Él Olaszországban egy öreg vitéz, ennek
van egy fia: Fortunatus vagy Fortune. Az iíjú elmegy a
királyi udvarba, beáll a királyi komornyik szolgálatába,
derekasan szolgál, utóbb elnyeri elhúnyt gazdája helyét.
De az álnok udvari nép irigykedik reá, cselt sző ellene,
Fortunatus menekül. Futása közben találkozik egy med
vével, egy oroszlánnal és egy sárkánnyal; mind a hármat
megöli; azután megpihen egy kútnál; itt a szerencse istenasszonya, Fortuna, kiapadhatatlan erszénnyel ajándékozza
meg. Ettől kezdve övé a világ. Soha ki nem fogy pénzé
ből, szolgákat tart, lakomázik, kincseket gyűjt. Hiába lopgy ismeretlen
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ják el drágaságait, bűvös erszénye birtokában újra gazdag
úr lesz. Később egy császár szolgálatába áll, a szoronga
tott uralkodót megmenti ellenségeitől, feleségül veszi a
császár leányát, később ő lesz a császár. Indiában meg
szerzi a bűvös süveget is, ennek segítségével oda száll,
ahova akar. Meglátogatja szüleit, gondoskodik eltartásuk
ról, boldog mindenki körülötte. Mikor megöregszik, elbú
csúzik híveitől, fiainak elmondja a bűvös erszény és bűvös
süveg titkát, így hal meg zavartalan nyugalmában. «Iljak,
hallottátok Fortune életét, Kiből érthetitek rész szerént
nemzetét, Mire vitte vala ez világban végét, Hogy atyját
tiszteié és ő vén szülejét. Mindezekre azért bocsánatot
kérek, Azmi vétket ezben ellenetek leltek, Ifjak, mind
ezeket, kérlek, megértsétek, Azmire ez tanít észtekben
vegyétek.»
Az ismeretlen magyar verselő elég formátlanul ül
tette át a német mesét. Elbeszélő költeményében örökö
sek a zökkenők, négyesrímű tizenkettősökben írt sorai
nehézkesen döcögnek. Forrásának csak első részét dol
gozta át magyarra; a Fortunatus fiairól szóló második
részt elhagyta. Eredeti szövegének meséjén itt-ott változ
tatott; helyenkint elég sok betoldással cifrázta átdolgozá
sát. Jellemző, hogy hőse történetének elmondását Noéval
kezdi. Betoldásaiban főleg latin irodalmi olvasottságát és
a Szentírásban való jártasságát mutogatta; ezek a részle
tek még színtelenebbé és vontatottabbá teszik kezdetle
ges mesélgetését. Elmélkedő kitérései között megemlé
kezik a pogány magyarokról is; azt állítja róluk, hogy
állatimádók és napimádók voltak. Maga az énekszerző
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protestáns, amint ezt a pápára és Rómára tett megjegy
zései mutatják.
Toldy Ferenc Heltai G
áspárt vélte aFortunatus-história versbe
szedőjének; erre szerinte nem
csak az m
utat, hogy akönyv egyetlen
XVI. századi példányaHeltai G
áspár nyom
dájábankészült, hanemazis,
hogy azism
eretlenverselő, am
agavallom
ásaszerint, S
zebenbenném
e
tül hallotta m
eséjét, «holott tizenhatodik századbeli m
agyar verses
íróink közt alig-alig van, aki aném
et nyelvet birta». (Am
agyar köl
tészet története. I. köt. 2. kiad. P
est, 1854.) — A m
agyar átdolgo
zást Lázár B
éla vetette egybe ném
et eredetijével, cáfoltaHeltai G
áspár
szerzőségét s az idegen m
ese európai elterjedésére nézveszám
osada
tot állított egybe. (A Fortunatus-m
ese az irodalom
ban. E
gyetem
es
Philologiai Közlöny. II. pótkötet. 1890.) —M
íg Toldy Ferenc elég
érdekesnek tartotta a névtelen szerző elbeszélését, Bodnár Zsigm
ond
ellenkezően vélekedett: szerinte am
agyar verselő ott, ahol érdeke
senkellene m
esélni, m
agyarázattal, elm
élkedéssel, kitérésekkel untat,
fölösleges példákat hoz fel s olyantörténeteket ism
étel, m
elyeket egy
szer m
ár tudtunkra adott. (A m
agyar irodalomtörténete. I. köt. B
uda
pest, 1891.) —D
ézsi Lajos szerint az ism
eretlen verselő elbeszélésé
nek m
egszakításaival é
sfolytonos tanítgatásaival unalm
assá teszi szép
históriáját; averselésre kevés gondot fordít, a m
ese kerekdedsége
iránt sincs érzéke, csak itt-ott beszél el egyes jeleneteket élénkebben.
Heltai G
áspár szerzőségének feltevése nemvalószínű. A kiváló m
ese
író am
aga kevés verses m
üvében m
ég annyira sem tud verselni,
m
int eszéphistória névtelen szerzője. (Régi m
agyar költők tára. VIII.
köt. B
udapest, 1930.)
Kiadások. —A m
agyar verses Fortunatus-históriaHeltai G
ás
pár nyom
dájában jelent m
eg: AFortunatusról valószéphistória, ének
szerint szerezve, m
iképen az ö atyjának szegénysége m
iatt kiindul
ván szolgálatra é
sm
iképen aS
zerencse, aFortuna, egy erszényt ada
néki egyerdőben, kinek soha aranyba fogyatkozása nemvala, azután
ism
ét Indiában olyan süveget lele akirálynál, kit m
ikor afejébetette
volna, valahovakívánkozott, azonórábaodajutott é
sa
zőnagygazdag
sága m
iatt császárráválasztották. Kolozsvár, évnélkül. —D
ézsi Lajos
szövegkiadása: R
égi m
agyar költők tára. VIII. köt. B
udapest, 1930.
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Irodalom . —Toldy Ferenc: A magyar költészet története.
2. kiad. P
est, 1867. —Lázár Béla: A Fortunatus-m
ese az irodalom

ban. E
gyetem
es Philologiai Közlöny. II. pótkötet. 1890. —Bodnár
Zsigm
ond: A m
agyar irodalomtörténete. I. köt. B
udapest, 1891. —
B
adics Ferenc: XVI. századi elbeszélő költészetünk. K
épes m
agyar
irodalom
történet. S
zerk. Beöthy Zsolt é
sB
adicsFerenc. I. köt. 3. kiad.
B
udapest, 1906. —Bleyer Jakab: Fortunatus-népkönyvünkném
et ere
detije. E
gyetem
esPhilologiai Közlöny. 1907. évf.—HeinrichG
usztáv:
A Fortunatus-jnese eredete. Irodalom
történeti Közlem
ények. 1916. évf.
—D
ézsi Lajos: R
égi m
agyar költők tára. VIII. köt. B
udapest, 1930.

D ÉLSZLÁ V SZÉPHISTÓRIÁK
ÁTDOLGOZÁSAI.

A

népköltészet hatását mutatja R áskai G ás
pár verses meséj e : Vite\ Francisco históriája. (1552.)
«Egy régi dologról szép krónikát mondok, Kinek talán
mását tü nem hallottátok, Egy itju vitézről, kin csudái kozhattok, Szerelmes társáról, kin gondolkozhattok.» Franciskó vitéz, Zebernik vár ura, megjelenik Béla király bu
dai udvarában, felesége hűségén összetűz Kasszánder vi
tézzel ; ez haragszik reá, mert Franciskó legyőzte őt a lovagi
mérkőzésen. Fogadnak az asszony hűségére s Kasszán
der a maga rágalmazásának bizonyítására álnok módon
megszerzi a hű feleségtől férje gyűrűjét és handsárát.
A király elűzi Franciskót maga mellől, a vitéz elbujdosik, de magára maradt neje nem hagyja annyiban a dol
got, a cselt csellel iparkodik megtorolni, férfiruhát ölt,
felveszi a Lorán nevet, bejut a királyi udvarba, ott úgy
megkedvelteti magát Béla királlyal, hogy ez fiává fogadja.
Az álruhába öltözött asszony leleplezi és kivégezteti
Kasszándert, urát alacsony sorsából magához emeli s Béla
király halála után örökli a trónt. A mesének közvetlen
forrását nem ismerjük, az azonban bizonyos, hogy a ma
gyar verselő változtatott eredetijének szövegén, az idegen
személyeket és helyeket magyarokká tette. Maga a törté
délszláv
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net a világirodalom egyik legelterjedtebb meséje, európaszerte számos változatban élt a nép ajkán és az irodalom
ban. Hasonló tartalmú költemények bőséggel találhatók a
horvátországi, boszniai, hercegovinai, szerbországi és mon
tenegrói népköltési gyűjteményekben is. A magyar fel
dolgozás nyelv és verselés tekintetében eléggé kezdet
leges.
Bankó leányának históriája (1570) szintén délszláv
eredetű. «Halljátok meg mostan régi dolgot mondok, Az
Béla királynak ideirül szólok, És az vén Bankónak leányá
rul szólok, Kit emlékezetért előtekben adok. Parancsolatja
lön az Béla királynak, És utána való sok fő-fő uraknak,
Száz és hetvenhét szentelt vitézeknek, Hogy őkhamarsággal udvarhoz győlnének.» Bankó, az öreg horvát vitéz,
nem mehet el Béla magyar király udvarába, de helyette
elmegy legkisebb leánya, még pedig leventének öltözve.
«Én szerelmes atyám, borotváltasd hajamat, Huszár
módra mostan csináltasd ruhámat, És énvelem adjad te
jó lovaidat, És velem bocsássad sok jó szolgáidat.» A lá
nyos arcú lovag a királyi udvarban sorra leveri a vele
vetekedő vitézeket s csak akkor fedi fel női voltát, mikor
gályára száll és elevez a Dunán. «Utána, utána, vitézek,
utána! Nagy szép folyó-sajkán sietnek utána, Örök fele
ségem lész: király azt mondja, Tinektek fejenként királynéasszonytok.» Hiába üldözteti a király, az eszes szűz meg
menekül s otthon örömmel beszéli el kalandjait hahotázó atyjának. Az ismeretlen magyar költő horvát szöveg
alapján szedte versekbe széphistóriáját. Mivel a horvát
eredeti nincs meg, az átdolgozás önállóságát nem lehet
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ellenőrizni; meglepő azonban, hogy a XIX. századi horvát és szerb népköltési gyűjteményekben több olyan
románcot találhatni, amelyek feltűnő egyezést mutatnak
a XVI. századi magyar széphistóriával. A dalmát tenger
parton különösen el volt terjedve ez az epikai ének. Le
het, hogy a magyar fordító rendelkezésére nem is állott
semmiféle írott szöveg, hanem egy horvát vitéztől vagy
szerb énekmondótól hallotta az érdekes mondát. A for
dítás költői hajlamú énekszerző műve. Vidám hangja és
népies kedvessége mellett van benne elevenség, fordula
tosság és itt-ott ritmusosság is. A jóízű tréfa jelenetei
balladaszerű tömörséggel perdülnek le az olvasó előtt.
A szerelemre lobbant király izgatott vágyódása, a diadal
mas leány kegyetlen csúfolódása, a vén Bankó haho
tája: csattanós, szinte mesteri befejezést adnak a költe
ménynek.
D
élszláv széphistóriák átdolgozói:
R á sk a i G á spá r e
lőkelő m
agyar úr volt; abból az ősi családból
szárm
azott, am
elyből R
áskai Lea, am
argitszigeti kódexm
ásoló apáca.
Ifjúkorában talán m
egfordult aszéphistóriájában em
legetett Zrebernik
boszniai vár tájékán is: ezavár 1520-ig, m
ígatörökökel nemfoglal
ták, am
agyar koronáévolt. (Lehet egyébiránt, hogy azAlvinc vidékén
fekvő erdélyi Zebernyik várragondolt az énekszerzö.) R
áskai G
áspár,
m
int adélvidéki harcokbanvitézül harcolócsapatvezér, 1525-benm
eg
kapta atem
esi főispánságot; 1526 tavaszán pedig azt am
egbízást
nyerte, hogyVerbőczyIstvánnádorral együtt irtsaki afelvidéki bánya
városok luteránus eretnekeit é
sverjeleanehézhelyzetükm
iatt lázongó
bányászokat. M
egbízásának eleget tett, akivégzések é
s vagyon-elkobzások m
egriasztották aném
et polgárságot é
safelvidéki bányam
unká
sokat. M
ég ez év nyarán részt vett am
ohácsi csatában. Arettegett
hírűvitéztTörök Bálinttal együtt beosztottákII. Lajoskirály védelm
ére;
m
ivel azonbancsataközben Töm
öri P
ál m
ásfelé rendelte őket, m
ind
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ketten m
egm
enekültek, m
ígakirály acsatatérenm
aradt. R
áskai G
áspár
akettőskirályválasztászavarait alaposankihasználta: pusztítotté
srabolt
aFelvidéken. Utóbb m
egcsendesedett, asok csatán m
eg is csonkult,
végső éveit birtokain é
s rokonai körében élte. —V
erses elbeszélése:
Egy szép história a vitéz Franciscóról é
s az ö feleségéről. D
ebrecen,
1574. (Aszerző1552-benírta széphistóriáját, mikor alsólendvai atyafiságánál időzött. M
a ism
ert legrégibb kiadásán kívül m
ég több régi
nyom
tatott szövegét ism
erjük, így akolozsvári 1579. évi é
sakolozs
vári 1601. évi kiadást. A XVII. századból két figyelm
et érdem
lő kéz
iratos m
ásolata is m
aradt: az egyik a Lugossy-kódexben, am
ásik
Petrovay M
iklós énekeskönyvében.) — R
áskai G
áspár szem
élyéről
régebbi irodalom
történetíróink sem
m
it semtudtak, széphistóriájáról
Toldy Ferencazt vélte, hogy m
eséjenemírott m
űből került ki, hanem
valam
elyik hézagos népregéből. (Am
agyar költészet története. 2. kiad.
P
est, 1867.)—Heinrich G
usztávidegenszárm
azásúnakvallottaam
esét.
Am
agyar szerző, szerinte, valószínűleg olaszforrást vagyolaszforrás
ból eredő egyébszöveget használt sehhezkevertehazai vonatkozásait
(Vitéz Franciscom
eséje. E
gyetem
esPhilologiai Közlöny. 1879. évf.) —
Szilády Áron gondosan egybeállította R
áskai G
áspár életrajzi adatait
saszéphistóriához fűzött m
egjegyzéseiben nemtartotta lehetetlennek,
hogyam
ajd m
inden népnél ism
eretes m
ese Zrebernik várához fűzve,
annak környékén, szájról-szájra járhatott. (Régi m
agyar költők tára.
VI. köt. B
udapest, 1896.) —A m
ese tárgya európai közkincs volt,
m
ondjaBodnár Zsigm
ond, ezt am
esetárgyatam
agyarokB
élakirályhoz
és Zrebernik várához kötötték; tagadhatatlan, hogy am
agyar feldol
gozás nagyon m
ögötte m
arad Boccaccio szép m
eséjének. (A m
agyar
irodalomtörténete. I. K
öt. B
udapest, 1891.) —Horváth Cyrill szerint a
m
agyar verselő, úgy látszik, valam
i latin elbeszélés után írta szép
históriáját, m
aga a latin szöveg Boccaccio egyik novellájának át
dolgozása lehetett. Azártatlanul m
eghurcolt, hűséges asszonyok típusa
bejárt m
inden irodalm
at é
s népköltészetet, a hitvese hűségére fogadó
férj eseteisközönséges m
otívumvolt, ezt am
esét ahelyi körülm
ények
szerint változtatták, így alkalm
azta R
áskai G
áspár is am
agyar viszo
nyokhoz. (A régi m
agyar irodalom története. B
udapest, 1899.) —
A szerb-horvát-bosnyák népköltészet hasonló m
eséit S
zegedy R
ezső
tanulm
ányozta behatóan s ezzel világosságot derített am
agyar szép
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história délszláv rokonságára. (A Vitéz Francisco délszláv rokonai.
Irodalom
történeti Közlem
ények. 1912. évf.) —Szilády Áron szövegkiadása: R
égi m
agyar költők tára. VI. köt. B
udapest, 1896. —R
áskai
G
áspár: EgyszéphistóriaavitézFranciscóról ésazőfeleségéről. Szilády
Áron jegyzeteivel. B
udapest, 1898. (O
lcsó Könyvtár.)
S em ptei N év t elen : AB
éla királyról valóé
saBankó leányáról
szép história. (A fordító 1570-benaVág m
entében, S
em
pte helység
ben, rendelte versekbe költem
ényét. «Horvátiul m
agyarra nemrég
fordéták, S
ebes Vág m
entiben S
em
pte városában, R
endelé egy iffiú
gondolatjában, Az Istenhez való szerelm
et m
utatván.» Ezért nevezik
afordítót S
em
ptei N
évtelennek. —A Bankó-históriáról aköltem
ény
m
egtalálója, S
zéli Farkas, úgyvélekedett, hogyennekaszéphistóriának
ésaVitéz Franciscónak m
eséje m
egengedhetővé teszi azt afeltevést,
hogy aXVI. században volt egym
agyar Béla-m
ondakör. (Egy XVI-ik
századi kódex. S
zázadok. 1884. évf.) —E
z afeltevés nemvalószínű.
S
zegedy R
ezső egybeállította am
agyar széphistória délszláv rokon
ságát. (A B
éla király é
s Bankó leánya forrása. Budapesti S
zem
le.
1913. évf.) —H
asonlóm
egvilágosító adalékokat közölt akérdésism
e
retéhezP
ável Ágoston. (ABankó leányáról szóló széphistória délszláv
forrásai. E
gyetem
esPhilologiai Közlöny. 1913. évf.)—Am
agyar költe
m
énystílus-értékéről irodalom
történetíróinknakjóavélem
énye. Beöthy
Zsolt ezt aszéphistóriát m
ind elevenség, m
indfordulatoshaladás, m
ind
ritm
us tekintetében jelesebbnek m
ondja akár R
áskai G
áspár, akár
Istvánífy Pál, akár aPataki N
évtelen verses elbeszéléseinél; egyedül
G
yergyai Albert Árgirusa különb nála, m
ert ezazelőadás csinosságára
és élénkségére nézve a
z első helyet érdem
li valam
ennyi e korbeli
regeközött. (Am
agyar nem
zeti irodalomtörténeti ism
ertetése. I. köt.
6. kiad. B
udapest, 1890.) —Bodnár Zsigm
ond gyönyörű tréfás balla
dának nevezi aköltem
ényt; am
agyar átdolgozó igazi költő volt;
ezt előadásának drám
ai élénksége, ügyes fordulatai, naiv nyelve é
sa
ritm
ushoz való finomérzéke egyaránt m
utatják. (Am
agyar irodalom
története. I. köt. B
udapest, 1891.) — Horváth Cyrill kiem
eli aszép
história tiszta népiességét, anépies m
otívum
okon kívül ahangnépies
zam
atát, általában a
z egész költem
ény kedvességét. (A régi m
agyar
irodalom története. B
udapest, 1899.) —D
ézsi Lajos szerint ez az
elbeszélőversvalam
ennyi régi széphistóriánkat felülm
úlja előadásának
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balladai elevenségével. Közvetlenforrását nemism
erjük, csakXVII. szá
zadi é
skésőbbi horvát és szerb rokonait. Am
agyar szerző talán nem
is kéziratból dolgozott, hanemvalam
elyik délszláv énekestől hallotta
a
z éneket, hiszen ezek a
z énekm
ondók akkor m
ég együttéreztek é
s
versenyrekeltekvelünkkirályainkéshőseinkm
agasztalásában. (M
agyar
történeti tárgyúszépirodalom
.B
udapest, 1927.) —Akéziratbanm
aradt
széphistóriaszövegét először Széli Farkas közölte 1884-henegyverses
elbeszéléseket tartalm
azó kódexből. Szövegkiadása: Egy XVI-ik szá
zadi kódex históriás, énekei. S
zázadok. 1884. évf. (M
egjegyzendő, hogy
akódex nemaXVI. századból, hanemaXVII. századból való.) —
D
ézsi Lajos szövegkiadása: R
égi m
agyar költők tára. Vili. köt. B
uda
pest, 1930.
Irodalom. — Toldy Ferenc: A m
agyar költészet története.
2. kiad. P
est, 1867.—S
zabó Károly: R
égi m
agyar könyvtár. I. köt.
Budapest, 1879.—Fíeinrich G
usztáv: Vitéz Francisco m
eséje. Egye
tem
es Philologiai Közlöny. 1879. évf. —U. az: Boccaccio élete é
s
m
üvei. B
udapest, 1881. —U. az: R
áskai Vitéz Franciscójához. Egye
tem
es Philologiai Közlöny. 1882. évf. —Széli Farkas: EgyXVI. szá
zadi kódex históriás énekei. S
zázadok. 1884. évf. —Beöthy Zsolt:
Am
agyar nem
zeti irodalom történeti ism
ertetése. I. köt. 6. kiad.
B
udapest, 1890. —Bodnár Zsigm
ond: A m
agyar irodalomtörténete.
I. köt. B
udapest, 1891. —Szilády Áron: R
égi m
agyar költők tára.
VI. köt. B
udapest, 1896. —Horváth Cyrill: Arégi m
agyar irodalom
története. B
udapest, 1899. —Szinnyei József: M
agyar írók élete é
s
m
unkái. XI. köt. B
udapest, 1906. —B
adics Ferenc: XVI. századi
elbeszélő költészetünk. K
épes m
agyar irodalom
történet. S
zerk. Beöthy
Zsolt ésB
adics Ferenc. I. köt. 3. kiad. B
udapest, 1906. —Visnovszky
R
ezső: Széphistóriáinkolasz-latincsoportja. B
udapest, 1907.—S
zegedy
R
ezső: A Vitéz Francisco délszláv rokonai. Irodalom
történeti Köz
lem
ények. 1912. évf. —U. az: AB
élakirály é
s Bankó leányaforrása.
Budapesti S
zem
le. 1913. évf. —Pável Ágoston: A Bankó leányáról
szóló széphistória délszláv forrásai. E
gyetem
es Philologiai Közlöny.
1913. évf. —D
ézsi Lajos: M
agyar történeti tárgyú szépirodalom
.
B
udapest, 1927.—U. az: R
égi m
agyar költők tára. Vili. köt. B
uda
pest, 1930.
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vonatkozású mondát őrzött meg az utókor
számára: Szilágyi és
históriája. (15 71.)
A balladás menetű elbeszélő költemény szerzőjéről annyit
tudunk, hogy fogsága idején Szöndörő várában — minden
bizonnyal a szerbiai Szendrőben — írta széphistóriáját,
még pedig egy régibb poétának ma már ismeretlen mun
kája nyomán.
«Egy szép dologról én emléközném, ha meghallgat
nátok, Az kinek mását nyilván jól tudom, ti nem hallot
tátok, Török császárnak szép leányáról, kin csudálkozhattok.» Két vitéz úrfi rabságba esik, elviszik őket Konstantinápolyba, bevetik a török császár tömlöcébe. Itt
búsul a két vitéz: Szilágyi Mihály és Hajmási László.
«Szilágyi Mihály tömlöc rostélyán kinézdegél vala, Kobza
kezében, keserves nótát azon veri vala. Nagy fohászkod
ván keserűséggel ez szót mondja vala: Esztendő ez nap
úri házamnál vígan lakom vala, Az én atyámmal és vén
anyámmal, hajadon húgommal». A császár leánya meg
hallja az éneket, meglátja Szilágyi Mihályt, beleszeret s
így szól hozzá: «Te vitéz úrfi, ha fölfogadnád te igaz
hitödre, Hogy el-kivinnél Magyarországban, te lakó föl
dedben, És feleségül magadnak vennél, én felelnék erre!»
Szilágyi Mihály megfogadja, hogyha a császár leánya
vgyar
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kimenti tömlöcéből, hazaviszi szabadítóját Magyaror
szágba. A császár leánya szerződésre lép a tömlöctartóval, felnyergeltet három lovat, a két úrfi levágja a lová
szok fejét, lecsapkodja a többi ló nyakát, így menekülnek
Konstantinápolyból. Mindenütt megölik a császár em
bereit s egy szigeten megvívnak az utánuk küldött vaj
dákkal is. «Isten akará, az viadalban vajdák meghalának.»
A viadal után keresik a leányt, ez épen Szilágyit siratja:
«Szánom magamat, de sokkal inkább vitéz úrfiakat, Szablyára hánták nagy kegyötlenül vajdák szegényöket, Ször
nyű halálra ezönnel adom éröttök magamat. Ez vadon
erdőn temető helyöm leszön most énnéköm, Vadak, mada
rak és az farkasok lesznek siratóim, Csak te kezedben édös
Istenöm ajánlom lelkömet!» Amint átkelnek a magyar
határon, Hajmási László így szól: «Víjjunk mi ketten
azért leányért, hogy legyen együnké». Szerelmes társam
— felel Szilágyi Mihály — a nagy Istenért kérlek téged,
engedd a leányt nekem. Esedezik a császár leánya: «Inkább
engem hányjatok szablyára, semmint harcoltok». Kardot
rántanak, összecsapnak, Szilágyi Mihály levágja Hajmási
László kezét. Most ezt mondja Hajmási László: «Szerel
mes társom, az nagy Istenért én tégödet kérlek, Meg
bocsáss néköm, mert ez jutalma az bűnös embörnek.
Énnéköm vagyon két szép kis fiam, jámbor házastársam, Az nagy Úristen nagy bűnöm szörént vere meg
engömet, Légy egészséggel szerelmes társom, meg
bocsáss énnéköm!» A két úrfi elbúcsúzik egymástól,
Szilágyi Mihály otthonába tér s megesküszik a császár
leányával.
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A költemény néhány strófája meglehetősen han
gulatos. Az ismeretlen költő biztos kézzel pergeti le el
beszélését. A történeti kutatás kiderítette, hogy az 1430-as
években a török uralkodó-család néhány tagja csakugyan
Magyarországba menekült s itt jó fogadtatásra talált.
Az egyik török menekültnek, Szaudsi hercegnek, Szilágyi
Mihály és Hajmási László előkelő magyar urak birtokai
mellett adtak jószágokat; az a török hercegnő pedig, akit
az egykorú oklevelek Császár Katalin néven emlegetnek,
egy magyar úrhoz ment férjhez s ennek révén rokonságba
került Szilágyi Mihály családjával. A történeti források
azt is igazolják, hogy Szilágyi Mihály egy alkalommal
török fogságba esett s valószínűleg ekkor menekült haza
vele együtt bajnoktársa, Hajmási László temesi főispán.
A magyarok és szerbek képzeletét megragadta a csodálatos
história, a történelem szövetébe behúzódtak a monda szálai
s a Szendrei Névtelen koráig kialakult a monda.
Am
ondahárom
százévm
úlvaisélt azerdélyi é
sm
oldvai székely
nép ajkán. Mikor G
egö Elek ferencrendi szerzetesaz1830-asévekben
m
eglátogattaam
oldvai csángókat, utazásáról irt könyvében feljegyezte
az ott hallott népballada tartalm
át atörök császár fogságából haza
szökő két m
agyar vitézről. (Am
oldvai m
agyar telepekről. B
uda, 1838.)
—E
zzel atartalm
i közléssel m
eglepően egyezik S
zabó S
am
u verses
szövegközlésének elbeszélése. A székely népballadát ez aszövegközlés
tette általánosan ism
ertté. M
eséje csak akövetkezőkben tér el aXVI.
századi széphistóriától: akét ifjú két gerezd szőlőért kerül a császár
fogságába; Szilágyi keresztneve Miklós; az üldöző törököket Szilágyi
egym
agában vágja le, m
íg H
ajm
ási László aleányt őrzi; végül akét
ifjú nemvív párbajt aleányért, m
ert Szilágyinak m
ár van otthon
élettársasezért önként visszavonul H
ajm
ási javára. (Koszorú. 1865. évf.
Arany László é
sG
yulai Pál: M
agyar népköltési gyűjtem
ény. I. köt.
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P
est, 1872.) —
- UtóbbS
ebesi Jóbgyűjtésekapcsánegyúj változat buk
kant fel, de ez m
ár annyira gyanús szöveg volt, hogy hitelességét
kétségbevonták. (S
ebestyén Gyula: Szilágyi é
sH
ajm
ási. E
gyetem
es
Philologiai Közlöny. 1889. évf.) —M
íg a széphistória befejezésetra
gikus, a székely népballada kibékítő befejezésü. E
z akülönbség arra
vall, hogy a széphistória eredetibb alakjában őrizte m
eg am
ondát.
A nép ajkán ugyanis enyhülni szokott atragikus vég. Aszékelynép
ballada egyébiránt rövidebb a széphistóriánál, m
eséje vázlatosabb,
stílusa é
s hangja, nyelve és verselése egyezik a székely népköltési
gyűjtem
ényekben közölt népballadák jellem
ző vonásaival. (G
reguss
Ágost é
s Beöthy Zsolt: M
agyar balladák. 5
. kiad. B
udapest, 1900.)—
A szerb, rom
án, szász é
s cigány népköltészetben található hasonló
tém
ájú elbeszélő költem
ények több ponton hozzákapcsolódnakaszé
kely népballadához, atót szöveg m
eg egyenesen am
agyar széphis
tória fordítása. (Herrm
ann Antal: A Szilágyi é
sH
ajm
ási cím
ű nép
ballada é
s rokonságai. Budapesti S
zem
le. 1888. évf. S
zegedy R
ezső:
ASzilágyi é
sH
ajm
ási m
ondadélszlávrokonai. Irodalom
történeti Közle
m
ények. 1915. évf.)
A Szendrei N
évtelen költem
ényét akésőbbi m
agyar költők szí
vesen olvasgatták s elbeszélését többen újból feldolgozták. —Vörös
m
arty Mihály: Szilágyi é
sH
ajm
ási. Ballada. 1829. (A két ifjú párvia
dala H
ajm
ási László halálával végződik.) —G
yulai Pál: Szilágyi é
s
H
ajm
ási. Költői elbeszélés. 1881. (Acsászár leányam
agyar anyagyer
m
eke, innen ered érdeklődése akét ifjú iránt.) —Jakab Ödön: S
zi
lágyi é
sH
ajm
ási. Költői elbeszélés. 1899. (Am
esefeldolgozásábabele
vonja a székely népballadák hom
ályos célzásait is.)
Kiadások. —Aköltem
ény szövegét két XVII. századi kéziratos
könyv őrizte m
eg: aC
som
a-kódex é
s a Vasady-kódex. Az előbbi a
régibb feljegyzés, az utóbbibanm
ár tizenhét versszakkal bővebbaköl
tem
ény. E
z az ötvenegy soros betoldás Szilágyi M
ihálynak abörtön
ből Istenhez intézett fohászkodását foglalja m
agában; szebbéegyálta
lában nemteszi aköltem
ényt ; ennél abővített szövegnél a C
som
akódex rövidebb szerkezete form
ásabb é
s költőibb. A betoldást vala
m
elyik vallásos irányú m
ásoló szőtte az eredeti szövegbe s ezzel
többé-kevésbé ellaposította a balladás m
enetű elbeszélésnek ezt a
részét. —AC
som
a-kódexbenm
egőrzött szöveget először Toldy Ferenc
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nyom
attaki: M
agyar költői régiségek. P
est é
sB
écs, 1828. (N
ém
et for
dítása m
ár hat évvel előbb m
egjelent a Horm
ayr-M
ednyánszky-féle
vállalatban: Taschenbuch für vaterl. G
eschichte. 1822. év£) —Ettől
kezdve a C
som
a-kódex szövegét vették át a későbbi közlők, m
aga
Toldy Ferenc is ezt adta ki többízben; utoljára: Am
agyar költészet
kézikönyve. I. köt. 2. kiad. P
est, 1876. (Harm
inchárom versszak,
kilencvenkilenc sor.) —Eszöveg m
ellett aVasady-kódex szövegeis
m
egjelent,SziládyÁron é
sD
ézsi Lajosm
agyarázatoskiadásában: R
égi
m
agyar költőktára. VII. köt. B
udapest, 1912—
1926. (Ötvenversszak,
százötven sor.)
Irodalom. —Toldy Ferenc: Am
agyar költészet története. I. köt.
P
est, 1854. (Az énekszerzőt Toldy Ferencnevezteel S
zendrei N
évtelen
nek. Az énekről a következőket írja: «Talán nemtévedünk, ha azt
egy eddig vagy elveszett vagy legalább közism
eretre nem jutott
. szerb népének után készültnek tartjuk: ide látszik m
utatni az elbe
szélés egész m
enete, a hely, hol am
agyar szerző azt készítette, a
történet katasztrófájánakscénája: M
agyarországhatárain, m
elyet aleg
nagyobb hihetőséggel S
zerbiábatehetünk. M
egtaláltatikugyanaKollár
által kiadott tót históriai énekek közt, de ez m
agyar idiotizm
usaival
egyenesen a m
agyarra utasít, m
int eredetiére, m
elyet sorról-sorra
hűségesen követ. Históriai alapja m
ennyiben lehet e bájos regének,
nemtudom
».) —U. az: Am
agyar költészet kézikönyve. I. köt. 2. kiad.
B
udapest, 1876. (M
íg régebben úgy vélekedett, hogy aS
zendrei Név
telen valószínűleg egy szerb népének nyom
án dolgozott, később a
székely balladák azt avélekedést keltették benne, hogy az ism
eretlen
XVI. századi költő egy régi m
agyar verses históriát alakított újjá s
így a széphistória é
s aXIX. századi székely balladák azonegy alap
m
ondakülönbözővariánsaitm
utatják. «Hogynévtelenünkidegen nyelv
ből fordította volna históriáját, nemtartom hihetőnek, oly m
agya
ros, em
ellett oly teljes é
s kerek az, hogy tartalom é
s form
a szigo
rúan fedezik egym
ást; m
inél fogva hajlandó vagyok azt egy avult,
tántöredékesverseshistóriaszabadújraalakításánaktartani.»)—Arany
László é
sG
yulai Pál: M
agyar népköltési gyűjtem
ény. I. köt. P
est,
1872. (A székely népballada két változata jegyzetekkel.) —Kardos
Albert: Szilágyi é
sH
ajm
ási m
ondája a m
agyar költészetben. Egye
tem
es Philologiai Közlöny. 1885. évf. (A m
onda bővebb fejtegetése.
Pintér Jenő : A m agyar irodalom története.
26
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A XVI. századi m
agyar költő forrása valószínűleg egy latin költe
m
ény volt. M
aga aköltő talán B
alassa Bálint.) —Beöthy Zsolt:
M
agyar balladák. B
udapest, 1885. (A székelynépballada m
agyarázata
és egybevetése a S
zendrei Névtelen széphistóriájával.)
H
errm
ann
Antal: A Szilágyi é
sH
ajm
ási cím
ű népballada é
s rokonságai. B
uda
pesti S
zem
le. 1888. évf. (Hasonló tém
ájú, nemm
agyarnyelvű m
on
dák egybeállítása.) —Beöthy Zsolt: Am
agyar nem
zeti irodalomtör
téneti ism
ertetése. I. köt. 6. kiad. B
udapest, 1890. (A széphistória
verselése darabos, de m
eséje jól kikerekített, néhány versszaka erő
teljes é
s gyorsan haladó.) —Bodnár Zsigm
ond: A m
agyar irodalom
története. I. köt. B
udapest, 1891. (Az erdélyi székely balladát bajosan
ism
erte a széphistória szerzője. Nagyon valószínű, hogy latin költe
m
ényt fordított m
agyarra.) —Thury József: Szilágyi é
sH
ajm
ási
históriája. Irodalom
történeti Közlem
ények. 1893. évf. (Hogy a szép
história hősei valóbanélő történeti szem
élyekvoltak, azt ThuryJózsef
derítette ki.) —Horváth Cyrill: A régi m
agyar irodalomtörténete.
B
udapest, 1899. (A m
ondát valam
elyik deák poéta foglalhatta latin
versekbe, ez szolgált m
intául anévtelen szendrői ifjúnak, m
ikor a
z
eredeti vers nyom
án m
egalkotta aXVI. század legszebb verses elbe
szélését.) —B
adicsFerenc: XVI. századi elbeszélőköltészetünk. K
épes
m
agyar irodalom
történet. S
zerk. Beöthy Zsolt é
sB
adicsFerenc. I. köt.
3. kiad. B
udapest, 1906. (Aszéphistória költői értékre nézvem
agasan
kiem
elkedik aXVI. század históriás énekei közül.) —D
ézsi Lajos.
R
égi m
agyar verseskönyvek ism
ertetése. Irodalom
történeti Közlem
é
nyek. 1913. évf. (A XVII. századi Vasady-kódex m
egőrizte aszép
história szövegének egy olyan variánsát, m
elybővebb szöveget nyújt,
mint a C
som
a-kódex.) —S
zegedy R
ezső: A Szilágyi é
sH
ajm
ási
m
onda délszláv rokonai. U. o. 1915. évf. (Hunyadi János sógora,
Szilágyi M
ihály, a délszláv népies énekköltés egyik legnépszerűbb
hőse. A m
agyar m
onda lényeges m
otívum
ai m
ind m
egvannak arégi
délszláv énekekben.) —Szilády Áron é
sD
ézsi Lajos: R
égi m
agyar
költők tára. VII. köt. B
udapest, 1912—
1926. (M
indkét szövegváltozat
közlése. A költem
ényhez fűzött m
agyarázatok szerint averses elbe
szélés élénk balladai m
enetével egészen kiválik egykorú társai sorá
ból sköltői szem
pontból nevezetes alkotásnak m
ondható. Az elbe
szélés forrása m
agyar m
onda vagy népballada idegennyelvü verses
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feldolgozása lehetett. Ki volt afordító, m
ilyen nyelvből fordított, nem
tudjuk. A versében em
lített Szöndörö alatt a borsodm
egyei S
zendrő
várát érthetjük.) —D
ézsi Lajos: M
agyar történeti tárgyú szépiro
dalom
.B
udapest, 1927. (Az éneket a XVI. századi m
agyar m
ondái
költészet m
aradványai között tárgyalja s röviden rám
utat az eddigi
eredm
ényekre.) —G
ragger Róbert: M
agyar népballadák. B
udapest,
1927. (A székely népballada szövege m
agyarázatokkal.) — Honti
János: ASzilágyi é
sH
ajm
ási m
ondarokonai é
s eredetkérdése. Ethnographia. 1930. évf. (A rokon délszláv és germ
án m
ondákról.)

26*

T O L D I M I K L Ó S H IS T Ó R IÁ JA .
P éter, versbe
szedte egy nagyerejü biharmegyei nemesúrnak,
Toldi Miklósnak, élettörténetét. E, részben mondái tárgyú,
verses munkának, Toldi Miklós históriájának (1574), hőse
csodálatos erejű ember és bűnös csavargó, győzhetetlen
vitéz és közönséges rabló, rettegett lovag és üldözött gyil
kos egy személyben.
«Mostan emlékezem az elmúlt időkről, Az elmúlt
időkben jó Tholdi Miklósról, Ő nagy erejéről, jó vitéz
ségéről, Csuda, hogy mindeddig sem emlékeztünk erről.»
Az énekmondó gyakran eltűnődött azon, hogy a többi
énekszerző megfeledkezett a nagyerejű hősről. Keveset
olvasott róla a krónikákban is. «írtak akkor ezer három
száz és húszban, Tholdi Miklós hogy születék Nagy Falu
ban, Velencei Károly vala királyságban, Erős, vastag gyer
mek Tholdi kicsin korában.» Toldi Miklós bátyja, Toldi
György, Nagy Lajos királyt szolgálja Buda várában, maga
Toldi Miklós otthon lakik édesanyjával. «Otthon Tholdi
Miklós lakik az anyjával, Lát minden dologhoz az béres
szolgákkal, Hatalmas erejét nézik nagy csudával, Nagy
malomköveket emelget egy karjával.» A húsz esztendős
legénynek olyan ereje van, hogy mikor bátyja megjön
Budáról s szolgái rudat hánynak vala, ő kétannyira éti
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a rudat. Toldi György nagyon megharagszik, mert öccse
megöli egyik szolgáját; Miklós réten és nádon bujdosik;
édesanyja táplálja élelemmel; végre bátyja megkegyelmez
neki. Mikor Laczfi András nádorispán átvonul seregével
Nagyfalu határán, Miklós újra megmutatja nagy erejét:
«Nyomó-rudat félkezével kapta vala, Buda felé útat azzal
mutogat vala.» Ismét gyilkosságba esik, bujdosni kezd,
Pestre megy, bánatában aláfüggeszti fejét, nincs pénze,
koplal, ott ólálkodik a tehénvágó hídnál. «Pokol-fene bika
szarvon kötve vala, Kit akkor mészáros vágni akar vala,
Bika rugaszkodván kötél szakadt vala, Toldi Miklós látá,
bika után fut vala.» A bikát farkánál fogva vonszolja a
mészároshoz: «Ki ez dolgot látá, felette csudálá, Miklós
nak akkoron sok máj adatott vala». Egy ideig a mészá
rosok szolgálatában áll, azután a királyi konyha cselédje
lesz és szennyes fazekakat mos. Nagy erején itt is álmélkodnak. Egyszer Nagy Lajos király megkérdi: honnan való
az erős legény ? Megmondják neki, hogy gyilkosság miatt
bujdosott el hazulról. A király megkegyelmez Miklósnak,
anyja száz aranyat küld neki, így áll ki párviadalra a cseh
vitézzel. «Csudálatos vala Tholdi erőssége, Keze között
csehnek elolvada teste.» Hiába könyörög a cseh vitéz, le
vágja fejét, mert a cseh is megölte egy özvegyasszony két
fiát. Más alkalommal erősen udvarol Toldi egy fiatal öz
vegynek, ez elunja sok üzengetését, meghívja vacsorára,
hízelkedő szóval kínálgatja. «Tholdi csak ingében vetkezék azonnal, Kezde ott ugrálni nagy maga-mutatással.»
Gyakorta hallottam — szól hozzá az asszony — hogy
senki sem tud nálad jobban ugorni ezen a világon; ha
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szeretsz, kérlek, ugorj egy nagyot. A vitéz akkorát ugrik,
hogy az ablakon keresztül kiesik Buda piacára: «Csak
nyaka nem szegék, igen bosszonkodék, Tholdi egy imegben ott künn pironkodék, Az egy lakatoshoz bánattal bébotlék, Az lakatgyártónak ezekrül panaszkodék». A lakat
gyártóval éjjel elindul egy sír kirablására, itt azonban
bajba esik, mert mikor a sírból kiadja a kincseket, a laka
tos visszahengeríti rá a nagy követ, úgyhogy csak virra
datkor tud kivergődni a kő alól. «Ifjúságabéli több sokdolgairól, Én mostan nem szólok semmit az többiről,
Szólok vénséginek csuda dolgairól, Ő nagy erejéről, szó
lok vitézségéről.» A német-római császár egyszer Magyarország adóját kívánja s maga elé rendeli Lajos királyt.
Búsul a király, hivatja a nádort, ez vigasztalja urát, hogy
majd megvívnak ők a császárral. A magyar sereg elér
kezik Prága városához, ott van a császár és tizenegy ki
rálya, odalép eléjük Lajos király. «Az király oly igen megijedett vala, Ijedtében szólni egyet sem tud vala, Sarkát
Tholdi Miklós úgy nyomódj a vala, Sarkából királynak az
vér el-kifoly vala.» A magyarok megrohanják Prágát, ki
rabolják a várost, most már Lajos vonja kérdőre a csá
szárt, ez a magyarok barátságáért könyörög. Toldi Miklós
megfenyegeti a császárt és környezetét: «Meghidjétek tü
ezt, tizenegy királyok, Agyatokban rontom arany koro
nátok, Uratokat Lajost ha jól nem szolgáljátok!» A tizen
egy király fejet hajt a magyar királynak, a császár Prágá
ban megvendégeli Lajost, ő meg Budán hívja mulatságba
a magyar urakat. De egyszer Lajos király megharagszik
Toldira s csak akkor kegyelmez meg neki, mikor legyőzi
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az olasz vitézt. Ez alkalommal Toldi barátruhában ront
az olasznak: «Oktalan őnéki nagy öklelő fája; Piacon
hogy nyargal, szikrázik ló patkója». Utóbb megvénül a
nagyerejű bajnok s mikor Nagy Lajos király Budára gyű
lésre hívja, már előre fél attól, hogy az ifjú vitézek ki
gúnyolják. Csakugyan megérkezik Lajos király budai ud
varába, az ifjak ránéznek fehér szakállára s az egyik csú
folni kezdi: «Ez ember, azt vélem, régenten molnár volt,
És az lisztes zsákot fejéhez verték volt». így gúnyolódik
a többi is. A vén bajnok mondhatatlanul megbúsul, hét
tollú buzogányával megöl három vitézt s még a királyra
is rárivall: «Király, ha nem nézném vitézi voltomat, Majd
fejedhez verném héttollú botomat; Másszor megfeddenéd
apró kölkeidet, Meg ne csúfolnáják vitézi vén fejemet».
Azután hazamegy Nagyfaluba, két esztendő múlva meg
hal. Ma is ott van feje-csontja, szertelen temérdek agyakoponyája, nagy öklelő fája. «Vétek ez lön benne, hogy
részeges vala, Minden reménsége boritalban vala, Ő nagy
erejének nem sok hasznát látá, Semmiben marháját meg
nem szaporíthatá.»
Ilosvai Péter Toldi-históriája idomtalan szerkezetű,
kapkodó előadású, költőiség nélkül való verses elbeszélés;
bizonyos azonban, hogy emlékezetbe erősen benyomuló
mozzanatai, jóízű mondásai s vonzó módon naiv fordu
latai vannak. Mindennek inkább mondható, csak unalmas
históriának nem. Míg a legtöbb régi magyar elbeszélő
költemény elolvasása fárasztó dolog, ezt a verses munkát
többször is szívesen elolvassa az ember. Különös furcsa
ságait mosollyal kisérjük.
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Irodalomtörténetíróink régebben azt hitték, hogy
Toldi Miklós soha nem élt s alakját csak a magyar nép
képzelete teremtette meg. Utóbb kiderült az igazság: Toldi
Miklós biharmegyei földesúr Nagy Lajos király uralko
dása alatt mint híres csapatvezér Olaszországban vitézül
végigharcolt néhány hadjáratot. Nevét a magyar nép szá
zadok múlva is emlegette. Ilosvai Péter összekapkodott
néhány darabot a nép ajkán élő mondák közül s ezekhez
a hézagos töredékekhez hozzátoldott számos külföldi ere
detű anekdotát is. Szóval nem őrizte meg eredeti tiszta
ságában a magyar mondát, hanem a töredékes magyar
mondái részleteket idegen származású mesekivonatokkal
keverte. A motívum-egyezések és motívum-hasonlóságok
után vajmi kevés eredetiség marad históriájában: Toldi
Miklós alakjának Nagy Lajos király személyével való
egybekapcsolása, a csehországi hadjárat egy-két részlete
s néhány apró epizód, adalék, vonatkozás.
Arról, hogyToldi M
iklós valóbanélőszem
élyvolt, XIV. századi
oklevelek tájékoztatnak. Atyját Toldi C
sókának hívták, testvérét Toldi
M
átyásnak, egyik rokonát Toldi G
yörgynek. Biharm
egyei földbirtokain
gazdálkodott, dealkalom
adtán szívesenállott előkelőbb urak szolgála
tába: apozsonyi főispán m
ellett alispánságot vállalt, az esztergom
i
érsek udvarábanafegyveresem
berektisztjevolt. VégigélteN
agyLajos
király uralkodásának negyvenesztendejét; m
égZsigm
ondkirály idejé
ben is szerepelt; fiát, Toldi G
yörgyöt, szintén em
lítik az oklevelek.
Életéneknéhánykiem
elkedőm
ozzanataazévszám
oksorrendjében: 1320
köréesikszületése, 1354: pozsonyi alispán, 1364: zsoldosvezér O
lasz
országban, 1366: göm
öri főispán, 1372: hevesm
egyei főispán, 1375:
biharm
egyei főispán: 1383: szabolcsm
egyei főispán. Rendkívüli erejéről
nemm
aradt feljegyzés, dehíresvitéznek kellett lennie, m
ert 1365-ben,
m
int apápa zsoldjábanálló angol-m
agyar csapat egyik vezére, m
ásfél
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ezer m
agyar legényélénküzdöttazegyházi államé
sanápolyi királyság
ellenségei ellen. A zsoldos-szolgálatot ebben az időben nemtartották
m
egalázónak, alegelőkelőbb lovagok is szívesen vállalkoztak pénzért
m
egfizetett vérontásra. Toldi M
iklós é
s angol vezértársa félévi szol
gálatot vállalt m
ai napig fennm
aradt írásos szerződésben s feltétlen
engedelm
ességre kötelezte m
agát vitézeivel együtt.
AToldi-m
ondát előszörToldyFerencvizsgáltabehatóan. Szerinte
Toldi M
iklós öskorbeli m
agyar hős, olyanpogányhitregei alak, am
inö
agörögöknél H
erakles volt. Ezt am
agyar hőst a pogány m
agyarok
hitregéiben m
ásként hívták, deakereszténység fölvétele után ráragadt
a
z új név störténete századról-századra csonkult é
s bővült. Ilosvai
Péter ezt azösm
ondát anjoukori alakjában állította össze. (A m
agyar
költészet története. 2. kiad. P
est, 1867.) —Kem
ény Zsigm
ond nem
hitt Toldi M
iklós hitregei szárm
azásában. Szerinte ez ahős föltétlenül
élő szem
ély volt. Alakjához fűződhettek költői elem
ek, de anépies
képzelődést m
eggyöngítetteazism
ert tényekterhe. (Kem
ény Zsigm
ond
tanulm
ányai. II. köt. P
est, 1870.) —Heinrich G
usztáv rám
utatott a
ném
et Kurzibold-m
onda hasonlóságára. S
zerinte a ném
et Kurzibold é
s
am
agyarhőssoklényegesvonásbanm
egegyeznekegym
ással.Kurzibold
históriáját bárki hozzáfűzhette egy nagyerejü m
agyar bajnokszem
élyé
hez. D
e ha nemígy volt isadolog, aToldi-m
ondában am
agyar hős
alakjai é
stettei m
indenesetre összeolvadtak idegen hősökalakjaival é
s
tetteivel. Ilosvai Péter idegen m
eseanyagot m
agyarított oly m
ódon,
hogy akülföldi hős nevét fölcserélte Toldi M
iklóséval s am
agyar
szóhagyom
ánynépszerűalakjakörécsoportosítottaforrásainakanyagát.
(AToldi-m
ondáról. E
gyetem
esPhilologiai Közlöny. 1879. évf.Továbbá
ugyanezen folyóirat 1883. é
s1906. évf.)—Arraakérdésre, hogyToldi
M
iklós igazánélőszem
ély volt-e, SziládyÁron adott feleletet. Ugyanő
behatóan m
agyarázta Ilosvai P
éter verses szövegeit é
saToldi-m
ondához kapcsolódó kérdéseket. (Régi m
agyar költők tára. IV. köt. B
uda
pest, 1883.) —Az Ilosvai P
éter m
unkájának értékére vonatkozó álta
lános irodalom
történeti felfogást Bodnár Zsigm
ond a következőkben
foglalta össze: aXVI. századi énekszerzö csak azzal kötelezte hálára
azutókort, hogym
egm
entetteanépveszendőbem
ent m
ondáját: egyéb
iránt históriájagyarlómü; hőseállatias em
ber; azénekszerzöaköltői
m
otívum
okat teljesen elhanyagolja, aszerkesztés m
űvészetét teljesen
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félredobja studákos é
sm
oralizáló m
odoréi életrajzfélét adolvasóinak.
(A m
agyar irodalomtörténete. I. köt. B
udapest, 1891.) —Fóti József
kim
utatta, hogy m
ilyen m
eglepőaform
ai é
startalm
i rokonság Toldi
M
iklós szerelm
eskedésében é
s sírrablásában, valam
int Boccaccio egyik
novellájában. E
z akettős epizód aburleszk-kom
ikus sírrablási kudarc
é
s az azt m
egelőző szerelm
i felsülés, szem
betűnően idegen forrásból
eredő betoldás. (AToldi-m
ondakét idegeneredetű epizódja. Irodalom

történeti Közlem
ények. 1908. évf.) —Birkás G
ézafelhívta afigyelm
et
azófranciaVilm
os-m
ondakörnekRainouart nevűhősére. E
zépenolyan
groteszk heroikom
ikusalak, mint Toldi M
iklós. Élettörténetükbensok
am
egegyezés. Birkás G
éza szerint a francia m
onda olasz vagy dél
szláv közvetítéssel szivároghatott am
agyarok közésIlosvai P
éter való
színűleg népm
ondák alapján írta m
eg m
unkáját. (Ilosvai Toldija saz
olasz é
s francia R
ainouart-m
ondák. Ethnographia. 1912. évf.) —Új
elm
életen alapuló m
agyarázattal járult aToldi-m
onda problém
ájának
m
egoldásához M
oór Elem
ér. Fejtegetései szerint aToldi-m
ondábankét
főbbrétegegyesült: azegyikeredeti m
agyar m
esei szárm
azású, am
ásik
külföldi germ
ánm
ondákbólvaló. AzIlosvai P
éter könyvébenm
egőrzött
Toldi-m
onda egyes elem
ei összefüggésben vannak bizonyos, m
a isélő
m
agyar népm
esékkel, így különösen az Erős Jankóval é
sa
z Arany
hajúval ; m
ásrészt Toldi M
iklós öregkori élm
ényei, aprágai kaland
és az olasz bajnokkal barátcsuhábanvaló m
érkőzés, könnyen levezet
hető aközépkori ném
et spielm
ann-költészet kedvelt m
ondaciklusából,
aDietrich-m
ondákból. (A Toldi-m
onda é
s ném
et kapcsolatai. B
uda
pest, 1914.) —N
égyesy László szerint az Ilosvai P
éter m
unkájában
olvasható Toldi-m
onda olyan irodalm
i régiség, m
elynek elem
ei év
századokon keresztül sok forrásból verődtek össze, de ezeknek az
elem
eknekösszetartójam
égiscsakam
agyar szellemvolt. (AzősToldi.
M
agyar M
úzsa. 1920. évf.) —A m
ondától függetlenül álló Toldi
M
iklóstörténeti szem
élyiségéhezértékesadatokatközölt M
ályuszE
lem
ér.
(A Toldi-m
onda történeti alapja. Hadtörténelm
i Közlem
ények. 1924.
évf.) —Solym
ossy Sándor arra az eredm
ényre jutott, hogy azIlosvai
P
éter könyvébenm
egverselt úgynevezett Toldi-m
ondanemvolt m
agyar
népm
onda, hanemcsak külföldi irodalm
i hatásnak hazai visszhangja.
Az Ilosvai-féle Toldi-történet szám
os m
eseelem
e aXI—
XII. századi
francia chansondegeste-ekből ered: Toldi ifjúkoraazonos m
ondatípus
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Parcival ifjúságával,ifjúságánaktöbbelem
eaHavelock-G
areth-R
ainouartm
ondacsaládból való, az özveggyel való szerelm
eskedéseé
sasírrablás
aParcival-folytatásokban é
segy fabliauban van m
eg, aprágai kaland
egyfranciaeredetűspanyol hősi énekrokona, öregkori bajvívásaszintén
idegen m
eseepizódokban gyökerezik. (AToldi-m
onda keletkezése. Iro
dalom
történeti Közlem
ények. 1924. évf.)
Ilo sv a i P é t e r e
leintea
zabaújm
egyei nagyidai reform
átusiskolá
bantanított, utóbbm
int vándorló énekesjárt-kelt a
zországban.Nyom

tatásbanközreadott históriásénekeit szám
oskiadásbanolvasták. Curtius
R
ufus é
s Justinus latin m
unkái nyom
án m
egírta N
agy Sándor histó
riáját. (1548.) Az újszövetségi S
zentírásnyom
ánelkészítetteP
ál apostol
históriáját. (1564.) Aristeas könyvét használtaPtolom
eushistóriájának
m
egírásában. (1570.) Egyik alkalm
i versében agyerm
ekek kereszt
neveinekjelentését m
agyarázta: Sokféleneveknekm
agyarázatja. (1568.)
M
indezekben idegen forrásokból m
erített. Egyhangúverses kivonatolgatásában olykor közbeszötteam
agam
egfigyeléseit ésintelm
eit is. —
Egyik m
unkáját, aNagy Sándorról szólót, régebben«Idari Péter»-nek
tulajdonították; ilyen nevű költő azonban soha nemélt, ezt anevet
Toldy Ferenc következtette ki a N
agy Sándor-história versföiből.
Toldy Ferenc külön szólt Idari Péterről é
s külön Ilosvai Péterről:
Am
agyar költészet története. I. köt. P
est, 1854. —S
zabóKárolym
ár
utalt arra, hogy Idari é
s Ilosvai egyszem
ély: R
égi m
agyar könyvtár.
I. köt. B
udapest, 1879. —A tévesszem
élykettöségfejtegetéseSzilády
Áron m
agyarázataiban: R
égi m
agyar költők tára. IV. köt. B
udapest,
1883. — «S
elym
es» Péternek Szilády Áron nevezte el Ilosvait a
következő m
egokolássál: «Ilosvai P
éter deákot, ki m
agát egyik éneke
(Szent P
ál Apostol) végén csak így, aversfejekben pedig görögös
latinsággal S
ericeus Ilosvanus-nak nevezi, Ilosvai S
elym
es Péternek
lehet írni. így senki sem tévesztheti össze am
am
ásik, kevésbé
ism
eretes Ilosvai Péterrel, ki tanító volt C
sengerben s 1562. évi jú
lius 22-én m
agát felakasztotta». (Régi m
agyar költők tára. IV. köt.
B
udapest, 1883.)
K iadások. —Ilosvai Péter Toldijának első kiadásából egy
példány semm
aradt m
eg, de cím
ét tudjuk: Az híres neves Tholdi
M
iklósnak jeles cselekedetiröl és bajnokságáról való história. D
ebre
cen, 1574. (Utolsó versszakának tanúsága szerint: «A
z ki ez dolgo-
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kát szerzé bé versekbe, Az régi dolgokról lön em
lékezetben, N
eve
versszerzőnek vagyon versfejekben, Az ezer ötszázban hetvennégy
esztendőben». A versfök értelm
e az, hogy P
etrus Ilosvanus am
aga
verses históriáját Perényi István ugocsai főispánnak ajánlja. A nép
szerű históriának m
inden században több kiadása jelent m
eg Kolozs
vár, Pozsony, G
yőr, B
uda, P
est sajtóin.) — G
ondosan m
agyarázott
szövege Szilády Áron kiadásában: R
égi m
agyar költők tára. IV. köt.
B
udapest, 1883. (KülönazO
lcsóKönyvtárbanis: B
udapest, 1886.) —
A legrégibb fennm
aradt kiadás szövege D
ézsi Lajos kiadásában: Az
híres neves Tholdi M
iklósnak jeles cselekedetiröl é
s bajnokságáról
való história. Irattatott Ilosvai Péter által. B
udapest, 1924. (Az 1629.
évi lőcsei kiadás egyetlen korunkra jutott példánya után készült
bibliofilkiadás.)
Irodalom. — Toldy Ferenc: A m
agyar költészet története.
2. kiad. P
est, 1867. —Kem
ény Zsigm
ond tanulm
ányai. II. köt. P
est,
1870. —G
reguss Ágost: A m
esés elem
ekről S
hakespeareban. P
esti
Napló. 1874. évf. júl. 18. —Heinrich G
usztáv: A Toldi-m
ondáról.
E
gyetem
es Philologiai Közlöny. 1879. évf. —S
zabó Károly: R
égi
m
agyar könyvtár. I. köt. B
udapest, 1879. —AranyJánosToldijának
Lehr Alberttól m
agyarázott kiadása 1880-ban s azután m
ég sokszor*
továbbá anagyobbik m
agyarázatos kiadás: Toldi. Irta Arany János.
Nyelvi é
s tárgyi bő m
agyarázatokkal ellátta Lehr Albert. B
udapest,
1882. —Szilády Áron: R
égi m
agyar költők tára. IV. köt. B
udapest,
1883. —Kom
árom
y András: Toldi M
iklósmint m
ondahös. Figyelő.
1883. évf. —Bodnár Zsigm
ond: Am
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le. 1899. évf. —Karácsonyi János: Toldi M
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a
zása. U
. o. 1899. évf. —Petri Mór: Szilágyvárm
egyem
onographiája.
I. köt. B
udapest, 1901. — Zlinszky Aladár: Toldi, a term
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em
ber. Egyetem
es Philologiai Közlöny. 1907. évf. —B
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szó a Toldi-m
onda egy epizódjához. U
. o. 1909. évf. — Birkás
G
éza: Ilosvai Toldija s az olasz é
sfranciaRainouart-m
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onda? U
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éza: M
ég
egyszer a Toldi-m
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azta Ilosvai a Toldi-m
ondát a biharm
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Toldiakra. U. o. 1913. évf. — M
oór Elem
ér: A Toldi-m
onda é
s
ném
et kapcsolatai. B
udapest, 1914. —Kari Lajos: Ilosvai Toldijáról.
Irodalom
történet. 1914. évf. —BirkásG
éza: A Toldi-m
ondáról. U. o.
1914. évf. — Heinrich G
usztáv: A Toldi-m
ondához. E
gyetem
es
Philologiai Közlöny. 1914. évf. —U. az: M
egint aToldi-m
onda.
U. o. 1914. évf. — U. az: M
oór Elem
ér Toldijáról. U
. o. 1915.
évf. — Király György: Ilosvai elveszett históriás éneke. Irodalom

történet. 1917. évf. — B
án Aladár: A Toldi-m
onda alaprétege.
Ethnographia. 1917. évf. —Solym
ossy Sándor: Adalékok aToldim
ondához. U. o. 1918. évf. —Tolnai Vilmos: A Toldi-m
onda ésa
lovageposzok rokonságához. U. 0. 1919. évf. — N
égyesy László:
Az ös Toldi. M
agyar M
úzsa. 1920. évf. —M
ályusz Elem
ér: Toldi
M
iklós O
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történet. 1923. évf. —U. az: AToldim
onda történeti alapja. Hadtörténelm
i Közlem
ények. 1924. évf. —
Solym
ossy Sándor: A Toldi-m
onda keletkezése. Irodalom
történeti
Közlem
ények, 1924. évf. — M
ályusz Elem
ér: Toldi M
iklós. H
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ézsi Lajos: M
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iklós
fegyverei. História. 1929. évf.
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A

kor meghonosította az oktató célú állat
mesét. Aesopus fabuláinak első magyar fordítását
Pesti G ábor adta közre. (1536.) Ennek az úttörő Aesopusfordításnak részint a Singrenius-féle, részint a Rimiciusféle aesopusi mesegyűjtemény volt a forrása. Pesti Gábor
prózája régies színű, még a kódexek nyelvére emlékez
tető, de azért nem merev, sőt itt-ott elég jól folyó. A né
hány sorból álló mesék után vetett verses tanulságok
nehézkesek és homályosak. Prózában elég jól tudott el
beszélni Pesti Gábor, de erkölcsi tanításait már nem
tudta világosan rímbe szedni. A könyv elejéhez beveze
tés gyanánt csatolt Aesopus-életrajz értelmes elbeszélő
képességről tanúskodik. Ezt a kis biográfiát a Maximus
Planudes szerzetesnek tulajdonított középkori szöveg
nyomán készítette. Mivel Pesti Gábor nem eredeti író,
hanem fordító, voltaképen csak tárgyválasztása és kifejező
képessége érdekelheti az irodalomtörténetírást. Aesopusi
meséivel új műfajt honosított meg irodalmunkban, stí
lusa kedvezően hatott a magyar szépprózai előadás fejlő
désére.
Heltai G áspár a e s o p u s i m e se g y ű jte m é n y é n e k , a
protestáns

S%á% fab u lá n a k ( 1 5 66), B o n e r U lrik , W a ld is B u rk h a rd s
e lső so rb a n S te in h ö w e l H en rik n ém et fa b u lá sk ö n y v e i v o lPintér J e n ő : A magyar irodalom története.
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tak a forrásai. A kiváló magyar prózaíró inkább átdolgo
zást nyújtott, semmint fordítást. Egyik-másik meséjét
egész kis elbeszéléssé bővítette, szövegébe eredeti taní
tásokat tűzdelt. Nem olyan szűkszavú mesefordító, mint
Pesti Gábor. Az erkölcsök javítására törekvő lelkipásztor
igéi bőségesen áradtak ajkairól, a meséi után vetett tanul
ságokban különösen nagy kedvét találta. O már nem
háromsoros versikékben tömörítette össze meséinek ér
telmét, hanem hosszabb prózai oktatásokat csatolt egyegy fabulája végére. Iíol a moralista istenességével, hol a
szatirikus keserű hangulatával, hol a humorista bölcselő
tréfálkozásával mondta el véleményét embertársairól.
A népet szerette, az elnyomottakat védelmezte, a kiszipo
lyozott jobbágyság érdekében nemes intéseket szőtt me
séibe. Itt-ott felháborodva tört ki a társadalom erkölcs
telensége ellen, gúnyolta a hatalmasok felfuvalkodottságát, felhívta a gazdagokat a szegények gyámolítására. Ha
úr vagy is — úgymond — nem következik belőle, hogy
a szegény ember ökör vagy disznó legyen; az együgyű
teremtménynek is van Istene; nem egyszer megtörténik,
hogy a dúsgazdagok nyomorúságba esnek s a szegények
veszedelmet zúdítanak rájuk.
Eleven észjárású, népies nyelvű, bátor író volt. Ér
tett a hangulatkeltéshez, mesemondását vonzóvá tette.
Olykor elhagyta az állatok világát s egyedül az emberek
kel foglalkozott, mert ezek közül épen úgy ki tudta ke
resni korának félelmes rókáit és farkasait, mint ahogyan
állatjaiban is helyesen mutatta be az emberek rókaságát
és farkasvoltát.
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Legjellemzőbb
E gy nemes emberről és
meséje. Volt egyszer egy kegyetlen nemesember, ez na
gyon éhezett a szegényekre, könyörtelenül nyomorgatta
jobbágyait, sok adót, bírságot, sarcolást és munkát vetett
a védtelen nép nyakába. Még akkor is szitkozódott, mi
kor a szegény emberek a maguk földjén szántogattak,
mert azt akarta, hogy a parasztok csak szombaton dél
után és vasárnapon szántsák, arassák és kapálják a ma
guk jobbágytelkét. «O hogy nincsen egy jó ispánom,
kire bízhatnám a dolgot!» Hát íme arra üget egy veres
lovasember, beszélgetni kezd a nemessel; elmondja, hogy
szolgálatot keres; dicsekedik, mennyire tudja kínozni a
pórokat; a nemes kedvet kap szolgálatára, megfogadja a
lovasembert; ez azt kéri, hogy hűséges szolgálataiért egy
esztendő múlva az legyen a jutalma, amit a jobbágyok
jó szívükből ajánlanak neki. Monda a nemesember ön
magában: No, jó szolga leszen ez, ingyen szolgál énne
kem. Megkezdődik a szolgálat, a lovasember cudarul
gyötri a jobbágyokat, naponkint új meg új fortélyokat
talál ki ellenük, de sikeres a munkája, tarisznyával hordja
a pénzt a nemesúrnak, szebbnél-szebb ruhákat visz a
nemesasszonynak. Mondja a boldog nemesúr kicicomázott feleségének: «Bizony jó szerencse talált evvel az
ispánnal. Immár ellehetünk szép hölgyem. Bár az Isten
magának tartsa a mennyországot, csak én lehessek itt e
földön olyan gyönyörűségben és uraságban. Am sokat
csácsognak a prédikátorok a mennyországnak boldogsága
felől, de bár övék legyen, én nem kívánkozom oda». Le
telik az esztendő, előáll az ispán, kéri fizetését, Együtt
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mennek a faluba, mert hallani kívánják, mit ajánlanak jó
szívük szerint a falusiak. És hallják, amint egy anya azt
mondja gyermekének: Ördög vigye el a vérszopó urat,
talán megint valami dögöt érez, azért jött ki a faluba.
Szól az ispán: «Szíve szerint ajánla tégedet énnekem.
Ez okáért enyim vagy és elviszlek. Es megragadá az
üstökét és ki kezdé emelíteni a nyeregből. Ez monda:
Mit csinálsz, áruló? Nem tudod-e, mint maradsz a decretom szerént, miért hogy nemesembert mersz fogni! Fe
lele az ispán: Nem gondolok a te decretomoddal és ítélő
mestereddel; más decretoma van annak, aki eleibe én
viszlek, kinek én poroszlója vagyok». Jajgatni kezd a
nemesember, de az ispán — Lucifer egyik ördöge — ke
ményen hurcolja a pokol kénköves tava felé, bár panasz
kodik, hogy már kicsiny a tüzes tó, mert «sok urakat,
nemeseket, kegyetleneket, hamisakat, vérszopókat, dúlófosztókat hordottam társaimmal bele; bizony, kik még
hátra vannak a földön nemesek, minekünk nagy munkát
szereznek, mert a tót nagyobban kell ásnunk, hogy azok
is beleférjenek». Monda a nemesember: «Vajh, bolond
ságom, mit műveltél? Ám haliám, hogy mondják vala a
prédikátorok, hogy pokol vagyon és hogy az Isten meg
ítéli a hamisságot és kegyetlenséget, de én nem hittem.
Azt gondolám, hogy csak a szegény prédikátorok gondol
tak volna afféle beszédeket». Egymásután tűnnek elő a
pokol borzalmai, ordítás és könyörgés mindenfelé, de a
sátán engesztelhetetlen s a mesemondó levonja fabulája
értelmét: «Inti e fabula az urakat, nemes népeket és gaz
dagokat, hogy kegyetlenek ne legyenek a szegényekhez
F
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és semmi törvénytelenséget ne műveljenek rajtuk. Mert
a szegények megkeserednek és megbúsulnak a nyomorú
ságokban és fohászkodnak az Úristenhez és az Úristen
meghallgatja fohászkodásukat és megbünteti a kegyetle
neket az ő törvénytelenségükért és nyomorgatásukért.
Mert ő maga azt mondja Mózes által: meg ne bántsátok
és ne szomorítsátok az özvegyeket és árvákat, mert ha
megbántandjátok őket, ottan kiáltnak énhozzám; és én
kegyelmes Isten vagyok és hamar meghallgatom a szegé
nyeknek kiáltását; megverlek titeket; a ti feleségetek öz
vegye és gyermekiek árvákká lesznek. De mind ez kevés
volna, ha a dolog csak ebben megmaradna. De Szent Pál
azt mondja, hogy egy kegyetlen ragadozónak sincsen az
Istennek országában része».
Heltai Gáspár nemcsak vallásos munkáiban, hanem
meséiben is a protestáns lelkiség kifejezője. Éles szem
mel figyeli korát, átérzi prédikátori küldetését, Isten ren
delésére hivatkozva mond ítéletet az emberek gyarlósá
gáról. Mire inti az embereket? Engedelmeskedjetek a val
lás parancsainak, becsüljétek meg fejedelmeteket, eléged
jetek meg a magatok szerény sorsával, szeressétek a mun
kát, óvakodjatok a hamisságtól, ne perlekedjetek, támo
gassátok felebarátaitokat, ne legyetek bosszúállók, ne
bántsatok másokat, védjétek a szegény embert. Ehhez
hasonló intelmek tömegesen szövődnék meséibe. A tár
sadalmi rend felforgatásától távol áll, a szociális gondol
kodást minden erejével támogatja. A lelkipásztori hiva
tásról eszményi felfogással gondolkodik: «A prédikáto
rok olyanok, mint a gyertyák. Azok égnek és világossá-
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got adnak mindennek és mindennek használnak, de azonközben megemésztődnek őmaguk».
P e s t i G ábo r P
est városában született, abécsi egyetem
en a
z
egyházi pályára készült, később elkedvetlenedett apapi hivatástól s
hazájába visszatérve Izabella királynét szolgálta Erdélyben. Tudom
á
nyos törekvéseibenésvallásosfelfogásában Rotterdam
iE
razm
usköve
tője volt: m
ár nemkatolikus, de m
ég nemis protestáns. —N
ovum
Testam
entumseu quatuor evangeliorumvolum
ina Lingua H
ungarica
donata, G
ábrieléPannonioPesthinointerprete. Új Testam
entumm
agyar
nyelven. B
écs, 1536. (A legkoraibb m
agyarnyelvű nyom
tatványok
egyike: erazm
ista szellem
ű evangélium
-fordítás. Fordításából neveírá
sának két változata is kitűnik: Pesti M
izsér G
ábor é
sG
ábriel P
an
nonius Pesthinus.) — Aesopi Phrygis fabulae, G
ábrielé Pannonio
Pesthino interprete. E
sopusfabulái, m
elyeket m
ostan újonnan m
agyar
nyelvre fordított Pesthy G
ábriel. B
écs, 1536. (A fordítót, előszavá
nak tanúsága szerint, hazafias lelkesedése indította m
unkára: «Kér
dem
,m
iért nemlenne szabad nekemis nyelvünket é
s szellem
ünket
arégi bölcsek tanításaival tehetségemszerint kim
űvelni é
s hazánk
nak, m
elynekfiai vagyunk, szolgálni». M
eséinekszám
a185. Am
esék
hez kapcsolódó három
soros versek életbölcsességre é
sjóságra oktat
ják az olvasókat: «Nyom
orokat m
eg kell segétenünk, É
s arról gya
kortam
egkell em
lékeznünk, Hogygonoszé
sjó szerencsem
indegyütt
jár velőnk».)—N
om
enclaturasexlinguarum
, Latinae, Italicae, G
allicae,
Bohem
icae, H
ungaricaeet G
erm
anicae. B
écs, 1538. (Fogalom
köröksze
rint csoportosított latin, olasz, francia, cseh é
s ném
et szavak m
agyar
fordítással. AXVI. századbantöbbször kinyom
tatták.) —Toldy Ferenc
szövegkiadása: M
agyar prózaírók aXVI. é
s XVII. századból. I. köt.
P
est, 1858. (E gyűjtem
ényes vállalat első és egyetlen kötete P
esti
G
ábor m
eséit foglalja m
agában.) — Szilády Áron szövegkiadása;
P
esti G
ábor: NovumTestam
entum
.B
udapest, 1896. (Az eredeti nyom

tatványt lapról-lapra, betüről-betüre híven utánzó kiadás.)
H e l t a i G á s p á r 1 5 1 5 tá
ján született va]am
elyik erdélyi szász
községben, talán N
agyszebenbenvagy H
eltauban. Eredeti ném
et neve
C
aspar Helth volt, latinul H
ekusnak, m
agyarul Heltainak írtam
agát.
Vittenbergában tanuk sM
elanchton Fülöp oldalán készük a reform
á-
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tori pályára. H
azajövet, m
int evangélikus lelkész, Kolozsvárt telepe
dett m
eg1544-ben. Könyvnyom
tató m
űhelyével nagy szolgálatot tett
am
agyar közm
űvelődés ügyének. K
ésőbb a reform
átus, végül az
unitárius hitre tért át. 1575-ben halt m
eg. A kolozsvári gyülekezet
nagyonszeretteanyelveszerint szász, deszívébenigazm
agyar érzelm
ű
reform
átort, aki olyan jól m
egtanult é
s olyan szívesen írt m
agyarul,
m
int kevesen kortársai közül. Öis ragaszkodott akolozsváriakhoz s
kedvükért m
ég a brassói szász evangélikus egyházközség papságára
való m
eghívást is elutasította. — C
atechism
us M
inor azaz akeresz
tyéni tudom
ányok rövideden való sum
m
ája. Kolozsvár, 1550. (Pár
beszédes hittan a tanulóifjúság szám
ára.) —A Bibliának első része
azaz M
ózesnek öt könyve, m
ely m
agyar nyelvre fordíttatott. Kolozs
vár, 1551. (A fordítók: Heltai G
áspár szász evangélikus lelkipásztor,
G
yulai István m
agyar evangélikus prédikátor, Vizaknai G
ergelyevan
gélikus iskolam
ester és O
zorai István evangélikus pap. A nyom
da
költségeit aG
yulafehérvárt lakó C
sáki M
ihály nem
esúr fizette m
eg
Heltai G
áspár é
sH
ofFgreff G
yörgy kolozsvári sajtójának. Folytatólag
m
egjelentek m
ég 1565-ig akövetkező részek: A Jézus Sirákkönyve,
A bölcs Salam
on királynak könyvei, A Bibliának negyedik része,
Zsoltároskönyv, Új Testam
entum
, ABibliának m
ásodikrésze. Akiad
ványok sorozata nemalakult ki teljesBibliává, hiányoztak avállalat
ból aKrónikák, E
sdrás, N
ehem
iás, Tóbiás, Jób é
s Eszter könyvei*
E
zeknek arészeknek kinyom
tatására bizonyára nemvolt pénzük a
kolozsvári fordítóknak.) —A részegségnek é
s tobzódásnak veszedel
m
es voltáról való dialogus. Kolozsvár, 1552. (Kendi Antal nem
esúr
hoz intézett ajánlólevelében többek közt ezt írja m
üvéről: «Kérem
ezokáért te kegyelm
edet, hogy te kegyelm
ed jó néven vegye é
s ha
szinte tiszta m
agyarsággal írva nincsen, te kegyelm
ed m
egbocsássa?
m
ert jól tudja te kegyelm
ed, hogy nyelvemszerént szász vagyok é
s
ezt a keveset tizenhat esztendeig tanultam
». Enyilatkozat szerint
Heltai G
áspár 1536-ban kezdett am
agyar nyelv tanulásához; bizo
nyára ekkor végezte el szász testvérei között latin iskoláit s vala
hogyan alkalm
at talált, hogy m
agyar környezetbe jusson; m
ikor
1543-ban avittenbergai egyetem
re m
ent, m
agyar nyelvtanulása félbe
szakadt; 1545-től kezdve Kolozsvárt ism
ét m
ódjában volt m
agyarul
tanulni.) —C
atechism
us, m
elybe am
ennyei tudom
ánynak som
m
ája
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a derék Szentirásból é
ssokkeresztyén tanítóknak írásokból rövideden
egybeszerzettetett é
sbefoglaltatott. Kolozsvár, 1553. (Kátéjábanapápát
é
s aszerzeteseket erősen tám
adja.) —Vigasztaló könyvecske keresz
tyéni intéssel é
s tanítással, m
iképen kelljen a
z em
bernek készülni
keresztyéni é
sboldog evilágból való kim
úlásához. Kolozsvár, 1553.
(A lélek halhatatlanságával és afeltám
adás boldogságával vigasztalja
híveit. E
z az im
ádságos könyv S
pangenbergJánosném
etországi evan
gélikus prédikátor következő m
unkájának fordítása: Ein newTrost
büchlin, Mit einer Christlichen unterrichtung, W
ie sich ein M
ensch
bereiten sol zu einemseligen sterben. Vittenberga, 1543. A m
agyar
fordító nemszól eredetijéről, dee
z akor szokása: aszerzők szellem
i
tulajdonát senki semtiszteli, aplágium fogalm
át nem ism
erik. Az
eredeti m
unka írója is különféle régibb im
ádságos gyűjtem
ényekből
állítottaösszevigasztalókönyvecskéjét.Am
agyar fordítássikerérevall,
hogyutóbbism
ételtenkinyom
tatták: a
zegyikkiadást M
anskovit Bálint
felvidéki nyom
dász bocsátotta közre G
algócon, 1584-ben; am
ásikat
M
anlius János dunántúli könyvnyom
tató rendezte sajtó alá Lövőn,
1593-ban.) —S
záz fabula, m
elyeket Esopusból é
segyebünnenegybegyüjtött és összeszerzett afabuláknak értelm
ével egyetem
ben Heltai
G
áspár. Kolozsvár, 1566. (Amint Luther M
árton m
eg volt győződve
a
z aesopusi m
esék erkölcsnem
esítö hatásáról, akként em
elte ki Heltai
G
áspár is afabulák jó hasznát. S
okan lesznek ugyan —úgym
ond
könyve előszavában — akik rosszra m
agyarázzák jó szándékát, de
ilyen az irigység term
észete; az irigy em
bereknek nemm
ond egye
bet, csak ezt: hogyha m
unkája nemtetszik nekik, üljenek le é
s csi
náljanak jobbat. «Senkinekem
unkám
m
al nemakartamártani. Senkit
nemakartam bosszantani. Senkit is m
egkisebbíteni.» A m
esegyűjte
m
énynek azelsőkiadáson kívül m
aradt egy újabb kiadása is: N
ém
et
újvár, 1596.) —H
áló, m
ellyel am
egtestesült ördög, apápa Antikrisztus, H
ispániábaazegyügyüjám
bor keresztyéneket, a
zevangélium

nak követőit, halhatlan álnokságokkal é
sm
esterségekkel m
egkerüli,
kikeresi, m
egfogja és m
inden m
arhájukat elvévén kim
ondhatatlan
kegyetlen kínokkal m
egkínozza é
s rettenetes halálokkal m
egöli a
ző
pilises hóhéri és az őbolond szolgái, am
egvakított fejedelm
ekáltal.
Kolozsvár, 1570. (Elkeseredett vádirat akatolikus papsággal szem
ben,
egyben erős tám
adás aSzenthárom
ságot védő evangélikusoké
srefor
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m
átusok ellen. A spanyol inkvizíció kegyetlenkedéseit G
onsalvius
R
eginaidus M
ontanus latin m
unkája nyom
án ism
erteti. Unitárius szel
lem
ű könyve —m
ás néven: Hispániái V
adászság—JánosZsigm
ond
erdélyi fejedelemköltségén jelent m
eg.) —C
ancionale azaz históriás
énekeskönyv, m
elyben különféleszéplett dolgok vannak nyom
tatvaa
m
agyari királyokról ésegyéb lett szépdolgokról. Kolozsvár, 1574. (Az
akkor legjobbnaktartott históriás énekekgyűjtem
énye.) —Chronicaa
m
agyaroknak dolgairól, m
int jöttek ki anagy Scythiából Pannóniába
és mint foglalták m
aguknak az országot é
smint bírták azt hercegről
hercegre é
s királyról királyra nagy sok tusakodásokkal é
s szám
talan
sok viadalokkal. Kolozsvár, 1575. (Amint m
aga is jelzi, a krónika
BonfiniusAntal latin m
unkájanyom
án készült. Ú
jabbkiadásaII. József
korából való: G
yőr, 1789.) —Ezenkívül több latinvallásos m
unkaé
s
szám
os olyan m
agyarnyelvű kötet, m
elynek kijavításábanéssajtó alá
rendezésében jelentékeny részevolt. Ilyen aHoífgreíf-féleénekeskönyv,
továbbá az unitáriusok egyik népszerű im
ádságos é
s énekeskönyve:
Isteni dicséretek és könyörgések. Kolozsvár, 1570 táján. (A XVII. és
XVIII. században több új kiadása.) —Toldy Ferenc szövegkiadása:
XVI. századbeli m
agyar történetírók. I. köt. P
est, 1854. (Heltai G
áspár
m
agyar krónikája.)—SziládyÁronszövegkiadása: R
égi m
agyar költők
tára. VI. köt. B
udapest, 1896. (Heltai G
áspár versei.) —Im
re Lajos
szövegkiadása: Heltai G
áspár esopusi m
eséi. B
udapest, 1897 (Régi
m
agyar könyvtár.) —Trócsányi Zoltánszövegkiadása: Heltai G
áspár:
H
áló. B
udapest, 1915. (Régi m
agyar könyvtár.)
Adatok Heltai G
áspár életéhez:
1515 körül. —Heltai G
áspár születésének ideje. (Szülőhelye
bizonytalan; egyesek szerint N
agyszeben; m
ások szerint H
eltau, m
ás
néven N
agydisznód község, S
zeben m
egyében.)
1543. —Heltai G
áspár avittenbergai egyetem
en. (C
aspar H
eltensis Transsylvanus néven iratkozik be. Az egyetem
en barátságot
köt Vízaknai G
ergellyel, aki később, m
int kolozsvári iskolam
ester,
segítőtársa aS
zentírás m
agyar fordításában.)
1545. —Vittenbergából visszatér hazájába. A kolozsvári evan
gélikus szászok lelkészükké választják. (Néhány év m
úlva B
eszterce
tanácsa hívja m
eg papjának, de Kolozsvár tanácsa visszatartja azzal,
hogy akolozsvári ném
et luteránus egyháznak szüksége van lelki
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pásztori m
unkásságára. «N
e nehezteljetek —írja Kolozsvár B
eszter
cének —m
ert Heltai nagyon szükséges nekünk atanításé
sazevan
gélium
i tudom
ány m
egalapítása végett».)
1549. —Heltai G
áspár m
agához veszi H
ofFgreff G
yörgyöt s
nyom
dát állítanak Kolozsvárt. (A papirost H
onterus János brassói
papirm
alm
ából szerzik be.)
1550. —M
egjelenik akolozsvári nyom
da első kiadványa: a
C
atechism
us M
inor. (Heltai G
áspár ezt akis evangélikus hittanát a
következő évben ném
etül is közreadja.)
1551. —Heltai G
áspár éstársai m
egindítják aS
zentírás m
agyar
fordításának kiadását. (Ez év decem
berében ahitújítás teljes diadalt
arat Kolozsvárt, m
ert Fráter G
yörgy m
eggyilkolásával akatolikus
vallás elveszíti hatalm
as védőjét. Akolozsváriakfeldúlják adom
onkos
rendiek kolostorát s kiűzik városukból aszerzeteseket.)
1553. —S
tancarus Ferenc olasz protestáns hitújító m
egjelenik
Kolozsvárt, reform
átus és unitárius hitelveket hirdet s Heltai G
áspár
nem tud eléggé védekezni ellene. (Ekkor jön segítségére B
eszterce
vidékéről Dávid Ferenc.)
1556. — Heltai G
áspár é
s Dávid Ferenc sikeres küzdelm
ei
Kálm
áncsehi S
ánta M
árton reform
átus prédikátor ellenazevangélikus
vallásért. (Izabella királyné é
sJános Zsigm
ond alatt arendek állan
dóan védik avallásszabadságot. Azévvégén tartott kolozsvári országgyűlésenis az m
egy határozatba, hogy vallás dolgában kövesse m
in
denki am
eggyőződését.)
1559. —Heltai G
áspár és Dávid Ferenc N
agyváradon m
eg
állapodnak Kálm
áncsehi S
ánta M
ártonnal é
sM
elius Péterrel, hogy
elfogadják areform
átus vallás hitelveit. (A halálos ellenségekből jó
barátok lesznek, de csak addig, m
íg azunitárizm
us néhány év m
úlva
ism
ét szem
be nemállítja őket.)
1568. — A gyulafehérvári zsinaton M
elius Péter é
sD
ávid
Ferenc nagy harcot folytatnak János Zsigm
ond erdélyi fejedelemelőtt
az unitárius vallásról. Heltai G
áspár az unitáriusokhoz csatlakozik.
(Akolozsváriakőt is, D
ávidFerencet is, nagylelkesedéssel fogadják, a
z
unitáriusokvállaikraem
elveviszikm
indkettőjüket anagytem
plom
ba.)
1571. —JánosZsigm
ondutóda, Báthori Istvánerdélyi fejedelem
^
szem
befordul az unitáriusokkal s elrendeli, hogy engedélye nélkül
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sem
m
iféle könyvet semszabad árulni vagy nyom
tatni. (A vagyon
elkobzással é
s pénzbüntetéssel fenyegető rendelet súlyos csapásHeltai
G
áspár nyom
dájára é
s könyvkiadására. P
énz dolgában rosszul áll.
N
em
csak fizetése csekély, évi ötven forint, hanemakolozsvári tanács
m
ég azt is eltiltja, hogy sörfőzéssel szerezzen m
agának m
ellékjöve
delm
et.)
1574. —E
zévvégénm
eghal Kolozsvárt. (Nyom
dájaözvegyére
és hat gyerm
ekére m
arad.)
Ir o d a lo m . —ToldyF
erenc: Am
agyarköltészettörténete. 2.kiad.
P
est, 1867. —U. az: A m
agyar nem
zeti irodalom története rövid
előadásban. I. köt. 3. kiad. P
est, 1872. —S
zabóKároly: R
égi m
agyar
könyvtár. I. köt. B
udapest, 1879. —Im
reLajos: Heltai G
áspár m
eséi
nek eredete és nyelve. Kolozsvár, 1885. —Beöthy Zsolt: A szép
prózai elbeszélés arégi m
agyar irodalom
ban. I. köt. B
udapest, 1886. —
M
ajor Károly: Am
agyar ezópi m
eseírás története. Kolozsvár, 1887. —
Im
re Sándor: Anéphum
or am
agyar irodalom
ban. B
udapest, 1890. —
Beöthy Zsolt: Am
agyar nem
zeti irodalomtörténeti ism
ertetése. I. köt.
6. kiad. B
udapest, 1890. —Bodnár Zsigm
ond: A m
agyar irodalom
története. I. köt. B
udapest, 1891. —IlléssyJános: AdatokPesti G
ábor
életéhez. Irodalom
történeti Közlem
ények. 1893. évf. —Szinnyei József:
M
agyar írók élete é
sm
unkái. IV. köt. B
udapest, 1896.; X. köt. B
uda
pest, 1905. —Szilády Áron: R
égi m
agyar költőktára. VI. köt. B
uda
pest. 1896. — P
esti G
ábor: Novum Testam
entum
. Kiadta Szilády
Áron. B
udapest, 1896. —Heltai G
áspár esopusi m
eséi. Kiadta Im
re
Lajos. B
udapest, 1897. —R
upp Kornél: Tanulm
ányokaXVI. század
vallásirodalm
ából. B
udapest, 1898. —Horváth Cyrill: A régi m
agyar
irodalom története. B
udapest, 1899. —Kanyaró Ferenc: Heltai köz
beszédeújabbfordításban. Irodalom
történeti Közlem
ények. 1901. évf.—
M
elich János: A m
agyar szótárirodalom
. Nyelvtudom
ányi Közlem
é
nyek. 1905—
1906. évf. —Borbély István: Heltai G
áspár. B
udapest,
1907. —Beöthy Zsolt: A XVI. század szépprózája. K
épes m
agyar
irodalom
történet. S
zerk. Beöthy Zsolt és B
adics Ferenc. I. köt. 3. kiad.
B
udapest, 1906. —Szinnyei József: PesthyG
ábor szárm
azása. M
agyar
Nyelv. 1908. évf. — Tolnai Vilmos: A szólásokról. U. o. 1910.
évf. —G
ragger Róbert: P
esti G
ábor ném
etországi hatásához. U. o.
1911. évf. —M
elich János: A legrégibb m
agyarnyelvű nyom
tatvá
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nyok. Irodalom
történet. 1912. évf.—Kocsner Róbert: Pesthy M
izsér
G
ábor Új Testam
entum
ának m
ondattana. B
udapest, 1913. —Heltai
G
áspár: Háló. Kiadta Trócsányi Zoltán. B
udapest, 1915. —Beöthy
Zsolt: A tanítóm
ese. B
udapesti S
zem
le. 1921. évf. —TeutschFrigyes:
G
eschichte dér ev. Kirche in S
iebenbürgen. Két kötet. N
agyszeben,
1921—
1922. —Thienem
ann Tivadar: XVI. és XVII. századi irodal
m
unk ném
et eredetű m
üvei. Irodalom
történeti Közlem
ények. 1922—
1923. évf. —C
süryBálint: Heltai G
áspár három
nyelvűszótára1589ből. Kolozsvár, 1924. —Trócsányi Zoltán: A régi m
agyar irodalom
breviárium
aG
yöngyösiig. Berlin, 1925. —PukánszkyBéla: Am
agyarországi ném
et irodalomtörténete. B
udapest, 1926. —H
arsányi István:
Am
agyar biblia, B
udapest, 1927. —G
ulyás Pál: A könyvnyom
tatás
M
agyarországon aXV. é
s XVI. században. B
udapest, 1929. —Kerecsényi D
ezső: A
esopus m
agyar nyelven. P
rotestáns S
zem
le. 1929.
évf. —N
ém
eth László: Heltai prózája. U. o. 1929. évf. —M
erényi
O
szkár: Aprotestánslélekelsőtípusairodalm
unkban. U. o. 1930. évf.

P O N C IÁ N U S H ISTÓ RIÁJA.

A

egyik rendkívül népszerű meséje, a Ponciánus históriája, szintén megjelent magyar fordítás

középkor

ban. (15 7 3.)
Ez a híres mese, a hét bölcs mester története, egyike
volt a világirodalom legelterjedtebb novelláskönyveinek.
Számos kéziratban és fordításban olvasták. A magyar for
dítás a latin Ponciánus-szöveg nyomán készült s egy fő
mese keretében tizenöt kisebb mesét foglalt magában.
A főmese elmondja, hogy Ponciánus római császár fiát,
Diocletianust, hét bölcs mester neveli távol az udvartól.
Midőn az ifjú hazatér, mostohaanyja el akarja csábítani,
de az ifjú ellenáll a bűnös asszony csábításainak, ezért
a császárné hamis vádat emel ellene Ponciánus előtt.
A császár fölháborodva hallja, hogy fia aljas merény
letet tervezett felesége ellen, fiát mindjárt halálra ítéli
s az ártatlan ifjú mégsem szólhat, mert előzőleg ki
olvasta egy csillagból, hogy neki hét napig egy szót
sem szabad kiejtenie. Mesterei segítségére sietnek. A hét
mester hét napon át hét elbeszéléssel védi Diocletia
nust, viszont a császárné hét elbeszéléssel iparkodik
gyors cselekvésre unszolni férjét. A nyolcadik napon
megszólal az iljú, leleplezi mostoháját s elmondja a
maga elbeszélését. Az igazság kiderül, a gonosz mos-
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toha halállal lakói, Diocletianus megkapja atyja biro
dalmát.
A hét bölcs mester története keretes elbeszélés.
A keretes alakú elbeszélő munkákban az író belekezd tör
ténetének elmondásába, de elbeszélését félbeszakítja újabb
elbeszélésekkel, ezek a főtörténetből szervesen válnak ki
s utóbb ismét szervesen kapcsolódnak bele a főtörténetbe.
A Ponciánusról szóló keretes mesegyűjtemény magyar
fordítója híven követte az előtte fekvő latin szerkezetet s
szövegén csak munkájának vége felé kezdett rövidítgetni.
Nagyon gyöngén fordított. Mondatait nehézkesen szövegezte.
K iadások. —A Ponciánus-m
ese indiai eredetű. Keleti é
snyu
gati feldolgozásainak szám
a rendkívül nagy. Elterjedésdolgábanszinte
vetekedett aS
zentírással s fölülm
últa alegnevezetesebb görög-róm
ai
költői m
üvek népszerűségét. A könyvnyom
tatás m
ég kapósabbátette.
Latinból lefordították am
odern nyelvekre s száz é
s száz kiadásban
árusították. C
sak aXIX. századbanfogyott el olvasóközönsége. Am
a
gyar Ponciánus fordítóját nemism
erjük. Tem
érdek sajtóhibával ékte
len fordítása E
berus B
alázs bécsi nyom
dász m
űhelyéből került ki:
Ponciánus históriája azaz hét bölcs m
esterek m
ondásit csuda szép
haszonlatossággal foglalván m
i m
ódon a császár fiát D
iocletianust
hétszer haláltul m
egm
entették legyen. B
écs, 1573. (Anyom
dászlatin
ajánlóleveléből m
egtudjuk, hogyakiadásgróf Salm
-N
euburgEckgyőri
főkapitány é
s pozsonyi főispán nászünnepére készült. Neki is van
ajánlva afordítás. A XVII. században új kiadásai jelentekm
eg. Több
m
eséje átm
ent am
agyar nép m
eseköltészetébe.) —Heinrich G
usztáv
szövegkiadása: Ponciánus históriája. B
udapest, 1898. (Régi m
agyar
könyvtár.)
Irodalom . —Toldy Ferenc: Am
agyarköltészettörténete. 2.kiad.
P
est, 1867. —S
zabóKároly: R
égi m
agyar könyvtár. I. köt. B
udapest,
1879. —Beöthy Zsolt: A szépprózai elbeszélés a régi m
agyar iro
dalom
ban. I. köt. B
udapest, 1886. —Bodnár Zsigm
ond: A m
agyar
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irodalomtörténete. I. köt. B
udapest, 1891.—HeinrichG
usztáv: Poncianus históriája. B
udapest, 1898. —HorváthCyrill: Arégi m
agyar iro
dalomtörténete. B
udapest, 1899. — Beöthy Zsolt: A XVI. század
szépprózája. K
épes m
agyar irodalom
történet. S
zerk. Beöthy Zsolt é
s
B
adics Ferenc. I. köt. 3. kiad. B
udapest, 1906.

SA LA M O N É S M ARKALF.

A

népkönyveknek a Salamon és M arkai/ ( 1 5 7 j )
volt az első példánya irodalmunkban. Markalf, az
álnok paraszt, vitába elegyedik Salamonnal, a zsidók bölcs
királyával, gúnyt űz a hatalmas király mondásaiból s addig
bosszantja a bölcs embert, míg végre Salamon holtig való
tartást ígér részére, csakhogy megmenekedjék szemtelen
kedéseitől. Ezt az elbeszélést egész Európában mohón
olvasták. Különböző leidolgozásai közül az 1487. évi
latin szöveg terjedt el legjobban. A nép nyelvére lefor
dítva mindenütt megtette a maga hatását, mert a megve
tett parasztnak és az elnyomott polgárnak egyaránt jól
esett, hogy a gyűlölt hatalmasok megcsúfolásáról olvas
hattak. A régi tréfás népkönyvek szerzői goromba hangon
írták históriáikat, komikumuk durva volt, meséjük közön
séges ; nem a futó mosolyt keresték, hanem a szapora
röhögést vadászták; de a szegény nép örömmel hallotta,
hogyan arat győzelmet megalázott fajtája a hetyke urakon.
A Salamonról és Markalfról szóló történetben is leveri
egy szennyes paraszt a rettegett királyt; a korlátlan ha
talmú nagyúr megszégyenül egy védtelen semmiházival
szemben. Az elvont bölcseség és a köznapi furfang küz
delmében a paraszthuncutság lesz a győztes. Az ismeret
len magyar fordító kitünően ismerte a magyar nép nyeltréfás
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vét; jól tudta, hogyan kell megszólalnia parasztosan
tréfálkozó hangon. Latin eredetijének szövegét zamatos
magyarsággal tolmácsolta. Népies nyerseséggel szólt. A ki
rály és paraszt vitáját teletűzdelte talpraesett közmondá
sokkal. A magyar Salamon-história egyike lett a legnép
szerűbb ponyvatermékeknek, példaszói átvándoroltak a
régi magyar közmondások közé, Markalf alakja helyet
foglalt népmeséink hősei között.
A párbeszédek sorozatát elöljáró beszéd nyitja meg.
Az emberek megjobbításával — úgymond az ismeretlen
szerző — sokat foglalkoztak a bölcsek, sok dolgot is írtak
tükör és példa gyanánt. «Némelyek szatírákat ékes dor
gálással irtanak, némelyek komédiákat avagy tragédiákat,
sokan históriákat is szedtek össze és szerzettek, csak azért
mindezeket, hogy a nyomorult és gyarló természet teljes
séggel a gorombaságban és vétekben el ne merüljön.»
Mivel pedig a tréfás dolgokból is sokat tanulhat az ember,
azért hasznosnak ígérkezik, ha Markalf játékos cseleke
deteit megismerjük. «Kérjük azért a jámbor és tisztelendő
olvasót, hogy ezeket oly móddal olvassa és megértse,
hogy miképen a bölcs orvos néha a méregből is orvos
ságot csinál, azonképen ők is ebből a tréfából szép ha
szonra való tanúságokat notáljanak.»
Milyen ember volt külsejében Markalf? «Vala pedig
Markalf rövid állapotú ember, igen temérdek és potrohos;
feje őnéki nagy vala; széles homloka; piros és sömörgős
orcája; fülei felette szőrösek és el-aláfüggenek vala; szemei
nagyok; ajakai is nagyok, temérdekek felette, mint egy
lónak; kezei rövidek és temérdekek; lábai rövidek és fePintér J e n ő : A m agyar irodalom története.
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lette temérdekek valának; az orra pedig, mint egy sós
uborka temérdek, szeplős és horgas, mint a kányának.
Abrázatja néki olyan, mint a szamárnak; haja olyan, mint
a baknak a szőre.» Még több más undokságát is kedvte
léssel részletezi a szerző, hasonló módon mutatja be fele
ségét, Polikana asszonyt.
Mit csináljon Salamon király ezzel a huncut paraszt
tal? Mindkét fél elmondja dicső származását, azután fele
selnek és huzakodnak. Társalgásuk olykor összefüggéste
len levegőbe-beszélés, máskor nyers bolondozás; mind
addig, míg a csúfságot valló király meg nem parancsolja,
hogy az arcátlan fickót kössék fel egy fára. Csakhogy
hiába járják be egész Palesztinát, Markalf nem talál ked
vére való ágat, már pedig az ítélet kimondásakor Salamon
megengedte neki,hogy arra a fára akasztják, amelyet maga
fog kiválasztani. A király felsóhajt: «Vagy akarom vagy
nem, de kedvem ellen is el kell énnékem ezt tartanom.
Eltartom ennek okáért őtet mindörökké mind feleségé
vel együtt, mert immár meggyőzettettem az ő gonosz
ságitól és nem akarom, hogy többször engemet haragra
indítson».
Kiadások. —A M
arkalf-históriát Heltai G
áspár könyvsajtója
adta közre: S
alam
on királynak, aD
ávid király fiának, M
arkalffal való
tréfabeszédeknek rövid könyve. Kolozsvár, 1577. (A XVI—
XIX. szá
zadban szám
os kiadása jelent m
eg. Toldy Ferenc, Beöthy Zsolt, Im
re
S
ándor, Ferenczi Zoltán é
sm
ások Heltai G
áspárt vélték afordítás
szerzőjének; Kanyaró Ferenc nemtartotta valószínűnekHeltai G
áspár
szerzőségét.) —Körösi László szövegkiadása: Salam
on é
sM
arkalf.
Esztergom
, 1885. —D
ézsi Lajos szövegkiadása: R
égi m
agyar költők
tára. VIII. köt. B
udapest, 1930.

435

SALAMON ÉS MARKALF.

Irodalom . —Ipolyi Arnold: Vizsgálatok arégi magyar nép
könyvek felett. Új M
agyar M
úzeum
. 1855. évf. — Toldy Ferenc:
Am
agyar költészet története. 2. kiad. P
est, 1867. — Beöthy Zsolt:
A szépprózai elbeszélés arégi m
agyar irodalom
ban. I. köt. B
udapest,
1886. —Loósz István: Salam
on é
sM
arkalf. E
gyetem
es Philologiai
Közlöny. 1889. évf. —Ferenczi Zoltán: A S
alam
oné
sM
arkalf cím
ű
népkönyv kiadásairól. M
agyar Könyvszem
le. 1896. évf. —Kanyaró
Ferenc: A S
alam
on é
sM
arkalf legelső kiadása. U. o. 1896. évf. —
Im
re Sándor: Anéphum
or am
agyar irodalom
ban. B
udapest, 1890.—
Bodnár Zsigm
ondi A m
agyar irodalomtörténete. I. köt. B
udapest,
1891. —Horváth Cyrill: A régi m
agyar irodalom története. B
uda
pest, 1899. —BeöthyZsolt: AXVI. századszépprózája. K
épesm
agyar
irodalom
történet. S
zerk. Beöthy Zsolt é
sB
adics Ferenc. I. köt. 3. kiad.
B
udapest, 1906. —Tolnai Vilmos: A szólásokról. M
agyar Nyelv.
1910. évf. —Solym
ossy Sándor: Lél vezér kürt-m
ondája. Ethnographia. 1929. évf.
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A

k ö zé p k o r i

Sándor-regény első magyar prózai for

dítása — A

Nagy Sándornak macedón

királyának históriája — Heltai Gáspár nyomdájából került

ki. Valószínűleg maga a fordítás is Heltai Gáspáré.
Az ókorban számos mesés elbeszélés forgott közkézen
Nagy Sándorról s a középkorban sem csökkent az érdek
lődés a világhódító király iránt. Csodálták benne a ret
tenthetetlen hadvezért; nem feledték, hogy rövid idő alatt
romba döntötte Perzsiát s mesés kalandok után eljutott
Indiába, a rejtelmek országába. A középkori Sándor-regény
főforrása a Kallisthenes nevéhez fűzött görög regény volt,
az utóbbit a római császárok korában írta egy ismeret
len szerző; latin átdolgozásai közül nagyon elterjedt Leó
nápolyi pap X. századi kézirata. A latin szövegeken ala
puló strassburgi ősnyomtatványok a XV. század végétől
kezdve mindenfelé elterjesztették a Sándor-regényt. A ma
gyar fordítás is az egyik strassburgi kiadás nyomán
készült. A XVI. századi fordító értelmesen fordította latin
eredetijét, hellyel-közzel rövidített forrásán és népies
kifejezéseket szőtt szövegébe.
A Historia Alexandri Magni-nak ez a hazai válto
zata voltaképen az első magyarnyelvű regény. Igaz, hogy
közel áll a tündérmeséhez is, de azért megvan benne a
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lovagregények számos jellemző vonása. Száz évvel később
Haller János újból lefordította a népszerű históriát s így
a keleti eredetű lovagregény eléggé gyökeret vert a régi
magyarság képzeletvilágában. A görög-perzsa fantázia
csodálatos történetei először a latinul olvasó nyugat
európai papságot ragadták meg, a középkor végén föl
ébredt a világi olvasóközönség érdeklődése, a XVI. szá
zadtól kezdve Magyarország is belekapcsolódott a Nagy
Sándor fantasztikus kalandjait csodálok táborába. Bár a
regény fordítás, történeti értéke mégis van. A régi magyar
irodalomnak a regényekben való szegénységét legjobban
az a valóság mutatja, hogy ez év nélkül kinyomtatott
XVI. századi Sándor-história után csak 1676-ban jelenik
meg Tesseni Vencel Szép Magelonája s 1695-ben Haller
János Nagy Sándora; azután csak a XVIII. század máso
dik felében tűnnek fel magyar regényfordítások.
K iadások. — A Nagy Sándornak m
acedónok győzhetetlen
királyánakhistóriája. Kolozsvár, évnélkül. (Fordítójaism
eretlen, nyom

tatója Heltai G
áspár.)
Irodalom . —Szabó Károly: Régi magyar könyvtár. I. köt.
B
udapest, 1879. —Király György: Világbiró Sándor m
ondája régi
irodalm
unkban. Irodalom
történeti Közlem
ények. 1918. évf. —C
sászár
Elem
ér: A m
agyar regény története. B
udapest, 1922.

M ANKÓCZ1

IS T V Á N

D O L G A I.

magyar szépirodalomnak
valamennyi ága között a prózai elbeszélés mutat
legkisebb fejlődést. Különösen szembeötlő az eredetiség
hiánya. Mindössze a
MankócziIstván vis
ismert töredék nem készült idegen szöveg után. Egy
országos csavargó kalandjairól olvasunk benne. Mankóczi
István, az otromba kalandok hőse, sok országban meg
fordult, de különösen a litvánok és szepesiek között garáz
dálkodott; ezeken a tájakon sok embert elvert, sokak
szakállát kiszaggatta, sokat rabolt, pörösködött, részegeskedett. A durva paraszt eseteit ironikus hangon mondja
el a kalandok névtelen följegyzője. Látszólag komolyan
szól, de nagyképű fontoskodása minden dolgot megfor
dítva érttet s ezzel a fogásával ügyesen fokozza gúnyo
lódó előadásának hatását. Egyéb érdeme nincs is. A hit
vány naplopó cselekedetei inkább utálatot gerjesztenek,
semmint mulattatnak.
«Eleitől fogva volt az a dicséretes szokás, hogy fő
és emlékezethez illendő embernek életit és főcseiekedetit
meg szokták irnya, kiből ember tanulhasson és példát
is vehessen. Azért én is meggondolván ezeket, egy jeles
és emlékezetre való fő embernek, Mankóczi Istvánnak
cselekedetit nem tűrhetem, hogy temettetve maradjanak,
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hanem akarom mindeneknek tudtára adni, kiből az ájtatos olvasók sok szép tanulságot vehetnek.» így indul
meg az elbeszélés a hősről, aki bejárta Ausztriát, Cseh
országot, Litvániát, de «mindeneknek felette gyakorid az
jó -Magyarországot, kibe született vala». Csupa epizód
az egész feljegyzés-sorozat s a szerző minden aljas eset
után felveti a kérdést: «Mit tanuljunk ebből?» Egyszer
a veszedelmes félbolond találkozik egy zsidóval Litvániá
ban, a zsidó keresztény embernek mondja magát, mire
az ittas Mankóczi megkérdi tőle: hiszi-e, hogy Jézus
Krisztus az élő Isten fia? A zsidó nem hiszi, Mankóczi
arculcsapdossa a szerencsétlen árust, ez elszalad az erdőbe,
azalatt a csavargó elrabolja otthagyott portékáját. «Mit
tanuljunk ebből? Hogy amit az ember felkaphat, hozzá
nyúljon; és amit elvihet, ott ne hagyja.»
Irodalom
történetíróinkegybehangzóvélem
énye,hogyaM
ankóczihistóriafölöttegyarlótöredék. —Úgylátszik, aszerző egy nyom
orult
kalandornaknéhány esetét akartapapírratenni, de am
iket felhozróla,
az csak m
egvetésünket é
sundorodásunkat kelti fel iránta: írja Bodnár
Zsigm
ond. (A m
agyar irodalomtörténete. I.köt. B
udapest, 1891.) —
Egy duhaj, részeges baromáll előttünk, akin sem
m
i nevetnivaló sin
csen, ez avadállat azonban egyik típusa korának: m
ondja Horváth
Cyrill. (Arégi m
agyar irodalomtörténete. B
udapest, 1899.) —Azelő
adásban van valam
i szatirikus felsöség, denemsok ügyesség: olvas
suk Beöthy Zsolt tanulm
ányában. (K
épes m
agyar irodalom
történet.
I. köt. 3. kiad. B
udapest, 1906.)
K iadások. —A Mankóczi István viselt dolgairól szóló rövid
szövegszázadokonkeresztül kéziratbanlappangott. D
eákFarkasfedezte
fel 1874 nyarán a báró R
advánszky-család levéltárában. Egy olyan
kódexben m
aradt fönn, m
ely különböző okiratokat é
s leveleket tartal
m
az a
z 1583 után következő évekből. Akis elbeszélő szöveget való
színűleg aM
áriássy-család egyik tagja m
ásolta gyűjtem
ényébe 1598
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körül. —Először D
eák Farkas tetteközzé: Egy irodalm
i kísérlet a
XVI. századból. N
em
zeti Hírlap. 1875. évf. 166. szám
. —D
ézsi Lajos
szövegkiadása: M
ankóczi István viselt dolgai. B
udapest, 1905.
Irodalom . —DeákFarkas: Egyirodalmikísérlet aXVI. század
ból. N
em
zeti Hírlap. 1875. évf. 166. szám
. —Beöthy Zsolt: A szép
prózai elbeszélés arégi m
agyar irodalom
ban. I. köt. B
udapest, 1886. —
Bodnár Zsigm
ond: A m
agyar irodalom története. I. köt. B
udapest,
1891. —Horváth Cyrill: Arégi m
agyar irodalomtörténete. B
udapest,
1899. —D
ézsi Lajos: M
ankóczi Istvánviselt dolgai. B
udapest, 1905.—
Beöthy Zsolt: A XVI. század szépprózája. K
épes m
agyar irodalom
történet S
zerk. Beöthy Zsolt é
sB
adics Ferenc. I. köt. 3. kiad. B
uda
pest, 1906. —Zolnai Gyula: M
ankóczi István viselt dolgai. M
agyar
Nyelvőr. 1908. évf.
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szerzetesek példázó hajlama megvolt a
protestáns prédikátorokban is. Az erkölcsök javí
tására nem csupán a vallás tanításaival és a józan ész
érveivel törekedtek, hanem különböző tanulságos törté
netek elmondásával is. Ilyen rövid példák, anekdoták és
históriák jelentékeny számban találhatók a reformáció
korabeli hitvitázó munkákban és egyházi beszédgyüjteményekben. Főleg Bornemisza Péter prédikációiban bukkan
fel számos — többnyire idegen forrásokból beszivárgó —
apró elbeszélés. Bornemisza Péter nyilatkozataiból egyéb
iránt kiderül, hogy a XVI. századi prédikátorok nem
csak a virágénekeket nézték rossz szemmel, hanem a
népies elbeszélő munkákat i s : így például a «királyba
kis Miklósról, poéták óriásiról, Apolloniusról szóló álnokul költött fabulákat». A Bornemisza féle prédikációk
ból megtudjuk azt is, hogy a XVI. században a Markalf
Históriája mellett közkézen forgott egy olyan magyar nép
könyv, mely Trágár Balázs bohóságairól szólt. Ennek a
külföldi eredetű ponyvaterméknek egyetlen példánya sem
maradt fönn, de a benne foglalt tréfák közül kettőt meg
említett Bornemisza Péter.
A kopaszságnak dicsérete (1569) tréfás könyvecske.
Egy öreg embert kopasz feje miatt megmosolyognak a

A
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mulatozó ifjak, mire megtudjuk, hogy a kopasz embert
kár kinevetni, mert a kopaszságnak előnyei is vannak.
Ezt a kedélyesen elmélkedő értekezést eredeti görög szö
vegében Synesios afrikai püspök írta Krisztus után 400
körül. A magyar fordító előtt minden valószínűség sze
rint latin átdolgozás feküdt, ezt is csak kivonatosan for
dította magyarra, mert fordításában Synesios huszonnégy
fejezetéből öt fejezet egészen hiányzik, a többiben is sok
a kihagyás. A kivonatos magyar fordítás elég folyékony
stílusú és jó magyarságú. Egyes részeibe magyar szokások
említését is beleszőtte az ismeretlen magyar fordító, úgy
hogy könyvecskéje az eredetiség benyomását teszi.
Jelentéktelen nyom
tatvány: aH
asznos receptom
. Egy jókedvű
nögúnyoló vaskos tréfálkozásait olvassuk benne: orvosság gyanánt
az asszonyok é
s leányok rossz tulajdonságai ellen. Arövid szöveg a
népies hum
or alantas színvonalú term
éke. N
ém
et szöveg nyom
án
készült fordítás. Anépiesném
et írók nagy kedvvel gúnyolták aházsártos nőket saz ism
eretlen m
agyar fordító ebből acsúfolódóirodalom

ból kölcsönözte Som
m
er Jánosném
etországi papnőgyülölőtréfálkozá
sait. C
sak egy töredékét fordította m
agyarra, ezt is kezdetlegesen.
Afélig novellisztikus, félig históriai elbeszélő stílus gyakorlásá
nak tekinthető L a s k a i J á n o s Aesopus-életrajza. (1592.) A
esopus rút
em
ber, deelm
éjeéles; rabszolgaságából szellem
i képességei szabadítják
ki; m
egfelel m
inden fogós kérdésre, ezért m
ég a királyok is m
eg
becsülik; elm
ésségével Ázsiában csakúgy m
agára vonja afigyelm
et,
mint G
örögországban. A jó erkölcsökre tanító m
esés élettörténetet
P
lanudes középkori szerzeteslatin szövegenyom
ánfordítottaam
agyar
elbeszélő.
Kiadások. —Bornem
iszaPéter példákkal élénkített prédikációs
gyűjtem
énye: Az evangélium
okból és azepistolákból való tanúságok.
Öt rész. Kom
játi, S
em
pte é
sD
etrekő, 1573—
1 57 9 *—U. az: Ördögi
kisértetekről avagy rettenetes utálatosságáról em
egferteztetett világ
nak. S
em
pte, 1578. —Névtelen: A kopaszságnak dícsireti. Kolozs
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vár, 1589. (Szövegét S
zabó Károly két ízben is közreadta: Erdélyi
P
rotestánsKözlöny. 1880. évf.,Vasárnapi Ú
jság. 1880. évf. Kinyom
atta
akis m
unkát Gyalui Farkasis 1890-ben. Forrását ugyanekkor Bognár
Ferenc derítette ki: azaddigeredetinektartott szövegről kiderült, hogy
Synesios-fordítás, csakbevezetéseé
snéhánym
egjegyzéseéredam
agyar
fordítótól.) —Névtelen: Igen hasznosé
sdrága nem
es receptomavagy
orvosság, m
ikoron azasszonyi állatonavagyaszolgáló leányon tunya,
rest avagy csácsogó szín vagyon. Hely é
s év nélkül. (Aplakát alakú
nyom
tatvány egy XVI. századi könyv táblájából került elő. S
zövegét
Toldy Ferenctette közzé 1869-ben, forrására Trostler József m
utatott
rá 1913-ban.) —Laskai János: Az A
esopus életéről, erkölcséről, m
in
den fö dolgairól é
s haláláról való história, kit Laskai János, adebre
ceni m
ester, görögből é
s deákból m
agyar nyelvre fordított. D
ebrecen,
1592. (A fordító 1596-igadebreceni reform
átuskollégiumtanára volt,
későbbdunántúliprédikátor, 1613-tól kezdvebaranyaireform
átuspüspök.
Ifjabb éveiben m
agyarra fordította G
em
m
a Frisius szám
tanát: Arith
m
etica azaz aszám
vetésnek tudom
ánya. D
ebrecen, 1577.)
Irodalom. —ToldyFerenc: Am
agyarköltészettörténete. 2.kiad.
P
est, 1867. •—U. az: Adalékok arégibb m
agyar irodalomtörténeté
hez. P
est, 1869. —S
zabó Károly: R
égi m
agyar könyvtár. I. köt.
B
udapest, 1879. —Im
re Sándor: Anéphum
or am
agyar irodalom
ban.
B
udapest, 1890. —Bognár Ferenc: Az K
opaszsagnac Diczireti. Egye
tem
es Philologiai Közlöny. 1890. évf. —Gyalui Farkas: AK
opaszság
D
icsérete. Kolozsvár, 1890. —Bodnár Zsigm
ondi Am
agyar irodalom
története. I. köt. B
udapest, 1891. —Szinnyei József: M
agyar írók
életeésm
unkái. VII. köt. B
udapest, 1900.—Trostler József: AzK
opasz
sagnac diczireti. E
gyetem
es Philologiai Közlöny. 1913. évf. —U. az:
AzIgenH
asznosÉ
sD
rágaN
em
esR
eceptumném
et eredetije. Irodalom

történeti Közlem
ények. 1913. évf. —Király György: Két Boccaccionovella XVI. századi irodalm
unkban. Irodalom
történet. 1918. évf. —
U. az: ATeli-m
onda é
s Hatto-m
onda legrégibb nyom
ai irodalm
unk
ban.E
gyetem
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Az iskolai drámák.
Sztárai Mihály hitvitázó drámái.
A Debreceni Disputa.
Heltai Gáspár valláserkölcsi dialógusa.
Szegedi Lőrinc iskolai drámája.
Bornemisza Péter Elektra-tragédiája.
Komédia Balassi Menyhártról.
Egyéb drámai maradványok.

A Z ISKOLAI DRÁMÁK.

A

országokban az iskolai színjáték a
. latin komédiaírók munkáinak olvasása nyomán
fejlődött. A középkor vége felé erős lendületet nyert az
iskolai dráma. Németországban Wimpfeling Jakab és
Reuchlin János komédiái nagyban hozzájárultak az újkori
vígjáték alapvetéséhez; nyomukban a németnyelvű és
latinnyelvü iskolai drámák egész sorát játszották. A pro
testantizmus által melegen felkarolt iskolai drámákban a
hittudományi vitatkozásnak nagy szerepe volt. A németországi egyetemeken tanuló magyarországi ifjak tanul
sággal szemlélték a polemikus irányú színdarabokat s
hazatérve ők is megpróbálkoztak hasonló iskolai előadá
sok rendezésével.
Magyarországon a reformáció kora előtt alig van
nyoma némi drámai próbálkozásnak és színjátszó kísér
letnek. A magyarországi német városok polgárai a közép
kor vége felé olykor-olykor előadtak egy-egy misztérium
drámát. Ezekben a vallásos színdarabokban a Szentírás
valamelyik nevezetesebb részlete jelent meg német pár
beszédekben. A német polgárok ezt a vallásos színjátszást
a reformáció korában is folytatták s a külföld példájára
szívesen támogatták az iskolai színielőadásokat is. A diá
kok, a reformáció idején, eleinte latinul, később németül
nyugateurópai
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játszottak s épületes meséjű játékaikkal erkölcsi irányban
akartak hatni a városi polgárságra. A Németországban
divatos iskolai színdarabok egy része a magyarországi
német városokban is színrekerült.
Bártfa városában, Stöckel Lénárd iskolamestersége
idejében, meglepően felvirágzott a németnyelvű iskolai
dráma. Az evangélikus polgárok örömmel jártak a tanulók
színi előadásaira s tehetségük szerint támogatták az isko
lás fiúkat. A városi számadókönyvekben évről-évre meg
ismétlődik a Comedia és Tragédia című kiadási tétel.
Az évenkint szokásos iskolai előadás rendesen másfél
forintjába került a polgárságnak. Ezt az összeget vagy a
tanulóság kapta vagy a segédtanító. A tanulók, farsang
idején, a városháza tágas tanácstermében játszották el az
iskolai színdarabot a városi tanács és a meghívott közön
ség jelenlétében. Meséik többnyire a bibliából kerültek
ki. Stöckel Lénárd, rövid megszakítással, huszonegy évig
állt a bártfai gimnázium élén s a bibliai Zsuzsanna tör
ténetéről szóló német színdarabját, 1559-ben, nyomtatás
ban is közrebocsátotta. (H istoria von Susanna.)
Általában a felvidéki német városokban meghonoso
dott az iskolai színielőadások divata. A pozsonyi, Selmec
bányái és besztercebányai tanács nem egyszer jutalmazta
a város tanulóifjúságát latin és német iskolai előadá
saikért. Az erdélyi német városok is pártolták a színészkedő diákságot. Brassó nagy fia, Honterus János evan
gélikus lelkész, előírta 1543. évi iskolai szabályzatában,
hogy a gimnáziumi tanulók évenkint két komédiát adja
nak elő. Ez időtől kezdve a XVIII. század derekáig elég
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gyakran gyönyörködhetett a brassói polgárság a diákok
latin és német előadásaiban. Brassót csakhamar utánozta
a többi erdélyi szász város: Nagyszeben, Segesvár, Medgyes és Beszterce. Eszerint Magyarország és Erdély népe
sebb városaiban helyet kapott az iskolai színjáték, csak
hogy nyelve latin volt, olykor pedig német. A Luther
Márton tanításaihoz szító felvidéki városokban csakúgy
nem hallatszott magyar szó, mint az erdélyi evangélikus
szász vidékeken.
A magyarnyelvű iskolai dráma nyomait a református
és unitárius magyarság körében kell keresnünk. A refor
mátus és unitárius diákok is eljátszották a népesebb
gyülekezetek előtt papjaik és tanítóik egyik-másik drámai
kísérletét. A magyar protestáns prédikátorok olyan benső
viszonyban voltak a németországi hitújítókkal s külföldi
tanulásuk idején annyira rákaptak az ottani szokások
utánzására, hogy nem merték volna elhanyagolni a híveik
épülésére szolgáló iskolai színjátszást. A felvidéki és
erdélyi evangélikus iskolák német ifjúsága mellett az
alföldi, dunántúli és erdélyi részek református és unitárius
magyar ifjúsága sem maradhatott el. De a további fejlő
désnek a reformátusok körében csakhamar gátat vetett
az 1562. évi Debreceni Hitvallás. Ez ellene nyilatkozott
mindennemű látványosságnak. A Kálvin János tekin
télyére hivatkozó református lelkipásztorok a földi örö
mök hajhászását látták a színielőadásokban; ezért állást
foglaltak az iskolai színészkedés ellen. Ettől az időtől
kezdve a református iskolai dráma háttérbe szorult s ha
elvétve akadtak is művelői, azok is a latin nyelvgyakorlás
Pintér Jenő : A m agyar irodalom története.
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kedvéért írták vallásos szellemű párbeszédes történetei
ket. Az unitáriusok jóval szívesebben adtak helyet gim
náziumaikban az iskolai előadásoknak.
Az iskolákon kívül a világi színjátszásnak még leg
kezdetlegesebb formái sem voltak meg ebben a század
ban. Legfeljebb a katolikus ünnepekkel kapcsolatban
lehetett szó itt-ott némi népies vallásos játékról, bár a
század második felében ez is ép annyira eltűnt, mint
amilyen mértékben a katolicizmus is összezsugorodott.
A protestáns hitvitázók többször megróják a katolikuso
kat, hogy húsvét idején Krisztus halálának és feltámadásá
nak ábrázolására merészkednek, az Istenember nagypén
teki gyötrelmeit és halálát «kikomédiázzák», az Üdvözítő
kínszenvedéséből «tragédiát tesznek». A passio és a fel
támadás eljátszásának szokásáról Bornemisza Péter és
Magyari István egyformán megemlékezik: az előbbi el
mondja, hogy mit csinált egy barát, mikor nagypénteken
Krisztus kínját és mennybemenetelét mutogatták a nép
nek; az utóbbi kárhoztatja a szent eseményeknek embe
rek és állatok képében való bemutatását. Eszerint a
liturgiái misztérium kezdetlegesebb elemei a XVI. szá
zadban is felbukkannak húsvét táján a katolikus templo
mok tájain.
Ir o d a lo m . —
Toldy Ferenc: Am
agyar költészet története. I. köt.
P
est, 1854. —Kiss Áron: A XVI. századbantartott m
agyar reform
á
tus zsinatok végzései. B
udapest, 1882. — Szivák Iván: A m
agyar
drám
a kezdete. B
udapest, 1883. —Ábel Jenő: SzínügyBártfánaXV.
é
sXVI. században. S
zázadok. 1884. évf. —SziládyÁron: R
égi m
agyar
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ayer József: A nem
zeti játékszín
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Németországban virágzó protestáns iskolai drámát
S z t á r a i M i h á l y szólaltatta meg legelőször magyar
nyelven. Két hitvitázó komédiája maradt fönn.
A papok házasságában (1550) a katolikus egyházi fér
fiak nőtlenségét gúnyolja s azt bizonyítja, hogy a papok
nak szabad házasodni. Főszemélye, a protestáns Tamás
pap, annyira meggyőzi hallgatóságát, hogy a vita után
még a katolikus Böröck pap és a Vikárius is feleség
után néz.
iga^ papság tükörének (1559) hittani fejteget
a prédikációk hosszadalmas okfejtéseire emlékeztetnek,
a vitatkozó részek elevenek és gorombák. A Prológus sze
rint sokan vannak, akiknek kellemetlen az igazság és
kellemetes a hamisság, utálatos az igaz Isten igéjét hir
dető papság és becsületes a hamis papság; azután meg
vannak olyanok, akik még mindig haboznak az igazság
és hamisság között, mert vakok és tudatlanok. «Efféle
tudatlan emberek közül való az Antal bíró, ki majdan ti
kegyelmetek eleibe jő borzadt szakállával és nagyon cso
dálkozik és sápolódik ő magában az papoknak igaz pap
ságán. De amint látom, imhol jő egy igen nagy bottal,
azért én mostanában ti kegyelmetekkel többet nem beszél
hetek. Halljuk meg csak mindnyájan, mit beszél tökfejű
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Salamon bátyánk!» Antal bíró habozó természetű ember;
annál elszántabb a tudományos képzettségű Borbás bíró.
«Mi dolog az, Antal bíró — fordul társához Borbás —
ismég nem tetszik-é tenéked a papok házassága?» Antal
nem tagadja, hogy nincs kedvére a protestáns papság,
jobb ennél a régi egyházi rend, amikor a papokat Rómá
ban vagy a káptalanban felszentelték, fejüket szépen meg
nyírták, ujjúkat szentelt olajjal megkenték. Mindenütt van
papság — válaszol Borbás — ahol az isteni igazságot
hirdetik; Rómában azonban most nincsen isteni igazság,
azért nincsen is ott az igaz papság; azután minek Rómába
menni az igaz papság elnyerésére, hiszen nemcsak Budán
tesznek bírót; nem is a nyírástól és az olajtól van az igaz
papság; más teszi az igaz papot. Ezek után a bíró bősé
gesen fejtegeti, kit lehet papnak tekinteni, mi a papok
kötelessége, miért kell elvetni az eddig szokásos felszen
telést. Mikor felvonulnak ellene a katolikus papok, segít
ségért siet Tamás, a protestáns prédikátor. A katolikus
papok tömlöcöt ígérnek Tamásnak, ez néma ebeknek
farkasoknak, tolvajoknak, latroknak, szentség-árulóknak
szidalmazza a katolikusokat. Antal bíró meginog. Tudat
lan papokat — úgymond — ezután nem akarunk tartani,
hanem azt akarjuk, hogy aki megérdemli a papságot, azt
pénz nélkül is pappá tegyék; aki pedig nem érdemli a
papságot, azt csépre, kapára, kaszára, kalapácsra, kaptára
igazítsuk. «Micsoda? Lám ti akartok nekünk parancsolni?
Fogjátok meg mindnyájokat és vigyétek a tömlöcbe!»:
mondja a Vikárius. Ez azonban nem megy olyan könnyen.
«No látom én — folytatja — hogy igen keménynyakú
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pórok vagytok ti, de bizony az pápára viszlek én titeket».
A pápa kedvetlenül fogadja őket: «No, mi dolog az, hogy
ti minduntalan én reám futtok és immár csak nyugodnom
sem hagytok». «Szentséges pápa atyám — szól hozzá a
Fráter — láss dolgunkhoz, mert bizony ezennel elveszünk.»
«lm ez eretnek pap — panaszkodik a Vikárius — mind
nyájunkat farkasoknak mondott.» Tamás a maga szent
írási bizonyítékait bőven vegyíti sértegetésekkel s mikor
a pápa a sok érvelés és feleselés után kimondja, hogy
nem szenteli fel papokká az új hit prédikátorait, Tamás
büszkén mondja: «Bátor, ne szentelj, megszentelt minket
az Úristen és pappá tött minket a keresztyénekkel egye
tembe». Egymás ócsárlása és csúfolása után Tamás pap
diadalt arat. A katolikus papok ott hagyják az egyházi
rendet, különféle mesterségekre mennek, Antal bíró és
Borbás bíró pedig most már egyformán dicsérik az Istent,
hogy felvilágosította őket. A viaskodás a két bíró hála
adásával ér végett. Antal örül, hogy többé nem tartanak
néma papokat; Borbás bíró pedig dicséri a maga felekezetének jámbor papjait és tudós prédikátorait «kikkel egye
tembe az Úristen az ő szent országába vigyen minket».
Sztárai Mihály népies prózában írt, nevetségessé
iparkodott tenni a katolikus papságot s bőven áradó hittudományi érveléssel bizonyítgatta, mennyire észszerűek
a protestánsok hitelvei. Cselekvénye tulajdonképen nin
csen darabjainak. Egy darabig vallási vitatkozásokat hal
lunk a katolikus és protestáns személyek között, azután
mindenki áttér az evangélikus hitre. A nyershumorú vitat
kozásokon a protestáns önbizalom hangja vonul végig.
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Ahol a teológiai fejtegetések bőbeszédűsége csökken, ott
a párbeszédek élénkek és fordulatosak. Nem hiányzik a
két komédiából a jellemzésre való törekvés sem. A sze
mélyek ábrázolása általában sikerült, bár a katolikus vitázókról rosszindulatú torzképet rajzolt a szerző. A protes
tánsok ellen harcoló papokat hazudozó, tanulatlan, bamba
embereknek mutatja be, akik nem méltók arra, hogy a
lelkipásztori tisztet viseljék.
S z t á r a i M ih á l y n
em
csak m
int evangélikus szónok é
shitvitázó
drám
aíró tűnt ki, hanem a költészetet is buzgón m
űvelte. Költői
m
unkái m
ind vallásos szellem
űek. V
erses zsoltárfordításain kívül öt
tem
plom
i énekét é
s öt elbeszélő költem
ényét ism
erjük. A hírneves
evangélikus prédikátor valószínűlegasom
ogym
egyei S
ztáraközségben
született aXVI. század elején. Ferencrendi szerzetes volt, apáduai
egyetem
en tanult, hazatérése után azem
pléni főispán udvari papja
volt. U
rával együtt résztvett am
ohácsi csatában, apusztulásból m
eg
m
enekült snem
sokára több társával együtt odahagyta asárospataki
ferencrendi kolostort. M
egnősült és buzgón hirdette ahitújítás igéit.
Egyideigabaranyam
egyei Laskó községben leikészkedett, tehát török
alattvaló volt. Évekig küzdött prédikátortársai élénakatolikuspapok
kal, m
íg végre ellenfelei elm
enekültek s abaranyam
egyei m
agyarok
elfogadták a reform
ált hitet. H
asonló sikerrel vitázott é
s prédikált
Tolnam
egyében. Ö
regkorában P
ápán volt pap.
Adatok Sztárai M
ihály életéhez:
1526. —S
ztárai M
ihály ferencrendi szerzetes, Pálóczi Antal
zem
pléni főispán káplánja, azem
pléni hadakkal együtt am
ohácsi
csatába vonul sa
zütközet után hazam
enekül asárospataki kolostorba.
(Több régi tudósítás öt m
ondja az utolsó pataki ferencrendi gvárdiánnak.)
1531. —S
árospatakon Luther M
árton szellem
ében prédikál s
egykori ferencrendi szerzetestársával, Kopácsi Istvánnal, együtt latin
iskolát alapít. (Ebből a
ziskolából fejlődik akésőbbi reform
átuskollé
gium
. Védőjük Sárospatak ura, Perényi Péter.)
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1544. —Mint török alattvaló abaranyam
egyei laskói protestáns
gyülekezet papja. (Az ottani lakosoknakneveit őrzőtörök adólajstrom
m
a is m
egvan. A török 195 ház után szedte afejadót stöbb m
int
100 szegény em
bert felm
entett az adófizetés alól.)
1551. —M
ég m
indig Laskón é
s vidékén prédikál. Hívei éjjelenkint őrt állanak lakása körül, hogy m
egőrizzékakatolikusoktám
a
dásaitól. A nép lassankint egészen elfogadja areform
áció hitelveit s
elűzi aszerzeteseket. Mint baranyai szuperintendens prédikátortársaival
együtt százhúsz egyházközséget szervez aD
ráván innen é
s aD
ráván
túl. (A katolikus egyház papjaival éveken keresztül folytatott vitákat
atörökök is m
eghallgatják srendesen ők aszellem
i viaskodás bírái,
ítéletük nagyobbára annak afélnek kedvez, am
elyik m
ögött nagyobb
lelkesülő töm
egáll. N
emahitigazság érdekli őket, hanemanagyobb
szám
ú adófizető m
egnyugtatása.)
1553. —Tolnai pap lesz. A reform
áció hívei itt is többségbe
kerülnek, csakúgy, m
int m
ár előbb Baranya m
egyében. (A tolnai
főtem
plom
ot akatolikusok é
s aprotestánsok egyideig közösenhasz
nálják, de később akatolikusok kiszorulnak a község szélén álló
kápolnába. Egym
ás közt szenvedélyesen viaskodnak, deatörökökkel
egészen jól m
egférnek.)
1558. —Tolnáról visszam
egy Laskóra. Buzgón folytatja pré
dikátori é
s költői m
űködését. Hitvitázó tám
adásai elsősorban apápa,
aszerzetesség, apapi nőtlenségé
sam
isézés ellen irányulnak. (Hogy
m
ilyen körülm
ények között távozott innen, bizon}T
talan. M
eliusP
éter
egyik, 1565. évi,nyilatkozatából azt lehet következtetni, hogyatürelm
et
lenterm
észetű, hevesindulatúlelkipásztort valam
ie
rö
.skudarcérte.)
1570. —Pápai lelkipásztor. (Úgy látszik, hogy m
ár évekkel
azelőtt idejött saluteranizm
ushoz csatlakozott. Valószínűlegreávonat
kozik M
eliusP
éternek aKét S
ám
uel Könyveiben, 1565-ben, m
egjelent
dorgálása: valakik Isten beszédét elhagyják, azokat Isten is elveti,
m
egutálja, m
egszégyeníti, m
int <
c
afél pápista P
ápa ostyás, oltáros,
gyertyás, korcsm
ásm
ajm
ait.»)
1574. —
• Sopron városába m
agyar prédikátornak ajánlkozik.
A soproniak Beythe Istvánt választják m
eg. (M
a is m
egvan Pápáról
írt levele. H
am
aganemm
ehetne, írjalevelében, küldm
ajdm
agahelyett
alkalm
as em
bert.)
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1578.—M
égéletbenvan, m
ert Bornem
iszaPéterm
int élőem
ber
ről em
lékezikm
egrólaprédikációsgyűjtem
ényénekezévfolyam
ánm
eg
jelent negyedik részében. («Sztárai M
ihály is, noha értelm
esé
studós
em
ber é
s sokat épített M
agyarországon, de ötét is m
egbírja néha az
harag, néha azbor is.»)
Sztárai M
ihály kom
édiáiról Toldy Ferenc azt írja, hogy ezek
valóságos erkölcstörténeti alapú életképek. Hum
oruk nyers é
s darabos
ugyan, de párbeszédeikben a népnyelv eredeti fordulatai tűnnek fel.
M
ég ném
i belső cselekvény sem hiányzik belőlük, m
ert aszem
élyek
gondolkodásában é
s elhatározásaiban van bizonyos drám
ai haladás.
(A m
agyar nem
zeti irodalomtörténeterövidelőadásban. I. köt. 3. kiad.
P
est, 1872.) —Szilády Áron akövetkező szép szavakkal áldozott a
hírneves reform
átor em
lékének: «Sztárai M
ihály csaknemvégigélte a
XVL századot, részt vett a nem
zeti.élet legnagyobb esem
ényeiben.
M
ohácsnál m
egm
enekült s tudtunkra az ország három különböző
vidékén fejtett ki anem
zeti irodalomsreform
áció szolgálatában oly
tevékenységet, m
elynek — nehéz m
egm
ondani —vájjon kezdeténél
tanusított-e nagyobb bátorságot vagy folytatása közben szívósabb ki
tartást avagy végefelé bám
ulandóbb lelkesedést. H
a annak a
zútnak
V betűvel leírható alakját tekintjük, m
elyen öZem
plénből aD
ráva
m
ellékeire, onnan fel P
ápára, Sopronnak tartott: akaratlanul is aköl
töző m
adarak vándorútjajut eszünkbe. E
zeknél azönfenntartási ösztön
m
üve ez; m
íg neki am
a«hegyes ösztön» adatott, m
ely Pál apostol
nak (II. Kor. 12.7.), akivel elm
ondhatá: «sem
m
ivel nem gondolok,
azénéletem is nékem nemdrága, csak elvégezhessemöröm
m
el a
z
én futásom
at». (Ap. csel. 20. 24.) Elvégezte anélkül, hogy ahosszú
pályán valaha m
egrestült volna». SziládyÁronrám
utatott arra, m
ilyen
helytelen kritika az, m
ely a
z irodalm
i régiségeket felvont szem
öldökkel
állítjaam
ostani időm
értékealávagyavallásfelekezeti türelemm
odern
szem
pontjából ítélkezik róluk. Am
i bennük nemnem
zeti, a
zegészben
véve a kor szellem
ére vall; am
i bennük m
agyar, azm
am
ár nem
sértheti avallásfelekezeti érzékenységet. H
a ezekben a darabokban a
kálvinizm
us vétett akatolicizm
us ellen, szakasztott olyan alakbanjárt
neki vissza akölcsönkenyér azunitarizm
us részéröl. M
ásutt isavallás
felekezeti vitázó szellem sugallta akom
édiák irányát sezkorántsem
nálunk nyilatkozott m
eg alegdurvábban. A törzsökös m
agyar népi
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alakok sorozatam
eg épen szerencsésen lépett aszínreAntal bíróval
é
sB
orbás bíróval. N
em
zeti drám
airodalm
unk érdekében csak sajnál
hatjuk, hogy az 1562. évi debreceni hitvallás tilalm
a akkora hatással
volt am
agyar reform
átus felekezetreé
sezzel am
agyar kom
édia-játszás
fejlődésére. (R
égi m
agyar költők tára. V. köt. B
udapest, 1886.) —
BeöthyZsoltm
egjegyzi,hogyirodalm
unknaknyom
tatásbanism
egjelent
legrégibb drám
ái inkább aprotestantizm
us terjesztésérevoltak szánva,
mint m
úlaltatásra. N
em egyebek ezek a darabok cselekvénytelen
beszélgetéseknél apapi nőtlenségé
sakatolikuspapságellen. (Am
agyar
nem
zeti irodalomtörténeti ism
ertetése.I. köt. 6.kiad.B
udapest, 1890.)—
Bodnár Zsigm
ond dicsérettel szól abeszélgetésekfrissnyelvéről. Azíró
jó m
agyarsággal, népiesen szólaltatja m
eg szem
élyeit, sőt karakterük
höz híven jellem
ezni is akarja őket. Hogy drám
áját elő is adatta,
m
ajdnembizonyosnak vehetjük. (A m
agyar irodalomtörténete. I. köt.
B
udapest, 1891.) —B
ayer Józsefkiem
eli, hogyakét hitvitázó drám
án
nemérzik sem
m
i idegen íz. Legtöbbet ér bennük azam
atos m
agyar
nyelv snéhány jellegzetes m
agyar alak, így akét bíróé
sTam
ás pap.
Különösen sikerült Böröck pap egyénítése. Az író ebben az alakban
feltűnő m
egfigyelő tehetséget árul el. (Am
agyar drám
airodalomtör
ténete. I. köt. B
udapest, 1897.) —HorváthCyrill szerint Sztárai M
ihály
semönm
agából, semahazai hagyom
ányokból nemm
eríthetett ösztönt
adrám
aírásra, hanemakülföldi divatot követte saz ottani hitvitázó
darabok m
intájára próbálkozott m
eg am
agyar iskolai drám
am
eg
terem
tésével. M
egfigyelte itthoni környezetét, közülök vette.alakjait.
Alig lehet kételkedni abban, hogy vaskos párbeszédes szatíráit el is
játszatta atolnai protestáns iskola tanulóival. (A régi m
agyar iroda
lom története. B
udapest, 1899.) —Alszeghy Zsolt elism
eréssel szól
az Igaz P
apság Tükörének népies egyszerűségűé
sm
égis gazdag, erő
teljes, közvetlen nyelvéről. Jellem
zés is van adrám
ában, erősen túlzó
ugyan, de öntudatos jellem
zés. Tam
ás prédikátor kérlelhetetlen erővel
harcol; öt katolikus pap áll vele szem
ben, m
égis diadalm
askodik;
m
ert azíróbővenöm
lőtudom
ányt, erőt é
sérveket adajkaira. (M
agyar
drám
ai em
lékek aközépkortól B
essenyeiig. B
udapest, 1914.)
K iadások. —Sztárai Mihály első komédiája: Com
oedia de
m
atrim
onio sacerdotum
. Krakkó, 1550. (Töredékes nyom
tatványalak
jában m
aradt ránk. A M
. T. Akadém
ia könyvtára őrzi. A kom
édia
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használtabb neve: A papok házassága.) —A m
ásik hitvitázó darab:
C
om
oedialepidissim
adesacerdotio, authoreM
ichaeleStarino, altiniensis ecclesiae m
inistro. Az igaz papságnak tíköre, m
elyet aSztárai
M
ihály m
ester m
ostan szerzett. Hely é
s év nélkül. (Szövegéből vilá
gos, hogy 1559-ben M
agyaróváron nyom
ták. A könyvet H
uszár G
ál
hitújitó nyom
tattaki skiadását aselm
eci, körm
öci és.besztercebányai
városi tanácsoknakajánlotta. Ajánlólevelébenelpanaszolja, hogyO
láh
M
iklós esztergom
i érsek a M
átyus földét é
s aCsallóközt m
egfosz
totta Isten igéitől, sőt m
ost m
ár a bányavárosokbanisüldözőbevette
aprotestáns prédikátorokat. «D
em
ivelhogy ti inkább akartatok a
z
igazság m
ellett m
egm
aradni és a
z Istennek szerelm
ében lenni, hogy
nemm
int az róm
ai paptól való félelm
etekben ati várasitokban ötét
szájárabocsátni, m
éltó hogy ekönyvecske a m
agyar nem
zetnek ati
nevetek alatt m
enjen ki, hogy tihozzátok képest egyebek is tökélete
sen m
egm
aradjanak az igazságnak ism
eretében és vallásában. Vegyé
tek jó névén azért é
s oltalm
azzátok m
agatokat ennekutána is araga
dozó farkasoktól. Tartson m
eg anagy Isten benneteket. H
uszár G
ál,
az óvári egyházi szolga.» A könyv egyetlen példányát a M
. T. Aka
dém
iakönyvtáraőrzi.)—Sztárai M
ihály összesm
unkáinakm
agyaráza
tos kiadása Szilády Árontól: R
égi m
agyar költők tára. V. köt. B
uda
pest, 1886. —Két kom
édiájának újabb kiadása Alszeghy Zsolttól:
M
agyar drám
ai em
lékek aközépkortól B
essenyeiig. B
udapest, 1914.
(A Kisfaludy-Társaság N
em
zeti Könyvtára.)
Irodalom . —Toldy Ferenc: Adalékokarégibbmagyar iroda
lomtörténetéhez. P
est, 1869. —U
. az: M
agyar költők élete. I. köt.
P
est, 1870. —U. az: A m
agyar nem
zeti irodalom története rövid
előadásban. I. köt. 3. kiad. P
est, 1872. —NagySándor: Sztárai M
ihály
élete é
sm
üvei. B
udapest, 1883. —Szilády Áron: Régi m
agyar köl
tők tára. V. köt. B
udapest, 1886. —Beöthy Zsolt: A m
agyar nem

zeti irodalomtörténeti ism
ertetése. I. köt. 6. kiad. B
udapest, 1890. —
Bodnár Zsigm
ond: A m
agyar irodalom története. I. köt. B
udapest,
1891. —B
ayer József: A m
agyar drám
airodalom története. I. köt.
B
udapest, 1897. —H
orváthCyrill: Arégi m
agyar irodalomtörténete.
B
udapest, 1899. —Beöthy Zsolt: A XVI. század szépprózája. K
épes
m
agyar irodalom
történet. S
zerk. Beöthy Zsolt ésB
adics Ferenc. I. köt.
3. kiad. B
udapest, 1906. —Thury Etele: Adunántúli reform
átus egy
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házkerület története. I. köt. P
ápa, 1908. —Szinnyei József: M
agyar
írók élete é
sm
unkái. XIII. köt. B
udapest, 1909. —Alszeghy Zsolt:
M
agyar drám
ai em
lékekaközépkortól B
essenyeiig. B
udapest, 1914. —
Payr Sándor: A soproni evangélikus egyházközség története. I. köt.
Sopron, 1917.—Zoványi Jenő: Areform
ációM
agyarországon 1565-ig.
B
udapest, 1922. —Payr Sándor: A dunántúli evangélikus egyházkerület története. I. köt. Sopron, 1924. —Pukánszky Béla: Am
agyarországi ném
et irodalomtörténete. B
udapest, 1926. —M
iklós Ödön:
A hercegszőllösi kánonok eredete. Teológiai S
zem
le. 1929. évf.

A D E B R E C E N ] D ISPU TA .

A

x v i. századi h itv itá z ó m u n k ák k ö zö tt iro d a lm i sz e m 
p o n tb ó l le g tö b b e t ér a re fo rm á tu so k és u n itá riu s o k

p o lé m iá in a k em lék ét őrző Debreceni disputa. ( 1 5 7 0 .)
A h áro m fe lv o n á s ra o sz to tt h itv itá z ó d rám a M e liu s

P éter debrecen i re fo rm á tu s p ré d ik á to r h á lá lk o d á s á v a l k e z 
dődik. A h a ta lm a s e m b er — a n évtelen d rá m a író s z e rin t:
P éter p á p a — d icsé ri a S z e n th á ro m sá g o t, h o g y a jó l jö v e 
d elm ező d ebrecen i p a p sá g h o z ju ttatta. Ú g y él, m in t a h a l
a v ízb en , h íre n eve o rsz á g ra sz ó ló , fele sé g é b e n és g y e r 
m ekében ö rö m e telik , so k g y ö n y ö rű s é g é é rt n in cs egyéb
fárad ság a , m in t a v a sá rn a p i p réd ik á ció . «O h b o ld o g s á g o s
S z e n th á ro m sá g — h á lá lk o d ik P é te r p á p a — a te szen t
F ia d é rt h á lá lé g y e n neked, h o g y en gem et, s z e g é n y n y a v a 
ly á s b ű n ö st, ily e n igen jó sz e re n csé v e l szerettél, ez v ilá g o n
g a z d a g s á g g a l lá t o g a t t á l; b ő v ö lk ö d ö m m in d e n n e l és m ik é 
pen a szép h a la c sk a a vízb en m ily n a g y g y ö n y ö rű s é g b e n
é l: itt e v ilá g o n én is szin tén azo n kép en

élek. H írem ,

n evem o ly a n n a g y van , h o g y m ajd am a b ö lc s A le x a n d e r
nek sem v o lt n agyob b . B iz o n y á ra h a az á lla p o to m a t m e g 
tek in tem , a k á rm e ly k irá ly n á l is b o ld o g ab b v a g y o k , m ert
n eki az o rsz á g ra g o n d ja v a g y o n , h a d ra g o n d ja v a g y o n ,
énnékem se m m i afféle g o n d o m n in csen . S z ó lo k , b eszélek
v a la m it v a sá rn a p a v ak p a ra sz tsá g n a k s h e te d sz a k a ő sz-
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tán csak n y u g sz o m . F e le s é g e m szép g y e n g e v a g y o n , g y e r 
m e k e im is szép ek v á g y n a k , élek m in t az úr. D e m ajd kim é g y e k a kertbe, o n n ét o sztán a h a la stó h o z b allag o k , m íg
az ebédet k é s z íti a s z a k á c s . . . D e m ic s o d a c s e n g é st-p e n g é st
h a llo k ? A z t g o n d o lo m , h o g y K á rd in á l G y ö r g y u ram j ő ;
m ert a p a ra sz t nem já r o ly a n c s e n g é sse l-p e n g é sse l.» V á ra d
fe lő l c sa k u g y a n szép fo g a to n k ö zeled ik K á rd in á l G y ö r g y —
ig a z i n evén C z e g lé d i G y ö r g y v á ra d i re fo rm á tu s p ré d ik á 
to r — s sz o m o rú s z ív v e l tu d atja, h o g y n em so k á ra D eb 
recenben le sz n e k a S z e n th á ro m s á g tag ad ó i, az erd élyi
u n itá riu so k , bár v e sz íte tte v o ln a el ő k et az I s t e n ! Im m á r
m in d en felé terjed az u n ita riz m u s, a nép B la n d ra ta G y ö r g y
és D á v id F eren c m e llé áll, Já n o s

Z s ig m o n d

v á la sz to tt

k ir á ly és e rd é ly i fejed elem is h isz az eretn ek b estiákn ak .
« B iz o n y m o n d o m — k iá lt fel P é ter p á p a — h o g y u g yan
m e g a lu v é k a v é r b en n em s az in a m is a lig bir. M it kell
c se le k e d n e m ? M ic so d a ta n á c so t adsz, jó G y ö r g y u ram ,
h o g y m e g m a ra d ju n k a m ü tisz te ssé g ü n k b e n és m in den
m a rh á n k k a l? » «Én te u ra sá g o d n a k — v á la s z o lt G y ö r g y
k a rd in á l — e g y é b ta n á c so t nem tu d o k adni, h an em csak
azt, h o g y h iv a s s a bé a p a p o k a t m in d

e g y e tle n

e g y ig .

E s k e tte s s e m e g erő sen , h o g y s o h a e g y e b e t nem v a lln a k ,
h an em a m it u ra sá g o d v a ll és m in d e n fe lé írjan ak a v á r o 
so k n a k és falu k n ak , h o g y e ífé le h itű em b ert m in d já rt m e g 
fo g ja n a k és m e g é g e sse n e k , ah o l találn ak , m e rt b iz o n y elh ig y je u ra sá g o d , h o g y e g y tarto m á n y t e g y ir á s n élk ü l v a ló
p a ra sz t e lh a jt azzal a tu d o m á n n yal.» A p a ra sz to k k a l m in 
denfelé baj v a n ; h a ra g sz a n a k a re fo rm á tu s p a p o k ra ; azt
k é rd ik : h o l b eszél a b ib lia a S z e n th á ro m s á g ró l? P é ter
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p áp a s z id ja a p a ra sz t b estiák a t, G y ö r g y k á rd in á l p e d ig
b ú su l, h o g y a p ó ro k o n m ár n em fo g a h a z u g sá g . E g y b e 
h ív já k a k á lv in is ta le lk ip á sz to ro k a t, az e rd é ly i eretn ekek
is m egérk ezn ek , a d eb recen i b író lá tja ő k et v e n d é g ü l. P é ter
pápa m ás sz á llá sra ak a rja k erg etn i u n itá riu s e lle n fe le it,
de a b író k iu ta s ítja k ö v e té t: M o n d d m eg, sz e re lm e s a ty á m 
fia, p ü sp ö k uram ő n a g y sá g á n a k , b iz o n y nem k ü ld ö m el
az erd élyiek et, m ert n em eretn ekek n ek tarto m őket, h an em
Jé z u s K ris z tu s ig a z hű ta n ítv á n y a in a k . «E zeket rend sz e 
rén t m e g m o n d ja d

őn agyságán ak

p ü sp ö k

u r a m n a k ; és

u g yan az e g é sz v á r o s képében m o n d o m ezt, h o g y h a az
h o ln ap i n apon őtet m e g g y ő z h e tik , s o h a a m ü k e n y e rü n 
ket többé n em észi.» N in c s h ű s é g a p a ra sz tb a n ! S ó h a jt
fel P é ter pápa, m ik o r a k ö v e t m e g v is z i a b író ü zen etét.
A re fo rm á tu s fő em b erek m e g á lla p o d n a k abban , h o g y k ik 
k el fo g n a k v it á z n i : M e liu s P é te r D á v id F eren ccel, C zegléd i G y ö r g y K a r iá n u s Já n o s b o ro sz ló i u n itá riu s pap p al,
V ik á riu s P á l B la n d ra ta G y ö r g y o la sz d o cto rral. M e g in d u l
a v ita . P éter p áp a r á r iv a ll D á v id F e re n c re : « T e h itv á n
eretn ek V a rg a F e r e n c ! A m a z h itv á n o la s z tó l m ic so d a rü h ö s tu d o m á n y t m erítettél, k iv e l a k ir á ly t ő fe ls é g é t m eg rú títo tta d , ső t m é g M a g y a ro rsz á g b a n is so k a k a t ille tté l
ez tu d o m á n n y a l. N o sz a m o st fü lü n k h a lla tá ra té g y v a llá s t
elő ttü n k h ű tő d rő l, m ert Iste n re m o n d o m , h o g y m é g m a
a tü zet a h áto d ra tétetem ». H iáb a rem élik a k á lv in istá k ,
h o g y D á v id F eren c m e g ije d a fe n y e g e tő szó tó l, ő bátran
és em b e rsé g e se n v á la s z o l: « B iz o n y á ra az e g é sz an yasz en teg y h á z em b erih ez és fe je d e lm ih e z efféle ék telen b eszéd ek
n em ille n ek , m ert az Isten n ek le lk e nem la k o z ik a felfu -
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v a lk o d o tt s z ív ű em berben . S zen t P á l a p o sto l p ed ig m e g 
tiltja efféle ék telen b e sz é d e k tő l az em bert. Szeretettel s z ó l
ju n k e g y m á sn a k , ne h a ra g g a l, h o g y a m in t S zen t P á l a p o s 
to l m o n d ja, m in d en ek é p ü lh e s s e n e k b eszéd in k b ő l». P éter
p ápa in g e rü lte n k iá lto z ik , G á l b író ism é te lte n n y u g a lo m ra
in ti, h iá b a m o rd u l rá P é te r : « H a llg a ss te, v a k paraszt,
m ert n em tu d sz te eh h ez» . D á v id F e re n c e lm o n d ja h it
v a llá s á t, M e liu s c áfo lja, D á v id F eren c ú jra v á la sz o l, a h a ll
g a tó s á g is b e le a v a tk o z ik a v itá b a . G á l b író m o s t m ár h a 
z u g b e stiá k n a k n e v e z i M e liu s t és h ív e it. H ev es h an g o n
fo ly ik K á rd in á l G y ö r g y u ram v it á ja is K a r iá n u s já n o s u ra m 
m al. A v ita v é g é n G á l b író eg észen e lfo rd u l a k á lv in is ta p ré
d ik á to ro k tó l s f e lk i á lt : «H ála lé g y e n a h a ta lm a s Isten n ek,
h o g y a h a m is és o rcátlan em b erek et m e g s z é g y e n íté az
Iste n » . V ik á r iu s P á l és B la n d ra ta G y ö r g y e sz m ecseréje
azzal ér vég et, h o g y a re fo rm á tu s le lk ip á s z to r u n itá riu s sá
lesz. A m érk ő zés a re fo rm á tu so k v e re s é g é v e l v ég ző d ik .
A z ism e re tle n u n itá riu s szerző ig e n ü g y e se n egyén íte tte M e liu s P é ter a la k já t ; jó h u m o rra l je lle m e z te re fo r
m á tu s p a p tá rsa it i s ; igaz, h o g y to rzk ép ek et ra jz o lt s c s ú 
fo ló d á s á v a l m e g h a m is íto tta a tisz á n tú li k á lv in is ta le lk ip á sz to ro k ig a z i e g y é n is é g é t. M e liu s P é ter k ö rn yezetérő l
e lle n s é g e s in d u la tta l és a m aró g ú n y h a n g já n szó lt. M in 
d en esetre jó to llú író vo lt. A száraz h itv itá t eleven n é tette,
az u n itá riu so k v a llá s o s ta n ítá s a it le lk e se n véd elm ezte, a
re fo rm á tu so k h ite lv e it a la p o s h ittu d o m á n y i k é s z ü lts é g 
g e l cáfo lta.

AD
ebreceni Disputát m
ás néven Válaszuti Kom
édiánakisneve
zik akézirat latin cím
e nyom
án: Disputatio D
ebrecinensis, com
oedia
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Valaszutina illustrata. Az erdélyi Válaszút község Kolozsvár é
sD
és
között fekszik: valószínűleg itt írták akom
édiát; lehet, hogy ezen a
helyen színre is került. Az unitárius diákok egészen jól eljátszhatták
valam
elyik nem
esi udvarban. A kom
édiában előadott hittudom
ányi
vitatkozásnak m
egvan a történeti alapja, m
ert M
elius P
éter é
s pap
társai 1567 decem
berében zsinatot tartottak D
ebrecenbensavitás kér
dések tisztázásavégett m
eghívták Dávid Ferencet é
s híveit. Azunitá
riusok nemm
entek el D
ebrecenbe, de m
ikor areform
átusokm
eghoz
ták am
aguk végzéseit, egy ötletes unitárius szerző 1570-benm
egírta
aD
ebreceni Disputát.
K iadások. —ADebreceni DisputaavagyDebrecennekBlandrata
G
yörgy é
s Dávid Ferenc által való unitária hitre tért históriája csak
1879-ben jelent m
eg nyom
tatásban, am
ikor Jakab Elek közzétette a
Kénosi Tösér János é
s Uzoni Fosztó István nevéhez fűződő unitárius
egyháztörténet lapjairól: Egy XVI. századi kiadatlan m
agyar színm
ű.
Koszorú. 1879. évf.—E
z am
ásolat az 1770-es évekből való, devae
m
ég egy m
ásik XVIII. századi m
ásolata is. Ennek szövegét Alszeghy
Zsolt adta közre: M
agyar drám
ai em
lékek aközépkortól B
essenyeiig.
B
udapest, 1914. (A Kisfaludy-Társaság N
em
zeti Könyvtára.)
Irodalom . —Jakab Elek: Egy XVI. századi kiadatlanm
agyar
színm
ű. Koszorú. 1879. évf. —Bodnár Zsigm
ondi Am
agyar irodalom
története. I. köt. B
udapest, 1891. — Kanyaró Ferenc: Unitáriusok
M
agyarországon. Kolozsvár, 1891. —Bayer József: Am
agyar drám
airodalomtörténete. I. köt. B
udapest, 1897. —Ferenczi Zoltán: Akolozs
vári színészet é
s színház története. Kolozsvár, 1897. —HorváthCyrill:
A régi m
agyar irodalomtörténete. B
udapest, 1899. —Beöthy Zsolt:
A XVI. század szépprózája. K
épes m
agyar irodalom
történet. S
zerk.
Beöthy Zsolt é
sB
adicsFerenc. I. köt. B
udapest, 1906.—BorbélyIstván:
Unitárius polem
ikusok M
agyarországon aXVI. században. Kolozsvár,
1909. —Firtos Ferenc: AD
ebreceni D
isputa kéziratáról. Irodalom
tör
ténet. 1912. évf. —Borbély István: A D
ebreceni D
isputa. Erdélyi
M
úzeum
. 1912. évf.—U. az: M
ég egyszer az unitárius hitvitákról.
Irodalom
történet. 1913.évf.—AlszeghyZsolt: M
agyardrám
aiem
lékeka
középkortól B
essenyeiig. B
udapest, 1914.(AKisfaludy-TársaságN
em
zeti
Könyvtára.)—Firtos Ferenc: AD
ebreceni D
isputa. S
zászváros, 1917. —
N
ém
ethLászló: AD
ebreceni D
isputa. P
rotestánsS
zem
le. 1929. évf.
Pintér Jenő : A magyar irodalom története.
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HELTA1 G Á S P Á R V A L L Á S E R K Ö L C S ]
DIALÓGUSA.
árbeszédes

tagoltságuk következtében kapcsolódnak

a d rám ai m a ra d v á n y o k c so p o rtjá h o z a d ia ló g u so k
is. A m ik o r a v ilá g fo ly á s á t b írá ló szerző nem lép ett k ö z 
v e tle n ü l o lv a s ó i elé, h an em k ü lö n b ö z ő eg y é n e k e t lé p te 
tett fel és ezekn ek a la k ja i m ö g é h ú zó d o tt, m e g sz ü le te tt
a p á rb eszéd es f o r m a : a b e sz é lg e tő k n y ila tk o z a ta it a szerző
irá n y íto tta , v e lü k m o n d a tta el m e g fig y e lé s e it, ő ket h a s z 
n á lta fel é le tb ö lc s e s s é g é n e k n é p sz e rű síté sé re . V o lta k é p e n
az is k o la i d rám ák e g y része is ily e n d ia lo g u s, de bennük
m é g is c sa k v a n v a la m i m o z g á s, m e g in d u l a c se le k vé n y ü k ,
v ita tk o z á su k nem p u sz ta m o rá lis tá rsa lg á s.
A z is k o la i d rám á k h itv itá z á s a és h itv é d e lm e h e ly e tt
in k áb b

e rk ö lc s ö t

ta n íto tt

Heltai Gáspár d ia ló g u s a :

A részegségnek és tobzódásnak veszedelmes voltáról. (1552.)
E z az e lb e sz é lő -o k ta tó p á rb e sz é d -so ro z a t A n ta l és D em eter
e sz m e cse ré jé t tartalm azza. A n ta l jó zan em ber, D em eter
ré s z e g e s fic k ó ; az e lő b b i b ö lc s s z a v a k k a l té rítg e ti jó útra
fele b a rá tjá t, az u tó b b i b e lá tja ro m lo tts á g á t és m ag áb a
száll. A p árb eszéd es v a llá s e r k ö lc s i m u n k áb an v a n n a k apró
elb e sz é lő sz a k a sz o k is, de a ta rta lm i s ú ly e le jé tő l v é g ig
a jó zan életre v a ló se rk e n té se n n y u g sz ik . A n ta l ú g y p ré 
d ikál, m in t v a la m i s z ig o rú le lk ip á sz to r, D e m e te r ak kén t
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v ise lk e d ik , h o g y té rítő jé n e k n a p ró l-n a p ra n a g y o b b ö rö m e
telik

benne. A le ro n g y o ló d o tt k o rh e ly b ő l is te n e s

em 

ber lesz.
H o g y ered eti-e a m u n k a v a g y p e d ig f o r d ít á s : ez a
k érd és eld ö n tetlen . V a ló s z ín ű le g n ém et s z ö v e g n yo m á n
k észü lt. A k or e rk ö lc stö rté n e té re és a p ro te stá n s h ív ő k
g o n d o lk o d á sá ra m in d en esetre élén ken rá v ilá g ít. M e g le h e t
b elő le

ism e rn i a p ré d ik á to ro k

n ép ies

é s z já rá s á t s h o l

k o m o r h an gú , h o l h u m o ro s á rn y a la tú o k ta tó stílu sá t. S o k
jó íz ű p a ra sz to s sz ó lá s b u k kan elő s z ö v e g é b ő l; p éld ái és
h a so n la ta i szin tén az a k k o ri c s e k é ly m ű v e lts é g ű n e m e ssé g
és p o lg á r s á g sz e lle m i s z ín v o n a lá h o z ig a z o d n a k . A z á lta 
lá n o s

ro m lo ttsá g , az u rak jo g ta la n

h a ta lm a sk o d á sa , a

férfiak és n ők e g y re so k a so d ó v é tk e i k e se rű sz a v a k ra in 
d ítjá k a szerző t. B á tran b eszél, nem re tte g h ív e i h a ra g já 
tól, fá rad h atatlan a b ű n ök fe lso ro lá sá b a n .

Kiadások. —Heltai Gáspár: A részegségnek és tobzódásnak
veszedelm
es voltáról való dialogus. Kolozsvár, 1552. (Az Erdélyi
M
úzeumbirtokában levő példány János Zsigm
ondé volt: az erdélyi
fejedelemé
s választott m
agyar király m
aga írta rá anevét akönyv
cím
lapjára: Joannes S
ecundus, electus R
ex U
ngariae.) —A dialogus
szövegéből S
zabó Károly közölt m
utatványokat aVasárnapi Ú
jság
1868. évf.-ban. (M
űvelődéstörténeti é
s nyelvi értékére ugyanő hívta
fel afigyelm
et: R
égi m
agyar könyvtár. I. köt. B
udapest, 1879.)
Irodalom . — Szabó Károly: Régi m
agyar könyvtár. I. köt.
B
udapest, 1879. —C
zóbel Ernő: Heltai G
áspár dialógusa a részeg
ségről é
s tobzódásról. E
gyetem
es Philologiai Közlöny. 19n. évf. —
Thienem
ann Tivadar: XVI. é
sXVII. századi irodalm
unkném
et eredetű
m
üvei. Irodalom
történeti Közlem
ények. 1922—
1923. évf.
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S Z E G E D I LŐ R IN C ISKO LAI D R Á M Á JA .
g y ík

kü lfö ld i

p ro te stá n s is k o la i d rám án ak , S e ln e ck e r

Miklós
iáának,
n
a
p
eo
h
T
j
megmaradt a magyar fordí
tása. (1575.) Az ifjúság okulására írt latinnyelvű szín
darabot S zegedi L őrinc református prédikátor fordította
magyarra. Eredetijének szövegét lépésről-lépésre követte,
de azért egy szóval sem emlékezett meg forrásáról. Tele
volt póriassággal. Nem sikerült meg sem közelítenie a
német szerző latin stílusát, sőt még az eredeti szöveget
sem értette meg minden helyen.
A z is k o la i d rám a az e ls ő e m b erp ár c sa lá d i körébe
ve z e ti az o lv a s ó t. É v a s irá n k o z ik b ű n b eesésén , Á d á m v i 
g a s z ta lja fe le sé g é t, g y e rm e k e ik k ü lö n fé le h ázi d o lg o k a t
vég ezn ek . K á in b a n k e v é s ö rö m ü k van , de Á b e l és S eth
e n g e d e lm e s, já m b o r fiú k. M ik o r az Ú riste n b ek ö szö n t
h ázu kh o z, Á b e l és S e th ö rö m m e l já ru ln a k a m a g a s v e n 
d é g szín e elé, de K a in e lre jtő z ik , a lig tu d já k elő k eríten i.
A v á s o tt fic k ó fé lv á llr ó l b eszél az Ú riste n n e l, a h itta n i
k é rd é se k re n em ad h e ly e s feleletek et.
K a in d u r v a s á g a szem b etű n ő . S z ü le irő l és te s tv é re i
rő l É v a fü le h a lla tá ra íg y b e s z é l: « S e m m i d o lg o t nem
te sz n e k im ez la tro k o d a be, h an em c sa k k ö n y ö rö g n e k és
ta n u ln a k , k ezeket e m e lg e tik és n a g y fo h á sz k o d á so k k a l az
e g e t verik , e g y m á s t ta n ítjá k és o k ta tják . H o n n an lő tt ez
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c s u k ly á s b a r á t s á g ? ... A z én ap ám is azt ak arn á ja, h o g y
m in d b aráto k k á len n én k m in d já rá s t és ú g y m in t h o lta k
éln én k. N o ám b ár d ö rö g jö n A d á m b író , de ez az én r e g u 
lám , h o g y n a g y fris s e n és k ed v em szerén t la k o m ; a h o l
ak aro k, o tt já r o k ; n a g y o t in n i és fris s e n tá n c o ln i a k a ro k ;
isz o m , la k o m és p á lyá zo k . H a ja le á n y o k , m o s t v a g y o n az
aran y ü d ő ; eszem , isz o m , m íg ifjú v a g y o k ; p o k o lt azután
k ö n n y ű m e g ta lá ln o m . É lj, m íg élh etsz , h a m a r e lm ú lik ez
k ed ves ifjú s á g » . A n y já v a l arc átla n u l fe le s e l; igaz , id ő n k in t É v a is fe llo b b a n s h itv á n y szam árn a k és k e m é n y 
n y a k ú p a ra sz tn a k n evez i « szerelm es fiát». K á in n a k az a
v é le m é n y e a n y já ró l, h o g y c s a lfa sz a v ú a s s z o n y i állat, nem
k e ll h in n i b eszéd én ek , m ert v a la h o l e g y a s s z o n y i állat
v a g y o n , ott g o n o s z s á g v a g y o n . T e s tv é r e in e k azt b eszéli,
h o g y m e g u n ta az im á d k o z á s s a l ű zö tt b o lo n d o sk o d á st,
n em ak ar ő pappá len n i, c sak g y o m r a le g y e n tele, to rk a
ne le g y e n száraz, m á s s a l nem tö rő d ik . «M i h a sz n a v a g y o n
az ü n n ep n ap n ak és az so k im á d k o z á sn a k ? A z én s z e m e im 
nek én azon e g y fa la t k en y ere t n em adnék, in k áb b v a d á s z 
n ám én am o tt az ró k á k a t a v a g y le g y e t csap n ék az sz á ra 
m on.» T is z tá lk o d n i n em akar. «Inkább ak arn ék im ez d is z 
n ó k k a l az sárban fö rd en i, h o g v n e m m in t m e g m o só d n i.»
A t y já t k ig ú n y o lja . «O te ak a sz tó fá ra v a ló —

szó l reá

F

É v a — nem m éltó v o ln á l e fö ld ö n lak n o d , ki v é re s v e r í
ték vei tég ed et h itv á n h á lá d a tla n t tart.» M ik o r Iste n m e g 
je le n ik a c salád b an , b o rzasán áll az Ú r elé s nem tö rő d ik
vele, h o g y tu d atlan a v a llá s ta n ítá sa ib a n . M íg Á b e l szépen
fe lm o n d ja Isten n ek a k e re sz té n y h it v a llá s t : «H iszek e g y
Isten b en ,

m in d en h a tó

atyáb an ,

m en n yn ek

és

fö ld n ek
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terem tő jéb en és Jé z u s K risz tu sb a n , ő fiában, m i e g y u ru n k 
ban, ki fo g a n ta té k S z e n tlé le k tü l, szü leték Szűz M áriáiu l,
kén zaték P o n tiu s P ilá tu s n a k alatta, m eg fe sz ítte té k , m egh a la és eltem etteték » ; a d d ig ő ekkép en

szám o l be, a

m e n n yei v e n d é g elő tt, az Ű r im á d s á g á r ó l: «Mi atyán k,
le g y e n te n eved , te o rsz ág o d , m ik ép en az fö ld en és m en n yen ,
adj m in é k ü n k n a g y s o k a s á g ú k en y ere t és b o csá sd m e g az
a d ó s s á g o t és adj m in é k ü n k m in d en g o n o sz t, A rn en ».

S
elnecker M
iklós drezdai evangélikus lelkész 1560-ban öntötte
drám
ai alakba Kain é
s Ábel történetét. (Nicolaus Selneccerus: Theophania. C
om
oedia novaet elegans de prim
orumparentumconditione
et ordinum sive graduum in genere hum
ano institutione. Vittenberga, 1560.) G
ondos latinsággal m
egírt verses m
oralitását S z e g e d i
L ő r in c n
épies prózában fordította. A m
agyar fordítóról nemsokat
tudunk. S
zegeden született, 1562-ben avittenbergai egyetem
en tanult,
néhányévvel utóbbabékésm
egyei reform
átusoklelkészevolt, 1575-ben
Szatm
árram
ent rektornak, 1584-benugyanittlelkipásztorráválasztották^
1594-benm
eghalt. Am
int akönyveélérehelyezett Prológusból kiderült,
fordítását előadásra szánta: «D
e hallja m
eg ti kegyelm
etek —írja
ebben az élőbeszédben—m
i legyen oka, hogy m
im
ostan ti kegyel
m
etek eleibe jöttünk és jól eszetekben vegyétek. Az m
i gyülekezetünk
com
oediát akar ágálni, kinek neveTheophania azaz Isteni M
egjelenés,
m
ert ebbenm
egjelenik a
zAtyaIstena
zelesésután az m
i első atyáink
nak é
skegyelm
esés atyai beszédekkel vigasztalja őket ésoktatjaőket
a
zm
egígért m
agra, a
zJézus Krisztusra. M
inden em
ber azért erre szíve
szerént hallgasson, im
ém
ajd m
egm
ondják, sum
m
ája m
i legyen».
K iadások. —SzegediLőrincfordításánakcsakegyetlenpéldánya
m
aradt. Ezt apéldányt aM
agyar N
em
zeti M
úzeumőrzi. Cím
e: Theo
phania azaz isteni m
egjelenés, új és igen szép com
oedia ami első
atyáinknak állapatjáról é
s az em
beri tiszteknek rendeléséről avagy
grádicsáról. S
zegedi Lörintz által. D
ebrecen, 1575. (A szöveg vége
elkallódott.) —Új kiadása Alszeghy Zsolt gyűjtem
ényében: M
agyar
drám
ai em
lékekaközépkortól Bessenyeiig. B
udapest, 1914.(AKisfaludyTársaság N
em
zeti Könyvtára.)
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Irodalom . —Toldy Ferenc: A m
agyar költészet története.
I. köt. P
est, 1854. (Toldy Ferenc m
ég eredeti m
unkának vélte a
Theophaniát s akövetkezőket jegyezte m
eg róla: S
zerzőjének nem
volt költői ihletése, de nemis vett egyebet célba, m
int annak fel
tüntetését, hogy\ Isten a
z engedelm
es gyerm
ekeket m
egjutalm
azza,
agonoszokat m
egbünteti; m
unkája akkora anachronizm
us, hogy nem
egyszer jám
bor m
osolygásraindíthattam
égS
zegedi Lőrinchallgatóit is;
m
odernjelm
ezbenjelenikm
egazegésztársaság; szem
élyei úgy beszél
nek, m
int aXVI. század keresztényei; em
legetik Jupitert, Jézust, a
barátokat, böjtölést, szobai tanulást, baranyai bort; Isten valóságos
exam
ináló hittanár, Kain é
s társai korhely egyetem
i hallgatók.) —
SzivákIván: Am
agyar drám
akezdete. B
udapest, 1883. (Eza
zértekezés
m
utatott ráarra, hogy S
zegedi Lőrinc m
unkája nemeredeti m
ű, hanem
fordítás.) — Heinrich G
usztáv: S
zegedi Theophaniája. E
gyetem
es
Philologiai Közlöny. 1887. évf. (A latin eredeti és am
agyar fordítás
egybevetése. A m
agyar szöveg a latin drám
ának rövidítésre törekvő,
de azért jelenetről jelenetre hü fordítása, a
z eredeti szöveg elegáns
dikcióját nemtudja m
egszólaltatni.) —Bodnár Zsigm
ond: A m
agyar
irodalom története. I. köt. B
udapest, 1891. (A fordítás nyelve elég
élénk; ha azonban ebből am
unkából kellene m
egítélni akor családi
életét, nagyontévednénk.) —Bayer József: Am
agyar drám
airodalom
története. I. köt. B
udapest, 1897. (S
zegedi Lőrinc fordítása m
oralizáló
drám
a, aprotestáns célzat é
s apolem
ikus elem hiányzik belőle, a
z
egész m
ü nemegyéb, mint egy idegen növénynek hazai talajba való
átplántálása m
inden nyilvánvaló szükségnélkül. Prológusának nyilat
kozataellenéresemvalószínű,hogyelőadták,tekintve, hogyaz1562.évi
debreceni hitvalláskizártaareform
átusokiskoláiból a
ziskolai drám
át.)-—
Szinnyei József: M
agyar írók élete és m
unkái. XIII. köt. B
udapest,
1909. (Aszerzőéletéről é
sm
unkásságáról.) —Alszeghy Zsolt: M
agyar
drám
ai em
lékek aközépkortól Bessenyeiig. B
udapest, 1914. (Ahossza
dalm
as m
onológokkal telt latin darab m
ég az iskolai drám
ák naiv
közönségét semelégíthette ki, am
agyar fordítás pedig m
ég kezdet
legesebbazeredeti szerkezetnél: döcögő, nehézkes, félreértésekkel telt.
Valószínű, hogy m
ég iskolai színpadon sem került előadásra.) —
G
erhauser Albert: S
zegedi Lőrinc Theophaniájának e-féle hangjai.
M
agyar Nyelv. 1917. évf. (Nyelvészeti észrevételek.)
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A

reformáció k o rán ak á lta lá n o s iro d a lm i é rd ek lő d é

sére je lle m z ő , h o g y

B ornemisza P éter g ö r ö g n y e lv 

b ő l m a g y a rra fo rd íto tta S o p h o k le s e g y ik d r á m á já t: T ra

gédia m agyar nyelven. ( 1 5 5 8 . ) N em p u sz ta fo rd ítás, han em
egyb en á td o lg o z á s is. A m a g y a r szerző a g ö r ö g tra g é d iá t
is k o la i d rá m á v á a la k íto tta át s m u n k á já v a l az e rk ö lcsö k
ja v ítá s á t célozta. M eg a k arta m u tatn i azt is, m en n yire
a lk a lm a s a m a g y a r n y e lv m é g a leg n eh ezeb b id egen sz ö v e 
g e k m e g s z ó la lta tá s á ra is.
N á d a sd y T a m á s n ád o r ta n á c so sá h o z , n em es és v ité z lő
P e rn e sz ic h G y ö rg y h ö z , in tézett a já n ló lev eléb en — m u n 
k á ja elején — k ife jti, m ié rt v á lla lk o z o tt a n ehéz felad atra.
A B écsb en tan u ló m a g y a r ifja k m egk érték , írjo n sz á m u k ra
v a la m i já ték o t. « Jó lle h e t elég n ek m a g a m nem tarto ttam ,
m ert efféle írá sb a n em fo rg o tta m , m in d a z o n á lta l k ív á n s á 
g u k a t m e g n em szeg h ettem .» M iv e l a k eresz tyén ek n ek
m in d en b en Iste n n evét k e ll d icsé rn iü k , o ly a n já té k o t v á 
la sz to tt, h o g y azzal a k e resz tyén ek é p ü lh e sse n e k . « V álasz tám azért a b ö lcs S o p h o k le s T ra g é d iá já t, m e ly e t E le k tr á 
n ak hín ak.» S o p h o k le s a ré g i g ö rö g ö k k ö z ö tt ritk a je le s
em b er v o lt, m in d en írá s a c s o d á la to s és p o g á n y v o lta e lle 
nére is eszes m in d en d o lg á b a n . E le k tr á ja is tele van b ö l
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c se s sé g g e l, ta n u lh a t b e lő le m in d en já m b o r k eresz tyén . E z
a m u n k a ö rö k k é v a ló p éld a arra, h o g y az Ú riste n «n oha
h a lo g a tja az- b ü n te té sé t az bűnért, de azért el n em fe le d 
k ezik róla, h an em h o v á in k áb b k é sik , a n n y iv a l in káb b
rö tten etesb en b o s s z ú já t á llja m in d en

s z e m é ly v á lo g a tá s

n é lk ü l» .
A j án ló le v e lé t az e lő s z ó — «Az j áték b a e lö lj áró beszéd»
— k ö v e ti. Ú jb ó l h iv a tk o z ik a p o g á n y o k b ö lc s e s s é g é re : ők
is e lism e rté k Iste n n e k a bűn ellen v a ló h a ra g já t s lá tták
a g o n o sz o k o n állt b o ssz ú já t. A já m b o r p o g á n y b ö lcsek
m é g sz ín já té k a ik k a l is jó r a o k ta ttá k az em bereket. A m o s 
tan i k e re sz ty é n e k

o ly a n o k , m in t

a p o g á n y o k , m in d en

g o n o sz sá g b a n telh etetlen ek , s e n k iv e l s e m m it nem g o n 
d olnak, a p réd ik á ció n e lsz u n n y a d n a k ; h a sz n o s te h á t n ekik
az ily en játék, m ert en nek lá tá s á r a Iste n h a ra g já tó l m e g 
retten n ek és e rk ö lc s ö s életre térn ek. P é ld át v e h e t m in 
d en ki ebből a p o g á n y írá sb ó l, h o g y Iste n n e k h a ta lm a s s á g a
v a g y o n a b o ssz ú á llá sra . «M ennél in k áb b k é sik az Ú riste n
az b ü n te té sse l, a n n y iv a l in k áb b n eh ezb en és k e se rv e sb e n
o storo z. K irő l ez já té k b e li k ir á ly és k irá ly n é a s s z o n y p éld a
leszen .»
E lm o n d ja a trag éd ia m eséjét, azu tán áttér a p á rb e sz é 
dek fo rd ítá sá ra , h ely eseb b en á td o lg o z á sá ra . P ró z á ja n ép ies
m a g y a rs á g ú , v ilá g o s beszéd ű, tá v o l á ll m in d en k e re se tt
s é g t ő l; igaz , h o g y nem k ö z e líti m e g az eredeti g ö rö g
sz ö v e g k ö ltő isé g é t. E le k tra c se le k v é n v é n e k m e n etétő l e rő 
sen eltér, s ő t e g y új m e llé k sz e m é ly t is v is z a tra g é d iá b a :
a P a ra situ st. A v á lto z ta tá so k a t két o k b ó l c s e le k e d te : e g y 
részt k ö n n y íte n i ak art a m a g a d o lgán , m á sré sz t szem elő tt
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kellett tartania az iskolai dráma céljait. A játék tartalma
így sem változott. Ezt a tartalmat ő maga ekképen fog
lalta össze egy mondatba: «Egész játéknak derék sum
mája: Mikoron Klytemnestra az ő jámbor férjét, Aga
memnon királyt, ketten, Aegistussal, álnoksággal meg
ölték volna, nagy sok ideig vígan laktak az királyságba;
de az király fia, Orestes, kit az nénje, Elektra, jámbor
oktató mesterrel bölcsőbeli korába más országba kül
dött volt, emberkort érvén titkon hazajőve és atyja halá
lát mind az kettőn megtorolja».
Az olvasóhoz intézett latin utószóban ismét felhívja
a figyelmet arra, hogy Isten megbünteti a bűnt. Dicsé
rettel szól Sophokles tehetségéről és erkölcsjavító céljá
ról: ezt a tragédiáját egyenesen az istentagadók és epikureusok ellen írta. A mű magyar fordítását annál szíveseb
ben vállalta, mert mestere, Tannerus György — az egész
Germánia híres bécsi főgimnáziumában a görög nyelv
tanára — erősen buzdította erre a munkára; azonkívül kí
sérletet is akart tenni arra nézve, milyen sikerrel járhat
a díszes szólású görög nyelv tolmácsolása magyarul.
Elismeri ereje gyarlóságát, de az olvasó talán méltányos
lesz buzgóságáért. Ki tudná méltó módon visszaadni
Sophokles elmésségét és ékesszólását? A maga részéről
nyugodtnak érzi magát, ha a költő gondolatait és kifeje
zéseit képes volt egyszerűen és világosan tolmácsolni.
A többi művelt nemzet példájára művelni és gazdagítani
kell a magyar nyelvet, aminthogy néhány év óta már
magyarul is írnak. Ha talán cserben hagy is erőnk, nagy
dolgokban az akarat is elég.
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B
ornem
isza P
éter Sophokles-fordítását a XVIII. század végén
többen ism
erték, de azután annyira nyom
a veszett, hogy egyesek
kételkedni kezdtek afordításról szóló feljegyzések hitelességében, bár
B
essenyei G
yörgy közölt belőle egy kis részletet annak m
egm
utatá
sára, m
ilyen volt arégi m
agyar beszéd s m
iként hangzanék ez a
XVI. századi próza XVIII. századi rím
es tizenkettösökben. (A holm
i.
B
écs, 1779.) — Sándor István nemlátta akönyvet sezért Clitem
nestra Tragédiája cím
m
el szólt róla. (M
agyar könyvesház. G
yőr,
1803.)—Egyetlenm
egm
aradt példányáraagothaitartom
ányi könyvtár
igazgatója, Krüger H
erm
ann, 1923-banhívta fel Ferenczi Zoltánfigyel
m
ét. így jelent m
eg a
z elveszettnek vélt drám
a három
száz példányos
hasonm
ás-kiadásban. (Tragoedia M
agiar N
elvenn. B
udapest, 1923.)
Kiadások. —Bornem
isza Péter: Tragédia m
agyar nyelven.
Az Sophokles Elektrájából nagyobb részre fordíttatott é
sa
zkeresztyé
neknek erkölcsöknek jobbításukra például, szépen, játéknak m
ódja
szerint, rendeltetett P
esti Bornem
isza Péter deák által. B
écs, 1558.
(A cím
lap eredeti helyesírásával: Tragoedia M
agiar N
elvenn, Az
S
ophocles Electraiabol N
agiob rezre fordítatot, éz a
zK
erezteneknek
erkoeczöknek iobitasokra például szépén iateknak m
ogia szerint ren
deltelet P
esti Bornem
izzá P
eter deák áltál.) —H
asonm
ás-kiadását
Ferenczi Zoltán rendezte sajtó alá: Tragoedia M
agiar N
elvenn. B
uda
pest, 1923. (H
azafias adakozások segítségével közreadott fakszim
ile
kiadás.)
Irodalom. —Toldy Ferenc: A m
agyar nem
zeti irodalomtör
ténete rövid előadásban. I. köt. 3
. kiad. P
est, 1872. —Thury Etele:
Bornem
isza P
éter élete é
sm
unkái. B
udapest, 1887. —Kiss Áron:
Bornem
isza P
éter élete. B
udapest, 1891. —Ferenczi Zoltán: id. Bornem
isza-kiadás. B
udapest, 1923. —SziládyÁroné
sD
ézsi Lajos: Jegy
zetekaR
égi m
agyar költőktárahetedik kötetéhez. B
udapest, 1926.

KOMÉDIA BALASSI MENYHÁRTRÓL.
korának drámai kísérletei között leg
többet ér a. Balassi Menyhárt árulásáról (1569) szóló
párbeszédes szatíra. Az öt részből álló komédia hőse,
Balassi Menyhárt, elárulja János Zsigmond erdélyi feje
delmet s Ferdinánd magyar királyhoz csatlakozik. Hogy
a bécsi udvar bizalmát biztosítsa, megjelenik az eszter
gomi érsek előtt, meggyónja bűneit, áttér a katolikus
vallásra. Áttérése után fia, az atyjához méltó gaz
fickó, megszökik a királyi udvarból, ahol kezes gyanánt
őrizték.
Az ismeretlen szerző nem drámát akart írni, hanem
dramatizált jellemrajzot. Mivel rettenetes nyomort látott
Magyarországon s mert a Balassi-féle főnemeseket tar
totta minden baj okozójának, alig talált megfelelő sötét
színt hőse lefestésére. Adatainak igazságát az egykorú
történeti források megerősítik. Balassi Menyhárt rettegett
hírű ember volt, igazi rablólovag, tetőtől-talpig romlott
magyar úr. Alávaló tettek töltötték be életét. Árúló, rabló,
orgyilkos volt egy személyben, réme messze vidékeknek.
A párbeszédes támadó irat ismeretlen szerzője azt a célt
tűzte maga elé, hogy Balassi Menyhártot ország-világ
előtt megszégyeníti, életéről lerántja a leplet, cselekede
teivel szemben kifejezi a nemzet megvetését.
reformáció
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Unitárius író volt, János Zsigmond erdélyi fejedelem
híve, a Habsburg-ház és a katolikus vallás ellensége. Dra
matizált jellemrajzában kiöntötte minden keserűségét.
Párbeszédei során alakjai valósággal életre kelnek. Nem
csak Balassi Menyhárt alakját mutatta be jellemző voná
sokkal, hanem ennek a pénzéhes, vallástalan, elvetemült
embernek környezetét is ügyesen rajzolta. Balassi Meny
hárt fia, papja, ispánja, diákja egyaránt jól jellemzett
alakok. A szerzőnek, az ismeretlen unitárius papnak, jól
kellett ismernie Balassi Menyhárt magánviszonyait. Pár
beszédekbe tördelt politikai korképe a legmerészebb táma
dás volt a nagyhatalmú főrangú család ellen.
Balassi Menyhártnak a maga személyéről tett nyi
latkozatai jellemző önvallomások. Bevallja, hogyha bizal
mas embere nem hoz neki kedvező választ Bécsből a
német királytól, ismét kész épen olyan könnyen elárulni
a német királyt, mint ahogyan már előbb is elárulta János
Zsigmond magyar királyt és erdélyi fejedelmet. Elárulna
ő bárkit bármilyen dologban csak azért, hogy aranyat
gyüjthessen. «Ha az Szamos mind arannyal folyna is,
mégsem elég volna énnekem.» Protestáns prédikátort tart
maga körül, de nem hisz semmiféle vallásban s bosszan
kodik, mikor prédikátora jóra inti. «Soha ez bestyét az
nagy jámborságból és szentségből ki nem vehetem, most
is immár prédikál.» A vallás elsősorban azért kell neki,
hogy hasznot húzzon belőle; a hittel való üzérkedésre
mindjárt készen áll. «Az nagy Istenre mondom, hogy soha
semmihez olyan kész nem vagyok, mint ehhez, mert nagy
jó és hasznos kereskedésnek esmertem az hittel való

478

A XVI. SZÁZAD DRÁMÁJA.

kereskedést mindenkor, kihez az több kereskedések mind
semminek tetszenek, kit én meg is próbáltam: mert én
tolvajlottam is, loptam is, bort is áruitattam, szilvát, dinynyét, ugorkát és egyebeket sokat, posztót, gyolcsot és
egyéb kalmárárút is bottal tartottam, bőrgyüjtő is, tímár
is voltam, az aranycémentet is megízelítettem vala: in
summa mind semmi az többi az egy hittel való keres
kedéshez képest, mert csak ezzel találtam mindenemet.»
Mikor meggyónik Oláh Miklós érseknek, megvallja, hogy
nem tudja felsorolni bűneit, annyi gonoszságot követett
el. Ha minden bűnét elő kellene számlálnia «egy hétig
innét fel nem kelhetnénk». Az érsek nem is tudja meg
állni, hogy sok gazsága hallatára fel ne kiáltson: «Méltán
verte volt meg anyádat az Isten, hogy ilyen monstrumot
szült volt ez világra, mint te vagy, mert az egész magyar
nemzetnek nagyobbat nem véthetett, minthogy tégedet
szült volt e világra, mert csak az ti árultatástokért vagyunk
idegen népnek szidalmába, még császárunknál is, úgy
annyira, hogy immár az jámboroknak sincs miattad hi
tele». «Hallj többet is» — mondja Balassi; s újabb bűn
lajstrom következik: rablások, gyújtogatások, emberölé
sek, orgyilkosságok, árulások. Ellenséget nem tudtál ker
getni — mondja az érsek — de «mennyiszer szegény
magyart és keresztényt tolvajlottál, dúltál, fosztottál és
kóborlottál, annak számát senki nem tudja». Még köz
vetlen környezete sem becsüli a rablót. «Semmi hiteled
immár nincsen és böcsületed.» Mondja neki ispánja, Kasza
Mátyás. Balassi nem lát sértést a közvéleménynek ebben
az őszinte tolmácsolásában; mindjárt elhajtatja és levá
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gatja egy özvegyasszony ökreit, mert szolgáinak enni akar
adni. Egy nemesúr gabonáját Kasza Mátyásnak adja, hogy
megjutalmazza fáradozásait. Megszolgálom nagylelkűsé
gedet kegyelmes uram — hálálkodik Kasza Mátyás —
de azt kívánnám, hogy inkább a te magad tulajdonából
jutalmazd szolgálataimat. Szénási István prédikátor őszin
tén tájékoztatja gazdáját a közhangulatról. Balassi nagyon
szeretné tudni, mi a véleménye a császárnak és a kör
nyezetében levő magyar uraknak az ő dolgairól. «Mondd
meg — bíztatja Szénásit — azt akarom, hogy tudjam.»
«Úgy legyen, de ne vegye kegyelmed nehéz néven. Csá
szár az uraktul azt kérdi volt: mit adjon kegyelmednek?
Erre mondának azonnal: Ha felséged érdeme szerint fizetni
akar és valamit adni, hát egy szál istrángot adjon, kivel
felakasszák, ez legyen neki érdeme szerint való ajándék.»
Fiának, Balassi Boldizsárnak, Tamás deák mondja meg,
hogy orcájának bőre vastagabb a bocskorbőrnél. Mit törő
dik ezzel Balassi Boldizsár! «Mind ez világ tudományán
sem adnám — kiált fel — ez gyémánt gyűrűcskét, ki
ujjomban vagyon. Lám mely szépecske, még fiamra is
rá marad, nem úgy mint az tudomány.»
A szerző szatirája maró, humora keserű, párbeszédei
ötletesek. Pompásan csattanó mondatai s a közhaszná
latból ma már kiveszett gyökeres régi kifejezései van
nak. A drámai kompozícióhoz nincs tehetsége. Meg sem
kísérli, hogy cselekvényét bonyolítsa vagy meséjének
változatosabb hátteret adjon; még az elfogadható meg
oldást is mellőzi. Munkája a befejezetlenség benyo
mását kelti.
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A Balassi-kom
édia m
eséjének úgyszólván m
inden adata igaz,
szem
élyei történeti szem
élyek. Az újabb nyom
ozás kiderítette többek
között, hogy S
zénási István, Tam
ás diák é
s Józsa diák valóban ott
éltek ahírhedt főnem
es környezetében. M
aga B
alassi M
enyhárt vezéri
szerepet vitt az erdélyi rendekközött, Izabellakirálynébizalm
asem
bere
volt, egyik orgyilkossága jutalm
ául az erdélyi hadak főkapitányalett,
az erdélyi fejedelm
i udvar részéről szám
osnagyadom
ánybanrészesült,
detitokbanm
ár ekkor alkudozott I. Ferdinándkirállyal, hogyotthagyja
Erdélyt, mint ahogyanezt Izabella királyné halála után m
eg is csele
kedte. M
ikor I. Ferdinánd király, aláírta a szám
ára kiadott kegyelem

levelet, családjával együtt m
egszökött Erdélyből, nyiltan átpártolt a
H
absburgokhoz (1562) s m
inden erejét m
egfeszítette, hogy a bécsi
udvar csapatainaksegítségével letaszítsa JánosZsigm
ondot afejedelm
i
trónról. K
özben egyéb vállalatokba is bonyolódott, így M
oldvábanki
akart rabolni egy gazdag klastrom
ot, ez avállalkozása azonban nem
sikerült. Kegyetlenül m
egjárta azerdélyiekkel is. M
ikor egy alkalom

m
al távol járt székhelyétől, Szatm
ártól, a
z erdélyi hadak fővezére,
Báthory István elfoglalta a várost, zsákm
ányul ejtette a lelketlen
áruló kincseit s fogságba hurcolta feleségét é
s két ifjabb gyerm
ekét.
(1564.) Ettől a
z időtől kezdveam
ásokkal szem
benirgalm
atlanem
ber
m
egtörve könyörgött I. Ferdinánd királynak, hogy váltsa ki családját
János Zsigm
ond fogságából. E
lbetegesedve D
etrekő várába vonult
vissza, innen esedezett a királyhoz; közben m
eghalt felesége, m
eg
halt két gyerm
eke; 1568-ban, halála évében, m
ár csak István nevű
fia élt, ez is Erdélyben. Ezt afiát csak atyjának halála után tudta
kiszabadítani akirály az erdélyiek rabságából.
A kom
édiát abenne érintett esem
ények szerint 1567 előtt nem
írhatta szerzője, a kézirat tehát néhány évig vándorolt, m
íg végül
Karádi Pál 1569-ben hozzáfogott kinyom
ásához. Karádi Pál egyike
volt alegtekintélyesebb unitáriuslelkészeknek. S
zékesfehérvárt született
1523-ban, tanulm
ányainak egy részét akülföldönvégezte, JánosZsig
m
onduralkodásaalatt Erdélybenlelkészkedett. M
iutánodahagytaabrudbányai papi hivatalát, atem
esvári unitáriusok prédikátora lett. Blandrata György m
érsékeltebb hitelveivel szem
ben Dávid Ferenctanításai
hoz csatlakozott s m
estere elítélése után nyilt levélben tám
adt agyő
zelm
es Blandrata-pártra: «Elvesztettétek —úgym
ond —az ártatlan
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em
bert, kinek akeresztényvallásiránt oly nagyokazérdem
ei. D
eeljön
az idő, m
időn D
ávid Ferencet, Krisztus ezigaz vértanúját, aföldből
kikaparnátok é
sa
z életre visszahoznátok. N
emérhetett m
inket az ő
elvesztésénél nagyobb veszedelem
, am
it vajhaakegyelemIstenejósá
gával enyhítene! Jaj, jaj, jaj tinéktek! Éljetek, ha tudtok, gyilkosok,
Kain atyjafiai». Atekintélyes hittudós 1589-ben m
ég élt, m
ert Bogáti
Fazekas M
iklós úgy em
lékezett m
eg róla, mint am
agyarországi unitarizm
us oszlopáról. A török uralom alatt élő s később kipusztuló
alföldi unitáriusoknak ővolt az első püspöke. B
ődP
éter akövetkező
ket m
ondjaróla: «N
evezetestudós em
ber volt aXVI-dik században a
Krisztust im
ádni nemakaró antitrinitáriusok között, superintendens a
z
Alföldön. írt egy hosszú levelet aKrisztust im
ádni akaróantitrinitáriusoknak sazok között azelső rendbélieknek, am
elyben világosan é
s
hathatósan kiírja azokat atitkos dolgokat, am
elyek a Dávid Ferenc
m
egszentenciáztatása alkalm
atosságával alattom
ban DávidFerencellen
véghez m
entenek. M
egm
utatja azt eléggé, hogy aDávidFerenc vesze
delm
ének furója-faragója Blandratavolt; aham
is vádakat őform
álta,
indította, folytatta; a fejedelem
nek ő árultael, hogy m
agagonoszsá
gát azzal inkább elpalástolhatná. Ebből alevélből többet lehet tanulni
a Dávid kárhoztatása iránt, mint m
ás egyéb írásokból». (M
agyar
Athenas. 1766.)
Az irodalomtörténetírók egy része Karádi Pált tartja aBalassikom
édia szerzőjének. Efelfogás szerint Karádi P
ál azért titkolta el
nevét, m
ert félt aB
alassa-család bosszújától. H
am
érlegeljük ezt a
z
érvet, nyilvánvaló, hogy Karádi Pál m
ár akézirat sajtó alárendezése
é
s bátorhangú előszava m
iatt is joggal félhetett volna aBalassáktól;
épen ezért nemlehet belenyugodni a
zőszerzőségébe. Am
ilyen bátorsággal írta m
eg zord előszavát é
s nyom
atta ki a kéziratot, épen
olyan erővel nyugodtan m
eg is vallhatta volna szerzőségét, hiszen
ezért m
ég dicséretbenislett volna része Erdélyben. Ott ugyanisJános
Zsigm
ond fejedelem uralkodása alatt gyűlölt é
s átkozott neve volt
B
alassi M
enyhártnak, atöbbszörös orgyilkosnak, Erdély árulójának,
aki János Zsigm
ond fejedelm
et csaknemkiforgattatrónjából. —Ezt a
Karádi-hipotézist egyébiránt Horvát István vetette fel sazóta sokan
m
egism
ételték. (Tudom
ányos G
yűjtem
ény. 1819. évf.)—HorváthJános
nyom
atékosan cáfolta a százesztendős hagyom
ányt. (Tapogatódzások
Pintér Jenő : A m agyar irodalom története.
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aBalassi-kom
édiakörül. Irodalom
történet. 1914. évf.) —FarkasG
yula
annak bizonyítását kísérelte m
eg, hogy am
ü szerzője Bornem
isza
P
éter (Balassi M
enyhárt áruitatásának szerzője. M
agyar Nyelv. 1927.
évf.); vélem
ényéhezB
alassi M
enyhárt életadatainakegybeállítója, H
ázi
Jenő is csatlakozott. (Balassi M
enyhárt ám
ltatásának szerzője. U
. o.
1928. évf.) —Ezt afeltevést semlehet elfogadni. B
ajosan hihető, hogy
a
z a Bornem
isza Péter tám
adta volna ádáz hangon és epébem
ártott
tollal B
alassi M
enyhártot, aki annyit köszönhetett aB
alassa-családnak.
Bornem
iszaP
éter akipellengérezett B
alassi M
enyhárt öccsének udvari
papja volt, közben m
agának B
alassi M
enyhártnak vendégszeretetét
is élvezte (1565) s B
alassi M
enyhárt halála után benső viszonyban
állott az elhunyt fiával, B
alassi Istvánnal, akinél szintén hosszabb
ideig tartózkodott s az ő oltalm
a alatt m
aradt élete végéig. Ilyen
körülm
ények között nem lehet elképzelni, hogy acsalád jóságáért
aljas hálátlansággal és B
alassi M
enyhárt gonosz tetteinek felhánytorgatásával fizessen. E
z épen olyan valószínűtlen, mint Karádi P
ál
szerzősége.
A Balassi-kom
édiára legelőször Horvát Istvánhívtaföl afigyel
m
et, m
iután ráakadt egyetlen példányára gróf Teleki László könyv
tárában. Övetette fel azt agondolatot, hogy adrám
a szerzője Karádi
Pál. (Hazai Tudósítások, 1806. évf. 48. szám
. Tudom
ányos G
yűjte
m
ény. 1819. évf. 5. köt.) —Toldy Ferenc bővebben m
éltattaakom
é
diát. Szerinte Karádi P
ál névtelenének dialógusaiban annyi elevenség
és élethűség van, am
ennyit csakaszínpadi hatás titkaiban jártas szí
nésztől lehet várni. A kézirat valam
elyik vándorszínész-társaságtól
kerülhetett az abrudbányai unitárius lelkész és nyom
datulajdonos
kezébe. (A m
agyar költészet kézikönyve. P
est, 1854. A m
agyar köl
tészet története. 2. kiad. P
est, 1867.) — Beöthy Zsolt úgy találta,
hogy aXVI. századi m
agyar szellemm
üvei között aligvanértékesebb
ennél adrám
ánál: egy tiszta lelkű, tiszta fejű, tisztatollú em
ber m
un
kájaez, ki izm
os jellem
ző tehetségével és fordulatos drám
ai nyelvével
eredeti nem
zeti bélyeget nyom
ott korképére. E
zapolitikai célzatúszín
darabahisztórikust, esztétikustésnyelvésztegyarántérdekli. KarádiN
év
telenéareform
ációkorabeli m
agyar költészetnekB
alassaBálint m
ellett a
legnagyobb neve. (Az első m
agyar politikai színm
űéskora. B
udapest,
1876. Különlenyom
at aS
zázadokból. M
egjelent továbbá Beöthy Zsolt
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színi kritikáinak gyűjtem
ényében: Színm
űírók és színészek. B
udapest,
1882. Am
agyar nem
zeti irodalomtörténeti ism
ertetése. I. köt. 6. kiad.
B
udapest, 1890. A drám
a kezdete. K
épes m
agyar irodalom
történet.
S
zerk. BeöthyZsolt é
sB
adicsFerenc. I. köt. 3.kiad. B
udapest, 1906.) —
Bodnár Zsigm
ond szerint a drám
a olyan férfiú m
üve, aki m
egunta
avallási villongásokat, nemszeretteaprotestáns prédikátorokat, nem
becsülte akatolikus papokat, gyűlölte anagyurak és szolgáik gazsá
gát, felháborodott az em
berek sötét jellem
telenségén; olyan férfiú
m
üve, aki helyes ítélettel, m
egvető m
osollyal, fanatizm
us é
s pátosz
nélkül szólt koránakszörnyűségeiről éshősénekaljasságáról. (Am
agyar
irodalom története. I. köt. B
udapest, 1891.) —Bayer József szerint
am
ü drám
ának kom
olyan alig m
ondható, m
ert semegységes cselekvénye, sembefejezésenincsen. Első é
sm
ásodik része alig egyéb,
m
int B
alassi M
enyhárt párbeszédehíveivel; agyónási jelenet azelvete
m
ült nagyúr közéleti é
sm
agánéleti gazságainak feltárása; az utolsó
rész egészen külön történet, m
ert afiú szökése nemtartozik az apa
történetéhez sebből a szökésből nem következik sem
m
i. A darab
alig több párbeszédes szatiránál, csakapolitikai é
svallási elemvegyí
tésevisz bele ném
i élénkséget. N
empolitikai színm
ű, hanemSztárai
M
ihály hitvitázó drám
áival rokon alkotás: afösúly avallásváltozta
tás é
s afülbegyónás kigúnyolásán nyugszik. Jellem
rajzolása é
s pár
beszédeinek fordulatossága haladást jelent Sztárai M
ihály m
unkáihoz
képest; drám
ai dikciójában m
ár nincsenek prédikációkhoz hasonló
-hosszúságú részletek. (A m
agyar drám
airodalom története. I. köt.
B
udapest, 1897.) —Horváth Cyrill dialogizált szatirának nevezi a
drám
át, nagy elism
eréssel ír ajellem
zés é
s korfestés ügyességéről,
különösen B
alassi M
enyhárt alakjáról: érdekes, furfangos, cinikus
gazem
ber, szinteazakasztófa-virágok hum
orával. Eszatira hősei sokat
társalognak és alig tesznek valam
it, de ez a század stílusához tarto
zik; ekor írói m
ég nemism
erik atettekben való jellem
zést, em
be
reik azonban olyan élénk, term
észetes, vaskos nyelven beszélnek,
m
elyhez foghatót m
ég S
ztárai M
ihály sem adott szem
élyei szájába.
(A régi m
agyar irodalomtörténete. B
udapest, 1899.) —A jellem
zés
erejét é
sapárbeszédek folyam
atosságát em
eli ki adrám
ábanAlszeghy
Zsolt is. B
alassi M
enyhárt nem sokat cselekszik, de épen az, hogy
olyan szem
érm
etlen büszkeséggel soroljafel m
inden gonoszságát, teszi
31*
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az elvetem
ültségéről nyert képet annál erősebbé. E
z az eljárás nem
elég drám
ai, nemelég m
űvészi, de rendkívül kifejező. H
asonló ele
venséggel jelenik m
eg az olvasó szem
eelőtt atöbbi alak is. (M
agyar
drám
ai em
lékek aközépkortól B
essenyeiig. B
udapest, 1914.) —Bor
bély István szerint Karádi P
ál drám
ája időrendben a
z első m
agyar
társadalm
i színm
ű. E
z adarab az addigi hitvitázás helyébe közvetle
nebb érdekességü társadalm
i esem
ényt ültetett; a
z addigi párbeszédes
m
unkák szűk cselekvényét szélesebbre bővítette ésdrám
ai erővel fej
lesztette; a
z addigi drám
ai külsőségeket ajellem
ek összeütközéséből
fakadóm
esével töltötteki. Azeleven párbeszédű, ügyeshum
orúszerző
igazi élő alakokat terem
tett. (A m
agyar irodalom története. I. köt.
Kolozsvár, 1924.) —
- Szilády Áron é
sD
ézsi Lajos jegyzeteiben azt
olvassuk, hogy akom
édiát, tartalm
ánál fogva, párbeszédes paszkvillusnak is nevezhetnők, bár am
űm
éltán helyet foglalhat aXVI. szá
zaddrám
ai kísérletei között is. S
zerkezete ugyan széteső, ötödikrészét
sem
m
i semfűzi am
egelőző négy részhez, nincs drám
ai cselekvénye
sem
, szereplői valóban csak közbeszólók, de aszerző jellem
ző ereje
kiváló, korrajza páratlanul áll irodalm
unkban. (Jegyzetek a R
égi
m
agyar költőktárahetedikkötetéhez. B
udapest, 1926.)
K iadások. —A Balassi-kom
édiát először Karádi P
ál alsófehérm
egyei abrudbányai unitárius lelkipásztor nyom
atta ki: C
om
oedia
B
alassi M
enyhárt árultatásáról, m
ellyel elszakada a m
agyarországi
m
ásodik választott János királytól. Abrudbánya, 1569. (S
zékesfejérvári
Karádi Pál m
űhelyének ez akönyv az egyetlen fennm
aradt term
éke*
A korunkra jutott példány agróf Teleki-könyvtárral jutott aM
agyar
Tudom
ányos Akadém
ia könyvtárába. Akönyv előszavábanelm
ondja
Karádi P
ál, hogy m
ikor aB
alassi M
enyhártról szólókom
édia kézirata
hozzákerült, rendkívül fölháborodott. A sok istentelenség elolvasása
után elhatározta, hogy akéziratot kinyom
ja. M
ert m
i azokaa
zország
pusztulásának? O
ka az, hogy a nem
zet elfordult atulajdon véréből
eredőfejedelm
ektől é
snagypártoskodással idegenfejedelm
eknekhajtott
fejet. O
ka továbbá, hogy olyan árulók vannak az országban, m
inő
B
alassi M
enyhárt, akinek viselkedésejó példaabűnösöknek é
sbüntet
leneknek egyaránt. E
z az em
ber elszakadt am
agyar királytól, János
Zsigm
ondtól; játszott becsületével, fejedelm
ével é
s Istenével; debünhödése nemm
arad el. «B
alassinak m
inem
ü nem
zetsége, hazája, élete,
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erkölcse é
scselekedeti voltának, nemszükség itt elöszám
lálnom
,m
ert
aC
om
oediának aderekábanm
indm
eglesznek; hanemcsakerreintem
énN
agyságtokat, hogy az Úristent féljétek, a királyt tiszteljétek é
s
m
inden hűséggel legyetek, hogy a
z Úristen isegyideig am
egérdem
lett é
s elvégezett büntetést elhalássza é
sm
egtartson hazátokban, igaz
hitben, rem
énységben, isteni félelem
ben é
s szeretetben.») — Toldy
Ferenc kiadása: A m
agyar költészet kézikönyve. I. köt. P
est, 1855.
(A drám
a értékeire ez a szövegközlés tette figyelm
esséazérdeklődő
ket.) —Kertbeny Károly kiadása: 'M
agyarország legrégibb drám
airodalm
a. B
udapest, 1878. (A szöveget Kertbeny Károly m
ár előzőleg
ném
et fordításban is közzétette: D
ie Fürstenverrathe des M
elchior
B
alaschscha. Lipcse, 1874.) —Szilády Áron kiadása: R
égi m
agyar
költők tára. VII. köt. B
udapest, 1912. (Jegyzetek aR
égi M
agyar Köl
tők Tára hetedik kötetéhez. B
udapest, 1926.) — Alszeghy Zsolt
kiadása: M
agyar drám
ai em
lékekaközépkortól B
essenyeiig. B
udapest,
1914. (A Kisfaludy-Társaság N
em
zeti Könyvtára.)
Irodalom . — Toldy Ferenc: A m
agyar költészet története.
I. köt. P
est, 1854. —U. az: A m
agyar költészet kézikönyve. I. köt.
P
est, 1855. —U. az: A m
agyar nem
zeti irodalom története rövid
előadásban. I. köt. 3. kiad. P
est, 1872. —Szigligeti Ede: A drám
a
é
s válfajai. B
udapest, 1874. —BeöthyZsolt: Azelsőm
agyar politikai
színm
űé
s kora. B
udapest, 1876. —Kertbeny Károly: M
agyarország
legrégibb drám
airodalm
a. B
udapest, 1878. —Szivák Iván: A m
agyar
drám
a kezdete. B
udapest, 1883. —K
adocsa Lippich Elek: A m
agyar
drám
a gyerm
ekkora. B
udapest, 1884. —Im
re Sándor: A néphum
or
am
agyar irodalom
ban. B
udapest, 1890. —Beöthy Zsolt: Am
agyar
nem
zeti irodalomtörténeti ism
ertetése.I. köt. 6.kiad. B
udapest, 1890.—
Bodnár Zsigm
ond: A m
agyar irodalom története. I. köt. B
udapest,
1891. —Kanyaró Ferenc: Unitáriusok M
agyarországon. Kolozsvár,
1891. —Ferenczi Zoltán: Akolozsvári színészet é
s színház története.
Kolozsvár, 1897. —B
ayer József: Am
agyar drám
airodalomtörténete.
I. köt. B
udapest, 1897. —Szinnyei József: M
agyar írók életeé
sm
un
kái. V. köt. B
udapest, 1897. —HorváthCyrill: A régi m
agyar iroda
lomtörténete. B
udapest, 1899. —Beöthy Zsolt: AXVI. század szép
prózája. K
épes m
agyar irodalom
történet. S
zerk. Beöthy Zsolt é
sB
adics
Ferenc. I. köt. 3
. kiad. B
udapest, 1906. —Borbély István: Unitárius

486

A XVI. SZÁZAD DRÁMÁJA.

polem
ikusok M
agyarországon aXVI. században. Kolozsvár, 1909. —
Böszörm
ényi Sándor: A Balassa-com
oediáról. B
udapest, 1909. —
Szilády Áron: R
égi m
agyar költők tára. VII. köt. B
udapest, 1912. —
Horváth János: B
alassi M
enyhért Tam
ás-deákja. Irodalom
történet.
1912. évf. —FarkasGyula: B
alassi M
enyhárt áruitatásaé
sKarádi P
ál.
U.o. 1913. évf.—BorbélyIstván: B
alassi M
enyhártÁruitatásaé
sKarádi
P
ál. U. o. 1914. évf. —Alszeghy Zsolt: M
agyar drám
ai em
lékek a
középkortól B
essenyeiig. B
udapest, 1914. —Horváth János: Tapogatódzások a Balassi-kom
édia körül. Irodalom
történet. 1914. évf. —
Erdélyi Lajos: A Balassi-kom
édia szerzőjének kérdése. U. o. 1914.
évf. —Borbély István: A m
agyar irodalom története. I. köt. Kolozs
vár, 1924. —Szilády Áron é
sD
ézsi Lajos: Jegyzetek aR
égi M
agyar
KöltőkTára hetedikkötetéhez.B
udapest, 1926. —D
ézsi Lajos: M
agyar
történeti tárgyúszépirodalom
.B
udapest, 1927. —FarkasGyula: B
alassi
M
enyhárt áruitatásának szerzője. M
agyar Nyelv. 1927. évf. — H
ázi
Jenő: B
alassi M
enyhárt áruitatásának szerzője. U. o. 1928. évf.—
Újvári Gyula: Hol keressük a B
alassi M
enyhárt áruitatásáról írt
C
om
oedia szerzőjét? Erdélyi Irodalm
iS
zem
le. 1928. évf.

E G Y É B D R Á M A I MARADVÁNYOK.

és unitáriusok számos nyilvános vi
tatkozást tartottak. Hitvitáik jegyzőkönyvei célza
tosan gúnyolták az ellenpárt vezérembereit. Egyik-másik
j egyzőköny vben felbukkan a párbeszédes forrna is. A N a g y
vá ra d i disputáció az 1569. évi váradi református-unitárius
hitvita dialogizált jegyzőkönyvének tekinthető. A Pécsi
disputáció az 1588. évi pécsi vetélkedés történetét őrizte
meg párbeszédes alakban. Míg az előbbi fejezetek során
részletesen tárgyalt 1570. évi Debreceni disputa a tiszán
túli reformátusok és erdélyi unitáriusok küzdelmeinek
szabad képzeletű irodalmi feldolgozása, a többi disputáció
hiteles egyháztörténeti emlék.
Kései másolatban több párbeszédes hitvita maradt
fenn. A
N agyváradikomédia lapjain egy kálvinista prédiká
tor vitatkozik egy unitárius lelkésszel a két hitfelekezet
tanításairól. Nem tudnak megegyezni, a biblia nem tehet
igazságot, a sok teológiai okoskodás vége gorombaság, be
fejezésül a kálvinista pap kiutasítja házából unitárius ven
dégét. Ironikus tanulság: okosabb a kálvinista prédikálásért
a hívek részéről jó ellátásban részesülni, mint az unitárius
vallásért szegény helyen nyomorogni. A Colloquium vitat
kozó személyei: a pápista, luteránus, kálvinista, unitárius,
ateista, török, zsidó és oláh. A döntő vitatkozás a király
íeformátusok
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előtt folyik, neki az unitárius pap tanításai tetszenek
legjobban.
A párbeszédes formairánt tanúsított érdeklődés nem
merült ki iskolai drámákban, egyes vallásos és erkölcsi
témák feldolgozásában, a Balassi Menyhárt személyének
szóló támadásban és Bornemisza Péter Elektra-fordításában. Balassa Bálint írói lelkességéből megjelent az első ma
gyar szerelmi színmű i s : Credulus és Ju lia . Ennek a drámá
nak csak négy levélből álló töredéke maradt meg.
P
árbeszédekben folyik Salam
on é
sM
arkalf históriájának első
része is; m
ásodik részében apárbeszédes form
ába apró történetek
szövődnek.
Egy időben drám
ai alkotásnak hitték Jephta Tragédiáját. Illyefalvi Istvánnak ez a m
agyar elbeszélő költem
énye a nagybritanniai
B
uchananus Györgylatin iskolai drám
ájanyom
ánkészült. (Iephtasive
Tragoedia Iephtae. Kolozsvár, 1570.)
Irodalom . —Kanyaró Ferenc: Unitáriusok M
agyarországon.
Kolozsvár, 1891. —Erdélyi Pál: B
alassa Bálint. B
udapest, 1899. —
U. az: B
alassa Bálint kom
édiája. M
agyar Könyvszem
le. 1900. évf. —
Borbély István: Unitárius polem
ikusokM
agyarországonaXVI. század
ban. Kolozsvár, 1909. — U. az: Adalék a XVI. századi drám
airodalm
unk történetéhez. Keresztény M
agvető. 1909. évf. —B
alassa
József: Unitárius hitviták aXVI. században. Irodalom
történet. 1913.
évf. —Borbély István: Unitárius iskoladrám
ák a XVI. században.
U. o. 1913. évf. —U
. az: M
égegyszer azunitárius hitvitákról. U. o.
1913. évf. —Alszeghy Zsolt: M
agyar drám
ai em
lékek aközépkortól
Bessenyeiig. B
udapest, 1914. (A Kisfaludy-Társaság N
em
zeti Könyv
tára.) —D
ézsi Lajos: B
alassa Bálint m
inden m
unkái. Két kötet
Budapest, 1923.
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A vallásos és bölcselő irodalom.
A költészet.
A történetírás.
A nyelvtudomány.

A V A L L Á S O S É S B Ö L C S E L Ő IR O D A LO M .

A

xvi. s z á z a d b a n a tudományos írók rendületlenül
. ragaszkodtak a latin nyelvhez, a költők is szívesen
verseltek latinul. A vallásos könyvek egy részét magyarul
írták ugyan, mert szükség volt a deák beszédet nem értő
hívők megnyerésére, de a hitbuzgalom és szépirodalom
körén kívül eső munkák — némi kivétellel — mind latin
nyelven jelentek meg. Aki az előkelőbb olvasók tetszését
óhajtotta megnyerni vagy számot tartott a tudós elneve
zésre, nem írhatott magyarul. Nagyon sok latin kézirat
és nyomtatvány maradt ebből a korból, de filológiai fel
dolgozásukat most még nélkülözzük. Csak a történet
irodalom és nyelvtudomány fejlődéséről van némi átte
kintésünk s a vallásos és bölcselő irodalom és a költészet
néhány tehetségesebb művelőjét ismerjük.
Mikor a vallásos író magyarul írt, nemzetének né
hány száz olvasni szerető papjához és nemeséhez beszélt;
de ha latinul fogalmazta meg és nyomatta ki hittudományi
fejtegetéseit, könyvét egész Nyugat-Európában olvasták.
A legnemzetibb érzésű magyar hitúj ítókygy része is szíve
sen fordult a tudomány nemzetközi nyelvéhez: Szegedi Kis
István csakúgy, mint Dávid Ferenc vagyEnyedi György.
A kor lelki vívódására, a legkiválóbb emberek teo
lógiai és filozófiai iránykeresésére, különösen jellemző
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Dudics András pályája. Budán született, sokfelé meg

fordult, mindenütt feltűnt fényes tehetségével. Életének
néhány nevezetesebb állomása: Boroszló, Verona, Padova,
Velence, Firenze, Brüsszel, Páris, London. Huszonkét éves
volt, mikor Brüsszelben V. Károly császár előtt tisztelgett,
Párisban Medici Katalin elé jutott s Londonban Erzsébet
királynő fogadta. Egyházi pályáján korán magára vonta a
figyelmet; 1562-ben, huszonkilenc éves korában, ő kép
viselte a magyar katolikus főpapságot a tridenti zsinaton.
Öt szónoklatot mondott, cicerói ékesszólását csodálattal
hallgatták, fejtegetésein megdöbbentek; elítélte ugyan a
protestánsok szakadását, de annál nagyobb határozott
sággal követelte a katolikus reformokat. I. Ferdinánd a
római pápa kérésére visszahívta; azután engesztelésül
Csanádi, majd pécsi püspökké tette; de a meggyőződésé
ben mélyen sértett férfiú nem sokáig viselte egyházi mél
tóságát, 1567-ben lemondott püspökségéről, nőül vett egy
előkelő lengyel hölgyet s Krakkóba költözött. A pápa
egyházi átokkal sújtotta. Később Boroszlóban telepedett
le, megbecsüléssel vették körül, itt is temették el 1589-ben
az evangélikus templom oltára mellé.
Dudics András — Andreas Duditius Pannonius —-.
tulajdonképen erazmista volt, a vallásos türelmetlenség
ellenzője, a katolikus egyházban mutatkozó káros jelen
ségek bírálója, nagy tudós, szkeptikus elme. Lelkében
szakított régi vallásával, de nem tekintette magát protes
tánsnak sem. Mikor a svájci reformátusok felszólították,
hogy csatlakozzék hozzájuk, így válaszolt: «Még mindig
kételkedésben vagyok. Azt kívánjátok tőlem, hogy hozzá-
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tok csatlakozzam és fennen hivalkodtok, hogy senki sincs
az igaz egyházban, ki nem a ti hiteteket követi. De mások
hangos szóval az ellenkezőt állítják... Nem látjátok-e,
miként hatalmasodott el a gonoszság, mióta felgyulladt
az evangélium mécsese, mely vélekedéstek szerint csakis
a ti templomotokban világol? Miként borítják el tetemek
a föld színét a vérontások miatt? Miként rontják meg á
legjobbakat az országlásban ? Milyen bért ígérnek a gyil
kosoknak? Nem látjátok-e, hogy az örök élet ígéretével
kényszerítik őket, hogy öljenek? Nem sínylődik-e ebben
Európa legszebb országa? Ezeket a fegyvereket adta-e
tanítótok, Krisztus, kezetekbe, hogy a keresztény hitet
megvédjétek? Azt mondjátok, hogy a Szentírást követi
tek. Helyes. De ti a magatok értelme szerint, mások pedig
a maguk értelme szerint csavarják a Szentírást. És én
bizonytalanságban maradok, hogy melyik bíró dönthet
itt». (1584.)
,
Az ilyen szabadon gondolkodó hittudós és bölcselő
ritka volt ebben a korban. Szabadelvüség dolgában a hit
újító kor teológusai és filozófusai közül az unitáriusok
álltak elöl, a lelkiismeret szabadságát egyedül ők tisztel
ték, vallásos hitelveik kialakításában ők távolodtak el
legmesszebbre a hit-titkokhoz ragaszkodó, eretnek-üldöző
kereszténységtől. Dávid F erenc munkáiban nyomrólnyomra lehet kísérni, hogy a nagytudományú reformátor
milyen hajlíthatatlan következetességgel ment át a kálvinizmus dogmáiból a Servet Mihály hitrendszerén fel
épült Szentháromság-ellenességbe s ebből az átmeneti
antitrinitárizmusból a tiszta unitárizmusba. A Servet-

494

A XVI. SZAZAD LATIN IRODALMA.

féle antitrinitárizmust Dávid Ferenc 1567-ben a tordai
zsinaton fogadtatta el az erdélyi református papság egy
részével; ekkor tűnt ki, hogy számos társával együtt nem
Kálvin János tanításait követi, hanem a Genfben elége
tett spanyol hittudós teológiáját. Míg a debreceniek a
maguk ortodox kálvinistaságában sértetlenül őrizték a
Szentháromság tanát, a kolozsváriak új szellemben nyi
latkoztak Krisztus istenségéről. A kálvinisták szerint Jézus
Krisztusban a három isteni személy egyike lett emberré;
az unitáriusok szerint Jézus Krisztus, az ember, az Atya
által rendeltetett Istenné. Melius Péter azt tanította, hogy
az Üdvözítő öröktől fogva Isten; Dávid Ferenc azt val
lotta, hogy a Fiú csak emberi születése és földi pálya
futása után emelkedett az Atya mellé. A harmadik isteni
személyre nézve Dávid Ferenc és társai Socinus Faustus
olasz hittudóstól elfogadták azt a hittételt, hogy a Szent
lélek nem Isten, sőt nem is személy, hanem jelkép: Isten
ereje. Az Atyát és a Fiút imádandónak tartották; csak az
1570-es években kezdték tagadni egyesek a Fiú imádásának megengedhető voltát. Ez a fordulat Dávid Ferenc
személyére nézve végzetessé vált, mert a vallásos közvéle
mény nem tudott belenyugodni ebbe a tiszta unitárizmusba s ragaszkodott Jézus Krisztus imádásához. Az Atyá
nak és Jézus Krisztusnak istensége között — a Dávid
Ferenccel szembehelyezkedő ortodox unitárius felfogás
szerint — annyi a különbség, hogy az Atya magától való
Isten, míg a Fiú olyan Isten, aki mindent az Atyától vett,
Atyja tette őt mindenekfelett álló hatalmas Istenné. íme a
század nagy szellemi problémája; ide fejlődött a katoliciz
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musból kiinduló kereszténység az evangélikus és reformá
tus eszmekörökön keresztül. A Szentháromságból Szent
kettősség lett.
Dávid Ferenc állandóan hangoztatta a vallásos türel
met s ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy a hit
kérdéseiben tartózkodni kell minden erőszakosságtól.
A Szentírásban — úgymond — sehol sem lehet olvasni,
hogy Krisztus országa fegyverrel terjessze az evangéliu
mot és kényszerrel hamisítsa meg az igaz meggyőződést;
Krisztus országának tagjai nem lehetnek szeretet nélkül
élő lelkek, hiszen a szeretetnél nincs felségesebb dolog a
világon; a hit elkezdi, a szeretet elvégzi a jót; az igazi
keresztény hívők még azoknak is jót kívánnak, akik átkoz
zák őket; szelídek, megbocsátok, jótékonyak, vallásáért
senkit sem háborgatnak. Kövessük a szeretetben Istent,
aki Jézus Krisztust áldozatul adta az emberi nem meg
váltásáért.
Bölcselkedni szeretett a papság. Az egyetemeken és
azok falain kívül minden körben megcsodálták azokat,
akik elvont szóáradattal űzték a gondolkodás meddő játé
kait. Ez annál feltűnőbb, mert Luther Márton — a hiú
nagyzolás és nagyképű üresség üldözője — megvetette
a filozófusokat s terméketlen szószaporításukról val
lott rossz véleményének nyilvánosan is kifejezést adott.
«Nagyon bánom én azt, holtig bánom — mondja a német
városok tanácsuraihoz intézett egyik iratában — hogy
nem olvastam többet inkább a költőket és a történetíró
kat ; és hogy ezekre senki nem is tanított. Ezek helyett
olvasnom kellett az ördög ganaját: a filozófusokat. Nagy
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fáradsággal, erőfeszítéssel, nagy káromra! Alig győzöm
most őket kisöpörni magamból.»
Melanchton Fülöp megmaradt a hittudomány hagyo
mányos álláspontja mellett, visszaállította Aristoteles
tekintélyét s a katolikus teológia hasonló felfogásával
párhuzamosan megszilárdította a protestáns aristotelizmust. A bölcselő elmék általában Aristotelest .követték,
bár szívesen tanulmányozták a többi görög filozófust és
a középkori skolasztikusok bölcseletét is. Utóbb valósá
gos protestáns neoskolasztika képződött.
A külföld tudományos világában feltűnést keltett
L askai C sókás PÉTERnek az emberről
homine címmel
közreadott elmélkedése s ebben a lélekről szóló filozofá
lása. (1585.) A kicsiny ember, a nagy természet és a min
denek felett álló Isten: ebből áll a világ; e hármas világ
nak megfigyeléséből származnak ismereteink. Az ember
— a kis világ — hasonló az univerzumhoz, a nagy világ
hoz; mozgató erejüket mindketten Istentől kapták; Isten
volt az, aki az ember testében a föld múlandó anyagát
egybekötötte a halhatatlan lélekkel s az embert a maga
személyének képviselőjévé tette a földön. Efféle gondola
tokkal van átszőve a magyar filozófus lélektudományi
munkája; a szerző tanult fő, kora tudományosságának
színvonalán á ll; könyve nem puszta ismételgetés, hanem
önálló elmélkedés gyümölcse.
Az aristotelesi filozófia tanítványa B aranyai Decsi
J ános is, az igen értelmes Synopsis philosophiae írója. (1595.)
Könyvében a filozófia egész rendszerét egybefoglalja, szól
az elméleti bölcseletről, vázolja a gyakorlati bölcselet
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lényegét. Az elméleti bölcselet: a matematika, a fizika és
a metafizika; a gyakorlati bölcselet: az etika, a politika
és az ökonómia. Mindegyiknek megadja a definicióját, a
rendszerezésben világosságra törekszik, a filozófiát nem
keveri a teológiával. A matematikát, a fizikát és a meta
fizikát egyaránt a kontemplatív tudományok közé sorolja,
az etikát az erkölcsök fegyelmezőjének és a boldogul élés
tudományának vallja, ez a politika célja is, az ökonómia
a családi életre és a magángazdaságra vonatkozó hasznos
tudnivalókat foglalja magában.
Míg a középkorban a teológus és filozófus egyértelmű
volt a pap fogalmával, a protestantizmus korától kezdve
számos világi ember is alaposan értett a teológiához
és a filozófiához. Egész kis humanista kör működött a
Báthoryak erdélyi fejedelmi udvarában: bölcselők, szóno
kok, levélírók. E humanisták közül különösen G yulai
Pál és K ovacsóczy F arkas tudományos képzettségét és
latin stílusát emlegették dicsérettel a régiek. A két erdélyi
nemesúr filozófus fő volt, még pedig nem a szó hírhedt
iskolás értelmében, hanem a logikai és matefizikai formu
lákon túlemelkedve az általános műveltség mélységével
és az életbölcsesség józanságával.
Vallásos és bölcselő Írók:
B a r a n y a i D e c s i C s im o r J á n o s —la
tin nevén Joannes D
ecius
Barovius—atolnam
egyei D
ecsközségben született, atolnai, debreceni
éskolozsvári reform
átus iskolákban tanult savittenbergai egyetem
en
fejezte be tanulm
ányait. Erdélyből 1587-ben indult N
ém
etországba,
öt év m
úlva érkezett haza; 1593-ban am
arosvásárhelyi reform
átus
kollégium
ban alkalm
azták; m
int akollégium igazgatója halt m
eg
1601-ben. Sokat nélkülözött, aváros rosszul fizette, de szűkös anyagi
Pintér Je n ő : A. magyar irodalom története.
3
2
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viszonyai ellenére is nagy irodalm
i tervek foglalkoztatták; kár, hogy
korai halála m
eghiúsítottaam
űködéséhezfűzött rem
ényeket. Mint latin
költő, történetíró, jogtudós, nyelvészé
smint Sallustiusm
agyar fordítója
egyaránt érdem
esem
lékű.—Filozófiai m
unkája: Synopsisphilosophiae
inprivatumm
em
oriaesubsidium
, thesibusetvelut aphorism
isquibusdam
com
prehensa et ad disputandumproposita in Academ
ia Argentinenti.
Vittenberga, 1595.
D á v id F e r e n c é
letéröl ésmunkáiról: am
agyarnyelvű hitvitázó
irodalomm
űvelői között. Latinnyelvü m
unkáinak sorozataaz 1550-es
évekderekán indul m
eg, decsak 1567-től kezdveválik azantitrinitárius
eszm
ék kifejezőjévé. —D
e falsa et vera unius D
ei Patris, Filii et
Spiritus Sancti cognitione libri duo. G
yulafehérvár, 1567. —R
efutatio
scripti Petri M
elii. G
yulafehérvár, 1567. —D
em
onstratio falsitatis
doctrinaePetri M
elii. G
yulafehérvár, 1568. —Refutatiopropositionum
Petri M
elii. G
yulafehérvár, 1568. —D
e regno Christi liber prim
us,
de regno Antichristi liber secundus. G
yulafehérvár, 1569. —R
esponsio
pastorumac m
inistrorum ecclesiarumin Transsylvania. G
yulafehér
vár, 1570. —Libellus parvus, triginta thesibus Blandratae oppositus,
in quo disseritur JesumChristumvocari nunc non posse D
eum
, cum
non sit verus D
eus. G
yulafehérvár, 1578.
D r a s k o v i c s G y ö r g y (s
zül. 1 5 1 5 . Horvátország; m
egh. 1587.
B
écs) kalocsai bíbornok-érsek, kiválólatinszónoké
shittudós. C
salád
jának horvátországi birtokait atörök foglaltael, öt m
agát édesanyjának
testvére, M
artinuzzi G
yörgy, neveltette é
s vitte előbbre papi pályáján.
I. Ferdinánd király 1558-ban pécsi püspökké nevezteki, háromév
m
úlva követül küldte atridenti zsinatra, 1563-ban zágrábi püspökké
tette. S
zám
os kitüntetést nyert M
iksa királytól is. Mint horvát bán
hősiesenküzdött atörökök ellen, utóbbM
agyarországhelytartói székébe
em
elkedett. Rudolf király közbenjárására, mint cím
zeteskalocsai érsek,
1585-ben bíbornoki kinevezést nyert. —Szónoki tehetségével több
ízben m
agára vonta a figyelm
et. H
atásos em
lékbeszédet m
ondott
II. Lajos m
agyar király özvegyéről, H
absburg M
áriáról; feltűnést keltő
szónoklatokat tartott atridenti zsinaton. É
kesszólásának ezek alatin
em
lékei nyom
tatásban is m
egjelentek. —M
agyar könyve: Igen szép
könyv aközönséges igaz keresztyén hitnek régiségeé
sigazságam
ellett
m
inden eretnekségnek ujsági ellen, m
elyet aLiriniay Vince ennek
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előtte ezer esztendővel szerzett. B
ecsben nyom
tatott afelséges róm
ai
császárnak é
sm
agyarországi é
s csehországi királynak engedelm
éből a
R
áfael Hofhalter által. 1561.
D u d i c s A n d r á s (s
zül. 1533. február 5. Buda; m
egh. 1589.
február 22. Boroszló) pécsi püspök é
s császári tanácsos egyetem
es
érdeklődésű hum
anista volt, a teológiától a m
atem
atikáig végig
tanult m
inden tudom
ányt. Élete delén kilépett a
z egyházi rendből,
elhagyta aH
absburg-ház szolgálatát, Lengyelországban családot ala
pított s gyerm
ekei körében atudom
ánynak élt. Ellenségei unitarizm
ussal vádolták, m
ert birtokán tem
plom
ot é
s iskolát építtetett az
unitáriusok szám
ára; valójában inkább csak erazm
ista volt, kétkedő
szem
lélője m
inden vallásnak. Levelezésben állott szám
os kiváló kor
társával. É
kesszólását annyira m
egbecsülték, hogy m
ég halála után
m
ásfél évszázaddal is kinyom
tatták beszédeit. —O
rationes duae in
concilio Tridentino habitae 6. apr. et 16. jun. 1562. cumpraefatione
adNicolaumO
lahumarchiepiscopumStrigoniensem
.B
rügge, 1592. —
O
rationes pro clero H
ungáriáé et orationes adTridentinam synodum
.
V
elence, 1562. —Oratio de calice laicis perm
ittendo in concilio
Tridentino habita. P
adua, 1563. —O
rationes in concilio Tridentino
habitae. O
ífenbach, 1610. —O
rationesquinqueinconcilio Tridentino
habitae. H
alle, 1743.
E n y e d i G y ö r g y , aG
ism
undáról szólóm
agyarnyelvűszéphistória
szerzője, külföldi tanúim
ányútján katolikus, ágostai éshelvét hitvallású
egyetem
eken tanult, itthon azonban annál jobban ragaszkodott uni
tárius vallásához. B
őd P
éter szerint: «Erdélybe visszajövetele után a
kolozsvári unitáriaoskolábana
zifjúságtanításáraállíttatott; m
elyhiva
talban töltött hat esztendőket; azután tétetett pappá az ekklésiábans
nem
sokára püspökké: am
ely hivatalokat serényen é
s dicséretesen
folytatott, dekevés ideig, m
ivel m
ég ifjú korában, életéneknegyven
kettedik esztendejében, m
eghalt, aKrisztus születése után 1597-dik
észt.» (M
agyar Athenas. 1766.) —Halála után Toroczkai M
áté uni
tárius püspök kinyom
tatta latinul írt hittudom
ányi kéziratát: Explica
tioneslocorumVeteriset Novi Testam
enti, exquibus Trinitatis dogm
a
stabiliri solet. Kolozsvár, 1598. (A könyv híre külföldre is eljutott?
1619-ben Toroczkai M
áté m
agyarra is lefordította, tételeit M
ilotai
Nyilas István é
sG
eleji Katona István erősen cáfolták.)
12
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G yu lai P ál e
rdélyi nem
esúr apaduai é
sbolognai egyetem
eken
végezte egyetem
i tanulm
ányait. Az erdélyi fejedelm
i harcokban a
z
unitárius B
ékés G
áspár oldala m
ellett állott, de Báthory István m
eg
bocsátott neki é
sbizalm
ába fogadta. Ettől kezdve hűségesen szolgálta
a Báthory-házat. M
ikor Báthory Istvánt 1576-ban lengyel királlyá
választották, vele együtt Lengyelországba m
ent s csak tíz év m
úlva
tért hazam
arosvidéki birtokára, Abafája helységbe. Az erdélyi pártküzdelm
ekbenBáthoryZsigm
ondfejedelem
hezcsatlakozott,ezértBáthory
Boldizsár 1592-benAbafáján halálravagdaltattakatonáival. Akorraé
s
em
berekre jellem
ző, hogy Báthory Zsigm
ond előre tudott agyilkos
ságról. — C
om
m
entarius rerum S
tephano rege adversus m
agnum
M
oschorum ducemgestarumanno 1580. Kolozsvár, 1581. (Báthory
István erdélyi fejedelem
nekazoroszok ellen viselt diadalm
as hadjára
táról. Kis m
unkáját Kovacsóczy Farkas erdélyi kancellárnak aján
lotta.)—Anagym
üveltségüfejedelm
i tanácsosnakegyoktatóé
stanács
adóírásaism
aradt, m
elyet az erdélyi fejedelm
ek m
inden váradi kapi
tány előtt felolvastattak tisztjükbe való beiktatásuk alkalm
ával. Ezt a
latin szöveget a XVII. században Apafi M
ihály bizalm
as em
bere,
C
sepregi Turkovics M
ihály, m
agyarra is lefordította é
s kinyom
atta:
Tanácsi tükör azaz G
yulai Pálnak eszes, okos, tanácsos, oktatólevele,
m
elyet am
a nagyem
lékezetü, m
éltóságos erdélyi fejedelemé
s felséges
lengyel király Báthory Istvánnak szegény legényből lett belső tanács
híveírt tanácsi tükörül Sibrik G
yörgynek, váradi főkapitánynak, tisz
tében híven é
s dicséretesen való eljárására. S
zeben, 1663.
K o va csó czy F a r ka s e
rdélyi kancellár apaduai egyetem
enfejezte
beiskolázását. BáthoryIstván 1576-banerdélyi fejedelem
ségéből m
agá
val vitte lengyel királyságába, itt az uralkodó bizalm
as tanácsadója
volt s m
ikor később hazatért Erdélybe, m
egm
aradt aBáthoryak szol
gálatában. M
ivel aném
et párt é
s atörök párt harcában aH
absburgházat gyűlölő Báthory Boldizsár híveihez csatlakozott, Báthory Zsig
m
onderdélyi fejedelemelfogattas1594-benSzam
osújvárt m
egölette.—
D
e laudibus illustrissim
i Stephani Bátoréi de Som
lio, creati vaivodae
Transsylvaniae, Volfgangi Kovaciócii Pannonii oratio. V
elence, 1571.
(Azerdélyi fejedelm
et dicsőítő beszédet Forgách Ferencerdélyi kancel
lárnak, akiválótörténetírónak, ajánlotta.) —D
eadm
inistrationeTrans
sylvaniae dialógus. Kolozsvár, 1584. (A bölcselő m
unkában m
egvan
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aszerző levele G
yulai Pálhoz: Covacocii adJulanum epistola cura
dialogum legendum m
iiteret.) —Ad ordines equitum in electione
novi regis in conventu Varsaviensi habita oratio anno 1587. m
ense
aug. die 14. Krakkó, 1587. (A szerző Báthory István lengyel király
halála után a
z 1587. évi varsói lengyel királyválasztó gyűlésen az
erdélyi fejedelem
ség követe volt s a
z országgyűlésen latin beszéde
m
ondott.)
L a s k a i C s ó k á s P é t e r —la
tin nevénP
etrusM
onedulatus Lascovius Barovius *—abaranyam
egyei Laskó községből szárm
azott át
Erdélybe; itt akolozsvári é
s gyulafehérvári iskolákban tanult; utóbb
N
ém
etországbam
ent. 1580-banérkezett hazaavittenbergai egyetem
ről.
Am
arosvásárhelyi reform
átus iskolát igazgatta, innen hívták m
eg
fogarasi lelkipásztornak, azután újból külföldre vonult. Éveket töltött
N
ém
etországban, Svájcban é
sO
laszországban. Életének végét hom
ály
födi. —Hitvitázó m
unkája: Speculum exilii et indigentiae nostrae.
B
rassó, 1581. (Akatolikusok é
sunitáriusok ellenírt polem
ikus könyv.
Hittudom
ányi fejtegetései m
ellett aszerző latin é
s görög versekben
dicsőíti előkelő erdélyi pártfogóit: Báthory Zsigm
ond fejedelm
et é
s
több tanácsosát.) — M
ásik teológiai fejtegetése: Theorem
atum de
puro et expresso D
ei verbo. G
enf, 1854. (Felhívja a figyelm
et a
jezsuiták m
űködésénekveszedelm
eire. Ajánlva patronusainak, a
zerdélyi
tanácsuraknak.) — Filozófiai m
unkája: D
e hom
ine, m
agno illo in
rerumnatura m
iraculoet partibuseiusessentialibus. Authore P
.M
onedulato Lascovio Ungaro. Vittenberga, 1585. (Ajánló levelében elő
szám
lálja m
indazokat a m
agyarokat, akik 1585-ig Vittenbergában
tanultak.)
S z e g e d i K is Is
TV
Á
N
nak (1505—
1572), aneves énekszerzőnek,
a protestáns hittudom
ányban akülföldön is nagyrabecsült nevevolt.
Latinnyelvü kéziratait fia, akorán elhunyt ifjabb S
zegedi Kis István,
vitte ki hazulról N
ém
etországba. Az ifjú reform
átus papnak készült,
1584-ben beiratkozott abaseli egyetem
re skinyom
atta elhúnyt édes
atyjának aróm
ai pápákról szóló kéziratát: Speculum R
om
anorum
Pontificum
.G
enf é
sB
asel, 1584. (M
ég három kiadása jelent m
eg
1602-ig. N
ém
et fordítása 1586-ban került ki asajtó alól.) —Theo
logiae sincerae loci com
m
unesdeD
eo et hom
ine. B
asel, 1585. (M
ég
négy kiadása jelent m
eg 1608-ig. A kálvinizm
ust védő nagysikerű
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könyvbenm
egvanaszerzőarcképeé
séletrajza is: m
indkettő Skaricza
M
áté ráckevei prédikátor m
üve. Ahálás tanítvány lerajzoltam
esterét,
Írásbafoglaltatetteit, összegyűjtöttem
unkáit sköltem
ényt írt atudós
lelkipásztorról.) — Tabulae analyticae. S
chafthausen, 1592. (Prédi
kációk vázlatos gyűjtem
énye. M
ásodik kiadása Londonban 1593-ban
jelent m
eg, azonkívül 1610-igm
égkétszerkinyom
tattákB
aselben.)
I r o d a lo m . — Ja
kab Elek: Dávid Ferenc em
léke. B
udapest,
1879. — Erdélyi János: A bölcsészet M
agyarországon. B
udapest,
1885. —S
zabó Károly: R
égi m
agyar könyvtár. II. köt. B
udapest,
1885. —Szinnyei József: M
agyar írók életeé
sm
unkái. Tizennégy
kötet. B
udapest, 1891—
1914. —KanyaróFerenc: Unitáriusok M
agyarországon. Kolozsvár, 1891. —S
zádeczky Lajos: Kovacsóczy Farkas.
B
udapest, 1891. —R
évész Kálm
án: S
zegedi Kis István S
peculum
R
om
anorum Pontificum
a. P
rotestáns Egyházi É
s Iskolai Lap. 1894.
évf. —Szilády Áron: R
égi m
agyar költők tára. VI. köt. B
udapest,
1896. —S
zabó Károly é
s Hellebrant Árpád: R
égi m
agyar könyvtár.
Két kötet. B
udapest, 1896—
1898. —M
argalits Ede: D
udics András
élete. S
zázadok. 1897. évf. —Apponyi Sándor: H
ungarica. H
árom
kötet. B
udapest é
sM
ünchen, 1900—
1925. — M
itrovics G
yula:
Am
agyar bölcseleti irodalomvázlata. Schw
egler Albert: A bölcselet
története. Ford. M
itrovics G
yula. B
udapest, 1904. —H
egedűs István:
Dudith életéhez. Irodalom
történeti Közlem
ények. 1900. évf. —U
. az:
Them
istiosé
s Dudith. U. o. 1901. évf. —U. az: Hum
anistahagyo
m
ányok a XVI. században. K
épes m
agyar, irodalom
történet. S
zerk.
Beöthy Zsolt é
sB
adics Ferenc. I. köt. 3. kiad. B
udapest, 1906. —
G
árdonyi Albert: Abafái G
yulai P
ál. S
zázadok. 1906. évf. —Borbély
István: Unitárius polem
ikusok M
agyarországon aXVI. században.
Kolozsvár, 1909. —U. az: Dávid Ferenc é
s kora. K
eresztény M
ag
vető. 1910. évf.—Boros György: Az unitárius vallás DávidFerenc
korában. Kolozsvár, 1910. —U
. az: Dávid Ferenc teológiája. Kolozs
vár, 1910. —Kiss Ernő: Dávid Ferenc. Kolozsvár, 1910. —Borbély
István: Am
agyar unitáriusegyház hitelvei aXVI. században. Kolozs
vár, 1914. —Teutsch Frigyes: G
eschichte dér ev. Kirche in S
iebenbürgen. Két kötet. N
agyszeben, 1921—
1922. — Zoványi Jenő:
A reform
áció M
agyarországon 1565-ig. B
udapest, 1922. —Payr S
án
dor: A dunántúli evangélikus egyházkerület története. I.köt. S
opron,
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1924. —Thienem
ann Tivadar: M
ohács é
sE
rasm
us. M
inerva. 1924.
évf. —Borbély István: Am
ai unitárius hitelvekkialakulásánaktörté
nete. Kolozsvár, 1925. —Pukánszky Béla: A m
agyarországi ném
et
irodalomtörténete. B
udapest, 1926. —Juhász Kálm
án: D
udicsAndrás
tanulóévei. Történelm
i S
zem
le. 1926. évf. —Faludi János: D
udics
András é
s afrancia hum
anisták. M
inerva. 1928. évf. —M
agyaryK
ossa Gyula: M
agyar orvosi em
lékek. Két kötet. B
udapest, 1929.

A KÖLTÉSZET.

A

költészet elég szépen virágzott, bár Janus
Pannoniusnak nem akadt méltó utóda. A latinul
verselő lírikusok sok üdvözlő és gyászoló költeményt,
epigrammát, bölcselő és leíró verset írtak, de az igazi
ihlet és megragadó lendület eléggé hiányzott lelkűkből.
A választékos kifejezések és antik vonatkozások nem
pótolhatták a nagyobb szabású teremtő egyéniség és az
elevenebb leleményü alkotó erő hiányát.
A katolikus írók közül Oláh Miklós kanonok, a
későbbi esztergomi érsek, nemcsak történettudományi
képzettségével tűnt ki, hanem lírai tehetségével is. Brüszszeli udvari titkársága idején számos verses levelet váltott
humanista barátaival; Rotterdami Erazmus halálát latin
és görög nyelven írt költeményekben gyászolta. Nemes
gondolkodású, bölcselő hajlamú költő; nyelvében és ver
selésében a római klasszikusok gondos utánzója.
S ylvester J ános már a protestáns eszmevilág szol
gálatában áll, egyben nemzete ügyét is felkarolja. Bécsben 1544-ben jelent meg I. Ferdinánd királynak ajánlott
elégiája, szót emel benne az izlám által szorongatott
magyarság megmentése érdekében s a Hunyadiak példá
jára hivatkozva, buzdítja a keresztény fejedelmeket a törö
köknek Magyarországból való kiűzésére.
humanista

A KÖLTÉSZET.

505

Korának neves latin költői közé számították Zsámboki JÁNOSt, az érdemes emlékű klasszikus filológust és
történetírót. Mint a legtöbb humanista, Ioannes Sambu
cus is, poeta doctus volt, tudós költő, az ókori görög és
római írók bölcselő szellemű tanítványa. Barátaihoz inté
zett verses levelei, pártfogóit ünneplő ódái, szeretteit
sirató elégiái, komoly és vidám hangú alkalmi versei a
XVI. század becsült olvasmányai közé tartoztak. Erköl
csösebb szellemű költő volt, mint a középkori és újkoreleji humanisták, vallásos érzelmeit sem restelte megvallani, a görög-római mitológiai vonatkozások mellett
helyet engedett a keresztény vonatkozásoknak is. Szere
tettel emlékezett meg magyar hazájáról, felhívta nyugat
figyelmét a törökök hódításaira, Pannonia nevében Ger
mániához fordult, hogy közös erővel küzdjenek a közös
veszedelem ellen. Költői munkásságában különös figyel
met keltettek emblémái. Az embléma közeli rokona volt
a szimbólumnak, a költő egy-egy mélyebb értelmű, de
rejtett vonatkozású könyv-illusztrációt verses értelmezés
sel magyarázott. Az embléma-irodalom a XVI. században
igen elterjedt, egy-egy emblémás könyvben számos kép
jelent meg, minden képnek megvolt a maga tulajdonképeni jelentése, ezt hüvelyezte ki ékes szavakkal a poéta.
Egy címer például igen jó alkalmat adott a költőnek,
hogy embléma-versében szabadjára eressze fantáziáját s
tanúságot tegyen tudásáról és életbölcseségéről. Zsámboki
János embléma-gyűjteményében (Emblemata, 1564") mind
egyik embléma felett van egy jelmondat: a keretbe fog
lalt kép fején egy erkölcsi igazság; a kép alatt pedig
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io — 16 soros magyarázó vers foglal helyet. Az egyik ké
pen — a Fidei Canum Exemplum jelmondatán — magát
a szerzőt látjuk, amint lóháton ül és két kutyája kíséri;
néhány embléma tekintélyes magyar tudományos férfiak
nak — Verancsics Antalnak, Forgách Ferencnek, Dudics
Andrásnak — ajánlva lép az olvasó elé. Ez a magyar ere
detű emblémás könyv a külföldön erősen magára vonta
a figyelmet, átjutott Angliába is, Shakespeare szívesen
olvasgatta s néhány gondolatának hasznát is vette dráma
írásában.
A magyar föld átalakító ereje lelkes magyarrá tette
az 1600 körüli évtizedek kiváló latin költőjét: B ocatius
JÁNOSt. A lausitzi származású német iskolamesterből
Bocskai István és Bethlen Gábor kedvelt diplomatája és
titkos tanácsosa lett. Költeményeinek gyűjteménye, a
Hungaridos lib ri poematum quinque, 1599-ben jelent meg,
de ezen a terjedelmes könyvön kívül még számos verses
és prózai kötetet bocsátott közre. Összegyűjtött költe
ményeiben megénekelte korának több nevezetes hadi
eseményét, dicsőítette híresebb kortársait, magasztaló
hangon szólt pártfogóiról, üdvözlő versekkel kedveske
dett barátainak, az erények követésére buzdította olvasóit,
szerelmi vallomásokat és nászdalokat költött, sirató éne
keket zendített meg, érzelmes és gúnyos epigrammákat írt,
visszautasította irigyelnek támadásait, elmélkedett a kö
telességekről, barátságról, vallásosságról, bűnökről, halál
ról. Versformája nagyobbára csak a hexameter és a disz
tichon, de lírai műfajai és témái felölelik az ókori római
poéták s a humanizmus és protestantizmus egész világát.
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Nincsen meg benne Janus Pannonius könnyelmű fel
fogása, szigorú erkölcsű hívő, jámbor protestáns. Több
ízben kifejezést ad lelkes magyar érzelmeinek; Magyarországot a nyugat védőbástyája gyanánt dicsőíti; Német
országot korholja, hogy a magyarságot támogatás nélkül
hagyja a törökök ellen folytatott élet-halál-harcban. Isten,
haza, erkölcs, bölcsesség: ezek lírájának vezető eszméi.
Az óklasszikus gondolatok és kifejezések minden zavar
nélkül olvadnak egybe költészetében a protestáns világ
nézettel és a humanista stílussal. Szórja a bölcs tanácso
kat, nemes oktatásokat, találó szentenciákat. Igaz, hogy
szereti a hízelgést, túlzó elismerést, mértéktelen tömjénezést is. Akit lantjára vesz és megénekel, az a föld leg
dicsőbb embere, különösen ha előkelő állású férfiú. A tö
röknek elkeseredett ellensége, a magyar dicsőség lelkes
hirdetője. Mikor Rudolf császár és király két hadvezére,
Pálffy Miklós és Schwarzenberg Adolf, 1594-ben hirtelen
rohammal elfoglalták Győrt a törököktől, az egész ke
resztény világot föllelkesítő diadalt hőskölteményben
énekelte meg. A Krisztushoz intézett invokáción kívül
még csodás elem is van ebben a kis hexameteres eposz
ban: a Duna habjaiból éjnek idején egy titokzatos női
alak emelkedik ki s megjósolja a keresztény csapatok
győzelmét.
Az erdélyi latin költők közül S chesaeus K eresztély
medgyesi evangélikus lelkipásztor terjedelmes hexamete
res eposzt írt Martinuzzi György koráról és Szigetvár
1566. évi elestéről. Latinságában a klasszikus hagyomá
nyokat követte, könnyedén verselt, az eseményeket krónika-
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szerűen mondta el. Hazafias érzelmű költő, eposzi min
tája Vergilius Aeneise. A szigeti veszedelem történetének
mozzanatait három török ostrom és két magyar kitörés
köré csoportosította, a várat a kereszténység bástyájának
tüntette fel, Zrínyi Miklósban a nyugati országok védő
jét ünnepelte.
S ommer J ános brassói evangélikus rektor megéne
kelte kalandos életének eseményeit, versbe foglalta a
magyar királyok történetét, alkalmi költeményekkel ked
veskedett barátainak és pártfogóinak. Egészben véve kró
nikás költő, de ahol a történeti adatok nem nyomják,
ott fel-felcsillan költészetében a tehetség.
Dobó István hősiségét és a török seregnek Eger
alatt szenvedett kudarcát Schesaeus Keresztélyen kívül
C sabai Mátyás kassai evangélikus iskolamester is meg
énekelte. Forrása Tinódi Sebestyén verses krónikája vo lt;
ennek nyomán elsősorban az események hűséges meg
örökítésére törekedett.
A törökvilág hadi eseményei közül Szigetvár eleste
ragadta meg legjobban a költők figyelmét. Vittenbergában 1587-ben jelent meg F orgách I mre képekkel díszí
tett gyűjteményes könyve, ebben a prózai részeken kívül
ötven költemény, legnagyobb részük Zrínyi Miklóst ma
gasztalta. Hazai és külföldi tudósok és poéták dicsőítet
ték versekben a szigeti hőst, ünneplésüket illusztrációk
kísérték, a líra és epika egyaránt megszólalt az emlék
könyvlapjain. Elégiákban, ódákban, epigrammákban, leíró
versekben és rövid költői elbeszélésekben hódoltak a
törökverő dalia emlékének, a görög hitregék és római
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mondák félisteneihez hasonlították személyét, a magya
rok Makkabeusát és Curtiusát tömjénezték alakjában.
Balassa Bálintnak és testvérének hősi halálát szin
tén megsiratták a költők. Elégiáikat, epigrammáikat, bölcselkedő verseiket és gyászoló sírirataikat Darholcz
K ristóf gyűjtötte össze és nyomatta ki Bártfán, 1595-ben.
Ez az emlékfüzet ékesen szóló tanúbizonysága annak, hogy
BalassaBálint érdemeit sokan méltányolták,szemben azok
kal, akik még holta után sem tudtak jót mondani a szemé
lyében és tetteiben gyűlölt költőről. Darholcz Kristóf és
köre a kegyeletes visszaemlékezés babéraival halmozta el
a két Balassát, mindkettőt dicsérte hősi halálukért, Balassa
Bálintot külön is magasztalta poétái érdemeiért.
Költők:
B o c a t i u s J á n o s (s
zül. 1569 körül alausitzi W
etzschau község
ben; m
egh. 1621 október 31-énam
orvaországi M
agyarbródban) igazi
neveBock volt, m
agyarul csak a
z 1590-es évekbentanult m
eg, m
ikor
külföldi egyetem
i évei után m
eghívták azeperjesi evangélikus iskola
rektorának. Annyira m
egszerette a
z országot é
s annyira m
agyarnak
éreztem
agát, hogy szóban é
s írásban szem
beszállt azokkal akülföldi
ném
etekkel, akik kicsinylö hangon nyilatkoztak M
agyarország barbár
ságáról. Iskoláját m
agas színvonalúvá tette, bár panaszoljaegyik köl
tem
ényében, m
ennyire nehéz, szegényé
slenézett foglalkozás azifjúság
nevelése. M
ikor Rudolf királyöccse, M
iksafőherceg, átvetteafelvidéki
haderő vezérletét é
sE
perjesen időzött, annyira m
egszerettea
zérdem
eit
ékesen m
egéneklö iskolam
estert, hogy császári bátyjával m
egadatta
neki a «koszorús császári költő» cím
et (1596) s utóbb m
agyar
nem
ességet is adatott szám
ára. (1598.) A híres költőt é
stanárt össze
gyűjtött költem
ényeinek m
egjelenése évében, 1599-ben, K
assaváros
tanácsam
eghívta am
agalatin iskolájának vezetésére. K
assapolgárai
annyira m
egszerették, hogy m
ége
zévben jegyzővé, 1601-ben országgyűlési követté, 1603-ban aváros bírájává választották. Az 1604-ben
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kitörő fölkelés idején aváros polgárságával együtt Bocskai Istvánhoz
csatlakozott, csakham
ar a fejedelembizalm
asalett, vele együtt járt a
felvidéki városokban é
s atörök táborbansN
ém
etországbaisőt küldte
követül afejedelem1605 végén. M
ivel a bécsi udvartól nem volt
útlevele, küldetéseközben elfogták, életfogytiglantartó börtönreítélték
selzárták a prágai fehér toronyba. Hiába próbálták kiszabadítani a
m
agyar hatóságok, hiábakönyörgött érte felesége, a
zeperjesi B
elsius
E
rzsébet, a császárnál, öt esztendeig tartották elzárva; akkor is csak
úgy szabadult m
eg, 1610 végén, hogy B
elsius E
rzsébet P
rágábam
ent,
beállott cselédnek avárba, egy kalácsbanlevelet é
skötélhágcsót csem

pészett férje börtönébe s akövetkező éjjel vele együtt K
assáram
ene
kült. Otthon BocatiusJánosátvetteaziskolavezetését s1618-igviselte
arektori tisztet. M
ikor Bethlen G
ábor m
egkezdte harcait aH
absburg
é
iázellen, udvari történetírójának nevezte ki. A fejedelm
et elkísérte
táborozásaiban;ígyhalt m
egcsaládjátóltávol, m
orvaföldön.—C
eladon.
Bártfa, 1594.(BelsiusE
rzsébettelkötött házasságánakem
lékéreírt ecloga.
A költő egy szépm
ezőntalálkozik C
eladonnal, m
egvitatják atörökök
től sanyargatott haza bajait s m
agasztalják a keresztény m
agyarság
védőjét, Rudolf róm
ai császárt é
sm
agyar királyt.) —Ungariagratulans. Bártfa, 1595. (M
iksafőhercegünneplésehexam
eterekben: M
agyarországnak ö arem
énye, a törökök rettegnek tőle, igazi nagy hős ö,
m
ásodik Achilles.) —S
iracides. Vittenberga, 1596. (Jóra oktató é
s
bölcselő elégiák Sirák fia Jézus ószövetségi könyve alapján. Előszavát
H
unnius vittenbergai teológiai tanár írta.) — C
astra tem
perantiae.
Bártfa, 1597. (Versek arészegségellen.) —
• Novus annus. Bártfa, 1599.
(Újévi köszöntő versek. N
em
csak pártfogóit é
sbarátait, hanemK
assa,
Lőcse, Bártfa városát is üdvözli bennük.) —H
ungaridos libri poem
a
tumquinque. Bártfa, 1599. (Belevette m
ár előzőlegm
egjelent költem
é
nyeit is. A kötet öt része: Martialia; harcok m
egéneklése, diadalok
ünneplése; Encom
iastica: m
agasztaló versek, tanító költem
ények;
Nuptialia: szerelm
i epigram
m
ák,m
enyegzői dalok; M
iscellanea: alkalm
i
költem
ények, bölcselő versek, gúnyos epigram
m
ák; Sepulcralia: gyá
szoló énekek, sírfeliratok.)—Ezenkívül szám
oskisebb-nagyobb verses
é
sprózai m
unka; így budai útjának leírása, G
aleotto M
arzio M
átyás
anekdotáinak kiadása, följegyzések Bocskai István é
s Bethlen G
ábor
uralkodásának történetéről.
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C s a b a i M á t y á s —m
ásként M
atthias Chiabai —zem
plénm
egyei
szárm
azású evangélikus tanuló, 1555-ben avittenbergai egyetemhall
gatója, két évvel később akassai latin iskola tanára. Buzgón é
sered
m
ényesentanított, deavárosi tanács nem m
éltányolta iparkodását s
igen rendetlenül fizette. 1561-ben eltávozott Kassáról. —Eger ostro
m
áról szóló verses m
unkáját vittenbergai tanulókorábanadtaki, négy
évvel D
obóIstvándiadalm
asvárvédelm
eután: Encom
iumarcisAgriae
m
irabiliter ac vere divinitus servataeA. D
. 1552. conscriptumingra
tiamsuorumpatronorumFrancisci, Stephani etDom
inici D
obofratrum
.
Vittenberga, 1556. —
- Bodola G
yula szövegkiadása: D
obó István a
m
agyar költészetben. Kolozsvár, 1908.
D a r h o lc z K r is t ó f s
árosm
egyei nem
esúr akővetkező cím
m
el
bocsátotta közre a Balassa-em
lékfüzetet: Epitaphia generosorum et
m
agnificorumdom
inorumValentini et Francisci B
alassa de G
yarm
ath
fratrum germ
anorum
, pie et gloriose pro fide Christiana in diversis
praeliis extinctorum
, gratitudinis ergo a diversis conscripta. Bártfa,
1595. —A kis gyűjtem
ényt D
arholcz Kristóf latin előszava nyitja
m
egprózában, azutánkövetkeznek alatinköltem
ények: JanusB
alogus,
A
ndreas M
udronius, Leonhardus M
okoschinus, M
artinus M
okoschinus,
Stanislaus M
okoschinus felvidéki protestáns lelkipásztorok versei s a
turóci jezsuita rendház kollégium
ának növendékei által szerzett latin
énekek. Aránylag Balog János nyolc kisebb-nagyobb költem
ényében
csillan fel legtöbb költői képesség; M
udronyAndrás, aháromM
oko
schinus és atöbbi poéta hexam
etereiben é
s pentam
etereiben inkább
csak verstani szabályosság van. —A füzet szövegének üj kiadása
D
ézsi Lajostól: B
alassaBálint m
indenm
unkái.II.köt.Budapest, 1923.
F o r g á c h I m r e tre
ncsénm
egyei főispán, a Szigeti-em
lékkönyv
közrebocsátója, a legtekintélyesebb felvidéki evangélikus förangúak
közé tartozott. M
ásodik neje, Zrínyi Katalin, a szigeti hős leánya
volt; könyvével tehát acsalád dicsőségét kívánta szolgálni. A kötet
cím
e: D
e Sigetho H
ungáriáé propugnaculo, a Turco anno Christi
1566. obsessoet expugnato, opusculumconsecratumvirtuti et im
m
or
talitati illustrissim
i et nobilissim
i dom
ini Nicolai com
itis a Zerinio
generalis capitanei partiumregni H
ungáriáé cisDanubiarum
, praefecti
Sigethani. Vittenberga, 1587. —Akülföldi m
unkatársak közül főként
P
etrus Albinus Nivem
ontius szászországi történetíró é
s versíró em
el
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hető ki; am
agyarországi költők közül akövetkezők: Batizi M
iklós
felvidéki evangélikus pap (Zrínyi M
iklós szem
élyébenakereszténység
példaadóhősét költői erővel m
agasztalja); Sartorius Jerem
iás trencséni
evangélikusiskolam
ester (M
iklós vezért dicsőítő disztichonaiban eleven
poétái tehetségnyilatkozikm
eg); S
chesaeusK
eresztélym
edgyesi evan
gélikuslelkipásztor(disztichonokaszigeti hősörökhírnevéről); S
om
m
er
János kolozsvári unitárius tanító (epigram
m
aS
ziget kapitányáról);
Szikszai H
ellopoeusBálint debreceni reform
átus prédikátor (négykölte
m
ényZrínyiről, ezek közül a
zegyikterjedelm
esebbversesm
unka, ebben
aszigeti hős m
aga beszéli el küzdelm
einek é
s halálának történetét
azzal atanulsággal, hogy ahazát a
zIstenbenbízóvitézm
enti m
eg).
O l á h M ik l ó s é
letéről é
s munkáiról: alatinul író történetírók
között. —Költem
ényeit két hum
anista kortársaé
stisztelője, N
anniusé
s
R
escius, nyom
atta ki Löwenben; leveleit Ipolyi Arnold adtaki: O
láh
M
iklós levelezése. B
udapest, 1875. (M
onum
entaH
ung. Hist. Script.)
S c h e s a e u s K e r e s z t é l y (m
egh. 1585. M
edgyes) evangélikuslelkipásztor. Latiniskolázását B
rassóbanvégezte, tanulm
ányait avittenbergai
egyetem
en fejezte be. H
azatérve néhány esztendei falusi prédikátorság
után 1569-ben szülővárosának, M
edgyesnek, papjalett. Ahittudom
ányi
é
s szónoki irodalm
on kívül a
zalkalm
i lírát isszívesenm
űvelte, m
égis
elsősorban epikus. — R
uinae Pannonicae libri quatuor continentes
statum reipublicae et religionis in Ungaria, Transylvania vicinisque
regionibus im
peranteJoanneS
ecundo electoregeU
ngariae. Additaest
historia de bello Pannonico Solym
anni im
peratoris Tureorumultim
o,
Julaeet Zigethi expugnationemcontinens. Vittenberga, 1571. (Aszerző
akötet bevezető részeiben három férfiút m
agasztal kortársai közül:
JánosZsigm
onderdélyi fejedelm
et; ForgáchFerencfejedelm
i tanácsost,
avolt váradi püspököt; é
s BáthoryIstvánt, aki akötet m
egjelenésének
évében lett Erdély fejedelm
e. N
égy ének tárgya: B
uda elfoglalása,
M
artinuzzi G
yörgy korm
ányzása é
sm
egöletése, Tem
esvár elfoglalása,
Eger ostrom
a; hároméneké: János Zsigm
ond cselekedetei, G
yula
ostrom
a, Szigetvár bevétele; atöbbi ének kéziratban m
aradt. Az első
négy éneket, aR
uinae Pannonicaet, 1797-ben újból kiadtaEder József
Károly nagyszebeni iskolaigazgató; aSziget Bevételéről szóló eposz
részletet 1906-banm
agyarrafordította H
egedűs István budapesti egye
tem
i tanár.)
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S o m m e r J á n o s (m
egh. 1574. Kolozsvár) szászországi szárm
azású
teológus é
s költő. Életének különös körülm
ényei N
ém
etországból
M
oldvába sodorták, az oláh fejedelm
i udvarban bizalm
i állást töltött
be, dem
ikor adespotát m
eggyilkolták, m
enekülnie kellett. így jutott
B
rassóba, itt 1565-ben iskolaigazgatóvá választották, három évvel
később besztercei rektor lett, 1570-ben Kolozsvárra költözött, áttért
azunitáriusvallásra, tanítói állást nyert sfeleségül vette Dávid Ferenc
leányát. Az unitarizm
ust nagy buzgalom
m
al terjesztette, dem
űködése
csak néhány évig tartott. N
ejével együtt pestis ragadtael. —Hittudom
ányi é
störténeti m
unkáin kívül: Oratio funebris in m
ortem
illustrissim
i et regiisvirtutibus ornatissim
i, veraetiampietateexcellentis
principis ac dom
ini Ioannis Secundi electi regis H
ungáriáé. Kolozsvár,
1571. (G
yászbeszéd János Zsigm
ond erdélyi fejedelem halálára.) —
Legjellem
zőbb költem
ényei halála után jelentekm
eg: R
eges Hungarici
et C
lades M
oldavica, cuius etiam Hortulus Am
oris cum Colica in
form
am dram
atis scripta ad finem adjectus est. Vittenberga, 1580.
(Tartalm
a: a M
agyar Királyok verses krónikájaJános királyig; az
életetörténetével kapcsolatos M
oldva Veszedelm
e; egy m
enyegzőre
készült form
ás költem
énye, aS
zerelem Kertje; továbbá a Colica é
s
Podagra versengéséről szóló tréfás versezete.)
S y l v e s t e r J ános é
letéről é
smunkáiról: abibliafordítóké
slatinul
író nyelvtudósok között. —É
rdem
esversesm
unkája: D
ebelloTureis
inferendo elegia. B
écs, 1544. (A szerző a költem
ényének szövege
előtt álló sorokban akeresztény fejedelm
ekhez fordul: <
cA
dPrincipes
C
hristianos D
e Bello Tureis Inferendo C
onsultantes Elegia Joanne
SylvestroH
ungaroP
rofessoreH
ebraicarumLiterarumpublico authore».
Kis füzetét I. Ferdinánd m
agyar királynak ajánlja.) —Q
uerela fide
ad serenissim
um R
om
anorum
,H
ungáriáé et Bohem
iae regem
, divum
Ferdinandum
. (I. Ferdinánd m
agyar királynak ajánlott költem
ény.)
T ú r i P á l (m
egh. 1574.) abaújszántói reform
átusprédikátor. M
ező
túron S
zegedi Kis István tanítványavolt, aném
etországi egyetem
eken
nyelveket, filozófiát é
steológiát tanult, későbbtolnai rektor lett. Iskolá
ját virágzóvá tette, deatörök uralm
at nemtudtam
egszokni. Egyideig
aborsodm
egyei S
ajószentpéteren lelkészkedett, innen Erdélybe m
ent
át, végül az abaújszántói kálvinisták választották m
eg prédikátorukul.
M
ikor m
ég a török földön élt Sztárai Mihály püspöksége alatt, az
Pintér Je n ő : A m agyar irodalom története.
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1550-es évek végén följegyezte, m
ilyen gyötrelm
eket kellett elszenved
niük a m
agyar papoknak a barbár hódító kegyetlensége miatt:
«Atörök éjjel-nappal áskálódik papjaink é
s iskoláink ellen, m
ert azt
tartja, ezek az okai, hogy a m
agyar nemakar törökké lenni. N
incs
oly pap, kit a török m
eg ne veretett volna, kivéve egym
agám
at.
A veretés általában m
inden nap folyik, alegkisebb okért ahibásnak
talpát úgy elverik, hogy abőr is lem
egy róla. Mikor atörökrenézve
egy-egy harc szerencsétlenül üt ki, egész bosszúját m
indjárt aprédikásorokontölti ki, m
ert, úgy m
ondják, ők az okai m
inden szerencsétlentégnek, átkokat bocsátván ellenük az Istenhez. Ily váddal három
szor
fogták el püspök urunkat is s kötözve vitték a vesztőhelyre, hogy
lenyakazzák, deaz Isten csodálatos m
ódon m
egoltalm
azd m
indannyi
szor». (Erről a boldogtalan helyzetről szóló latin levelét először
Bocatius János nyom
atta ki K
assán, 1613-ban, m
ásodszor S
zenczi
M
olnár Albert adtaki O
ppenheim
ban, 1616-ban: Idea Christianorum
Ungarorumsubtyrannide Turcica. Epistola quondamaPaulo Thurio
rectore scholae Tolnensis ad am
icos perscripta.) —Kálvin János
Institutióinak tiszteletére híres latin disztichont írt, ezt a párverset
később S
zenczi M
olnár Albert m
agyarra fordította s rányom
tatta
Institutio-fordításának cím
lapjára. B
őd P
éter szerint: «N
evezetes tehet
ségevolt aversírásban m
ások felett; aki írta volt am
az híres verse
ket aKálvinus keresztyén vallásról írott könyvei elejekbe: P
raeter
apostolicas post Christi tem
pora chartas, Huic peperere libro secula
nulla parem
: Aszent könyvekután, kiket anagyapostolokírtak, Ennél
jobbkönyvet m
égsohasenki nemírt». (M
agyar Athenas. 1766.)
Z s á m b o k i J á n o s (s
zül. 1 5 3 1 . Nagyszom
bat; m
egh. 1 5 8 4 . B
écs),
aH
absburg-ház udvari történetírója é
s orvosa, kora legm
űveltebb
férfiainakegyike. Kitűnőeredm
énnyel látogattaaném
et, franciaé
solasz
egyetem
eket; Vittenbergában m
egism
erkedett a luteranizm
us tanításai
val, S
trassburgban apedagógiai reform
jairól híres SturmJános tanít
ványai közé tartozott, P
árisban afilozófiából m
agister cím
et nyert,
P
áduábanorvosi tanulm
ányokkal foglalkozott. Azegyetem
ekennem
csak
szenvedélyes tudásvágyát elégítette ki, hanemrégiségeket is gyűjtött,
ritka kéziratokat kutatott fel, tudom
ányos könyveket írt é
s adott ki.
Időnkint vissza-visszatért szülővárosába é
sB
écsbe, előkelő urak m
eg
bízták gyerm
ekeiknek vagy egy-egy rokonuk fiának akülföldre való
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kalauzolásával é
snevelésével, jó híreegyrejobbanterjedt, abécsi udvar
is pártfogásábavette. Nápolytól Antwerpenigsok földet bejárt; bám
ul
a
z em
ber, hogy az akkori világ veszedelm
es é
s hosszantartó útjain
m
ilyennagyterületekenfordult m
egism
ételten. H
úsz esztendei vándor
lás után, 1564-ben, mint hírneves polihisztor B
écsben telepedett le;
ekkor m
ár közel húszkönyvejelent m
egEurópakülönbözővárosaiban;
ezek közül egyik-m
ásik több kiadást ért. N
evét alegtudósabb klaszszikus filológusok között em
legették; könytáráról, kódexeiről, érm
eiről
m
indenfelébeszéltek. M
iksa császár évi kétszáz forint fizetéssel családi
történetírójávánevezteki, azudvari könytárbansokidőt töltött, em
ellett
orvosi gyakorlatot is folytatott. Szülővárosával való bizalm
askapcso
latait gondosan ápolta. (Akor patriarchális viszonyairajellem
ző, hogy
1567-ben kappanokat kér N
agyszom
bat tanácsától, m
ert házasodik;
két év m
úlva gabonáért ír szülővárosába, m
ert B
écsben elfogyott a
kenyér; viszont őisszót em
el, ha szükséges, N
agyszom
bat érdekében;
többek közt keresztülviszi, hogyanagyszom
batiakat a
zegyikvámalól
felm
entsék; feleségét isszülővárosának leányai közül választja, ezalka
lom
ból anagyszom
bati, biró é
s atanács több tagja fölm
egy lakodal
m
ára B
écsbe.) Szem
élyi m
egbecsülését sem
m
i semm
utatjajobbanannál,
hogyazudvar részéről m
égevangélikushitelvei m
iatt semháborgatták;
igaz, hogy ebben az időben, M
iksa császár türelm
es uralkodása alatt
m
égabécsi egyetemrektoráváisluteránusem
bert választottak. Akato
likus papsággal jó viszonyban állott; annál inkább fájlalhatta, m
ikor
szülővárosában egyre jobban elm
érgesedett aharc Telegdi M
iklós é
s
B
ornem
iszaP
éter között; ebbenaküzdelem
bennagyszom
bati rokonsága
a hitújítók tanításai m
ellett foglalt állást. Tekintélyes állását Rudolf
császár alatt ism
egtartotta, atudósuralkodó «honorabilis doctus, fidelis
nobis dilectus Joannes S
am
bucus doctorachistoriographus noster»-nek
nevezte őt egyik m
egszólításában. Fizetését m
ár nemadták ki ilyen
előzékenységgel, m
ert azudvari pénztár örökös zavarokkal küzdött.
Halála után özvegyének é
s árváinak is eleget kellett küzdeniök, m
íg
végre valahogyki tudtakegyezni akincstárral. N
agyértékükönyvgyűj
tem
énye átm
ent abécsi udvari könyvtár birtokába, önzetlen tudom
ányszeretetének em
lékeazonbanm
égjó ideigélt. S
zenczi M
olnárAlbert azt
m
ondja róla anagyszom
batiakhoz írt egyik levelében, hogy m
unkás
ságanagy dicsősége avárosnak: «A m
im
agyar nem
zetünkben soha
33
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senki semtaláltatott, ki több drága szép könyveket bocsátott volna
ki a
z kegyelm
etek városából való Sám
boki Jánosnál, kinek könyvei
N
agyszom
batnakdeákul Tirnavianevét soknem
zetségeknél ism
eretessé,
híressé tették». —Sok könyve közül eredeti latin verseinekgyűjtem
é
nyei: D
ém
égoriai. B
asel, 1552. (Akönyv cím
egörögszóval kezdődik,
latinul folytatódik, függelékébenaszerző elsőköltői gyűjtem
ényelatin
nyelven.) —P
oem
ataquaedamJoannisSam
buci Tirnaviensis Pannonii.
P
ádua, 1555. (Ajánló versét pártfogójához, O
láh M
iklós esztergom
i
érsekhez, írta.) —Em
blem
ata Joannis Sam
buci. Antwerpen, 1564.
(A népszerű képes é
s verses könyvnek az első kiadáson kívül m
ég
öt kiadása jelent m
eg aXVI. században. Lefordították franciára is:
1567. Hogy a versesem
blém
a-m
agyarázatok, ezek a kis bölcselő epi
gram
m
ák, m
ilyen népszerűek voltak ebben az időben, erre jó példa
Alciati olasz író 1552-ben m
egjelent latin em
blém
ás könyve sennek
több francia, ném
et, olasz é
s spanyol fordítása: kerek szám
ban száz
ötven kiadás. Alciati szám
os utánzója sorában foglal helyet am
agyar
szerző is. Kiadója PlantinKristóf, a
zeurópai hírűném
etalföldi könyv
nyom
tató, volt. Könyve 171 em
blém
át ad. Egy-két em
blém
a-m
agya
rázata, mint em
lítettük, bekerült S
hakespeare drám
áinak em
blém
a
vonatkozásai közé.) —R
eges U
ngariae. B
écs, 1567. (A m
agyar kirá
lyok uralkodásának történeterövid verses jellem
rajzokbanahunidők
től M
iksa királyig.) —E
legiae Joannis Sam
buci. Nürnberg. 1579.
(Kis versgyűjtem
ény.) — Szétszórva, nyom
tatásban é
s kéziratban,
egyebütt is szám
os kisebb vers; így: O
ratio cum epigram
m
atis
aliquot epitaphiis in obitumim
peratoris Ferdinandi primi. B
écs, 1565.
(Akirály elhúnytát gyászoló m
ü.)
A XVI. század sok latin költője közül em
líthetők: BalogJános
felvidéki evangélikuspap(B
alassaBálint halálának m
egsiratása), B
aros
Péter trencséni evangélikus iskolam
ester (üdvözlő költem
ények, az
O
testam
entumversekben), Baranyai D
ecsi Jánosm
arosvásárhelyi refor
m
átuskollégium
i igazgató(búcsúzóversekvittenbergai tanulótársaihoz,
külföldi útjának verses leirása, Báthory Zsigm
ond erdélyi fejedelem
hadi tetteinek m
agasztalá
sa), Batizi M
iklós felvidéki evangélikuslelkipásztor (alkalm
i versek), B
eregszászi P
éter nagyváradi reform
átuslelkipásztor (gyászoló versek, epigram
m
ák), Beythe András ném
etújvári
reform
átus pap (evangélikus lelkipásztorokat gyalázó versek), Bogáti
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Fazekas M
iklós kolozsvári unitárius pap (latin alkalm
i versei m
ellett
görög verseket is irt), Budai János reform
átus pap (dicsőítő é
s gyá
szoló versek), C
sanádi János reform
átus pap(Zrínyi M
iklós dicsőítése
versben), C
serényi M
ihály erdélyi énekszerző (BáthoryIstván lengyel
király m
agasztalása versben), Csibrádi M
ihály debreceni reform
átus
iskolam
ester (dicsőítő é
s gyászoló versek), C
sorba Istvánerdődi refor
m
átus prédikátor (verses elm
élkedés Zrínyi M
iklósról), Dávid Ferenc
erdélyi unitárius püspök (bölcselő szellem
ű versek), D
ebreceni Tankó
M
iklós vittenbergai egyetem
i hallgató, későbbreform
átuspap(búcsúzó
és gyászoló versek), D
ecsi G
áspár tolnai reform
átus pap (elégiák),
Deidrich G
yörgy kolozsm
egyei evangélikus lelkipásztor (versek a
Báthory-családtiszteletére),Fegyverneki Izsáksárospataki reform
átuskol
légium
i tanár (baráti érzelm
eit tükröző disztichonok), G
yalui Tordai
Zsigm
ond eperjesi tanár, utóbb pozsonyi kam
arai tisztviselő (epi
gram
m
ák), Hunyadi D
em
eter erdélyi unitárius püspök(M
átyás király
történetének verses feldolgozása), Hunyadi Ferenc, aBáthoryakudvari
orvosa (költem
ények Báthory István lengyel királyról), Istvánífy Mik
lós nádori helytartó (vallásos énekek, szatírák, elégiák, epigram
m
ák,
verses levelek, m
agasztaló versek O
láh M
iklósról, Tinódi S
ebestyén
ről, Zrínyi M
iklósról, D
obó Istvánról), Istvánífy P
ál baranyam
egyei
földbirtokos (epigram
m
ák), Laskai C
sókás P
éter m
arosvásárhelyi refor
m
átus kollégium
i igazgató (azerdélyi fejedelm
i udvar nagyjait dicsőítő
versek), Listi János győri püspök (üdvözlő költem
ények), Liszkai
D
em
eter vittenbergai egyetem
i hallgató, később erdélyi reform
átus pap
(alkalm
i versek barátaihoz), P
écsi G
áspár vittenbergai egyetem
i tanuló
(em
lékvers Zrínyi M
iklósról), R
adéczy István esztergom
i kanonok
(elégiák), R
akovszkv M
árton m
agyar udvari kancelláriai tisztviselő
(üdvözlő é
s gyászoló versek, bölcselő és tanító költem
ények, epi
gram
m
ák), S
karicza M
áté ráckevei reform
átus pap (történeti vonat
kozású versek), Szam
osközi István erdélyországi fejedelm
i levéltárnok
(epigram
m
ok, epitáfium
ok, elégiák, szatírák), Szam
osközi Sándor vitten
bergaiegyetem
i hallgató,utóbbreform
átuslelkipásztor(üdvözlőé
svigasz
talóversektanulótársaihozé
spártfogóihoz), S
zegedi M
átyásvittenbergai
egyetem
i hallgató,utóbbreform
átus lelkipásztor (örvendezőé
sgyászoló
versek), Szentgyörgyi G
ábor vittenbergai egyetem
i hallgató (elégiák),
S
zikszai Fabricius B
alázs sárospataki reform
átus kollégium
i igazgató
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(epithalam
ium
ok é
s epitaphium
ok), S
zikszai H
ellopoeus Bálint debre
ceni reform
átus prédikátor (versek Zrínyi M
iklósról), Szilvás-Ujfalvi
Im
re debreceni reform
átus kollégium
i tanár (M
onoszlai András kato
likus pap m
egleckéztetése versben), Tolnai Fabricius Tam
ás sárospa
taki reform
átus pap (vigasztaló versek), Tordai János erdélyi nem
es
(epigram
m
ák), TőkeFerenc alsólendvai protestánspap(epitaphium
ok),
Tököli M
iklós báró felvidéki földbirtokos (üdvözlő versek külföldön
tanuló egyetem
i hallgatókhoz), Uncius Lénárt szászvárosi evangélikus
lelkipásztor (elégiaJános Zsigm
onderdélyi fejedelemhalálára, Báthory
Zsigm
ond erdélyi fejedelemhalálának m
egsiratása, M
agyarország tör
ténete versekben), Vilmányi Libécz M
ihálykrakkói egyetem
i hallgató
(m
agyarázóversessorokB
enczédi S
zékelyIstvánvilágkrónikájában).
Irodalom . —Szabó Károly: Régi m
agyar könyvtár. II. köt.
B
udapest, 1885. — Tóth Lőrinc: Bocatius életeé
sm
űködése. K
assa,
1885. —Koncz József: A wittenbergi akadém
ián aXVI. században
tanult m
agyar ifjak latin versei. Irodalom
történeti Közlem
ények. 1891.
évf. —Szinnyei József: M
agy írók életeé
sm
unkái. Tizennégy kötet.
B
udapest, 1891—
1914. —S
zabó Károly é
s Hellebrant Árpád: R
égi
m
agyar könyvtár. Két kötet. B
udapest, 1896—
1898. —Illéssy János:
Sám
boky János történetíróról. S
zázadok. 1899. évf. —Apponyi S
án
dor: H
ungarica. H
áromkötet. B
udapest é
sM
ünchen, 1900—
1925. —
Kollányi Ferenc: Esztergom
i kanonokok. Esztergom
, 1900. —N
oszkay
Ödön: O
láh M
iklós levelezésének m
űvelődéstörténeti vonatkozásai.
Érsekújvár, 1903. —Sim
ái Ödön: A szigeti veszedelem első költői
feldolgozása. E
gyetem
es Philologiai Közlöny. 1903. évf. —H
egedűs
István: Analectanova adhistoriamrenascentium in Hungária litte
rarumspectantia, B
udapest, 1903. —KarenovicsJózsef: Zrínyi M
iklós
aszigetvári hős költészetünkben. B
udapest, 1905. —H
egedűs István:
Analecta recentiora ad historiamrenascentiumin Hungária litterarum
spectantia. B
udapest, 1906. — H
egedűs István: H
um
anista hagyom
á
nyok aXVI. században. K
épesm
agyar irodalom
történet. S
zerk. Beöthy
Zsolt é
sB
adics Ferenc. I. köt. 3. kiad. B
udapest, 1906. —U. az:
S
chesaeus Keresztély latin költem
énye D
eC
aptoZigetho. AKisfaludyTársaság Évlapjai. Uj folyam
. 41. köt. B
udapest, 1906. — Bodola
Gyula: D
obóIstván am
agyar költészetben. Kolozsvár, 1 9 0 8 . —Lukinich Imre: Tordai János erdélyi hum
anista. S
zázadok. 1908. évf. —
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R
exaD
ezső: Bocatius prágai fogságához. Irodalom
történeti Közlem
é
nyek. 1908. évf. —Pálfi Márton: Dávid Ferenc, ahum
anista költő.
K
eresztény M
agvető. 1909. évf. — H
egedűs István: Sylvester János
latin versei. Irodalom
történeti Közlem
ények. 1910. évf. — Kem
ény
Lajos: Bocatius János. E
gyetem
es Philologiai Közlöny. 1910. évf. —
Iványi Béla: AdatokBocatiusJános életéhez. U
. o. 1911. évf. —O
rbán
János: Zsám
boki János költem
ényei. Irodalom
történet. 1912. évf.
—H
ajnóczy Iván: Bocatius-levelek. Irodalom
történeti Közlem
ények.
1913. évf. —H
egedűsIstván: S
chesaeusKeresztély: Kendi Annahistó
riája. U. o. 1916. évf. —O
rbán János: Sám
boky Jánosról. S
zeged,
1916. —Janson Vilmos: Bocatius János élete é
sm
unkái. Buda
pest, 1918. —Holik Flóris: Istvánffy M
iklós mint költő. Irodalom

történeti Közlem
ények, 1922.évf. —
Ferenczi Zoltán: A«linguavulgaris»
am
agyar irodalom
ban. Akadém
iai Értesítő. 1921. évf. —D
ézsi Lajos:
B
alassaBálint m
indenm
unkái. Kétkötet. B
udapest, 1923.—PayrSándor:
Adunántúli evangélikusegyházkerület története. I. köt. Sopron, 1924.—
Pukánszky Béla: A m
agyarországi ném
et irodalomtörténete. B
udapest,
1926. —H
.G
erstinger: S
am
bucus als H
andschriftensam
m
ler. Festschrift dér Nationalbibliothek in W
ien. B
écs, 1926. —D
ézsi Lajos:
M
agyar történeti tárgyúszépirodalom
.B
udapest, 1927. —M
átéKároly:
Irodalom
történetírásunk kialakulása. M
inerva. 1928. évf. —Téglás
Béla: Atörténeti pasquillus am
agyar irodalom
ban. S
zeged, 1928.—
Zolnai Béla: B
alassi é
s a platonizm
us. M
inerva, 1928. évf. —D
ézsi
Lajos: M
agyar irodalm
i hatás S
hakespeareköltészetében. Irodalom
tör
ténet. 1929. évf. —M
agyary-Kossa Gyula: M
agyar orvosi em
lékek.
Két kötet. B
udapest, 1929. — Bálint Nagy István: Sám
boky János
orvosi m
űködéséről. Orvosi Hetilap. 1929. évf. —U. az: Sám
boky
János végrendelete. Levéltári Közlem
ények 1929. évf.

A TÖRTÉNETÍRÁS.

A

kora a magyar humanisták körében
tekintélyes történettudományi iskolát teremtett. —
Oláh Miklós megírta Magyarország földrajzát és Attila
történetét. Mint levélíró a humanisták legjobbjaihoz tar
tozott. Ékes latin stílusú episztoláit sűrűn küldözte a
híresebb olasz, német, holland és belga tudósokhoz. —
V erancsics A ntal folytatni akarta Bonfinius terjedelmes
históriáját s nagy anyagot gyűjtött össze, hogy közre
bocsáthassa Magyarország történetét Mátyás király halá
lától kezdve a maga koráig. A feldolgozásra nem jutott
ideje, de forrásgyűjteménye megmaradt. Néhány kisebb
tanulmánya alapos tudásról és jó latin stílusról tanús
kodik. — Z sámboki J ános is Bonfinius históriáját akarta
folytatni. A Mátyás király halálát követő emberöltők tör
ténetéből fel is dolgozott néhány fontos részletet —
Baranyai Decsi J ános feljegyezte a Báthory Zsigmond
erdélyi fejedelem uralkodásához fűződő eseményeket. —
Szamosközy István szintén a Báthoryak korával foglal
kozott. Magas szempontokat tűzött maga elé. Anyag
gyűjtésének lelkiismeretességével, kritikai érzékével és
ügyes feldolgozó törekvésével meghaladta évkönyvírókortársait. — Általában ezeknek a történetíróknak megvolt
a kellő tudományos képzettségük s mint latin stiliszták is
reformáció
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m e g á lltá k h ely ü k et. P á rta tla n tö rté n e tíró i ítélk ezésre tö re 
kedtek, bár a k o rtá rsi v is z o n y

n em

e g y sz e r rá n y o m ta

b é ly e g é t ítéletü k re. A z e se m é n y e k e t nem

h a m is íto ttá k

m eg, de e lh a llg a tta k b iz o n y o s d o lg o k a t.
A X V I. század két le g k iv á ló b b tö rté n e tíró ja : F o rg á c h
F eren c és Is tv á n ffy M ik ló s. —
M a g y a ro rsz á g

tö rtén etét

F orgách F erenc m e g írta

15 4 0 - t ő l

15 7 2 -ig ;

m arad an d ó

érték ű fo rrá sm ű v e t a d o t t ; az e se m é n y e k n e k p ra g m a tik u s
ra jz o ló ja v o lt, éles e lm é jű tu d ó s, k é rle lh e te tle n e rk ö lc s 
bíró. Je lle m z é s e i s z ig o rú e rk ö lc s i fö lfo g á s b ó l fa k a d t a k ;
o ly a n n a k írta le r o m lo tt k orát, a m in ő n ek lá t t a ; k it-k it a
m a g a ig az i s z ín é v e l f e s t e t t ; k o rtá rsa in a k je lle m b e li fo g y a t 
k o z á sa it n em h a llg a tta el. A n y a g á n a k fe ld o lg o z ó m ó d ja ,
tö m ö rsé g re tö re k v ő szép la tin p ró z á ja és k o m o r v ilá g 
nézete T a c itu s r a em lék eztet. — I stvánffy Miklós az 14 9 0 tő l 1 6 1 3 - i g terjed ő id ő k ö rt d o lg o z ta fel M a g y a ro rs z á g tö r
tén etéből. A z e se m é n y e k e t a k irá ly p á rti k a to lik u s n a g y ú r
lá tá s á v a l szem lélte. A z o k b a n a részek b en , ah o l n em k e l
lett fo g la lk o z n ia a H a b sb u rg -h á z c se le k e d e te iv e l és a k a to 
lik u s p a p sá g e g y h á z p o litik á já v a l, ig a z á n érték es fe ld o l
g o z á s t n yú jto tt, de a h o l a d in a sz tik u s c é lo k és k a to lik u s
érd ekek b e fo ly á so ltá k , Íté lő k é p e ssé g e nem e g y sz e r cserben
h a g y ta . M in d a z o n á lta l a X V I. század tö rtén etére n ézve
se m m ifé le m ás k ú tfő nem v e rse n y e z h e te tt en n ek a h is 
tó riá n a k te k in té ly é v e l. B o n fin iu s m é ltó fo ly ta tá s á t lá ttá k
benne. C so d á ltá k te rje d e lm e s h á b o rú s le írá sa it, ö rö m m e l
o lv a s tá k v á la sz té k o s la tin elő ad ását.

humanista történetírással szemben a régi magyar
krónikaírás hagyományainak S zerémi György emlék
A
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iratáb an ak ad t fo ly ta tá sa . E z a m u n k a M a g y a ro rsz á g akkori
tö rtén etéh e z o ly a n m e g v ilá g ít á s b a n n y ú jt ad atokat, a h o 
g y a n a k ü lö n b ö z ő p o litik a i és h ad i e se m é n y e k a n e m e ssé g
és a n ép a lsó ré te g e ire h a to ttak . S z e ré m i G y ö r g y a h ite 
le s tö rtén eti e se m é n y e k k özé sz á m o s n ép m o n d át v e g y íte tt,
a k ép zelt és v a ló d i b ű n tén y ek e g é sz tö m e g é t g y ű jtö tte
egy b e, retten etes d o lg o k ró l s z á m o lt be lép ten -n y o m o n .
H is tó r iá ja c sa k fé lig tö rtén et, m á s ik feléb en in kább n ép ies
e lb e sz é lő te r m é k : e g y c s e k é ly m ű v e lts é g ű , iz g a to tt k e 
d ély ű , sz ó k im o n d ó m a g y a r em b er m ű ve. L a tin s á g a barb ár
d eák beszéd , c sa k a m a g y a r a n y a n y e lv ű o lv a s ó érth eti m eg
ig az án . Ő u g y a n is b etű sz e rin t fo rd íto tta d eák ra a m ag a
n é p ie s m a g y a r beszéd ét.
M é g sz á m o s k ise b b je le n tő s é g ű tö rté n e tíró t leh etn e
fe ls o ro ln i, de az iro d a lo m tö rté n e te t in k áb b csak

S karicza

MÁTÉnak S ze g e d i K is Is tv á n r ó l írt é le tra jz a érd ekli k ö z e 
leb b rő l. E z az e ls ő é le tírá s m a g y a r k ö ltő rő l. S z e rz ő je te r
m é sz e te se n n em a m a g y a r k ö ltő t m u ta tja be b io g rá fiá já 
ban, h an em a p éld á s é le tű h itú jító t.
A m a g y a r tö rv é n y e k g y ű jte m é n y é t

Mossóczy Zaka

riás g y ű jtö tte ö s s z e és ad ta ki. E z az e ls ő h azai C o rp u s

J u r is m éltán

so ra k o z o tt V e rb ő c z y Istv á n

T rip a rtitu m a

m ellé. A n a g y n ád o r az é lő jo g o t k o d ifik á lta , a n y itra i
p ü sp ö k a S z e n t Is t v á n k ir á ly ó ta h o z o tt m a g y a r tö rv é 
n yek et á llíto tta egyb e.

Történetírók:
B a r a n ya i D e c si J ános é
letéröl: alatinnyelvüfilozófiai irodalom
m
űvelői között. A kiváló m
arosvá
sárhelyi tanár m
eg akarta írni
nem
zetének teljes kritikai történetét, dekörülm
ényei m
egakadályozták
terve kivitelében. —Históriai töredékeit Toldy Ferenc tette közzé:
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Joannis D
ecii Barovii Com
m
entarii de rebus Ungaricis. P
est, 1865.
(M
onum
enta H
ung. Hist. Script)
F o r g á c h F e r e n c (1
530—
1577) előkelő családból szárm
azott
O
láhM
iklósköltségén látogattaapadovai egyetem
et, ajánlásáranyerte
el a váradi püspökséget. Bizalm
as tanácsadója volt a H
absburgháznak, deutóbb, m
ikor tanácsait nem vették figyelem
be, átpártolt
János Zsigm
ond erdélyi fejedelem
hez. Pályájának van néhány érdekes
m
ozzanata. M
ikor I. Ferdinánd király követül küldte az 1558. évi
regensburgi birodalm
i gyűlésre, itt olyan nagyhatású beszédet m
on
dott, hogy aném
et rendek negyvenezer gyalogost é
snyolcezer lovast
szavaztak m
eg M
agyarország m
egsegítésére atörök ellen. M
ár föl
szentelése előtt egri kanonok volt; harm
incadik életévét semérte el,
m
ikor akirály váradi püspökké nevezte ki; néhány évvel később a
titkos tanácsosok között foglal helyet. Báthory István erdélyi fejede
lem
nek is bizalm
as em
bere volt, veleegyütt sokat időzött Lengyelországban, tőle nyerteam
egbízást kortörténeténekm
egírására. Püspök
ségéről elégkoránlem
ondott, világi em
ber lett, m
egkaptahozzáapápai
fölm
entést is. O
laszországbanhunyt el, ide gyógyulásavégett utazott.
Mint történetíró tudva sohasemvétett az igazság ellen, m
indigaleg
hitelesebb kútfőkhöz fordult. A régibb korra nézve atyja elbeszélései
é
sTinódi S
ebestyénhistóriás énekei voltak aforrásai, a
z újabb korra
nézve néhánym
egbízhatókortársának jegyzetei sam
agatapasztalatai.
M
agas állásaé
selőkelő összeköttetései sokolyan adathoz hozzájuttat
ták, am
elyekről atöbbi történetírónemtudott. —M
unkáját atörténet
tudósok kéziratban olvasták é
s használták, m
íg végre Horányi Elek
kinyom
atta: Francisci Forgachii com
m
entariorumlibri XXII. Pozsony
é
sK
assa, 1788. —M
egbízhatóbb M
ajer Fidél é
s Toldy Ferenc ki
adása: G
hym
esi ForgáchFerencnagyváradi püspökm
agyar históriája.
P
est, 1866. (M
onum
enta Hung. Hist. Script.)
I s t v á n f f y M ik l ó s ( 1 5 3 8 — 1 6 1 5 ) B
aranya m
egyében született;
Istvánffy Pál földbirtokosnak, a Volter királyról szóló széphistória
szerzőjének, volt afia. G
yerm
ekéveit Pozsonyban töltötte; atyja, m
in
den birtokát elvesztve, oda m
enekült atörök elöl. Az előkelő nem
es
ifjú mint O
láh M
iklós pártfogoltja tanult abolognai é
spadovai egye
tem
en s hazatérve egyideig a
z esztergom
i érsek m
ellett viselt titkári
hivatalt. A királyi udvar szolgálatában anádori helytartóságig em
el

524

A X V I. SZ Á Z A D L A T IN IR O D A L M A .

kedett, sőt 1608-banközel állt ahhoz, hogyarendeknádorráválasszák;
m
ivel azonban előzőleg vak eszköze volt abécsi udvarnak, azországgyűlésazellenzéki szellem
űprotestáns föurat, Illésházy Istvánt, em
elte
anádori székbe. E
zam
ellőzés m
egrendítetteabecsvágyó állam
férfiút;
szélütés érte; nagy m
unkáját nemtudta befejezni. Istvánffy M
iklós
kiváló testi-lelki jellem
vonásokkal m
egáldott férfiú volt; akényester
m
észetű követségekben csakúgy m
egállta ahelyét, mint abékekötések
alkalm
ával vagy abírói székben; szónoknak épen olyan kiválóvolt,
mint katonának. M
ég idősebb korábanisrészt vett atörökellenviselt
harcokban, bár ezt senki semkívánta tőle; a
z 1590-es évekbenvitézül
küzdött a nyílt csatákban é
s avárak ostrom
ánál; volt oka rá, hogy
elkeseredetten gyűlöljeatörököt: gazdag nem
zetségét a
z ázsiai hódító
tette földönfutóvá. Mint történetíró asaját kora esem
ényeinekelbeszé
lésében nem
csak figyelm
et, hanemigaz elism
erést isérdem
el. Arégibb
korra nézve szinténjó forrásokat használt: Tubero, Brodarics, Tinódi,
Forgách, Zerm
eghé
sm
ásokm
üveit.—Kéziratbanm
aradttörténeti m
üvét
Pázm
ányPéternyom
tattaki:Nicolai Istvanfi Pannonii historiarumdere
busUngaricislibriXXXIV.Köln, 1662.(Újabbkiadásai:1685,1724,1758.)
—M
agyarfordításaVidovichGyörgytől: IstvánffyM
iklósM
agyarország
története1490—
1606. Két kötet. D
ebrecen, 1867—
1871.
M o s s ó c z y Z a k a r i á s (s
zül. 1542. Pozsony; m
egh. 1587. Nyitra),
aXVI. század kitűnőm
agyar jogtudósa, nagytekintélyű egyházi férfiú
é
skirályi bíró volt. Fényes pályát futott m
eg; harm
inc éves korában
tinnini cím
zetes püspöké
skirályi tanácsos, harm
inchat éves korában
váci püspök é
s pilisi apát, négy évvel utóbb nyitrai püspök. M
ár
negyvenöt éveskorában elhúnyt. Arégi m
agyar törvényeket tartalm
azó
kéziratokat nagyfáradsággal gyűjtötteössze; aszövegegyrészét először
Zsám
boki Jánossal adatta ki (Bonfinius-kiadás, 1581); utóbb Telegdi
M
iklós pécsi püspök költségéné
sam
aga pénzén kinyom
attaaz egész
C
orpusJurist. E
zelsőm
agyar törvénytár cím
e: D
ecreta, constitutiones
et articuli reguminclyti regni U
ngariae. N
agyszom
bat, 1584.
O l á h M i k l ó s (1
493—
1568) N
agyszebenbenszületett síi. U
lászló
é
s II. Lajos kancelláriájában vetette m
eg pályája alapjait. A m
ohácsi
csatautánII. Lajos özvegyének, H
absburg M
áriának, szolgálatábaállt,
az özvegy királynéval Belgium
ba vonult s csak 1542-ben tért haza
M
agyarországba. L Ferdinánd király zágrábi püspökké, utóbb eszter
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gom
i érsekké nevezte ki. Mint az ország első főpapja sokat tett a
protestantizm
us ellensúlyozására, dehelyzeterendkívül nehézvolt, m
ert
akatolikus papok közül csak kevés m
aradt m
egrégi vallásában, ezek
istanulatlanok, fegyelm
etleneké
sszabados életűekvoltak. M
ígegyház
korm
ányzati ügyei el nemfoglalták, nagy öröm
ét találtaahum
anisták
szokásos szellem
i foglalkozásaiban. Ahum
anisták nagyon kedvelték a
levelezést; C
icero é
s Plinius példáját követve sűrűnküldözték egym
ás
hoz epistoláikat; O
láh M
iklós is hódolt ennek ahum
anista divatnak.
N
agyszám
ú latin levele előkelő m
űveltségről tanúskodik. Rotterdám
i
Erazm
ussal isbaráti hangon levelezett. —Földrajzi vázlatát Zsám
boki
János adta ki: Bonfinius. Frankfurt, 1581. —Attiláról írt m
unkáját
B
él M
átyás tette közzé: Adparatus. P
ozsony, 1735. —Utóbb együtt
is m
egjelent m
ind akettő: H
ungária et Atila. B
écs, 1763.
S k a r i c z a M á t é (1
544—
1606) ráckevei születésűreform
átuspap.
Az 1560-as évekbenP
esten, Jászberénybené
sR
áckevéntanított, három
évigkülföldi egyetem
ekentanult, 1572-töl kezdveprédikátor volt szülő
falujában. Aráckevei elsőlelkipásztor 1572-ig S
zegedi KisIstvánvolt,
S
kariczaM
áténagytisztelettel tekintett asokat szenvedett reform
átorras
halála után m
egírta életrajzát: Vita Stephani S
zegedini. (M
egjelent
S
zegedi Kis István következő m
unkájának bevezetéséül: Theologiae
sincerae loci com
m
unes deD
eo et hom
ine. B
asel, 1585.) —M
ár B
őd
P
éter elism
erően szól a
z életrajzról: «m
elyből sok jó é
s szükséges
dolgokat, am
elyektartoznakareform
ációra, tanulhatunk; aligisvagyon
arra ennél nevezetesebb írás. M
elyre nézve agroningai akadém
iának
fényescsillaga, G
erdesDániel, ezt újólagkinyom
tattatta 1760-dikészt.»
(M
agyar Athenas. 1766.) —E
z am
ásodik kiadás a G
erndesius-féle
Scrinium AntiquariumVI. kötetében jelent m
eg. (1761.) —M
agyar
fordításaFaragóBálinttól: S
zegedi Istvánélete.M
ezőtúri ref. gim
názium
értesítője. 1906.
S z a m o sk ö zy Is t v á n —
latinnevénS
tephanusZam
osius—erdélyi
születésű nem
es. M
iután Padovában befejezte tanulm
ányait, B
ocskai
István kinevezte Erdélyország történetírójának. A tehetséges udvari
évkönyvírónak figyelem
bekellett vennieelőkelő pártfogóit skénytelen
volt sok olyan dolgot elhallgatni, am
elyek m
ellett egy független tör
ténettudós nem m
ehetett volna el szótlanul. —Külföldi iskolázása
idejénm
egjelent könyvébenErdélyróm
ai feliratos em
lékeit ism
ertette:
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Analecta lapidum vetustorumet nonnullorumin D
acia antiquitatum
.
Padova, 1593. (Öt év m
úlva Frankfurtban újból kinyom
tatták.) —
Kéziratban m
aradt históriai följegyzéseit Szilágyi Sándor adta ki:
Szam
osközy István történeti m
aradványai. N
égy kötet. B
udapest,
1876—
1881. (M
onum
enta Hung. Hist. Script.) —Szilágyi Sándor é
s
Pettkó B
éla kiegészítő szövegkiadása: Szam
osközy István történeti
m
aradványai. B
udapest, 1889.
S zerém i G y ö r g y 1
490tájánszületett aszerém
ségi Kam
enicváros
ban. II. Lajoskirályudvari káplánjavolt, utóbbJánoskirály udvarában
káplánkodott. N
emtartották tökéletes eszü em
bernek, ezért sohasem
nyert előkelőbb papi kinevezést. Em
lékiratai is tanúskodnak zavaros
gondolkodásáról, deegyúttal bátorszókim
ondásáról is. M
indenkiről m
eg
m
ondja a
z igazságot. M
eleg szeretettel szól a
z urak által kegyetlenül
elnyom
ott népről. 1548-banbeiratkozott abécsi egyetemfilozófiakarára:
életéről ez a
zutolsó adat. —Em
lékiratának kéziratát W
enzel G
usztáv
adta ki: S
zerém
i György em
lékirata M
agyarország rom
lásáról. P
est,
1858. (M
onum
enta H
ung. Hist. Script.)
V e r a n c s i c s A n t a l (1
504—
1573) adalm
áciai S
ebenicóbanszüle
tett, apadovai egyetem
entanult smint Jánoskirály é
sIzabellakirályné
diplom
atájabejártafél-Európát. 1549-benI. Ferdinándkirályszolgálatába
lépett, aH
absburg-ház gyorsan em
elteegyházi pályáján. Egri püspök,
m
ajd esztergom
i érsek, végül királyi helytartó lett. Egyházi é
s állam

férfiúi gondjai annyira lekötötték, hogy nemért rá nagy fáradsággal
gyűjtött történeti anyagának feldolgozására, bár kortársai tőle várták a
XVI. századtörténeténekm
egírását. Bizonyos, hogy alkalm
aslett volna
erre aföladatra, m
ert látóköre apolitikai gyakorlat iskolájában jól
kiszélesedett satörténetírás m
ódszereiről is m
egvolt akellőtájékozott
sága. —írói hagyatékát S
zalay László é
sW
enzel G
usztáv gyűjtötték
össze: VerancsicsAntal összesm
unkái. Tizenkétkötet. P
est, 1857—
1875.
(M
onum
enta H
ung. Hist. Script.)
Z sám bo ki J áno s é
letéről é
s munkáiról: alatinul író költők é
s
nyelvtudósok között. Történetírói m
űködésében aH
absburg-ház jog
igényeit tartotta szemelőtt, de azért az esem
ények részrehajlatlan el
m
ondására törekedett. Mikor Tinódi S
ebestyén m
egénekelte az 1552.
évi egri ostrom
ot, I. Ferdinánd király utasítására ö ültette át aterje
delm
es históriás éneket latin prózába, hogy abécsi udvar isolvashassa
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D
obó István hősies várvédelm
ének történetét. N
éhány évvel utóbb az
1556.évi szigeti veszedelm
et é
sZrínyi M
iklós hősi halálánakhistóriáját
foglalta írásba. —R
erum ad Agriam anno 1552. gestarum brevis
narratio. Függelék gyanánt jelent m
eg R
anzanus P
éter olasz püspök
latinul írt m
agyar történetében: Epitom
e rerum Ungaricarumvelut
per indices descripta. B
écs, 1558. (A M
átyás király korabeli olasz
történetíró m
unkájának kéziratát Zsám
boki János adtaki először.) —
O
bsidio Zigethiensis anno 1556. descripta. B
écs, 1558. (Történetírói
érdem
eiért é
segyéb szolgálataiért I. Ferdinánd király 1559-ben ötven
m
agyar forint évi díjat rendelt szám
ára haláláig.) —Antonii Bonfinii
R
erum Ungaricarum D
ecades Q
uatuor. B
asel, 1567. (Bonfinius első
teljes kiadása.)
Alatin történeti m
unkák szerzői közül em
líthetők: Som
ogyi
Am
brus erdélyi nem
es (M
agyarország ésErdély történeteaXVI. szá
zadban) é
s Zerm
eghJános pozsonyi kam
arai tisztviselő. (János király
uralkodásának története.) O
laszországból került aBáthoryak fejedelm
i
udvarába Brutus János M
ihály hum
anista író, Bonfinius történeti
m
unkájánakfolytatója. (M
agyarországtörténeteM
átyáskirály halálától
János Zsigm
ond koráig.)
Irodalom. —Toldy Ferenc összegyűjtött m
unkái. I. köt. P
est,
1868. — Flegler Sándor; A m
agyar történetírás története. Ford.
ifj. Szinnyei József. B
udapest, 1877. —Károlyi Árpád: Szam
osközy
István történeti m
aradványai. B
udapesti S
zem
le. 1878. évf. —S
zabó
Károly: R
égi m
agyar könyvtár. II. köt. B
udapest, 1885. —Kollányi
Ferenc: O
láh M
iklós. Katholikus S
zem
le. 1888. évf. — Szinnyei
József: M
agyar írók élete é
sm
unkái. Tizennégy kötet. B
udapest
1891—
1914. —KerékgyártóÁrpád: Istvánffy M
iklós Históriájaism
er
tetése. Irodalom
történeti Közlem
ények. 1892. évf. —Erdélyi László:
S
zerém
iG
yörgy é
sem
lékirata. B
udapest, 1892. —S
zádeczky Lajos:
S
zerém
iG
yörgy élete é
sem
lékirata. B
udapest, 1892. —AcsádyIgnác:
Verancsics Antal é
s Szerém
iG
yörgy. Irodalom
történeti Közlem
ények.
1894.évf. —StarkAndor: Istvánffy M
iklós HistoriaR
egni Hungaricija,
D
ebreceni kát. gim
názium értesítője. 1895. évf. —S
zabó Károly é
s
H
ellebrant Árpád: R
égi m
agyar könyvtár. Két kötet. B
udapest, 1896—
1898. — S
örös Pongrác: Forgách Ferenc élete. S
zázadok. 1896.
évf. —U. az: Forgách Ferenc kortörténelm
e. S
zázadok. 1897. évf. —
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U. az: Verancsics Antal élete. Esztergom
, 1898. — Illéssy János:
Sám
bokyJánostörténetíróról. S
zázadok. 1899.évf.—Apponyi Sándor:
H
ungarica. Három kötet. B
udapest és M
ünchen, 1900—
1925. —
M
arczali Henrik, Angyal Dávid é
sM
ika Sándor: A m
agyar történet
kútfőinek kézikönyve. B
udapest, 1901. — M
adzsar Imre: Adatok
Forgách Ferenc kortörténelm
ének kritikájához. N
agybánya, 1901. —
Sörös Pongrác: Ö
tven év O
láh M
iklós életéből. Katholikus S
zem
le.
1903. évf. —N
oszkay Ödön: O
láh M
iklós levelezésének m
űvelődés
történeti vonatkozásai. Érsekújvár, 1903. — Balogh Margit: O
láh
M
iklós Hungáriája mint m
űvelődéstörténeti kútfő. B
udapest, 1903. —
Bártfai S
zabóLászló: G
hym
esi ForgáchFerenc. B
udapest, 1904.—U. az:
G
hym
esi ForgáchFerencváradi püspökévkönyvei. B
udapest, 1904. —
S
zekfü Gyula: Adatok Szam
osközy István történeti m
unkájának kriti
kájához. B
udapest, 1904. —Bagyary Sim
on: A m
agyar m
űvelődés a
XVI—
XVII. században Szam
osközy Istvántörténeti m
aradványai alap
ján. Esztergom
, 1907. —S
örös Pongrác: Jerosini Brodarics István.
B
udapest, 1907. —U
. az: Zerm
eghJános é
sm
unkája. S
zázadok. 1907.
évf. — Biró Vencel: Forgách Ferenc mint történetíró. Kolozsvár,
1908. — Holub József: Istvánfty M
iklós Históriája hadtörténelm
i
szem
pontból. S
zekszárd, 1909. —U
. az: A Kisasszonyfalvi Istvánífycsalád. Turul. 1909. évf. —Vid Jerom
os:. S
zerém
i G
yörgy em
lék
iratainak m
űvelődéstörténeti adatai. B
udapest, 1910. —S
örösPongrác:
Forgách Ferenc, atörténetíró. A pannonhalm
i főapátsági főiskola év
könyve. 1913. — Kujáni Gábor: Adalékok a Brodarics-család é
s
Brodarics István életéhez. B
udapest, 1913. —U. az: Brodarics István
szerepléseJánoskirály oldalán. S
zázadok. 1914.évf. —S
örösPongrác:
Forgách Ferenc kortörténelm
ének pécsi kézirata. Apannonhalm
i fő
apátsági főiskola évkönyve. 1914. — S
ebestyén Gyula: A m
agyar
rovásírás hiteles em
lékei. B
udapest, 1915. —O
rbán János: Sám
boky
Jánosról. S
zeged, 1916. —Siklóssy László: Verancsics Antal m
int
m
űpártoló. B
udapesti S
zem
le. 1918. évf. — Holik Flóris: Istvánífy
M
iklós mint költő. Irodalom
történeti Közlem
ények. S
zeged, 1922.
évf. —Iványi Béla: M
ossóczy Zakariás é
s am
agyar C
orpus Juris
keletkezése. B
udapest, 1926. — Pukánszky Béla: A m
agyarországi
ném
et irodalomtörténete. B
udapest, 1926. —M
agyary-Kossa Gyula:
M
agyar orvosi em
lékek. Két kötet. B
udapest, 1929.
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A

reformáció k o ra m e g v e te tte a n y e lv tu d o m á n y a la p 

ja it is. A z e lső m a g y a r n y e lv ta n t

S ylvester J ános

adta ki 15 3 9 -b e n . L a tin n y e lv ü m u n k ájá b an a la tin g r a m 
m a tik a á lta lá n o sa n is m e rt sz a b á ly a ih o z h o z z á c sa to lta a
m a g y a r n y e lv fe ltű n ő b b g ra m m a tik a i elté ré se it. M e g fig y e 

lé se i g o n d o lk o d ó fejre v a llo tta k . R á m u ta to tt arra, h o g y
az id egen n y e lv e t c s a k is az a n y a n y e lv alap já n leh et s ik e r 
rel ta n íta n i; k ik e lt azok ellen , a k ik k e v é sre b e csü lté k a
m a g y a r n y e lv e t ; ó v ta m a g y a r o lv a s ó it a la tin szó k fö lö s 
le g e s h asz n á la tá tó l. A z o ly an fo g a lm a k k ife je z é sé re , a m e 
lyek re a d d ig h iá n y z o tt a m e g fe le lő m a g y a r szó, új szó k
a lk o tá sá t ja v a so lta . í g y ő az e ls ő n é v sz e rin t ism e rt m a g y a r
n y e lv ú jító , v a la m in t ő a m e g k e z d ő je a m a g y a r n y e lv 
h a s o n lítá s n a k is. A m a g y a r n y e lv e t a h éb er n y e lv ro k o 
n án ak v a llo tta , a két n y e lv sz a v a it a lk a lo m a d tá n eg y b e
is vetette.
A sz ó tá ríró k so rá t az a n évtelen szó értelm ező n y i
to tta m eg, aki

Murmelius J ános n é m e ta lfö ld i n y e lv tu d ó s

n ép szerű latin -n ém et sz ó tá rá n a k

e g y ik k ia d á sá b a b e le 

d o lg o z ta a la tin és n ém et szó k m a g y a r fo rd ítását. ( 1 5 3 3 . )
— H a tn y e lv ű szó tár v o lt

Pesti G áboró. A m a g y a r szerző

e g y régib b sz ó g y ű jte m é n y n e k la tin , o lasz, fran cia, cseh és
n ém et sz a v a ih o z to ld o tta h o zzá a m a g y a r értelm ezések et.
Pintér Jenő : A magyar irodalom története.
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A szó k a t n em b etű ren d b en so ra k o z ta tta e g y m á s m ellé,
han em fo g a lo m k ö rö k szerin t, ú g y, m in tM u r m e liu s m a g y a r
értelm ező je. ( 1 5 3 8 .) — N a g y o b b sz ó k in c se t g y ű jtö tt ö ssze

S zikszai F abricius B alázs sá ro sp a ta k i re fo rm á tu s k o llé 
g iu m i tan ár. L a tin -m a g y a r sz ó je g y z é k é b e n szin tén fo g a 
lo m k ö rö k sz e rin t c s o p o r to s íto tta an yag át. ( 1 3 9 0 .) — M ég
n eve z e te se b b

Calepinus A mbrus o la sz á g o sto n re n d i sz e r

zetes sz ó g y ű jte m é n y é n e k

15 8 5 . é v i ly o n i k iad ása. E z a

h íre s D ic tio n a riu m a latin , héber, g ö rö g , fran cia, olasz,
n ém et, sp a n y o l, le n g y e l és a n g o l szó k m e llé fö lv e tte a
m a g y a r sz ó k a t is. A

k éső b b i

sz ó tá ríró k

h o sszú

időn

k e re sz tü l eb b ő l a n a g y deák s z ó tá rb ó l írták ki a m a g y a r
s z ó k a t; a ré g i m a g y a r s z ó k in c s le g n a g y o b b részét m e g 
ta lá ltá k benne. E z a tíz n y e lv ű C a le p in u s m ár b etű ren des
sz ó tá r v o lt. R ég e b b e n azt h itték , h o g y m a g y a r értelm ezé
s e it S z á n tó Istv á n
v a l, de

ú jab b an

je z s u ita v ég e z te

k id erü lt,

hogy

erd élyi re n d tá rsa i

a m agyar

rész

m eg

ír á s a L a s k a i C s ó k á s P é ter re fo rm á tu s pap b u zg ó sá g án ak
k ö szö n h ető .
A k ö z m o n d á so k g y ű jté s é n e k ú ttö rő je

B aranyai Decsi

J ános m a r o s v á s á r h e ly i re fo rm á tu s k o llé g iu m i ig a z g a tó
v o lt. G ö r ö g -la tin -m a g y a r k ö z m o n d á sg y ü jte m é n y é t R o tte r
d a m i E ra z m u s ó k la s s z ik a i s z ó lá s g y ü jte m é n y é n e k alap ján
á llíto tta ö ssz e . N em

sz ó sz e rin t fo rd íto tta a k ö zk eletű

g ö rö g és la tin m o n d á so k a t, h an em é rtelm ü k szerin t s
ebben a m u n k á já b a n b ő ven m e ríte tt a m a g y a r nép p é ld a 
sz ó ib ó l. ( 1 5 9 8 .)
A s z ö v e g k ia d ó k és s z ö v e g m a g y a rá z ó k k ö z ö tt
boki

Zsám-

J ános b écsi o rv o s v o lt a le g k iv á ló b b . E z a n evez etes
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h u m a n is ta sz á m o s r itk a k ó d exet g y ű jtö tt, m e g á lla p íto tta
több ó k o ri g ö r ö g é s la tin író m u n k á in a k le g h ite le se b b
sz ö v e g é t s filo ló g ia i m u n k á ssá g á n a k e re d m é n y e it k ritik a i
k ia d á so k b a n b o c sá to tta közre. N é m e ly ik

sz ö v e g k ia d á sa

több k ia d á st is ért. F ő k é n t P la u tu s h ú sz v íg já té k é n a k
s z ö v e g ja v ítá s á v a l és s a jtó a lá ren d e z é sé v e l v ív t a k i k o r
tá rsa i e lism e ré sé t.
A leg k ed v elteb b la tin n y e lv ta n t
k o lo z sv á ri re fo rm á tu s

Molnár G ergely

k o llé g iu m i ig a z g a tó

írta.

« V o lt

h íre s tu d ó s em b er — m o n d ja r ó la B ő d P é te r — k ö v e tte
a h e lv é c ia i tu d ó so k n a k é rte lm e k e t az Ú r-v a c s o rá ja m a té 
riájáb an , de k e v é s id e ig v ilá g o s k o d o tt az Isten -h ázáb an ,
m e g h o lt 15 5 8 . észt. A d o tt v o lt v ilá g r a e g y d eák g ra m m a 
tikát. E zzel a g r a m m a tik á v a l éltén ek csak n em m in d en
v a llá s ú em berek szin tén a je le n v a ló id ő ig E rd é ly b e n és
M ag yaro rszágo n .» (M a g y a r A th e n a s. 17 6 6 .) A k ö n y v n e k
sz á m o s k ia d á sa je le n t m e g ; m é g a X IX . században is k i
n yo m ta tták és ta n u lta k b elő le.
K i a d á s o k . — Lexikon Jo
annis M
urm
elii seu Latina rerum
vocabulacumG
erm
anicaet H
ungaricainterpetatione. Krakkó, 1533. —
Pesti G
ábor: N
om
enclatura sex linguarum
, Latinae, Italicae, G
allicae,
B
ohem
icae, H
ungaricaeet G
erm
anicae. B
écs, 1538. —S
ylvester János:
G
ram
m
atica Hungaro-Latinainusumpuerorumrecens scripta Joanne
SylvestroPannonioautore. U
jsziget, 1339. —Zsám
boki János: D
ioscoridis libri octo G
raece et Latine. Páris, 1349. — U
. az: Luciani
S
am
osatensis opera G
raeceet Latine. B
asel, 1563. —U. az: Petronii
Arbitri M
assiliensis satyrici fragm
enta. Antwerpen, 1565. —U
. az:
Plauti com
oediaeviginti. Antw
erpen, 1566.—M
olnár Gergely:Elem
enta
gram
m
aticae Latinae. Kolozsvár, 1556. —Calepinus: Dictionarium
.
Lyon, 1585. —Szikszai Fabricius Balázs: Nom
enclatura seudictiona
rium Latino-Ungaricum
. D
ebrecen, 1590. —Baranyai D
ecsi János:

34*

532

A X V I. SZ Á Z A D L A T IN IR O D A L M A .

Adagiorum G
raeco-Latino-Ungaricorum C
hiliades quinque. Bártfa,
1598. —Toldy Ferencszövegkiadása: C
orpus gram
m
aticorumlinguae
H
ung. veterum
. A régi m
agyar nyelvészek Erdősitől Tsétsiig. P
est,
1866. —S
zam
otaIstvánszövegkiadása: AM
urm
elius-félelatin-m
agyar
szójegyzék 1533-ból. B
udapest, 1896. —M
elich János szövegkiadása:
Szikszai Fabricius B
alázs latin-m
agyar szójegyzéke 1590-ből. B
uda
pest, 1906. —M
elich János szövegkiadása: C
alepinus latin-m
agyar
szótára 1585-ből. B
udapest, 1912.
Irodalom . —Simonyi Zsigmond: Pesti Gábor szótára. M
agyar
Nyelvőr. 1873.évf. —JancsóB
enedek: M
agyar nyelvtudom
ány-történeti
tanulm
ányok aXVI—
XVII. századból. B
udapest, 1880. —Ballagi M
ór :
Baranyai D
écsiJánosé
sKisviczayP
éterközm
ondásai. B
udapest, 1882.—
S
zabó Károly: R
égi m
agyar könyvtár. II. köt. B
udapest, 1885. —
Im
reSándor: Erdősi SylvesterJánosnyelvészete. Hunfalvy-album
.B
uda
pest, 1891. —Szinnyei József: M
agyar írók élete é
sm
unkái. Tizen
négy kötet. B
udapest, 1891—
1914. —S
zabó Károly é
s Hellebrant
Árpád: R
égi m
agyar könyvtár. Két kötet. B
udapest, 1896—
1898. —
Szily Kálm
án: Adalékok a m
agyar nyelv é
s irodalom történetéhez.
B
udapest, 1898. —S
zegedy R
ezső: Sylvester nyelvtana. E
gyetem
es
Philologiai Közlöny. 1899. évf. —Apponyi Sándor: H
ungarica. H
árom
kötet. B
udapest é
sM
ünchen, 1900—
1925. —M
elich János: Am
agyar
szótárirodalom
. Nyelvtudom
ányi Közlem
ények. 1905—
1.906. évf. —
Vári R
ezső: A classica philologia encyclopediája. B
udapest, 1906.—
Tolnai Vilmos: Aszólásokról. M
agyar Nyelv. 1909. évf. —Trócsányi
Zoltán: A M
urm
elius-féle Lexikon m
agyar tolm
ácsolásáról. U. o.
19ii. évf. —G
ragger Róbert: Pesti G
ábor ném
etországi hatásához.
U. o. 1911. évf. —Rubinyi M
ózes: Sylvester é
sD
onatus. Irodalom

történet. 1913. évf. —Szily Kálm
án: Elnöki m
egnyitóbeszéd. M
agyar
Nyelv. 1913. évf.—O
rbánJános: Sám
boky Jánosról. S
zeged, 1916.—
Sági István: A m
agyar szótárak é
s nyelvtanok könyvészete. B
uda
pest, 1922. —Pukánszky Béla: A m
agyarországi ném
et irodalom
története. B
udapest, 1926. —Bálint N
agy István: Sám
boky János
orvosi m
űködéséről.Budapest, 1929.—M
agyary-Kossa G
yula: M
agyar
orvosi em
lékek. Két kötet. B
udapest, 1929. —Kerecsényi D
ezső: R
égi
m
agyar nyelvtanok. P
rotestáns S
zem
le. 1929. évf.

V I S S Z AP I L L ANTÁ S .

A magyar irodalom a XVI. században.
A magyarországi latin irodalom a XVI. században.
A magyarországi német irodalom a XVI. században.
Néhány tanulság.

A MAGYAR IRO D ALO M A XVI. SZ Á Z A D B A N .
xvi. század irodalmában a vallásos könyveknek
uralkodó szerepük van, de a hitvitázó és hitszónoki
munkásság mellett a szépirodalom is fejlődik. A vallásos
próza művelői között Károlyi Gáspár, Melius Péter, Dávid
Ferenc, Bornemisza Péter és Telegdi Miklós a legjobb
nevek; a lírában Balassa Bálintnak nincs versenytársa;
érdemes prózai elbeszélő Heltai Gáspár; a drámai formá
ban a Debreceni Disputa és a Balassi-komédia ismeretlen
szerzői szólalnak meg figyelmet érdemlő módon. A val
lásos érzelem döntő erejű; a nemzeti gondolat különösen
Tinódi Sebestyénben lángol nagy erővel.
Az írók: papok. A világi ember ritkán nyúl a toll
hoz, bár a század költői vezéregyénisége, Balassa Bálint,
harcokban edzett földesúr. A XVI. század költészete vele
emelkedik legmagasabbra. Vallásos, vitézi és szerelmi
énekei a kitűnő tehetségű lírikus alkotásai. Megismer
hetni belőlük a hitújítás korának egész lelki világát.
Az elbeszélő költészetben néhány históriás ének
világít bele legjobban a kor leikébe. A harcoknak és szen
vedéseknek a históriás énekek strófáiból tükröződő komor
világát a széphistóriák szerelmi történetei enyhítik. Mesé
ikhez a valláserkölcsi életre intő tanulság erősen hozzá
kapcsolódik.
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A vitatkozó magyar ember elméjének élessége a
szoros értelemben vett vallásos munkákon kívül a drámai
maradványokból bontakozik ki legjobban. A Balassi Meny
hártot vesszőző komédia egyenesen meglep ötletes csú
folódásával és mély erkölcsi érzésből fakadó politikai
nyilatkozataival.
A középkor a szellemi megindulás kora volt; a ser
dülő magyar irodalom első bátor lépései a XVI. század
világába esnek. Ez az irodalom most már a maga erejé
ből is tovább tud haladni s nem szorul minden lépésében
az idegen irodalmak támogatására. A szépirodalomban a
külföldi szövegek nyomán készült átdolgozásoknak még
mindig uralkodó szerepe van ugyan, de a vallásos iroda
lom a maga hittudományi vitatkozásaival s a tanítás,
gúny, korholás, lelkesítés egyéni szövegeivel eredeti szel
lemű.
Irodalom . —A XVI. századi magyar irodalomfejlődésének
feldolgozásábantörténeti érdem
üekPápayS
ám
uel (1808), Toldy Ferenc
(1864), Beöthy Zsolt (1877) m
agyar irodalom
történetei, továbbá a
BeöthyZsolt é
sB
adicsFerencáltal szerkesztett képesm
agyar irodalom
történet (1895).

A M A G Y A R O R S Z Á G ] L A T IN IR O D A L O M
A XVI. S Z Á Z A D B A N .
XVI. századi latinnyelvű irodalom
eredetiségre is, terjedelemre nézve is bátran ver
senyre kelhet a magyarnyelvű irodalommal; sajnos, rész
letei kevésbé ismertek, mint a középkori latin irodalom
fejlődésének mozzanatai. Ha majd néhány emberöltő új
tudós-nemzedéke rászánja idejét a homályban lappangó
kérdések megoldására, az utókor bizonyára más megvilá
gításban fogja látni ez időszak latinnyelvű termését, mint
ahogyan ma szemléljük ezt a méltánytalanul elhanyagolt
szellemi területet.
A költők eszményképe a XVI. században Janus
Pannonius, az ő poézisét iparkodnak követni, az ő dicső
ségét szomjúhozzák. Kedvelt műfajaik: az üdvözlő és
dicsőítő ének, az elégia, az epigramma, az elmélkedő vers
és az elbeszélő költemény; leggyakoribb verses formájuk
a hexameter és pentameter. A humanista hagyományokat
és e hagyományok protestánskori továbbfejlődését leg
jellegzetesebben Bocatius János költeményei őrzik.
A történetírást fölötte kedveli az írói és tudományos
becsvágy. Az oknyomozó módszer és a kritikai szellem
csak kevés történetíró sajátja, jellemezni is csak néhányan
tudnak, de a stílus gondos latinsága szembetűnő. Aki
magyarországi
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nem tudja szembetűnően utánozni az ókori klasszikusok
nyelvét, azt nem is tartják tudományos értékű írónak.
Minden történeti munka középpontja a hadi események
elmondása; a harcok históriáját szónoki beszédek közbe
szövésével teszik méltóságosabbá. A század három kimagaslóbb tehetségű történetírója: Forgách Ferenc, Istvánffy Miklós, Szamosközy István.
A görög és latin szövegekkel foglalkozó nyelvtudo
mány szeretete az iskolai nevelés szellemében gyökerezik.
Zsámboki János igen jelentékeny név a magyarországi
filológiai törekvések történetében. Megjelenik az első
magyar nyelvtan is: Sylvester János latinul írt úttörő
könvve.
J
A teológia, filozófia s általában minden tudományág
vitás kérdéseit és tisztázott tételeit latinul világítják meg;
a magyar a népszerű vallásos oktatások és a szépirodalom
nyelve. Latinul írnak — s csak olykor anyanyelvükön —
a magyarországi németek is.
Irodalom . —A m
agyarországi latin irodalom XVI. századi
történeténekkét áttekintése: W
allaszky P
ál latinnyelvüm
unkája(1785)
é
s Pintér Jenő m
agyar irodalom
története (1921).

A M A G Y A R O R S Z Á G ] N É M E T IR O D A L O M
A XV L S Z Á Z A D B A N .
németség a XVI. században a magyar
ságot is megelőzve csatlakozott Luther Márton hit
újításához s a németországi reformátorok irodalmi mun
kásságában hatalmas szellemi erőforrásokat nyert.
Az erdélyi szászokat a protestantizmus szellemében
Honterus János szervezte meg. Ez a kiváló hitújító kül
földi tanulmányút járói 1534-ben tért haza szülővárosába,
Brassóba; tehetségével és buzgalmával megteremtette az
erdélyi németek nemzeti, művelődési és vallási egységét;
lelkipásztor, iskolaigazgató, nyomdatulajdonos, tudós és
író volt egy személyben. Példáját követve prédikátor-utó
dai is mindent megtettek, hogy Brassó, Nagyszeben, Besz
terce, Medgyes és Segesvár szellemi színvonalát minél
magasabbra emeljék s a protestáns erdélyi fejedelmek vé
delme alatt önkormányzatukat is megtartsák.
A szepesi németség irodalmi termelése szintén a val
lásos és iskolai élet szükségleteinek kielégítésére irányult
legelső sorban. A hívők prédikációk, énekek, imádságok
után vágyódtak s papjaik kielégítették óhajtásukat. Ezen
a vidéken a század utolsó évtizedeiben erős vallási viták
folytak, mert több evangélikus lelkipásztor közeledni kez
dett a református hitelvekhez. E kryptokálvinizmussal
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szemben a szepesi városok s Kassa, Eperjes és Bártfa
németsége az ortodox luteranizmus mellé állt; így a hitvita
az ágostai hitvallás javára dőlt el.
Bártfán működött Felső-Magyarország legkiválóbb
reformátora: Stöckel Lénárt. Az egyházszervezés, iskola
ügy és nyomdászat terén egyaránt nagyok az érdemei.
Szülővárosának iskolájában, a bártfai gimnáziumban, a
színielőadásokat is népszerűvé tette; németnyelvű verses
drámáját, Zsuzsánna-históriáját, a felvidéki német diákok
sokszor eljátszották. Az iskolai színielőadások divata
különösen a bányavárosokban — Körmöcbányán, Selmec
bányán és Besztercebányán — volt nagy; Körmöcbányán
a Zsuzsánna-játék még a nép közé is átment; aminthogy
a vallásos színjátékokat a városi polgárok általában ked
velték és szívesen játszották az egész magyarországi né
met nyelvterületen.
A nyugat magyarországi németségnek Pozsony és
Sopron köré csoportosuló része Gerengel Simon soproni
evangélikus lelkipásztorban tisztelte legbuzgóbb szellemi
vezetőjét. A tevékeny férfiú nem elégedett meg a Német
országból érkező vallásos könyvekkel, hanem maga is
szerkesztett a magyarországi németség számára imádságos gyűjteményt és énekeskönyvet.
Néhány nevezetesebb hazai ném
et író aXVI. században, nem
em
lítve azokat, akik korán külföldre szakadtak vagy akik külföldről
idekerülve nemgyökeresedtek m
egközöttünk:
A m b r o s iu s S e b e s t y é n (1
542—
1600) késm
árki születésű protes
táns pap, afelsöm
agyarországi kryptokálvinizm
us vezére, elkeseredett
hitviták középpontjában állott. A ném
etül é
s latinul író kiváló hit
tudós —családi nevén LámS
ebestyén —avittenbergai egyetem
en
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tanult, 1576-ban akésm
árki evangélikus iskola tanitója lett, néhány
évvel később m
egválasztották eperjesi lelkipásztornak, utóbb szülő
városának prédikátori székébe került. Életének utolsó évtizedében az
ágostai hitvallástól egyrejobbanáthajlott ahelvét hitvalláshoz sem
iatt
szenvedélyes irodalm
i vita tám
adt közötteé
sHorváthG
ergely főrangú
földbirtokos között. (A horvát szárm
azású G
radeczi HorváthStansith
G
ergely alapos teológiai képzettségű nem
esúr volt, S
zepes m
egye
alispánja. Nagyőr községbenlakott, itt am
aga költségéniskolát állított
fel, evangélikushitfeleinekügyeit haláláig nagy áldozatkészséggel gon
dozta. Hitvitázó m
unkái latin nyelven jelentek m
eg.) A vita lényege
a
zÚ
rvacsora é
s azüdvözülés kérdése körül forgott: akésm
árki pap
M
elanchton Fülöpre hivatkozva kálvinista szellem
ben m
agyarázta a
Szentírást é
s akeresztény dogm
ákat, anagyöri földesúr az ortodox
luteránus tanítások védelm
ére em
elt szót. A polém
iákban Horváth
G
ergely győzött, m
ert ahernádvidéki öt szabad' királyi város zsinata
1597-ben m
agáévátette álláspontját selvetette ellenfele kryptokálvinizm
usát. Az első szepességi protestáns ném
et énekeskönyvet Am
bro
sius S
ebestyén állította egybe a
z addig m
egjelent népszerűbb ném
etországi vallásos költem
ényekből é
s dallam
okból, hozzájuk csatolva a
m
agakönyörgő é
s jóra oktató énekeit is.
C r e u t z e r G y ö r g y (m
egh. 1589.)evangélikuslelkipásztor, Horváth
G
ergelyszepesm
egyei földbirtokosudvari prédikátora. Késm
árkonszüle
tett, Strassburgban tanult, a dunántúli C
sepregen é
s a szepesm
egyei
Nagyőrön viselt papi tisztséget. Az ortodox luteránusok a
z 1570-es
években m
egdöbbenve látták, hogy a szepességi evangélikus papság egy része a reform
átus hitet kezdi igaz vallásnak tartani, ezért
harcolni kezdtek a hitelveiket egész nyiltsággal m
ég nem valló
kryptokálvinisták ellen. C
reutzer G
yörgy isfelháborodva szállt szem
be
a
z ágostai hitvallás m
egtagadóival s‘ egybeállította azokat az ism
er
tető jeleket, m
elyeknek segítségével m
ég a hittudom
ányban kevésbé
jártas hívő is el tudja dönteni, hogy papja igazi evangélikus-e vagy
a helvét hitvallás híve? H
a az ism
ertető jelekkel kapcsolatos kér
désekre a kérdezett nemjól felel, akeresztények —intette híveit a
nagyöri prédikátor —kerüljék am
egtévelyedettet, m
int a
z ördögöt:
W
arnung, vor dér Sacram
entierer, Zwinglianer und Calvinisten Lehre,
auchgew
isse M
erkzeichen, w
obei solche verführische G
eister zu er-
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kennen. Bártfa, 1586. (Akryptokálvinisták részéröl PilczG
áspár felelt a
tám
adásra.)
D ü r r D a m a s u s (m
egh. 1585.), előbbvittenbergai teológus, utóbb
aszebenm
egyei Kisapold községevangélikus lelkipásztora. Kéziratban
m
aradt prédikációi jeles értékűszónoki alkotások: legjobbakazerdélyi
szászok XVI. századi egyházi beszédei között. E
z évszázad erdélyi
ném
et prédikációiból egyet semnyom
tattak ki, szem
ben azekorbeli
m
agyarság nagytérjedelm
ü beszédgyüjtem
ényeivel; kéziratban is csak
kevés m
aradt m
eg aném
et egyházi beszédek közül. Dürr D
am
asus
Luther M
ártont választotta szónoki példaképének, fejtegetéseibe bele
szőtte az akkori társadalm
i élet szám
osjelenségét, népiesirodalm
i nyel
vében nem egyszer helyet engedett az erdélyi szásztájszólásnak is.
Feltűnő, hogy am
agyarországi XVI. századi ném
et prédikációs iro
dalomnem
csak Erdélyben szegény, hanemazországtöbbi részébenis.
Apapokugyanbuzgónprédikáltak, debeszédeiket nemszivesenírtákle,
haneminkább aném
etországi szónoki könyvek szövegeit tanulták be
é
sm
ondták el híveiknek.
G e r e n g e l S im o n (m
egh. 1 5 7 1 . ) soproni evangélikuspap, azottani
ágostai hitvallású gyülekezet nagytekintélyű szervezője. B
ár Sopron a
közelfekvő katolikus császári korm
ányzat m
iatt veszedelm
eshelyzetben
volt, ahitújítás itt is annyira m
egerősödött, hogy a katolikusoknak
aferencrendiek tem
plom
án kívül m
ár csak egy kis kápolnájukm
aradt
aszentegyházakkal bőven ékesített városban. Az evangélikus ném
etek
é
sm
agyarok jól m
egfértek egym
ással, közösen harcoltak az egyre
kevesbedőkatolikus ném
etek é
sm
agyarokellen. G
erengel Sim
onkáté
ját, im
ádságoskönyvét é
s énekesgyüjtem
ényét a nyugatm
agyarországi
ném
et lakosság szívesen használta; könyörgései hozzákapcsolódtak az
akkori élet bajaihoz; a török veszedelem
m
el különösen sokat foglal
kozott. Vallásos énekeinek egyrészét öm
agaszerzetté: ezekbenrészint
azevangélikus hittudom
ány tanításait foglalta dalokba, részint azsol
tárokat dolgozta át versekben. Irt egy bibliai tárgyúszínm
üvet is: D
ie
schön evangelische Historie von dér Enthauptung des heil. Johannis
desTáufers. Helynélkül, 1553. (AvallásostragédiaH
ansS
achshatását
m
utatja. Talán elő is adták asoproni diákok.)
H o n t e r u s J á n o s (s
zül. 1 4 9 8 . Brassó; m
egh. 1 5 4 9 január 2 3 .
Brassó) ifjúságáról keveset tudunk. G
rassG
yörgy brassói tim
árm
ester
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fiavolt, később vette fel hum
anista nevét, aH
onterust. M
ár am
ohácsi
csata előtt éveket töltött külföldi egyetem
eken; B
écsben, Krakkóban,
B
aselben tanult; B
aselból 1534-ben teljes nyom
dai fölszereléssel tért
vissza szülővárosába. Aszászok között ebbena
zidőben m
ár gyökeret
vertek Luther M
árton tanításai, a
z iskolai élet ahitújítás szellem
ében
virágzásnak indult, H
onterus Jánosra várt ahivatás, hogy az evan
gélikus vallás segítségével egyházi é
s nem
zeti szervezetbe egyesítse a
szászokat. A hitújítás eszm
éjeé
safaji összetartozás gondolata irányí
totta kulturális tevékenységét; erkölcsi feddhetetlensége, m
űveltsége,
eszessége, óvatossága é
s szívóssága m
egszerezték szám
ára nem
csak
szülővárosának, hanemazegész erdélyi ném
etségnek tiszteletét é
sszeretetét. M
artinuzzi G
yörgy akatolikusegyházérdekébenszeretett volna
gátat vetni m
űködéseelé, deerőszakos m
ódon nemm
ert hozzányúlni,
m
ert szüksége volt aszászok tám
ogatására é
s Erdély nyugalm
ára.
H
onterus János 1544-ben B
rassó első papja lett, 1545-ben kidolgozta
iskolai rendtartását, 1547-ben közreadta az erdélyi szászok egyházi
alkotm
ányát: Kirchenordnung aller D
eutschen in S
iebenbürgen. Hit
buzgalm
áért Luther M
árton azÚr m
agyarországi apostolának nevezte
el, M
elanchton Fülöp pedig újból kinyom
atta az erdélyi szászegyház
újjászervezéséről szóló m
unkáját. Irodalm
im
űködése általában latinnyelvű. S
zám
ostankönyvet írt, szem
elvényes kiadásokat szerkesztett az
ókori rem
ekírókból, ism
ertetteaszászok jogait, összefoglaltaazakkori
földrajzi ism
ereteket, sajátkezüleg m
etszette fába Erdély térképét. M
ég
nyilvános könyvtárt is szervezett. Újításait atöbbi szász városban
szívesen utánozták, em
lékét később is kegyelettel újították fel, szüle
tésének négyszázadik évfordulóját 1898-ban B
rassóban em
lékszobor
felállításával ünnepelték.
N év t elen én ekszerzö k a
nabaptistaénekeskönyve. Ezt ahazaiere
detűném
etkéziratot apozsonyi káptalankönyvtáraőriztem
eg1581-ből.
Aném
et anabaptistákaXVI. századm
ásodikfelébenköltöztek anyitrai,
pozsonyi, trencséni evangélikusokközé, eleintemint jó iparosokat nem
bántottákőket, későbbm
egkezdődött üldözésük é
skiirtásuk. O
lyanlett
asorsuk,m
int Erdélybenaszom
batosoké. Énekeikbenkeservesenpanasz
kodnakszenvedéseikről sföképenB
akicsP
éterholicsi földesúrkegyetlen
kedéseiről. M
inden fájdalm
ukat m
egenyhítette—vallásos költészetük
tanúsága szerint —Istenbevetett bizalm
uk é
s rem
ényük.
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P i l c z G á s p á r (m
egh. 1605. M
árkusfalva, S
zepesm
egye) protes
táns pap. Szepesváralján született, K
assán, E
perjesené
sVittenbergában
tanult, 1581 körül báró R
ueber János felsöm
agyarországi főkapitány
udvari papja lett, utóbbS
árosm
egyében, G
öm
ör m
egyében é
sS
zepes
m
egyében lelkipásztorkodott. Dobsinai prédikátorságában avakm
erő
m
ódon kalandozó törökök egy alkalom
m
al csaknemelfogták, neje a
m
artalócok kezébeesett s csakham
ar elhunyt rabságában. Öt m
agát
többm
egalázásérte, m
ert kálvinizm
usam
iatt többhelyről kiutasították
s az Úrvacsoráról vallott felfogását aszepesm
egyei evangélikus papok
1593. évi iglói gyűlésén nyilvánosan visszakellett vonnia. Azért halá
láighívem
aradt üldözött kryptokálvinizm
usának. C
reutzer Jánosorthodox luteránus prédikátorral szem
ben 1587körül vívta m
eg harcát a
z
Ú
rvacsora igaz értelm
ezésének kérdéséről, deegyéb vitás vallási taní
tásokról is. M
ásokkal is harcolt. Dogm
atikus felfogását M
elanchton
Fülöp írásainak védelm
e alatt fejtette ki, detovább m
ent m
esterénél,
am
int ez ném
et é
s latin m
unkáiból nyilvánvaló.
P ö ckh l E rhard, Z
rínyi G
yörgy titkára, nagy feltűnést keltő
tudósítást írt aszigetvári törökök pusztításairól é
sam
ieinknek rajtuk
aratott diadaláról. (A ném
etnyelvű N
eueZeitung 1587-ben jelent m
eg
avasm
egyei M
onyorókeréken, decsakham
ar kinyom
tattákAugsburgban é
sN
ürnbergben is. Aném
etországi kereszténységrettegvetekintett
aM
agyarországot pusztító pogányságra, azem
bereket m
inden török
hír érdekelte, kíváncsiságukat kisebb-nagyobb röplapokkal é
sTürkenbüchlein-kiadványokkal elégítették ki. R
észvéttel tekintettek a m
agya
rokra, szenvedéseiket fantasztikusrészletekkel bővítveecsetelték, győzel
m
eiknek örvendtek. A külföldi szerzők m
agyar-török vonatkozású
ujságlapjai é
s röpiratai m
ellett am
agyarországi ném
etség is m
egtette
am
agáét, hogy akülföld figyelm
ét ébrentartsa am
agyar-török kérdés
iránt. Különösen sokat foglalkoztak Zrínyi M
iklós hősi halálával s
Rudolf m
agyar királynak é
s Báthory Zsigm
ond erdélyi fejedelem
nek
atörök ellen kötött szövetségével.)’
S t ö c k e l L é n á r d (s
zül. 1510. Bártfa; m
egh. 1560. június 7 .
Bártfa) eleinte K
assán, utóbb Boroszlóban tanult, 1530-ban avittenbergai egyetem
reiratkozott be. Itt Luther M
árton annyira m
egszerette,
hogy szülővárosába, E
islebenbe, helyezteel tanítónak. Egyrészt szeret
ték volna m
egtartani N
ém
etországszám
ára, m
ásrészt M
agyarországon
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is szükség volt rá: 1539-ben visszatért hazájába s átvette abártfai
gim
názium igazgatását. Bártfam
agyar Vittenbergává lett sa lelkes
hitújító aPraeceptor H
ungáriáé kitüntető elnevezést nyerte kortársaitól. M
intaiskpláját a
z egész Felvidéken utánozták, evangélikus, hit
nyilatkozatát elfogadta m
ind az öt felvidéki szabad királyi város:
K
assa, E
perjes, Lőcse, Bártfa, K
isszeben. (C
onfessio Pentapolitana,
1548.) Ennek am
intájára készült ahét bányaváros evangélikus hit
vallása. (C
onfessio H
eptapolitana, 1559.) Ezt követte a szepesi hit
vallás. (C
onfessio S
cepusiana, 1569.) Stöckel Lénárd a protestáns
iskolai színi előadásoknak lelkes pártfogója voltBártfán 1556-ban
eljátszatta diákjaival nagy hatást keltő bibliai színm
üvét: Historiavon
S
usannain Tragedien w
eisegestellet zuÜbungdér JugendzuBartfeld
inUngarn. Vittenberga, 1559. (ASzentírásból m
erített történet Betulius
latin drám
ájaután készült: két gonosz öregem
ber el akarja csábítani
Zsuzsannát sm
ikor szándékuk kudarcot vall, ők jelentik fel az ártat
lan nőt, ezm
ár-m
ár ahóhér kezére kerül, devégül kiderül azigaz
ságs agonosz vádlók m
eglakolnak. A hum
anista stílusú, vallásos
szellem
ű, érzelm
es darab egyben aprotestantizm
us céljait is szolgálta,
m
ert Zsuzsannával ahitújítók kereszténységét, akét öreggel a pápát
é
s atörököt jelképezték.)
W a g n e r B á l i n t (m
egh. 1557.)brassói születésűhitújító, H
onterus
Jánostevékenym
unkatársa. Vittenbergából 1542-bentért hazaB
rassóba,
szülővárosában az evangélikusok latin iskoláját igazgatta, 1549-ben
brassói evangélikus lelkipásztorrá választották. Latin nyelven több
vallásos é
sköltői m
unkát, továbbá egy iskolai drám
át é
segy elter
jedt görög nyelvtant írt; csak ném
etül tudó hívei szám
áragyűjte
m
énybefoglaltaaz akkor legkedveltebbném
etországi vallásosénekeket.
Az erdélyi szász evangélikusoknak ez volt az első kedvelt énekes
könyvük: G
eistliche Lieder und P
salm
en. (A gyűjtem
ény 1553 körül
jelent m
eg, utóbb m
égtöbbször is kinyom
tatták. Az énekek szerzői
ném
etországi vallásos költők: Luther M
árton é
skövetői.)
Irodalom . — A m
agyarországi ném
et irodalom fejlődésének
részletes áttekintése Pukánszky B
éla könyvében: A m
agyarországi
ném
et irodalomtörténete. B
udapest, 1926. —Azidevonatkozóm
agyar
tudom
ányos könyvek é
s értekezések közül kiem
elhetők akövetkezők:
S
zabó Károly: R
égi m
agyar könyvtár. 11. köt. B
udapest, 1885. —
Pintér Jenő : A m agyar irodalom története.
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Szinnyei József: M
agyar írók élete é
sm
unkái. Tizennégykötet. B
uda
pest, 1891—1914. —R
áthGyörgy: A felsöm
agyarországi kriptokálvinistákhitvitázóirodalm
áról. Irodalom
történeti Közlem
ények. 1892. évf.
—U. az: Pilcz G
áspár é
sellenfelei. M
agyar Könyvszem
le. 1893. évf.—
U
. az: G
radeczi Horváth G
ergely é
s LámS
ebestyén vitája. Irodalom

történeti Közlem
ények. 1894. évf.—W
eber Sam
u: G
radeczi Horváth
G
ergely é
s családja. Késm
árk, 1896. —S
zabó Károly é
s Hellebrant
Árpád: R
égi m
agyar könyvtár. III—
IV. köt. B
udapest, 1896—
1898.
—W
eber Sam
u: S
zepességi protestáns írók az ellenreform
ációig.
Protestáns S
zem
le. 1897. évf. —Bleyer Jakab: M
agyar vonatkozású
ném
et történeti népénekek 1551-ig. E
gyetem
es Philologiai Közlöny.
1897. évf. —U. az: M
agyar vonatkozású ném
et ujságlapok aM
.N
.
M
úzeumbirtokában. M
agyar Könyvszem
le. 1900.évf.—ErnyeyJózsef:
A körmöd Zsuzsanna-játék. A M
.N
.M
úzeum N
éprajzi O
sztályának
Értesítője. 1906. évf. —M
elichJános: Am
agyar szótárirodalom
.B
uda
pest, 1907. — Adleff Norbert: Adalékok az erdélyi ném
et kalendáriumi irodalomtörténetéhez. Kolozsvár, 1907. —Leffler Béla: M
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A

xvi. s z á z a d protestáns korszaka politikai, katonai
gazdasági, művelődési és egyházi téren új világot
teremtett Magyarországon. Egyedül a társadalmi rend ma
radt a régi, minden más megváltozott. A Habsburg-ház
uralomra jutása, Erdélynek az anyaállam testéből való ki
szakadása, az ország legtermékenyebb területeinek török
kézre kerülése, a magyarság százezreinek elvérzése az izlám
csapásai alatt: sorsdöntő események. Mi tartotta a nem
zetben a lelket? Az ősi nemesi alkotmány, a parasztság
megőrölhetetlen szívóssága, a magyar katona hősisége
és a keresztény vallás ereje. Míg a Balkán országai teljes
egészükben a törökök zsákmányai lettek, Magyarország a
Habsburg-ház segítségével ellentállt a mohamedán hódí
tásnak, ha nemzeti önállóságához való ragaszkodását
súlyosan meg is fizette földje és népe pusztulásával.
«Agyává népnek nincs hazája!» Örökérvényű mon
dás ; s ha valamikor, ebben az időben megbizonyosodott
igazság. Ha egy nemzet habozik, amikor belső zavaraiban
rendet kell teremtenie, vagy ha reszket, amikor fel kell
vennie a harcot a külső ellenséggel, az a nemzet elveszett.
A magyarság nem reszketett, de nem is veszett el. Evtizedről-évtizedre borzalmas erővel hömpölygött feléje az izlám
árja; a Balkán minden haderejét elküldték ellene; itt har
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coltak Dél-Oroszország tatárai, Ázsia ozmánjai, Afrika
szerecsenei: a magyar nemzet mégis megállt. Vére pata
kokban ömlött, kardját mégsem törte ketté. Lépésrőllépésre hátrált, mert nincs az a vitézség és önfeláldozás,
melyet a fegyveres túlerő le ne tudna gyúrni; de egyegy féltettebb vonalon megvetette lábát s újból kezdődött
az élet-halál-harc a magyar rögökért.
Könnyű volt irodalmat csinálni a napóleoni hábo
rúkban, a Bach-korszakban vagy még a trianoni korszak
nyomorúságában is, de emberfeletti feladat volt műveltsé
get terjeszteni és könyvet írni ebben az időben: «Zápolya
öldöklő századában». De amint megtették kötelességüket
a katonák a harctéren, kötelességükön felül is munkálkod
tak a papok híveik között. A protestáns lelkipásztorok
bátran megelégedhettek volna az igehirdetés élőszavával
ennél azonban százszor többet tettek: az írás betűit is
megszólaltatták a pusztuló magyar tájakon. Nagy építő
munka volt ez, csak úgy csinálhatták meg, hogy a nemzet
már eléggé pallérozott volt a könyvek forgatására s papjai
irodalmi munkásságának megbecsülésére.
A magyarnyelvű irodalom ebben az időben az írniolvasni tudó, értelmesebb és gazdagabb nemesuraknak
s a kevesebb iskolát végzett prédikátoroknak és városi
lakóknak szóit; humanista szellemű papok és világiak —
a tudósok és költők egyaránt — latin munkába öntötték
mondanivalóikat. Papok lévén a könyvek szerzői, a magyarnyelvű irodalom elsősorban a vallás kérdéseivel foglal
kozik; formája a szónoki és értekező próza, az igehirdetés
és hitvítázás, a szentírásfordítás és egyházi ének. Vallásos
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világfelfogás hatja át a szépirodalmi munkák legnagyobb
részét is: a világi líra, elbeszélő költészet, prózai elbeszé
lés és színműírás termékeit.
A Magyarországon lakó nem magyarnyelvű népcso
portok között egyedül a németek körében volt még számbavehető irodalmi törekvés. írástudóik latinul s olykor
németül fordultak olvasóikhoz. Néha magyarul is meg
szólaltak s — amint Heltai Gáspár és Dávid Ferenc pél
dája mutatja — adtak néhány kiváló írót a magyarságnak
is. A protestáns papság a hazai németség XVI. századi
irodalmi törekvéseiben irányító szerepű, a fennmaradt iro
dalmi termékek elsősorban vallásos szelleműek és az
ágostai hitvallású evangélikus hívők áhítatos érzelmeinek
felkeltését és megszilárdítását célozzák.
A reformáció elterjedése a tót nyelv irodalmi műve
lésének nem vált hasznára, mert a tótul imádkozó és
prédikáló papok a cseh nyelvet használták írásaikban.
A csehek már ekkor belevitték a köztudatba, hogy a tót
nem önálló nyelv, hanem csak egyik nyelvjárása a csehnek. Ilyen módon a fölötte szerényen jelentkező tót vallá
sos irodalom — a katolikus és az evangélikus egyaránt —
a huszitáktól meghonosított bibliai cseh nyelvet hasz
nálta.
A legrégibb román szöveget megőrző kézirat —
az Apostolok Cselekedeteinek oláh fordítása — a XVI.
század elejéről és Máramaros vagy Bihar tájékáról való.
A legelső románul nyomtatott könyvet — Luther Márton
kiskátéjának oláh fordítását — a nagyszebeni szászok
1544-ben bocsátották közre. A hitújítás nem tudott utat
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törni a görögkeletiek felé, bár a brassói evangélikus néme
tek és az erdélyi református magyarok több szentírási
szöveget fordíttattak le románra és nyomattak ki a maguk
költségén, így a Négy Evangéliumot, Mózes könyveiből
két könyvet és Szegedi Gergely énekeskönyvét.
A többi ittlakó fajnak és nyelvnek — a számban
ekkor még elenyésző számban levő szerbeknek, ruté
noknak és vendeknek — sem a XVI. században, sem a
XVII. században nincs még, a haza területén, írásos fel
jegyzésük.
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Fischer L. V. 383.
Forgách Ferenc. 500, 506, 512,
521, 523, 538.
Forgách Imre. 20, 508.
Forgách Zsigmond. 256.
Fortunatus históriája. 387.
Fortunák. 157.
Fóti József. 410.
Fraknói Vilmos. 13.
Fráter Gáspár. 306.
Fráter György. 2 2 1, 385, 426.
Fulgosius, 277.
Fülöp spanyol király. 9.

Gaál József. 258.
Gabelmann Miklós. 25.
Galeotto Marzio. 510.
Galilei. 56.
Gálién János. 54.
Gazel-i türki we-magyari. 216.
Gálfi János. 15 1.
Gálszécsi István. 162, 188, 239,
305.
Gárgyános Máté. 304.
Gegő Elek. 399.
Geleji Katona István. 240, 274,
499Gerdes Dániel. 525.
Gerengel Simon. 540, 542.
Gergely deák. 336.
Gergely énekszerző. 204, 208.
Gergely pápa. 140.
Gesta Romanorum. 368, 369.
Geszti Ferenc. 320, 327.
Gévay Antal. 216.
Giordano Brúnó. 56.
Gismunda és Gisquardus histó
riája. 376, 382.
Gonsalvius Reginaidus Monta
nus. 425.
Gosárvári Mátyás. 321, 323.
Gönczi György. 124, 189, 190,
239.
Görcsöni Ambrus. 321,3 2 2 ,3 2 3 .
Görög-latin verselés. 237.
Görög-római versformák. 237.
Görög-római széphistóriák.
356—366.
Gradeczi Horváth Stansith Gergely. 541.
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Graduálok. 239,
Gragger Róbert. 216, 217.
Gratianos Máté. 304.
Greguss Ágost. 234, 400.
Grobián versei. 206.
Gutgesell Dávid. 49.
Gyalui Tordai Zsigmond. 33,
3 ^9 , 57Gyarmathi Balassa Bálint 1.
Balassa Bálint.
Gyarmathi Miklós. 124, 125,
145.
Gyergyai Albert. 378,382,395.
Gyótai Erzsébet. 11 5 .
Gyöke Ferenc. 306.
Gyöngyösi István. 359.
György barát 1. Martinuzzi
György.
Gyulafi Lestár. 15 1.
Gyulai István. 175, 423.
Gyulai Pál. 399, 400, 497, 500,
501.
Gyulai vitézekről. 316, 325.

Habermann János. 129.
Hagymásy Kristófné. 274.
Haláltánc-költészet. 168.
Haller János. 437.
Hangay Sándor. 258.
Hangsúlyos verselés. 237.
Hariadenus. 330.
Harsányi István. 373.
Hartyáni Imre. 175.
Hasznos receptom. 442.
Havelock - Gareth - Rainouart.
4 11.
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Háborús világ. 23— 29.
Háló. 424.
Házasok éneke. 202, 209,
Házasságról szóló énekek. 202 —
2 ii.
Házi Jenő. 482.
Hegedűs István. 512.
Hegedősök. 220, 312.
Hegedős Márton. 220.
Hegedűs János, a gyulai vitéz.
3I7\,
Hegedűs Sebestyén. 220.
Hegendorf Kristóf. 69, 70.
Heinrich Gusztáv. 330, 383,
394 , 4 ° 9 Heliodoros. 356— 366, 382.
Hellopoeus Bálint 1. Szikszai
Hellopoeus Bálint.
Heltai Gáspár. 47, 74, 75, 12 1,
125, 129, 149, 15 3 ,16 2 , 169,
17 5 ,3 2 1,3 2 3 ,3 2 4 ,3 2 5 ,3 8 9 ,

417—428, 436, 466, 467,
535 , 549 Henrich Arnold. 382.
Herczeg Ferenc. 258.
Hermann Antal. 400.
Herodotos. 356— 366.
Heyden Sebald. 69, 70.
Hispániái Vadászság. 425.
Historia Aethiopica. 359, 382.
Historia Alexandri Magni. 436.
História egy Árgirus nevű ki
rályfiról. 378, 382.
Historia regis Volt er. 375, 385.
Historia von Susanna. 448.
Históriás énekek. 3 12 — 3 ^
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Hitújítás. 8 —23.
Hitviták. 2 1 — 22, 83— 158.
Hitvitázó drámák. 452— 465,
487— 488.
Hoffhalter Ráfael. 48, 49.
Hoffhalter Rudolf. 48, 49, 126.
Hoffgreff György. 47, 342, 343,
426.
Holbein. 179.
Homeros. 356— 366.
Homonnai Drugeth Bálint. 15 1.
Honterus János. 4 1, 4 6, 426,
448, 539, 542, 543> 545Horatius. 261.
Horányi Elek. 523.
Horhi Juhász Péter. 1. Melius
Péter.
Horvát András. 163, 183, 184,
185.
Horvát Helena. 205, 210.
Horvát István. 481, 4 8 2 .
Horvát Markó. 314, 315.
Horváth Cyrill. 1 3 1 , 188, 197,
2341,240, 288, 289, 352, 372,

384,394,395» 4 3 9 , 4 5 8, 483.
Horváth Gergely. 541.
Horváth János. 481.
Horváth Márk. 25, 35.
Hősdalok. 3 13 .
Hubiár aga. 347.
Humanista költészet. 504.
Humanisták. 39.
Hunyadi Demeter. 129, 517.
Hunyadi Ferenc. 357, 362, 517.
Hunyadi János. 323, 324, 325.
Hunyadi Mátyás. 324.

Huszár Gál. 47, 48, 113 , 129,
175, 189, 225, 239.
Huszti Péter. 357, 362.
Idari Péter. 4 1 1 .
Időmértékes verselés. 237.
Igaz papság tüköré. 4(52.
Ihász Gábor. 324.
Ihász Névtelené. 324.
Illésházi István. 15 1.
Illyefalvi István. 306, 488.
Ilosvai Selymes Péter. 205, 209,
306, 358, 362,404.
Imádságok. 227— 2 3 1.
Imre Lajos. 425.
Iskolai drámák. 447—451.
Iskolázás. 39—45.
István deák. 128, 176.
Istvánffy Miklós. 245, 251, 385,
517,521,523,524,538.
Istvánffy Pál. 375, 384, 3 9 5 >5 X7 Izabella királyné. 34 1,4 22, 4 2 6y
480, 526.
Jakab Elek. 173.
Jakab Ödön. 383, 400.
Janus Pannonius. 504, 507, 537.
Jason históriája. 357.
János Frigyes választófejedelem.
3 4 é.
János király, io, 13 , 150, 154,
185, 221, 300, 3 0 1,32 3, 344,
384, 385, 326.
János pap históriája. 369, 373.
János Zsigmond fejedelem. 51,
89, 95.
99,100, 103,
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105, 182, 321, 322, 330,344,
348,425,426, 462, 476, 477,
480, 481, 512, 513, 525.
Jephta Tragédiája. 488.
Jeremiádok. 177.
Josephus Flavius. 364.
Joveniánus históriája. 369, 373.
Jovius. 369, 373.
Józsa diák. 480.
Jezsuiták. 43.
Jobbágyok sorsa. 26, 30— 32.
Johannes Sylvanus. 7 1.
Jósika Miklós. 258.
Juhász Péter 1. Melius Péter.
Júlia-dalok. 274.
Jurisics Miklós. 25.
Justinus. 363, 365, 4 11 .
Kalajlikoz Ali. 321, 324.
Kalendáriumok. 146, 15 6—
168.
Kanyaró Ferenc. 92, 128, 173.
Kapitán György. 341, 347.
Karádi Pál. 129, 480, 481, 482,
484.
Kardos Albert. 274.
Katolikus papok. 16 — 19.
Katolikus vallásos írók és szó
nokok, 14 3 — 158.
Katolikus vallásos játékok. 450.
Katona István 1. Geleji Katona
István.
Katonaság. 2 3 —25.
Kazinczy Ferenc. 87.
Kákonyi Péter. 307, 358, 363.
Káldi György. 140, 147.

Kálmáncsehi Sánta Márton. 103,
180, 189, 239, 426.
Kálvin János. 8 ,14 , 56, 94, 103,
108, 11 4 ,1 2 6 , 130, 133, 189,

196, 32 9 > 4 4 9 , 4 9 4 > 5 14 Kármán Demeter. 219, 220.
Károly császár. 9, 322, 330, 346,
35b 492-

Károlyi András. 129.
Károlyi Árpád. 154, 274.
Károlyi Gáspár. 59, 74 —81,

129, 535 Károlyi Péter. 125, 126.
Kecskeméti Vég Mihály. 186.
Kegyetlenkedések. 26—28.
Kemény József. 154.
Kemény Zsigmond. 409.
Kendi Antal. 423.
Kerecsényi Dezső. 13 1.
Kerecsényi László. 317.
Keresztúri Mihály. 124.
Keserűi Dajka János. 240.
Kéziratos énekeskönyvek. 239.
Kiadók. 52.
Kinizsi Pál. 326, 328.
Király György. 384.
Királyfia kis Miklós. 219, 441.
Kis István 1. Szegedi Kis István.
Kisfaludy Sándor. 258.
Kisvárdai Zokoly Miklós. 2 13 ,
217 .
Klasszikus metrumok. 237.
Kodály Zoltán. 384.
Kolozsvári egyetem. 45.
Kolozsvári nyomda. 47.
Komjáti Benedek. 67.
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Komédia Balassi Menyhártról.
476 —486.
Komlós András. 48.
Kont István. 348.
Kopaszságnak dicsérete. 441.
Kovacsóczi Farkas. 365, 497,
500.
Kovács István. 154.
Kölcsey Ferenc. 258.
Könyvkiadás. 51.
Könyvnyomtatás. 45— 49.
Könyvtárak. 53.
Középkori latin széphistóriák.
367—374Közoktatás. 39—45.
Krakkói nyomtatványok. 45.
Krónikák versben. 3 1 2 —333.
Krónikások. 149— 155.
Krusith Ilona. 253, 274.
Krüger Hermann. 475.
Kryptokálvinizmus. 539.
Kulcsár György. 126, 127.
Kurzibold-monda. 409.
Küküllei Névtelen. 307.
Lajos király. 10 ,2 2 1,39 3,4 0 4 —
409, 526.
Lakatos Péter. 17 6.
Lakodalmi énekek. 202— 2 1 1 .
Lám Sebestyén. 540.
Lantosok. 220, 312.
Laskai Csókás Péter. 496, 501,
517, 530.
Laskai János. 442.
Latin irodalom. 489— 532, 537.
Latin széphistóriák. 367— 374.

Lázár Béla. 389.
Lethenyei Pál. 226, 227.
Levélírók. 149— 155.
Lélekjárás. 232.
Lévai Névtelen. 357, 363.
Libécz Mihály l.Vilmányi Libécz
Mihály.
Líra. 159 — 236.
Liriniay Vince. 498.
Listi János. 517.
Liszkai Demeter. 517.
Lisznyai Kálmán. 258.
Liszt Ferenc. 353.
Liturgiái misztérium. 450.
Losonczy Anna. 245, 248, 251,
256, 274.
Losonczy István. 25, 18 1, 248,

274 , 34L 345 , 349 Losonczy Istvánnak haláláról.
336.
Loyolai Szent Ignác. 43.
Lőcsei kalendárium. 156.
Löwenklau János. 201.
Lucretia-versszak. 278.
Luka Józsa. 346.
Lukcsics Pál. 2 17 .
Lukianos. 356— 366.
Lukinich Imre. 326.
Luther Márton. 8, 12, 13, 14,
39, 4°, 53, 56, 6 2 , 67, 70,
83, 84, 85, 87, 94, 102, 103,
108, 118 , 119 , 12 6 ,12 9 ,13 0 ,
13 3 , 135, 143, 14 5 ,16 2 ,16 4 ,
17 4 ,18 0 , 188, 189, 196, 424,
44 9 *4 5 5 , 4 95 , 539 , 54 2, 543 ,
544 , 545 , 549 .
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Madzsar Türki. 216.
Magyari István. 450.
Magyar nyelv használata. 23,
28.
Magyaróvári nyomda. 47.
Majer Fidél. 523.
Majláth István. 341, 347.
Mankóczi István Dolgai. 438—
440.
Manlius János. 49, 424.
Mantskovit Bálint. 4 8 ,115 ,4 2 4 .
Markalf históriája. 432— 435.
Marót. 281.
Martinuzzi György. 18 1, 201,

498* 507» 512,543.
Martonfalvay Imre. 15 1,
Martos Ferenc. 258.
Manilius. 276, 277, 281.
Maundeville. 369, 373.
Maximus Planudes. 4)17.
Mágnások. 34— 35.
Mágocsi Gáspár. 167.
Mályusz Elemér. 410.
Mátray Gábor. 305, 353.
Mátyás főherceg. 257.
Mátyás király. 153, 195, 221,
322.
Mecskei István. 336, 345.
Medici Katalin. 492.
Megyesi Ferenc. 102.
Mehemed énekszerző. 2 14 ,2 16 .
Melanchton Fülöp. 33, 39, 40,
53? 7°? 85, 86, 87, 154, 18 1,
496, 541, 543, 544.
Melich János. 87.
Melith Péter. 217.

Melius Péter. 48, 50, 59, 74,
75? 79? 89—98, 99, 10 1, 102,
103, 104, 124, 1 2 5 ,1 3 1 ,1 6 7 ,
176, 18 1, 182, 426, 456,
4 6 1— 465, 494, 535.
Menyegzői versek. 202— 2 1 1 .
Mészöly Gedeon. 352.
Mikó László. 371.
Miksa főherceg. 250, 509.
Miksa király. 1 1 , 22, 126, 138,
139, 2 5 1, 261, 515.
Milotai Nyilas István. 499.
Mindszenti Gábor. 150, 154.
Misztérium-dráma. 447.
Mittwoch. 216, 217 .
Mizsér Gábor L Pesti Mizsér
Gábor.
Mohamedán magyar írók. 19 9 201, 2 14 — 216.
Mokoschinus. 5 11.
Moldovai Mihály. 220.
Molnár Albert 1. Szenczi Mol
nár Albert.
Molnár Gergely. 531.
Mondókák. 227— 231.
Monoszlói András. 125, 136,
144? 146.
Montaigne. 56.
Moór Elemér. 410.
Mordtmann. 216 , 217.
Morgai Kata. 273.
Móré László. 165.
Mossóczy Zakariás. 522, 524.
Mudrony András. 5 1 1.
Munkácsi János. 307.
Murád tolmács. 199.
36
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Murmelius János. 529.
Musztafa basa. 214.
Muzsikusok. 220.
Nagy Bánkai Mátyás. 177, 307,
32 1, 324.
Nagy István. 371, 383.
Nagy Sándor históriája. 436,
437Nagy Tolnai György, 310.
Nagyajtai Kovács István. 154.
Nagydobszai-graduál. 240.
Nagy falvi György. 307.
Nagyszebeni nyomda. 45.
Nagyszombati nyomda. 49.
Nagyváradi disputáció. 487.
Nagyváradi komédia. 487.
Nannius. 512.
Naptárak. 15 6 — 158.
Nádasdy Ferenc. 19, 326.
Nádasdy Tamás. 46, 69, 70, 86,
112 , 153, 154, 340, 342,
472.
Nádudvari veszedelem. 319,
327. ^
Nemzeti szellem. 61.
Négyesy László. 216, 372, 410Német irodalom. 541.
Német széphistóriák. 387—390.
Németek és magyarok. 37.
Németi Ferenc. 177.
Népköltészet. 2 18 —236.
Névtelen históriás énekmon
dók. 325, 326.
Névtelen mohamedán ének
szerző. 216.

Névtelen protestáns énekszer
zők. 177, 178, 308.
Nikolsburgi Névtelen. 326.
Nyári Lőrinc. 345.
Nyelvtudomány. 529.
Nyilas István. 202, 499.
Nyilas Névtelené. 209.
Nyíri János. 306.
Nyomdászat. 45 — 49.
Ókori görög-római széphistó
riák. 356— 366.
Oktatás ügye. 39— 45.
Oktató költészet. 202— 2 1 1 .
Olasz széphistóriák. 375 — 386.
Oláh Miklós. 14, 15, 44, 50,
1 1 2 ,1 3 7 , 138, 143, 175, 176,
I 9 S> I 9 7 > 3 4 6 , 4 7 8> 5 ° 4 > S*2,
516 ,520, 523, 524, 525.
Ormprust Christoff. 207.
Ószövetség fordításai. 67— 81.
Ovidius. 277, 356— 366.
Ozorai Imre. 83— 88.
Ozorai István. 423.
Önéletírók. 149— 155.
Ördög Mátyás. 345.
Ördögök. 223.
Palatics György. 178.
Paniti János. 210.
Pap Benedek. 179.
Papok házassága. 452.
Papság. 1 6 - 1 8 , 4 1— 45.
Parasztok sorsa. 26, 30— 32.
Parcival. 4 11.

M UTATÓ.

Parthenios. 364.
Pataki Névtelen. 372, 395.
Payr Sándor. 326.
Pálffy Miklós. 27, 145, 507.
Pálóczi Antal. 455.
Pável Ágoston. 395.
Pázmány Péter. 125, 135, 144,
145, 147, 524,
Pékár Gyula. 258.
Pékár Károly. 327.
Pelei János. 75.
Perényi Gábor. 19.
Perényi Péter. 86, 87,188, 341,
347 ? 4 5 5 Perneszi András. 11 5 , 129.
Perneszich György. 112 , 472.
Pesti Gábor. 67, 4 17, 422, 529.
Pesti György. 169, 179, 240.
Petheő Gáspár. 256.
Petrarca. 277, 375.
Petrovics Péter. 150.
Petrus Albinus Nivemontius.
5 1 1#
Pécsi disputáció. 487.
Pécsi Ferenc. 68.
Pécsi Gáspár. 517.
Pécsi János. 210.
Pécsi Lukács. 144, 146.
Példák. 441.
Pilcz Gáspár. 542, 544.
Plantin Kristóf. 516.
Planudes. 442.
Plautus. 531.
Plágium kérdése. 52.
Plutarchos. 360.
Póli István. 373.

565

Ponciánus históriája. 429—4 31.
Posgay György. 342.
Pöckhl Erhard. 544.
Prister Johannes-monda. 369,
373 Protestáns énekeskönyvek. 188.
Protestáns papok. 18 —22.
Protestáns vallásos írók és szó
nokok. 1 1 8 — 132.
P. Szathmáry Károly 258.
Pukánszky Béla. 352.
Rabelais. 56.
Radán Balázs. 179.
Radéczy István. 517.
Radvánszky-kódex. 274, 288,
289.
Rainouart. 410.
Rakovszky Márton. 517.
Ranzanus Péter. 527.
Ravasz László. 93, 10 1, n i ,
130, 13 1 .
Rákóczi Zsigmond. 51, 76, 79,
80, 320, 321.
Rákosi Jenő. 258.
Ráskai Gáspár. 391, 393.
Ráskai Lea. 393.
Reczés János. 326.
Reformáció. 8— 23.
Református hitvitázás. 89— 98.
Regnart Jakab. 277.
Reichard Piroska. 371.
Rescius. 512.
Reuchlin János. 447.
Részegségnek és tobzódásnak
veszedelmes voltáról. 466.
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Révész Imre. 123.
Riedl Frigyes. 6 2 .
Rimay János. 247, 248, 249,
257, 262, 275, 288.
Rimicius. 417,
Román irodalom. 549.
Ronsard. 5 6.
Rotterdami Erazmus. 6 7, 143,
422, 504, 530.
Rudolf király, n , 25, 49, 50,
80, 114 , 122, 139, 140, 214,

246,253,498,507,509,544.
Rueber János. 544.
Rustan históriája. 368, 371.
Rusztem nagyvezér. 200.
Rutén irodalom. 550.
Salamon és Markalf. 432— 435,
488.
Salánki György. 253, 319, 327.
Sallustius. 152, 498.
Salm-Eck Gyula. 1 1 3 , 114 .
Salm Miklós. 346.
Sámboki János 1. Zsámboki
János.
Sambucus 1. Zsámboki János.
Sanyiki Krisztina. 274.
Sapphói versszakok. 238.
Sarlóközi Névtelen. 308.
Sartorius Jeremiás. 512.
Sándor István. 475.
Sándor-monda. 356— 366.
Sándor-regény. 436.
Sánta Márton 1. Kálmáncsehi
Sánta Márton.
Sárospataki-graduál. 240.

Sárvári nyomda. 46.
Sásvár bég. 319, 320.
Schesaeus Keresztély. 325, 507,
508, 512. ^
Schremmel Abrahám. 41.
Schwarzenberg Adolf. 507.
Schwendi Lázár. 79.
Sebesi Jób. 400.
Sebestyén Gyula. 400.
Selnecker Miklós. 468, 470.
Selymes Péter 1. Ilosvai Sely
mes Péter.
Semptei Névtelen. 395.
Servet Mihály. 22, 134, 493.
Shakespeare. 56, 506, 516.
Sibolti Demeter. 129, 139.
Sibrik György. 500.
Siderius János. 129.
Sidney Fülöp. 313 .
Siklósi Mihály. 179.
Singrenius János. 4 5 ,4 17 —428.
Síposok. 220.
Skaricza Máté. 127, 128, 179,
180, 182, 502, 517, 522,525.
Socinus Faustus. 22, 105.
Solymossy Sándor. 410.
Somfay Margit. 258.
Sommer János. 442, 503, 512,
.
5I3’
Somogyi Ambrus. 527.
Soós Kristóf. 129.
Sophokles. 112 , 472, 474.
Sorsvető könyvek. 157.
Sóvári Soós Kristóf. 129.
Spangenberg János. 175, 424.
Spielmann-költészet. 410.
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Spira Ferenc. 322, 329.
Stancarus Ferenc. 102, 426.
Steinhöwel Henrik. 4 17 .
Stöckel Lénárd. 4 1, 448, 540,
544 , 545 Strutius könyvnyomtató. 70.
Sturm János. 39, 40, 514.
Sulyok Anna. 245, 249, 251.
Sulyok Balázs. 249.
Sylvester János. 45, 46, 67—
75, 1 5 4 , 1 6 2 , 180, 218 , 238,
5 0 4 ,5 13 ,5 2 9 ,5 3 8 .
Synesios. 442.
Szabó Károly. 362, 364, 4 11 .
Szabó Samu. 399.
Szabolcsi Bence. 353.
Szakmári Fabricius István. 358,
364.
Szalaszegi György. 129.
Szalay József. 154.
Szalay László. 526.
Szamosközi Sándor. 517.
Szamosközy István. 520, 525,
526, 538.
Szántó István. 16, 45, 144, 146,
^ 530.
Száz fabula. 417.
Szegedi András. 364.
Szegedi Gergely. 18 0 ,18 1, 189,
190, 239, 550.
Szegedi Kis István. 127, 162,
165, 180, 18 1, 18 3 ,18 2 ,4 9 1,
501, 5 13 , 522, 525.
Szegedi Lőrinc. 468— 471.
Szegedi Mátyás. 517.
Szegedi Veres Gáspár. 377, 385.
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Szegedy Rezső. 394, 395.
Szenczi Molnár Albert. 77, 80,
126, 17 1 , 18 1, 261, 282,289,
514.
Szendrei Névtelen. 399.
Szendrey Zsigmond. 234.
Szent Benedek rendje. 17.
Szent Ferenc rendje. 17.
Szent Ignác. 43.
Szent István. 522.
Szent László. 164.
Szentgratianus Máté. 304.
Szentgyörgyi Gábor. 517.
Szentírás prózai fordításai.67—
81.
Szentírás verses fordításai.
299—3 1 1 .
Szepetneki János. 183.
Szerb irodalom. 550.
Szerdahelyi Mihály. 32 1, 327.
Szerelmi dalok. 218.
Szeremlyéni Mihály. 308.
Szerencse Benedekné. 2 2 6 ,2 31.
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