
sorban el kell sa já t í t anunk Lukács György műveiből, a magyar és a külföldi i rodalmakra 
vonatkozó tanulmányaiból , könyveiből. Ez az, amiben minden más irányelv, minden egyéb 
módszertani részkérdés benne foglaltat ik. Ez az, amiben ot t lélegzik Lukács másik, részünk-
ről oly sokszor nm megfelelően értelmezett alapelve, az abszolút történelmi szemlélet köve-
telménye. Lukács György, aki ma is állandó figyelemmel kíséri munkásságunkat , szóbeli 
észrevételeiben az eddigieken túl, pontosabban ezeken belül nem t a r t j a kielégítőnek mono-
gráfiánk társadalmi és történelmi analízisét. Hiányolja , hogy nem fordí tunk elemzéseink során 
kellő gondot arra , hogy egy íróra egy periódus nemcsak ál ta lában hat , hogy egy perióduson 
belül harcok vannak ; hangsúlyozni szokta, hogy az irodalomtörténész egy jelentékeny író 
fejlődését igazán csak akkor t ud j a követni, ha a periódusnak hullámzását részletekbemenően 
elemzi. Nem t a r t j a Lukács György kielégítőnek munkánkban a nagy irodalmi jelenségek 
esztétikai és műfaj i analízisét. Ki szokta fej teni , hogy a társadalmi és a művészi analízis még 
mindig nem esik minden alkalommal egybe, pedig ha egy irodalmi jelenséget nem analizá-
lunk végig társadalmi szempontból, nem tudunk eljutni azokhoz a művészi problémákhoz, 
amelyekben az író alkotása megvalósul. S mindezeken túl folyton folyvást hangsúlyozza, 
— jól t ud juk , sa já t , sokévtizedes gyakorlatát a ján l ja ilyenkor f igyelmünkbe — hogy sokoldalú, 
gazdag marxista—leninista irodalomtörténeti munkásságot csak úgy fo ly ta tha tunk , ha klasszi-
kusaink taní tásai t nemcsak szakadatlanul tanulmányozzuk, hanem ugyanakkor munkánka t , 
problémafelvetéseinket a gyakorlat fényénél ellenőrizzük. 

Most, amilíor a magyar tudományosság és velünk együt t a haladó világ tudományossága 
hálával és tisztelettel tekint mindnyá junk mestere, Lukács György felé , ígérjük neki, hogy 
minden eddiginél fokozot tabb mértékben fogjuk elsaját í tani , követni taní tásai t , magunkévá 
tesszük módszerét, eredményeit , s ily módon fej leszt jük sa já t munkánka t . És ami t tőle tanul-
t u n k és ezután tanulni fogunk, t ovábbad juk tan í tványainknak, idézve Lukács Györgyöt a 
tudóst , a tudósban a kommunista tudóst , a sokoldalú embert , a békeharcost. 

VARGA JÓZSEF 

SZKHÁROSI HORVÁT ANDRÁS 

A Mohács utáni évtizedekben, a XVI. század harmincas-negyvenes éveiben, — a refor-
máció megjelenése és elterjedése idején, — ú j témák, ú j irodalmi műfa jok nyertek polgár-
jogot i rodalmunkban. I rodalmunk eme megújulásának hordozója az a részben jobbágy, 
részben pedig mezővárosi polgári, avagy városi polgári származék író-csoport volt , amely az 
irodalom fejlődésének ügyét egybekapcsolta, sőt alárendelte a reformáció eszméi terjesztésé-
nek. Ezzel együt t ú j író jelent meg a magyar irodalomban : a prédikátor író. Ehhez az író-
csoporthoz számí tha t juk Farkas Andrást , Ozorai Imrét , Sztárai Mihályt, Benczédi Székely 
I s tván t , Heltai Gáspár t , Bornemisza Péter t , Szkhárosi Horvá t András t s másokat . Az együvé 
ta r tozás t természetesen nem szervezetileg é r t jük , hanem a közös elvek vallásában. A refor-
máció i rodalmának egyik legjellegzetesebb képviselője : Szkhárosi Horvá t András, a magyar 
reformáció jelentős népi költője. 

1: 

I rodalomtudományunk Szkhárosi-képe 

Szkhárosi Horvát Andrással mostohán bán t a magyar i rodalomtudomány. A költe-
ményei megírása óta eltelt négyszáz év a la t t egyetlen összefoglaló t anu lmány sem jelent meg 
róla. (Verseinek részletkérdéseivel foglalkozó is mindössze kettő.) Összefoglaló irodalom-
tör téne tek írói foglalkoztak csupán munkásságával . Ezekre ál ta lában jellemző, hogy nem 
lá t ták meg valódi helyét a kor i rodalmában. 

•268 



A Szkhárosira vonatkozó irodalomban igen jelentó's Szilády Áron összefoglalása a Régi-
Magyar Költők Tára II. kötetében. Bár ő sem jelöli ki helyét a reformáció, illetve a kor egész 
irodalmában, viszont felismeri, hogy Szkhárosi költészetének nemzeti és társadalmi mondani-
valója van. Verseinek sok lényeges, sajátos művészi vonására figyel fel és helyesen muta t j a 
meg a Szkhárosira ható kortárs-költőket. Találóan jegyzi meg, hogy Szkhárosi ». . .minden-
kiben a szegény földmívelő ellenségét lát ja s egy új Dózsa György mellett hihetően vállal-
kozott volna Lőrincz szerepére.«1 

Az összefoglaló irodalomtörténetek irói vagy Szilády megállapításait ismétel-
getik tovább (pl. Horváth Cyrill2), vagy pedig egyszerűen tartalmi kivonatát ad ják 
Szkhárosi Horvát András verseinek (Pintér Jenő »tudományos« rendszerezése.3) Szokott mód-
szerük az is, hogy nem önállóan, mint költő-egyéniséget tárgyalják, hanem beszorítják a kor 
irodalmi problémái valamelyikének Procrustes-ágyába (Horváth Cyrill pl. ezalatt a cím a la t t 
tárgyalja : »A Biblia hatása és az egyházi költészet«). »A Műveltség könyvtára« sorozatban 
megjelent egykötetes összefoglaló irodalomtörténet régi magyar irodalmi részének írója, 
— a különben jószemű Kardos Albert — is mindössze egyetlen mondatra méltat ja Szkhá-
rosi Horvát Andrást , — a feddő költemények között tárgyalva verseit4 . 

A harmincas évek neves polgári irodalomtörténésze — Szerb Antal — arra sem érde-
mesíti, hogy nevét megemlítse. 

A népiesek táborából Féja Géza eleveníti fel a lakjá t . »Régi Magyarság« című irodalom-
történetében »A társadalmi lírikus« cím alat t foglalkozik Szkhárosival.5 Féja sok mindent jól 
lát meg Szhkárosi költészetéből. így elsősorban azt, hogy milyen társadalmi rétegnek az elé-
gedetlensége húzódik meg versei mögött. Elemzése azonban minden tudományos elmélyedést 
nélkülöz, teljesen ötletszerű. A szociológiai szempontokat érvényesítő tanulmány hatását 
rontja az erősen szellemtörténeti módszerre valló fogalmazás : »Önérzetes és fenyegető hangon 
panaszolja, hogy a szellem embere, a hitvalló, az etikai magyarság a legbecsméreltebb az 
»országban s az utolsó helyre szorul.«6 Másutt így ír Szkhárosi társadalmi célkitűzéseiről : 
»theokratikus és patriarkalis társadalom álma lebeg szemei előtt.«7 

1953-ban jelent meg Horváth János összefoglaló jellegű monográfiája : »A reformáció 
jegyében.« A Mohács utáni félszázad magyar irodalomtörténete« címmel. Horváth János köny-
vében Szkhárosi Horvát Andrással is foglalkozik. Elemzése, részletmegállapításai messze 
felülmúlják minden eddigi, Szkhárosivalfoglalkozótanulmány eredményeit. Vitatható azonban 
Szkhárosi beállítása a kor irodalmába. Horváth János Szkhárosit a Perényiek csoportjában 
tárgyalja, holott erre a feltevésre nincs bizonyíték. Egyébként is : verseinek hangja ellentmond 
annak, hogy benne kora valamelyik fejedelméhez tartozó prédikátort lássunk.8 

Amint lát juk, irodalomtudományunk nem adot t elfogadható portrét Szkhárosi Horvát-
ról. Különösen rossz fényt vet ez a polgári irodalomtudományra. A polgárság nem tudta a 
saját haladó hagyományát megkeresni a reformáció irodalmában, így Szkhárosiban semj 
Nem arról van szó természetesen, mintha a reformáció irodalma elsődlegesen polgári örökség 
volna, ;— hiszen ennek az irodalomnak legjobb képviselői az egész nép érdekeit fogalmazták 

í R M K T . Bp. 1880.11.450. 
2 Horváth Cyrill : A régi magyar irodalom története. Bp. 1899. 425—430. 
3 Pintér Jenő: A magyar irodalom története. Tudományos rendszerezés. II. 
4 A magyar irodalom története 1900-ig. Ferenczi Zoltán szerkesztése mellett írták 

Simonyi Zsigmond, Pintér Jenő, Kardos Albert, Endrődi Sándor és Ferenczi Zoltán »A Művelt-
ség Könyvtára«. Bp. 1913. 107. о. »Bátorságával, hangja erejével minden társát felülmúlja 
Szkhárosi Horvát András«, -— írja és ezután cím szerint felsorolja néhány versét. 

5 Féja Géza : Régi magyarság. A magyar irodalom története a legrégibb időktől 1772-ig. 
Bp. 1943. 3. kiadás 108—113. 

6 1 . m. 111. o. 
7 1 . m . 109. o. 
8 Horváth jános : A reformáció jegyében. A Mohács utáni félszázad magyar irodalom-

története. Bp. 1953. 54—61. 
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meg. Pusztán arra gondolunk, hogy ebben az irodalomban olyan erős antifeudális vonások 
vannak, hogy a polgárság a saját osztályharcában felhasználhatta volna azokat. A magyar 
polgári fejlődésnek a feudalizmus erőivel való összefonódására muta t az is, hogy ez nem így 
tör tént . (Az kézenfekvő, hogy a hivatalos irodalomtudomány mondanivalója miatt sem fog-
lalkozott költőnkkel.) 

2. 

Szkhárosi Horvát András é le te . — Köl tésze tének e lőzménye i é letrajzában. — A reformáció 
Magyarországon. — Szkhárosi Tál lyán. — Kapcsolata prédikátor írótársaival . — Köl tészetének 

eszmei e lőzménye i prédikátor társai műve iben és a bibliában. 

Életéről csupán azt tud juk , amit ő maga elárul verseiben. Szinte hihetetlen, hogy a kor 
egy ilyen jelentős emberéről ennyire kevés megfogható adat maradt fent. 

Nevét egyes verseinek akrosztichonja, illetve záróstrófája őrizte meg : 

»Fösvénységről költék Tállyán ezt énekben, 
Horvát András hagyá ezt egy jó kedvében, 
Hogy tanácsot adna mindeneknek ezben.« 

•— írja.9 »Az fösvénységről« című versének utolsó három sorában. »Az istennek irgalmasságáról, 
stb.« című versének akrosztichonjából világosan ez olvasható ki : »Skharosié«. Ez az előnév 
ad némi támpontot szülőhelye feltételezésére. Az országban két Szkháros nevű helység van. 
Mindkettő az ország északi részén, az egyik Abaúj , a másik Gömör vármegyében. Nem lehet 
eldönteni, hogy a ket tő közül hol született Szkhárosi.10 De bármelyik Szkhároson született 
is, valószínű, hogy jobbágy származású volt. Ezt a feltevésünket igazolja egyrészt a két község 
társadalmi helyzete (mindkettő jobbágyfalu volt), másrészt van egy közvetett bizonyítékunk 
is Szkhárosi osztályhelyzetére : ez verseinek élményanyaga. A nép szemléletmódja tükröző-
dik verseiben. 

* 

A mezővárosi reformáció íróinak életében sok közös vonást találunk. A legtöbben jobbágy 
származásúak,vagy mezővárosi polgárfiak. Közülük a legjelentősebbek, mielőtt a reformációhoz 
csatlakoznak, a ferences rend tagjai, s megjárják a krakkói, majd protestáns korukban a vitten-
bergi egyetemet. Hazajövetelük után egy-egy mezővárosban telepednek le, és földesúri ol-
talom alat t , de egyúttal a földesúr és az idegen hódítók állandó zaklatásainak kitéve, terjesztik 
az új hit eszméit.11 

Ezt az u ta t járta meg minden bizonnyal Horvát András is. Verseiből ennek az életútnak 
némely állomását bizonyítani is tud juk : 

»Ez éneket költé egy barátból lött pap, 
Bánta bolondságát, elrúgta csuklyáját , 
Hitire fogadta : soha többet nem csal.« 

— írja »Emberi szerzésről« című versenek utolsó s trófájában. Ugyanebben a versében olyan 
remek képét rajzolta meg a ferencrendi szerzetesnek, ami arra vall : így csak belülről lehetett 
megismerni a szerzetesi életet. Miután versében óva inti a községet ettől a mézes-mázos ellen-
ségtől, mintegy személyes emlékeire hivatkozva, saját múlt jával hitelesíti mondanivalóját : 

9 RMKT. II. 161—230. Szkhárosi Horvát András verseit mindig innen idézzük. 
10 Megalapozatlan Pintér Jenő állítása : »A Gömör megyei Szkháros községből szár-

mazott.« A magyar irodalom története. Tudományos rendszerezés. II . 183. o. 
1 1 L. Szegedi Kiss István vagy Sztárai Mihály életrajzát. 
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•iEzt ha te nem hinnéd im megbizonyítom ; 
Krisztust nem ismerik, ezt én nyilván mondom, 
Rosz к ipában bizik, azba eb hazudjon.«12 

»Kétféle hitről« című versében a kolostori élet mindennap já t ilyen sikerült képben 
örökítet te meg : 

»Reggel a papok ha böjtökben felkelnek, 
Kelletlen az haltul igen birbitelnek, 
Sok precest olvasnak, egyházat kerengnek, 
Honnét halat hoznak, mindenfelé néznek. 

Vajki okosok akkoron a barátok, 
Pénzt ők nem hordoznak, de kezekben szatyrok, 
Hosszú olvasójok ő nyelvek, hállójok, 
Nagy sokat akkor kong ő hangos harangjok.« . 

Az idézetteken kívül más versében is feltolulnak szerzetesi emlékei, amelyek azt a 
feltevést erősítik, hogy Szkhárosi a reformációhoz való csatlakozása előtt ferencrcndi szer-
zetes volt. 

A ferencrend múl t já t ismerve, nem csodálkozunk, hogy közülük kerültek ki a refor-
máció eszméjének korai magvetői. A ferencesrend a pápasággal szemben eretnek mozgalom-
ként jött létre. Később az egyház forradalmi jellegétől megfosztotta és az eretnekmozgalmak 
elleni harcra használta fel. A ferencesek (és a domonkos rendiek) erre a célra különösen alkal-
masak voltak, mert a rend tagjai nagyobbrészt a szegénysorsúak közül kerültek ki, akik ér-
te t tek a nép nyelvén és a rend maga is arra törekedett , hogy tagjai a nép között éljenek. 
» . . .ez a rend olyan hasznosnak mutatkozot t a nyomor elleni küzdelemben, mert buzgó segít-
ségével megnyerte a szegények bizalmát, megóvta őket a forradalmi vágyaktól és fenntar-
to t ta az egyház iránti vonzalmukat« •— írja Kautsky13. A rendben azonban tovább éltek az 
eredeti hagyományok is, másrészt a rend szociális — a népet az egyházban megtartani akaró — 
demagógiáját is komolyan vehették egyes ferencrendi szerzetesek. Amikor eljött az ideje, 
a rend eme tagjai nyíltan kifejezték szembenállásukat a katolikus egyházzal. 

A Mohács utáni évtizedekben, a katolikus egyház nagy válsága idején, a magyar 
ferencrendet többen ot thagyták és az ú j hit terjesztői lettek. A mezővárosi reformáció 
írói közül Benczédi Székely István, Ozorai Imre, Sztárai Mihály voltak korábban ferencesek, 
hogy csak a legjelentősebbeket említsem. A továbbiakban lá t juk majd, hogy a magyar ferenc-
rendre is a fentiek voltak a jellemzők és ezért vezethetett innen is út a reformációhoz. 

A magyar ferences rend szigorúbb (obszerváns) ágának а XV. — XVI. század forduló-
ján legnagyobb alakjai Temesvári Pelbárt és taní tványa :LaskaiOzsyát . Vaskos köteteket meg-
töltő prédikációikban szintén megtaláljuk a nyomát a ferencesek általános gyakorlatának. Te-
mesvári Pelbárt »Pomérium« című szentbeszédgyűjteményének »Sermones de Sanctis« című ré-
szében, a magyar szentek (Szent István, László) ünnepére írott beszédeiben vall kora problé-
máiról : »Ha igazán nemesek s Krisztushoz hasonlók akarunk lenni, folytassunk szent és 
kegyes életet. Ezek a mostani fejedelmek, bárók és rektorok mind lelketlenek : robotot, t axá t 
csikarnak a szegényen, szeretik az ajándékot , követelik a bírságot, az egyházi javakat elraga-
dozzák. Bételt Ezékiel azon mondása (XII.) az ő fejedelmeik ő közöttök mint a ragadozó 
farkasok.1 4 »A szent Lászlóról írt 4. beszéde utolsó része elősorolja a fejedelmek fő bűneit. 
Első az esküszegés, második a kevélység, harmadik a bujaság, negyedik az igazságtalanság, 
ötödik az egyház és szent dolgok iránt való tiszteletlenség- s az egyházi javak elragadozása; 
— Zedékiás, Joachim, Saul, Nabukodonozor, Pompejus, Balthasar példáival színezi mind-

12 A Szkhárosi vers aláhúzások mindig tőlem. V. J. 
13 Kautsky : A szocializmus előfutárai. Bp. 1950. 163. о. 
14 Idézi : Szilády Áron: Temesvári Pelbárt élete és munkái. 37. o. Aláhúzás tőlem V.J. 

•271 



ezeket. Közbe felsóhajt, hogyha a fejedelmek, katonák, nemesek, bírák és tisztviselők szeretnék 
az igazságot, semmi ba junk se volna. A záradék így hangzik : Óh én istenem! mely sokan 
vannak e mi időnkben az olyan fejedelmek, akik az egyházakat fosztogatják, birtokaikat elszedik, 
elragadozzák az apáturaságok s püspökségek javait, melyeket régi szent királyok és fejedelmek 
fundál tak , mint például szent László és szent István . . . ezek. . . istenfélők voltak : e 
mostaniak azokat rabolják el, teszik s e m m i v é . . . Magoknak nagy palotákat rakatnak, 
hogy bámulják az emberek s ügyet sem vetnek arra, hogy a szegények az utcákon haldokolnak. 
Ezekről mondja szent Hyeronymus, hogy gazdag ruhákba öltözködnek, a fagyban, hidegben 
mezítelenül haldokló szegényekkel nem gondolnak. Dúsan vendégeskednek, lakoznak, a sze-
génység pedig éhen van el. . . Hallja meg azért minden keresztyén fejedelem, gazdag, szegény 
egyaránt , hogy szent László példája követésével tartóztassa magát a bűnöktől.1 6 »Ha azt 
kérdezi valaki, mi a törvény? megfelel rá Mayró Ferenc, mondván : a tisztességesen élés mes-
tersége, mely az embert arra kötelezi, hogy szüntelen hozzátartsa magát. Hanem azért igaz-
nak bizonyul az emberek közt Anaxagorás azon mondása, hogy : a törvény pókháló, melyen a 
kisebb legyek fönnakadnak, a nagyobbak pedig keresztül rontanak. így a nagyok és feje-
delmek átlépik a törvényt és nincs bántódásuk, a kisebb emberek pedig lakolnak.«1" »Hanem 
mindenki meghallja, mit mond Ezékiel : j a j a prédálóknak. . ,«17 

Az eddig idézett beszédrészletek főleg arra muta tnak rá, hogyan támadja a világi 
földesurak bűneit Temesvári Pelbárt . Nem hallgat azonban az egyházon belüli állapotokról 
sem : »Az evangélium azt mondja, hogy ^ jó pásztor lelkét adja a maga nyájáért , aki pedig 
bérért szolgál az elfutamik. Nyilván van tehát , hogy kárhozatra való bérbeszegődött nép 
azon egyházi nagyok és világi fejedelmek, akik alattvalóikon igazságtalan adókat követelnek, 
a bűnösöket nem javí t ják, csak a pénzért élnek-halnak.«18 

Nem marad el mestere mögött a taní tvány, Laskai Ozsvát sem. Idézzünk néhány 
részletet az ő beszédeiből is: »Nem adják meg a bért szolgáiknak, mondván, hogy nem kötöt tek 
velük szerződést, mikor felfogadták ő k e t . . . Összetiporják a szegények szőlejét és vetése i t . . ; 

Súlyos adóval sú j t j ák a szegényeket és ezt fogságbüntetés terhe alat t behaj t ják , kény-
szerítik őket aratásra, szénakaszálásra, szőlőhegyek leszüretelésére, várárkok ásására, vár-
falak építésére, amely munkákban a dologtól és éhségtől nyomorított nép bosszúért kiált 
az úrhoz és kiáltása el is hallik hozzá, aki maga mondja Micheás prófétánál (III. fej.) : hall-
játok J ákob fejedelmei és Izráel házának vezérei, hát nem a ti kötelességtek tudni az ítéletet ; 
ti, akik gyűlölitek a jót és dédelgetitek a rosszat, kik erőszakkal lehúzzátok a népről a bőrt , 
lerágjátok csontjaikról a húst, kik megeszitek népem testét és bőrét lenyúzzátok, csontjait 
összetöritek hiába kiáltotok ti majd az Űrhöz, nem hallgat rátok, elrejti orcáját elő-
letek abban az időben. . . Ó ti előkelőek, akik a nép verejtékéből virultok, a szegények 
böjt jén és éhségén kövéredtek, ja j nektek, ha a felsorolt igazságtalanságokat meg nem szün-

tetitek.«19 

1 6 I . m . 3 7 — 3 8 . Aláhúzás tőlem. V.J. 
1 61. m. 36. o. Aláhúzás tőlem. V. J , 
171. m. 3&—37. o. 
1 8 1. m. 40. o. 
19Horváth Richárd : Laskai Ozsvát. Bp. 1932. 57—58. о. Nagyon jellemző, hogy 

Szkhárosi : »Az fejedelemségről« c. versében szintén Micheás prófétát idézi, sőt ugyanazokat 
a részeket, mint Laskai Ozsvát : 

»Panaszolkodik az hatalmas isten, 
— Az próféta irja Micheás könyvében, 
Hogy urak nem vagytok igaz Ítéletben, 
Hogy semmi jó nincsen nektek kedvetekben.« 

Szerettek — úgymond — minden gonoszságot, 
És az embereket ugyan megnyúzzátok, 
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Laskai is ír az egyház romlásáról, de nézzük meg, milyen összefüggésben*: »rossz egy-
háziak vagyunk ugyan, de többen közülük jók és a szentek közé van nevük bejegyezve. 
De még ha rosszak vagyunk is, azért a népnek hasznára vagyunk : általunk van lelki élete a 
népnek és mert jobb ha ennek lanyha vezetője van, ugyan, de van, mintha egyál ta lában 
nincsen.«20 

Szándékosan idéztünk ilyen bőven e két — a maguk korában nemcsak Magyarorszá-
gon, de Európaszerte híres — ferences hitszónok beszédeiből. Ezek —• ha közvetve is — bizonyít-
ják, hogy az elnyomott néprétegek helyzete tűrhetetlen volt ebben a korszakban. Tévednénk 
és félreértenénk beszédeik célzatát azonban, ha arra következtetnénk, hogy főként a nép 
őszinte féltése, a sorsán való javítási szándék sugalmazta beszédeik szociális célzatát. Ha a 
kiemelt részeket figyelemmel kísérjük, azt lá t juk : beszédeikben a hangsúly az egyházon 
elkövetett igazságtalanságon van. Történelmi tény, hogy a feudális anarchiában nem kímél-
ték az egyházi vagyont sem, másrészt azt is tud juk , hogy működésük idején az egyházi és 
világi feudalizmus késhegyre menő harcot folyta tot t egymással a tized vagy a kilenced elsőbb-
ségéért. A legnagyobb igazságtalanságot természetesen a népnek kellett elszenvednie. Mivel 
azonban az egyházon is esett sérelem, meg volt az alapja a ferencesek érvelésének : az egyház 
problémáit és a népen esett sérelmeket azonosították és úgy tünte t ték fel az egyházat, mint 
akinek közös érdekei vannak a néppel az urak ellen. Miért volt erre szükség? Ne felejtsük, 
hogy a XV.—XVI. század fordulóján vagyunk, egy lezajlott hatalmas népmozgalom, a huszi-
tizmus után és az újabb, még hatalmasabb antifeudális mozgalom, a reformáció kibontakozása 
előtt. A hivatalos egyháznak volt mit féltenie : saját hatalmi pozícióját •— a nép feletti veze-
tést — akar ta biztosítani. Nem akar ták az egyháziak engedni, hogy a nép kicsússzon a kezük 
közül, ezért áll í tották be a kérdést úgy, mintha közösen szenvednének. 

Azt, hogy a népet az eretnekségektől akar ják távoltartani , muta t ja , hogy beszédeik-
ben gyakran t ámadják az eretnekségeket, az ördög művének vallják az eretnekek tanait : 
»A legújabb időkben némelyek elszakadnak a hittől, engedve a tévelygés szellemének és az 
ördögi tanoknak« — írja Temesvári Pelbárt .2 1 

»A huszitizmus még élő és fenyegető veszedelem. Többször felemeli a szavát ellene . ; . 
Látszik, hogy az ilyesmi még szükséges volt, még foglalkoztatta, érdekelte az embereket . . .« 
— írja Horváth Richard Laskai Ozsvátról.22 

A ferencesek körében nagy tekintélyt jelentettek Temesvári és Laskai, a rend addig 
két legkimagaslóbb alakja. Beszédeik számtalan latinnyelvíí kiadást értek meg a XVI. század 
első két évtizedében. Ezeket a beszédeket minden bizonnyal a reformációhoz csatlakozó volt 
ferences szerzetesek is ismerték, akik általában a rend legműveltebb tagjai közül kerültek ki, 
és megjárták a krakkói egyetemet. Temesvári Pelbárt és Laskai Ozsvát beszédeiben készen 
találták a világi feudalizmus elleni érveket. Innen már csak egy lépés kellett, hogy ezeket 
kiterjesszék az egyházi feudalizmus ellen is. Temesvári Pelbár t és Laskai Ozsvát sa já t 
úrellenes vádja ika t az Ószövetség tekintélyével hitelesítették. A Zsoltárok könyvét, Salamont, 
Mózest, Ezékielt, Mikheást és másokat idéznek. A ferenceseknek ezt a gyakorlatát is felhasz-
nálhat ták a reformációhoz csaltakozó volt szerzetesek, hisz a reformáció is az Ószövetséggel 

Az bőrt teteméről mind el-levonszátok, 
És az tetemet is ugyan megront játok. 

Röttenetesség itt -az isten mit mond : 
Az én népem testét megeszitek — úgymond, 
Mint egy serpönyében inegrát t játok — úgymond, 
Az kegyetlenségről im halljátok mit mond.« 

20 I. m. 61. o. 
21 Sermones de Tempore pars estiváles LXVIII/a. 
22 Horváth Richárd: Laskai Ozsvát . Bp. 1932. 66. о. 
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támasztotta alá a világi feudalizmus elleni érveit. Meg kell állapítanunk tehát, hogy a ferences 
prédikációknak komoly szerepük volt az irodalom fejlődésében. Az eredeti reakciós célza-
tukból kivetkőzve a bennük rejlő egyes érvek a mezővárosi reformáció íróinak műveiben 
haladó mondanivaló hordozójává válhat tak. 

Ez a kép, amit a mezővárosi reformációhoz csatlakozó ferencesekről általában meg-
rajzoltunk, alkalmazható Szkhárosira is. Temesvári Pelbárt és Laskai Ozsvát érvei a nagy-
urak ellen Szkhárosiban — a minden valószínűség szerint jobbágy származású költőben — ter-
mékeny talajra találhattak. Valószínűleg az eredeti, latin szövegből ismerhette, bár magyarul 
is olvashatta azokat. Némely jel arra mutat , hogy az Érdy Kódexet is ismerte. (Az a tény, 
hogy az Érdy Kódexet a karthausi szerzetesrendben készítették, nem zárja ki, hogy Szkhárosi 
hozzájuthatott , hiszen ezt nem egy rend, hanem az ország valamennyi szerzetese és apácája 
számára készítették.) Az Érdy Kódex anyaga nagyobbrészt Pelbárt munkáin alapszik. Nem 
egészében fordítja le Pelbárt munkáit, de sok részletét felhasználja. így az István és László 
legendák — amikből fent idéztünk — szintén megtalálhatók itt. Azt, hogy Szkhárosi esetleg 
ismerhette az Érdy kódexet, némely közös nyelvi sajátosságok bizonyítják egyrészt, másrészt 
pedig az, hogy az Antikrisztus országa ellen című versében megőrzött népies szentkultusznak 
ebben a kódexben van írásos nyoma. (Szent Balázs tisztelete, szent Demjén tisztelete.) Hogy 
Szkhárosi tanult a ferences prédikációkból, közvetve verseinek szerkezete is bizo-
nyít ja. 

Szkhárosi verseit szerkezetileg elemezve ugyanis arra az eredményre jutunk, hogy nagy 
részük verses prédikáció. Ha a ferences prédikációkat szerkezetileg megvizsgáljuk, az alábbi 
felépítés tűnik szemünkbe : a probléma felvetése, amiről a pap beszélni fog, mondanivaló-
jának alátámasztása tekintélyekkel (idézetek vagy egyháznagyoktól vagy a bibliából) ; 
saját érvei mondanivalója mellett ; a mondanivaló alátámasztása példákkal. 

Szkhárosi is verse első néhány strófájában megadja az alaphangot, a témát, amiről 
beszélni kíván. Azután idéz a. bibliából, majd megvilágítja mindezt a jelen helyzetből vett 
példákkal. A legtisztábban ilyen verses-prédikáció jellegű versei : »Az fejedelemségről«, »Az 
fösvénységről«, »Az Istennek irgalmasságáról és ez világnak háláadatlanságáról«, »Panasza 
Krisztusnak, hogy ellene támadnak ez világiak«. Verseinek ezt a prédikációs jellegét csak 
alátámasztják az ilyen sorai : 

»Itt azért szóljunk az egy igaz hitről,« 
(Az Antikrisztus országa ellen) 

»Itt azért ím szóljunk az kétféle hitről« 
(Kétféle hitről.) 

»Az fösvénységről azért mostan szóljunk.« 
(Az fösvénységről.) 

»Azért most szóljunk az nagy istennek irgalmasságáról,« 
(Az istennek irgalmasságáról.) 

Mindezek arra engednek következtetni, hogy verseinek ugyanazt a szerepet szánta, 
mint a templomi prédikációnak. Agitációs szempontból verseinek egyik legnagyobb erénye: 
szerkezetük. Ez azonban — éppen a fentiek következtében — nem művészi, hanem logikai 
szerkezet. A tartalmi-eszmei mondanivalóból és az elérendő célból nő ki ez a szerkesztési mód. 
Meggyőzni, kételyeket eloszlatni akar minden egyes versével s ez sugalmazza szerkesztését. 
Elmondhatjuk, hogy minden versének határozott tartalmi rendszere van. (A »kétféle hitről« 
címűnek, amely nem kifejezetten ilyen prédikációs jellegű, a katolikus liturgiának karácsony-
tól-pünkösdig való kigúnyolása adja meg a rendszerét.) 

Amint az elemzésből látjuk, verseinek szerkezete is arra mutat , hogy Szkhárosi ismerte 
a ferences prédikációk felépítését és ezt alkalmazta is. 
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Hol élt Szkhárosi, mint ferencrendi szerzetes? Erre a kérdésre szintén csak feltevéssel 
válaszolhatunk. Valószínűleg a váradi ferences kolostor lakója volt. Ezt mutat ja , hogy külö-
nösen jól ismeri a váradi szent László kultuszt : 

»Várad! nagy kárt tészsz mind ez országnak, 
Hogy véget nem vetsz az sok vakságnak, 
Csak zabot pallaszsz az nagy érez lónak, 
Hiszem az istent állítod vaknak. 
Oly igen féltem, az török császár 
Meg ne jargalná szent László lovát, 
Fogva ne vinné sok kövér papját , 
Az kik kerengik szip koporsóját. 
Mit pironkodtok váradi papok, 
Az kövérségtől fénlik nyakatok, 
Nem kell istennek ti szolosmátok, 
Misemondástok és kiáltástok. 
Szent László fejét ti imádjátok, 
Szépen ezüstbe befoglaltátok, 
Olaj az teste! mind azt mondjátok, 
Evvel a nép közt ti kompiárkodtok.« 

(Panasza Krisztusnak . . . ) 

Érdekes ellentét van »Kétféle hitről« című versének utolsóelőtti strófája és akroszti-
chonja között. »Skharosi Tháljan seripsjt« vallja az akrosztichon. Ugyanakkor az utolsó 
előtti strófa ezt mondja : 

»Ezerötszázban és im az negyvennégyben, 
Váradon ezt szerzék, kele az káptalan szerben, 
Az váradi papok nagy szertelenségben, 
Paráznaság miá oly nagy fizetésben.« 

Az idézetek arra vallanak, hogy személyes élményei voltak Váraddal (a mai Nagyvárad) 
kapcsolatban. Váradon a ferencrend mindkét ágának volt kolostora s a váradi ferencesek kolos-
torai a XVI. szd. 30-as—40-es éveiben igen jelentős helyeknek számítottak. Az obszervánsok 
kolostorában működött a költő Csáti Demeter. Hittudományi iskola is volt itt . Már 1499-ben 
elrendelte a közgyűlés, hogy itt mindennap énekes misét tartsanak.2 3 Feltehetjük, hogy 
»Kétféle hitről« című versének alábbi sorai éppen erre a váradi gyakorlatra utalnak. 

»Semmire nem kell hát a Krisztus halála, 
Csak legyen sok pénzed az lélekváltságra, 
Az harmincz misére, énekes zsoltárra, 
Sok gyertyagyúj tásra 'az vigiliára.« 

Ez az adat teszi valószínűvé azt a feltevésünket, hogy Szkhárosi a ferencrend szigorúbb 
ágának kolostorában lakott. Szkhárosi, mint ferences szerzetes, a nép között működhetett. 
Erre enged következtetni »Kétféle hitről« című verse, amelyben naptár szerinti sorrendben, 
karácsonytól-pünkösdig haladva gúnyolja ki a katolikus liturgiát. A leleplezés módja olyan 
embert mutat , aki a klastrom falain kívül, a nép között is végezte ezeket a szertartásokat : 

»Az veternyére hogy húsvét napján jut tunk, 
Az koporsó környül kerengve hazudtunk, 
Szu-öttö tökéhez fejenként békélkedtünk, 
Az igaz istennek ott nagy bosszút tettünk.« 

23 Karácsony János: Szt. Ferenc rendjének története Magyarországon 1711-ig. Bp. 
1923, 1924 II. 204—207. 
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Mikor lepett ki a rendből? Még megközelítő pontossággal sem tudunk erre választ 
adni. Valószínű, hogy kilépése után megnősült, mert verseiben szenvedélyesen leplezi le 
a kolostoron belül folyó erkölcstelenséget és a coelibátusról szóló taní tás csalárd voltát . Talán 
nem tévedünk, ha »Az Antikrisztus országa eilen« című versének következő strófáit személyes 
vallomásaként fogjuk fel : 

»Nem ládd-e ember, ha esztelen nem vagy, 
Ki házasságnak szent szerzetibe vagy, 
Ha mást megutálsz, te is utálatos vagy. 

Vessetek véget ily nagy sok bolonságnak, 
Hagyjatok békét igaz házasoknak, 
Papnak, barátnak, az szegény gárgyánnak. 

Megver az isten az paráznaságért, 
Senkit nem utál igaz házaságért, 
Elveszt az isten az sok bujaságért.« 

A vers 1542-ben íródott. Ez a legkorábbi, dá tum szerint ismert verse Szkhárosinak. Talán a 
rendből kilépve került Tállyára és ott nősült meg, vagy pedig még mint szerzetes? — nem 
tudjuk. A vers mindenesetre inkább az utóbbi feltvésünket erősíti. 

* 

Mielőtt Szkhárosi életét tovább követnénk Tállyán, rá kell muta tnunk verseinek egy 
másik vonására, amelyből szintén következtethetünk előbbi életének bizonyos mozzanataira. 

Szkhárosi minden bizonnyal felhasználta a magyarnyelvű költészet eddig elért ered-
ményeit is. Apáti Ferenc a Jagello-korban írt feddő énekében remek vonásokkal rajzolta meg 
az egyes társadalmi osztályok, rétegek legjellemzőbb tulajdonságait . Versét á tha to t t a a maró 
gúny, csipős szatíra, amellyel a köznemességen kívül, minden társadalmi réteg ellen hada-
kozott. Az ő módszere nem egyéni lelemény, hanem egy nagy európai költő-gyakorlattal, a 
vágáns költészettel muta t rokonságot. Ilyen — a vágáns költészetre emlékeztető — vonások 
muta tha tók ki Szkhárosinál az »Emberi szerzésről« eme soraiban : 

»Édes, szép beszédő, hogy angyalnak vélnéd, 
De végre ment megcsal! ha eszedbe vennéd, 
Bizon te vigyáznál, magad megőriznéd!« 

vagy a »Kétféle hitről« című versnek ezek a sorai : 

»Istenünk azt mondja , hogy innepet szentelj, 
De szent István napján pápa zabot szentel, 
Az szent János napján jó borokat szentel, 
Aprószentek napján nagy sok vesszőt szentel.« 

»Bárki írta — mondja az Emberi szerzésről Horváth János — az Apáti-féle hagyományt 
fo lyta t ta vele.24 — Apáti Ferenc és Szkhárosi énekei között formai kapcsolatot lelhetünk: a 
stílus, az urak aposztrofálása egy iskolára muta t . De társadalmi felfogásuk osztály-
ellentétet tükröz : a kíméletlen, bosszúálló nemesség és a népért küzdő pap gondolkodásá-
nak ellentétét« — írja Eckhardt Sándor.25 

24 Horváth János : A reformáció jegyében. A Mohács utáni félszázad magyar irodalom-
története, Bp. 1953. 61. 

25 Irodalomtörténet. 1951. 2. szám 149. o. 
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Még további elemzésre van szükség, hogy itt az irodalmi hatást teljesen meggyőzően bebi-
zonyíthassuk. Mindenesetre, az eddigi eredmények is azt muta t j ák , hogy Szkhárosi nemcsak 
az egyházi költészetből, énekszerzésből tanult , de ismerte a világiasabb költészetet is. (Erre 
muta t »Kétféle hitről« című versének nótajelzése is, amelyet »Az Trója nótájára« szerzett.) 
Ez a ha tás eredményezi azt, hogy a biblikus stílust olykor felváltja nála az elbeszélő, epi-
kusabb jellegű világiasabb stíl. 

Ha az eddigi érvekhez hozzávesszük, hogy »Az istennek irgalmasságáról« című versében 
így írt : 

»Nem mondhat já tok, hogy nem tudtá tok isten aka ra t j á t , 
Mert mind pap, deák, gyermek, hegedős, nagy nyilván kiáltják.« 

fel tehetjük: ismerte az énekmondókat és életrajzában is kell lenni olyan mozzanatnak, amely 
megmagyarázza, hol ismerte meg az elemzett müoészi gyakorlatot. (Talán külföldi egyetemen, 
vagy it thon, mint szerzetes : a bolondos ünnepen?) 

Mindenesetre az ebből is kiderül, hogy költészetének antiklerikális vonásait innen, a 
deák, vágáns, énekmondó gyakorlatot ismerve ér thet jük meg igazán. 

S ezzel talán sikerült rávilágítanunk Szkhárosi költészete két fő alkotó eleme — a 
világi feudalizmus elleni érvek és az egyház szatirikus bírálata — forrásaira. Az elsőt a feren-
ces prédikációkban, a másodikat pedig a költő életművében fellelhető deák, vágáns, ének-
mondó kapcsolatban talál tuk meg. (L. e kérdésekhez Kardos Tibor a lapvető könyvének 
—- »Középkori kul tura, középkori költészet« — megfelelő fejezeteit. III.) 

* 

Költészete e két alapvető vonásának elemzése után, — amelyet életrajzából próbál-
tunk kibontani — t é r j ü n k rá a magyar reformáció sajátos problémáira, hiszen Szkhárosi 
ot thagyva a ferences rendet ennek az eszmevilágába került be. 

A reformáció magyarországi társadalmi bázisa a XVI. sz. 30-as—40-es éveibena jobbágy-
ság, a nép lesz, vezető társadalmi rétege pedig a mezővárosok polgársága. A magyar refor-
máció centrumaivá a mezővárosok válnak.26 

A mezőváros közbülső kategória a jobbágyfalvak és az ipari-kereskedelmi városok között . 
Lakossága félig paraszti — félig iparűző-kereskedelmi munkát végez, » . . . az ún. mezővárosok 
nem voltak egyebek paraszti közösségnél, melyek legtöbbször a városi életforma minden 
komolyabb adottsága és lehetősége nélkül bíráskodási jogra, tehát a legfontosabb önkormány-
zati jogra és arra a kiváltságra te t tek szert, hogy az úri terheket egy közös összegben róha t ták 
le. Ez a két kiváltság egyformán nagy horderejű volt. Azzal, hogy egy-egy közösség meg-
szerezte a földesúrtól magának a tagjai felett való bíráskodás jogát, tulajdonképpen a földes-
úri hatalom egyik legfontosabb elemét vehette a maga birtokába : ezzel a földesúri hatóság 
közvetlen nyomása alól kiemelkedtek, többé-kevésbé a maguk urai lettek, a maguk por tá ján 
maguk t a r to t t ak rendet, és a maguk szervezetével intézték belső dolgaikat. A közös úri adó 
pedig azt jelentette, hogy elmetsződött az a közvetlen szál, amely az alat tvalót a szolgáltatá-
son keresztül az úrhoz fűzte. A közösség lakói nem az úrnak fizettek közvetlenül, hanem saját 
elöljáróságuknak, ez a szolgáltatási rendszer tehát egyúttal az önkormányzat szerveződésének 
is hathatós tényezője volt : . . A parasztság az ilyen közösségek kebelében valójában 

2 6 A fő mezővárosi gócpontok, amelyek a reformáció gócpontjai lesznek: Hegyalja 
(Abauj—Zemplén : Gönc—Szikszó—Tállya), Tiszántúl (Debrecen—Gyula), Tolna—Baranya 
(Tolna—Laskó) i t t működnek a főbb reformátorok : Batizi, Benczédi, Szkhárosi (Hegyalja), 
Ozorai (Tiszántúl), Sztárai (Tolna—Baranya). Lakosságuk borkereskedelemmel ( H e g y a l j a -
Tolna—Baranya), avagy szarvasmarhakereskedelemmel foglalkozott (Tiszántúl), földesúri 
elnyomás alat t állottak.) (Perényi—Török család.) A városokon belől is nagy különbségek van-
nak vagyoni tekintetben. A török adólajstromokból tud juk , hogy Tolna mezővárosban 
1557—58-ban 571 mezővárosi polgár mellett 270 »szegény« ház is volt. 
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parasztpolgárságnak tekinthető, azokban a városokban nevezetesen, amelyekben a »város egy 
közös összegben rój ja le tartozását«.27 Ennek a mezővárosi polgárságnak tehát még szoros kap-
csolata van a parasztsággal, ugyanakkor éppen fejlettebb gazdasági helyzetéből következik, 
hogy érdekei felismerésére, annakkövetkezetesebb érvényesítésérealkalmasabb a parasztságnál. 

A magyar mezővárosok Mátyás jobbágyvédő politikájának, centralizációs kísérletének 
— s a termelőerők ezzel együtt járó fejlődésének nyomán indultak virágzásnak. A nagyobb 
lehetőségeket kihasználva, a mezővárosi iparos-kereskedő réteg nagy számban küldte fiait a 
krakkói és bécsi egyetemre. Ez az értelmiségi réteg nem szakadt el osztályától : belőlük kerül-
tek ki a mezővárosok plébánosai, tanítói. Mátyás halála után az uralkodó osztály meg akarja 
akadályozni e városok fejlődését, de ennek az lesz a következi.lénye, hogy a mezővárosok egy 
tekintélyes része Dózsa mellé áll.28 Az 1514-es kegyetlen jobbágy-ellenes törvények, amelyek a 
parasztság örökös röghözkötöttségét mondják ki, a mezővárosokat is a jobbágyfalvak szín-
vonalára süllyesztik. Moháccsal enyhül először valamit az 1514-es törvények szigora, amikor 
a mezővárosok felszabadultak a szervezett nyomás alól. Ekkor nyílt meg a lehetőség vala-
melyes kibontakozásra. 

A parasztsággal azonos helyzet : a közös földesúri kizsákmányolás megteremtette a 
lehetőségét annak, hogy a mezővárosok polgársága és a jobbágyság széles rétegei között 
egység jöjjön létre a közös ellenség elleni harcban. A mezővárosi parasztpolgárságés a jobbágy-
ság közötti egység sok mindent megmagyaráz. Érthetővé teszi, hogy miért nem terjedhetett 
el nálunk tömegméretekben a lutheri reformáció eredeti, változatlan formájában. Luther első-
sorban az egyházi feudalizmus ellen lépett fel, a mi mezővárosi polgárságunk és jobbágysá-
gunk a világi feudalizmus ellen is harcolni akart . A mezővárosi reformátorok ideológiájában a 
nép a saját érdekei megfogalmazását látta. E két társadalmi réteg közötti egység fényéből 
következik az is, hogy a magyarországi reformáció egészen a század 60-as éveiig egységes 
maradt és a határozottan plebejus törekvések csak ezután jelentkeznek. 

Szkhárosi életéről az első konkrét adatunk 1542-ből való. Ekkor írja az »Antikrisztus 
országa ellen« című versét, amelynek akrosztichonjából ezt olvashatjuk ki : »In Thaliae ita est 
kontra regnum Antichristianum hodiee.« 

Tállya, a Hegyalja egyik mezővárosa. »Hegyalja, a híres bortermő vidék, számos 
mezővárosával a magyarországi polgári fejlődés" sajátos jellegű területe volt. A lakosság a 
bortermelésből és az élénk kereskedés következtében gazdagodott. A mezővárosi gazdag 
parasztok nagyszámú szőlőt béreltek, és a bortermelés hasznáért gyakran elkeseredett küz-
delmet vívtak földesuraikkal. A szöllőművelésben viszonylag nagyszámú bérmunkás zsellért 
foglalkoztattak. A zsellérek és a pauperek száma már megyei méretekben is magas volt. 
Az 1553-as összeírás adatai szerint Zemplén megyében 361 bírót (adómentes gazdag-
paraszt), 2191 féljobbágyportát, 324 pauper-jobbágyot és 1486 zsellért (inqulinus) ta-
lálunk.«29 

Hegyalja általános politikai története a Mohács utáni évtizedekben nem más, mint az 
ország többi részéé. A két király párthívei ezen a vidéken csapnak össze, úgyhogy többször 
cserél gazdát 1 erdinánd és János király között a vidék. A feudális dúlók-fosztók itt is alaposan 
garázdálkodtak. Ismerjük Frangepán Ferenc egri püspöknek egyik levelét, melyben kéri 

27 Szabó István : Tanulmányok a magyar parasztság történetéből. Bp. 1948. 55. о. 
28 V ö. Székely Gyirey : A magyar parasztháborúk c. kötet bevezetésével. Bp. 

1950. 35—54. 
29 A Történettudományi Intézetnek a magyar reformációval foglalkozó munkaközössé-

gének kéziratban levő anyagából. 7. o. 
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Ferdinánd királyt, hogy »tiltsa el Serédy Gáspárt a Zemplén megyei tizedek felszedésétől és 
mentse meg a lakosokat annak a sárkánynak zsarolásaitól«.30 

A Hegyalja vidékének sajátos gazdálkodási ága a szőlőtermelés. Ez a munka elég magas 
intelligenciát kíván. A szőlőműveléssel foglalkozó jobbágyság és mezővárosi poFgárság az 
eretnekmozgalmaknak mindig biztos társadalmi bázisa volt (Szerémség—Gönc). Talán Tállya 
környékén is lehettek ilyen hagyományok, mert Szkhárosi arról ír, hogy a prédikátort »Eretnek 
pikhartnak mind ez világ mondja« (Kétféle hitről). 

Amint a fenti statisztikából is lát tuk, Hegyalja vidékén a XVI. század közepén már elég 
erősen előre haladt a belső társadalmi differenciálódás. A Hegyalja vidékének mezővárosaiban 
erős bérmunkás réteg alakult ki. Nem tud juk pontosan meghatározni az egyes társadalmi 
kategóriák arányát . Az azonban bizonyos : bármilyen erős volt a belső társadalmi rétegződés, 
ebben az időben a belső osztályharc nagyobb arányú kifejlődésére még nein került sor. A közös 
ellenség, a feudális anarchia erői elleni harc egységbe forrasztotta a kis mezővárosok lakóit. 

A Hegyalja vidékének társadalmi helyzete alkalmas bázis volt a mezővárosi reformáció 
eszméi számára. Ezen a területen működött többek között Sztárai Mihály (1544-ig), Benczédi 
Székely István (Szikszó, Gönc),Gálszécsi István (Gálszécs, Tőketerebes), Batizi András (Tokaj), 
hogy csak a legjelentősebbeket említsem. 

Tállyát 1498-ban említik az oklevelek elsőízben oppidumnak. Részben Tokaj , részben 
Tállya várához tar tozott . A XVI. század elején Szapolyai Jánosé volt a vár és az uradalom, a 
császár csapatai 1528-ban foglalták el, majd Szapolyai 1536-ban újra visszafoglalta. 1550-ben 
Izabella királyné Ferdinándnak adta át , aki még 1541-ben — bár formailag ekkor a János 
párthoz tar tozott a város — Serédy Gáspárnak és Györgynek adományozta. Nagyon nehéz 
pontosan megállapítani, hogy ezekben a zűrzavaros években melyik község kinek a fenn-
hatósága alá esett. Minden jel arra muta t , hogy Tállya Szkhárosi ott tartózkodása idején 
Ferdinándhoz tar tozott és Serédy Gáspár volt a földesura. 

Tállya külső képét így írja le Fényes Elek : 
»Tállya, magyar mezőváros Zemplén vármegyében, Abauj szélén, . . . . Fekszik kies 

dombon, felette húzódnak szőlőshegyei, a la t ta fekszenek rónaságai, szántóföldjei és rétjei, 
délnek ismét szőlőhegyek kö rnyez ik . . . ,«31 

Nincsenek adataink Tállya társadalmáról,3 2 Szkhárosi versei azonban tá jékozta tnak 
bennünket . Az árutermelő nagybirtok, a feudális anarchia uralma alat t nyögő mezőváros, 
melyet már belül is rétegekre bontot t az árutermelés, de a feudalizmus erőivel szemben még 
egységben vannak lakói : ez Szkhárosi társadalmi képe. Költészetét ez a társadalmi valóság 
ihlette meg. 

Szkhárosi valószínűleg első reformátora volt a városnak és nem lehetett könnyű dolga, 
mert egyes verseinek záróstrófáiban minduntalan felcsendül a panasz a »siket magyarok ellen, 
akik« »Nem mernek vala tökéletesen hinni az Krisztusban«. (Mivel a tállyai református templom 
1549 körül épült, fel tehetjük, hogy az építésben nagy része volt Szkhárosinak.) Verseinek 
szemléletmódjából és utalásaiból sej t jük, hogy a mezőváros mindennapi életében felmerülő 
fontosabb kérdésekben milyen álláspontot foglalt el. 

Életéről utolsó adatunk 1549-ből való. Ezzel végleg nyoma vész Szkhárosinak, akinek 
születését és halálát, sőt életét is homály fedi; 

* 

Joggal merül fel a kérdés : volt-e kapcsolatban Szkhárosi reformátor-prédikátor író-
társaival? Ezt is inkább csak sej t jük. »Panasza Krisztusnak« című versét, amelyet 1549-ben 

30 Bunyitay Vince : Egyháztörténeti emlékek a magyarországi hi túj í tás korából. Bp. 
1902,—12. III. k'. 1539. aug. 

31 Fényes Elek : Magyarország geográfiai szótára . . . Pest. 1851. 
3 2Tál íya levéltára 1944-ben, a háborús események alkalmával elpusztult . 

2 279 



írt, Batizi — 1546-ból való — »A házasságról való ének«-e nótájára szerezte. Batizi 
1545-től a szomszédos Tokaj papja, úgyhogy írásaikat kölcsönösen ismerhették. A mező-
városi reformáció más íróival való kapcsolatáról nem tudunk, bár feltételezhetjük, hogy 
ismerte őket, vagy legalábbis műveiket. E mellett szólnak versei is. 

Verseinek mondanivalóját ugyanis nem teljesen önállóan dolgozta ki Szkhárosi. Fel-
használta a mezővárosi reformáció előtte járt és vele kortárs íróinak munkáit . 

A mezővárosi reformáció sajátos, a magyarországi társadalmi viszonyokat szem előtt 
tar tó ideológiáját Ozorai Imre könyve alapozta meg. Leglényegesebb tartalmi eleme ennek az 
ideológiának, hogy az egyházi feudalizmus mellett a világi feudalizmust is t ámadja , kifejezve 
ezzel a parasztsággal szövetséges mezővárosi polgárság közös osztályérdekeit. Ozorai könyve 
már címében jelzi ta r ta lmát : a Krisztusról és az ő egyházáról és az Antikrisztusról és az ő 
egyházáról fog beszélni. Krisztus országa alat t a protestantizmust és ennek híveit, az Anti-
krisztus országa alat t a pápát és általában a katolikus egyházat, a földesurakat és törököt 
érti. Ezzel a felosztással világosan felrajzolta a reformáció és a benne rejlő társadalmi cél-
kitűzések ellenségeit. Ozorai dolgozza ki a reformáció érveit az egyház különböző embert 
szerzései ellen. Különösen nagy erővel t ámadja az egyház rendi különállását és a népen való 
élősködését. Érvei ugyanazok, amelyekkel a következőkben Szkhárosinál is találkozunk. 
Ozorai szerint az ország romlását az Antikrisztus országának tagjai idézték elő. Hogy ezt 
bebizonyítsa, az egyház bűnei mellett sorra veszi az urak bűneit is. Bűnlajstromát nem szük-
séges idéznem : lá t juk ezt majd Szkhárosinál. A feudalizmus két szárnyának együvé tar to-
zását azzal is bizonyítja, hogy rámuta t : az uralkodó osztály bűneit a különféle »emberi szer-
zések« révén az egyház igyekszik megszépíteni (bűnbocsánat stb.). Ozorai társadalmi elkép-
zelése megfelelt annak a rétegnek, amelynek érdekeit képviselte : számoljuk fel az egyház 
különálló rendi mivoltát , az egyházi hierarchiát, szüntessük meg a feudális anarchiát . A feu-
dális társadalmi rendszert ő sem kifogásolja egészében, sőt : a rendezett feudális társadalom-
ban lát ja azt az u ta t , amely a »dúlók, orzók« ellen védelmet tud nyújtani . 

Szkhárosi költészetében ki lehet mutatni Ozorai hatását . Két verse még szerkezetében 
is tükrözi Ozorai könyvének ismeretét : »Az Antikrisztus országa ellen« és a »Kétféle hitről«. 
Egy helyen ilyen világosan fogalmazza meg — valószínűleg Ozorai nyomán —, hogy kik a 
reformáció ellenségei : 

»Hatalmas urak és fejedelmek, 
Papok, pispökök és szerzetesek,« 

(Panasza Krisztusnak.^ 

Szkhárosi versei eszmei-tartalmi mondanivalóját szem előtt ta r tva , nem kell külö-
nösebben bizonyítanunk, hogy felhasználta Ozorai koncepcióját. Nemcsak érveket, de alap-
vető koncepciót merít Ozorai művéből, sőt átveszi és továbbfejleszti szemléletes képeit , 
humorát , racionalizmusát i s . — A reformáció történelemszemléletét Farkas András »Az zsidó és. 
magyar nemzetről« című, 1538-ban megjelent verses krónikája alapozta meg. Az ú j 
történelemszemlélet a bibliára támaszkodik és a magyar és zsidó nép sorsa között húz párhu-
zamot. Isten kivezette a zsidókat Egyiptomból, adot t nekik jó királyokat, de bűnbeestek, 
ezért országukat idegen néppel feldúlatta, majd a prófétákat és Krisztust küldte közéjük, 
hogy térjenek meg, de mivel nem hajol tak a jó szóra, Isten a rómaiakat küldte a zsidá 
országra. Farkas András a magyar nép út ja és a zsidók története között párhuzamot von : 
Isten adot t jó királyokat (pl. Mátyás), de a magyarság bűnbe esett, ezért küldte ránk Isten a 
törököt. Most a prédikátorokat küldte közénk, hogy tér jünk meg, azaz számoljuk fel a 
bűnöket és fogadjuk el á reformációt, így leveszi rólunk a törököt, mint büntetőeszközt. Ez 
a történetkoncepció mélyen nemzeti és lényegében antifdudális. A bűnök, amelyeket el kell 
hagynunk, az uralkodó osztályra jellemzőek. A török elleni célzatai nyilván az ország egy-
ségének a helyreállítását tűzik ki feladatul. Azzal, hogy a prófétákat és prédikátorokat 
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együtt említi, az utóbbiak tekintélyét emeli és fontos társadalmi funkciót ruház 
rá juk. 

Szkhárosi ismerte és fel is használta ezt a történetkoncepciót. Farkas András versének 
hatása filológiailag is k imuta tha tó nála : 

»De immár hagyjuk el ah zsidó népeket, 
Vegyük elő az régi magyarokat . 
Ingyen m a j d megért jük, hogy az isten őket 
Ilyetén bő földre magyarrá el-kihozá 
Mint régen kihoza a zsidó népeket 
Egyiptomországból ah megigért bő földre« 

— írja Farkas András. 

Szkhárosi: Az átokról c. versében Farkasra emlékeztetően így ír : 

»Magyar nemzet! nagy sok jót tőn teveled az isten, 
El-kinoza Szittiából az jó kevér f ö l d r e . . . « stb. 

Farkas András párhuzamát elemezve is lá that juk, hogy a mezővárosi reformáció tör-
ténetszemléletének a kialakulásánál milyen nagy szerepet játszott a biblia. A bibliának 
több szempontból tulajdonítot tak nagy fontosságot a reformáció írói. Egyrészt a katolikus 
hit és liturgia »emberi szerzései« ellen harcolva, mindig a bibliára hivatkoztak, mint »isten 
szerzésére«. Másrészt : társadalmi mondanivalójuk igazolását is megtalálták itt . Engels 
így jellemzi a biblia e szerepének jelentőségét : »Luther a biblia lefordításával hatalmas 
fegyvert adot t a plebejus mozgalom kezébe. A bibliában a kor feudalizált kereszténységével 
az első évszázadok szerény kereszténységét állították szembe, a bomladozó feudális társa-
dalom elé olyan társadalom képét tár ta , amely mit sem tudot t a hűbériség sokrétű, mesterkélt 
hierarchiájáról.«33 Luther bibliafordítását így értékeli : »A parasztok minden tekintetben 
kihasználták ezt az eszközt a fejedelmek, a nemesség és a papság ellen.«34 A mezővárosi 
reformáció írói elsősorban az Ószövetséget idézték nagyon gyakran. »Az Ószövetség ugyanis 
sokat ír az ókori szabad zsidó parasztság elszegényedéséről, szolgaságba taszításáról, az urak 
kegyetlenkedéseiről, és többször állástfoglal ezekkel a jelenségekkel szemben. Az ilyen részek 
rendkívül alkalmasak voltak a reformáció szociális célkitűzéseinek alátámasztására. Másrészt 
az ókori zsidóság évszázadokon keresztül bátor harcot folytatot t függetlenségéért, amit 
azonban úrai torzsalkodásai és. árulásai miatt a túlerővel szemben végül is nem tudot t meg-
őrizni. Az Ószövetség leírja ezeket a harcokat, kiemeli egyes a hazájukért bát ran küzdő 
személyek (Gedeon, Dávid, Jud i t stb.) tet teit és megindító, lírai kesergéseket tar talmaz a haza 
pusztulásáról. A török hódítás idején rendkívül népszerűek, időszerűek voltak ezek a bibliai 
részek. Igen jól lehetett egyes bibliai történeteket és azok tanulságait a magyar helyzetre 
aktualizálni.«36 

Szkhárosi költészetében az Ószövetségre való hivatkozás a világi feudalizmus elleni 
támadásával együtt kezdődik. A katolikus hit ellen vitázva olykor az Újszövetséget is idézi. 
Az Ószövetségből leggyakrabban Mózes, Jeremiás, Ézsaiás, Ezékiel, Zofóniás, Mikheás, Za-
chariás, Hózseás könyveit említi, citálja, az Újszövetségből pedig Pál apostolra, Péterre, 
Lukácsra és Mátéra hivatkozik. (Kutatásunk mai állásán nem tud juk megállapítani határo-
zottan, hogy szabadon fordította-e a bibliát vagy pedig a már meglevő bibliafordításokat 
használta fel.) Előszeretettel választot ta ki a bibliából az egyházi és világi vezetők büntetéséről 
szóló részeket és költői tehetségével még tovább is fejlesztette, konkrétabbá tette, néha pedig 
megtoldotta azokat. Mivel Szkhárosi a bibliával is a mezővárosi paraszt-polgársághoz akar t 

33 Engels : A német parasztháború. Bp. 1949. 35. о. 
34 I . m . 35. о. 
35 Klaniczay—Szauder : Magyar irodalom a felvilágosodásig. (Az ELTE Bölcsész-

karának jegyzete az 1951—52-es tanévre 150. o.) 

2 * 281 



szólani, különösen élesen domborította ki a biblia ama utalásait, amelyből hallgatói a minden-
napi életükre ismerhettek: »Szőlőket ültetsz, és miveled azokat, de bort nem iszol, meg sem 
szeded, mert elemészti azokat a féreg.« (Mózes V. 28 : 39) »Te a földbe nagy sokat vetsz, kün 
hasznod elveszett, Mert a sáskák megemésztik, kit nehezen szenvedsz Szőlőt ültetsz, meg-
kapálod, nagy erősen mívelsz Az borában nem ihatol, csak férgeket töltesz.« (Az átokról)3 

3. 

Költészetének eszmeisége : antiklerikalizmusa ; társadalombírálata ; a kor fő kérdései 
költészetében; realizmusa. 

Szkhárosi Horvát Andrásnak mindössze tíz verse maradt fenn. (70 nyomta to t t oldal 
terjedelemben). Ezek közül nyolc versnek vagy a záróstrófájából, vagy az akrosztichonjából 
bizonyíthatjuk Szkhárosi szerzőségét, ket tőt pedig »szellem, modor és technikabeli rokonság« 
alapján tulajdonítunk neki.37 

Olyan költő ő, aki teljesen benne élt korában, versei a század fő kérdéseinek megfogal-
mazásai, művészi tükörképei. »Vigasztaló ének« című versét nem számítva, kilenc versét 
aszerint oszthatjuk két csoportra, hogy a régi egyház vagy a főurak ellen érvel-e. Elem-
zésünk is e fő kérdéseket veszi sorra és eltekintünk a versenkénti elemzéstől. 

Versei eszmeiségét vizsgálva tekintettel kell lennünk arra, hogy Szkhárosi prédikátor 
volt. Másrészt azt is szem előtt kell t a r tanunk, hogy a középkor annyira a teológiának, a 
vallásnak rendelt alá mindent, hogy a tömegek eszéhez, szívéhez is csak vallásos jellegű mondani-
valóval lehetett közelférkőzni. A vallásos ideológia leple mögött mindig meg kell keresnünk 
a társadalmi mondanivalót. 

Nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy Szkhárosi egyik képviselője egy nagy 
mozgalomnak, — a mezővárosi reformációnak s bármennyire erőteljes egyéniség is, mégis 
lényegében rá is jellemző mindaz, ami általában jellemző a mezővárosi reformációra. így 
költészetét elemezve elsősorban azokat a vonásait húzzuk alá, amelyek sajátosan az ő 
vonásai, őt jellemzik. 

* 

Költészetében a világi és egyházi feudalizmus elleni harc egységet képez. Mivel költői 
fejlődésében elsőnek az egyházat támadó versei jelentkeznek, vegyük szemügyre először az 
antiklerikalizmusát. 

36 L. az i t t tárgyal takhoz Révész Imre : Magyar református egyháztörténet 
1520 tá já tó l 1608-ig c. a lapvető munká já t . (Debrecen 1938 ) 

37 Horváth János : A reformáció jegyében. A Mohács utáni félszázad magyar irodalom-
története. Bp. 1953. 54. о. 

A két vers címe: »Emberi szerzésről«,— »Pál érsek levelére való felelet«. Szkhárosi mind 
a 10 verse a Bornemisza Énekeskönyvben marad t fenn. Az átokról c. verset kiadták a 
Hofgref-féle énekeskönyvben is. (L. ezekre Szilády Áron jegyzeteit a RMKT. II. kötetében 
449—461.) 

Szilády »Az átokról« c. verset a Hofgref énekeskönyv alapján közölte. Bebizonyosodott, 
hogy a Bornemissza-féle kiadás hívebben őrizte meg a szöveget. T. i. ennek a szövege alapján 
a vers értelme világosabban áll előttünk, szótagszáma pontosabb, verselése jobb. Ér the tőbbé 
válik így »Az átokról« legszebb s t rófája , amely Szkhárosi költészetének csúcsa : 

Hofgref-féle szöveg : 
»Port, harmato t , asszu hamut eszik az asszu föld, 
Megrepedez, ugy panaszol reád az szomjú föld.« (Első két sor) 

Bornemissza énekeskönyv szövege : 
»Por-harmatot, hamu esőt iszik az asszu föld, 
Megrepedez, ugy panaszol reád az szomjú föld.« (Első két sor) 

Szkhárosi néhány versét töredékben m egőrizte Mihál y deák kódexeis. L. erre vonatkozóan 
ITK 1915. 431—444. о,-
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Szkhárosi egyházellenességének legjellemzőbb vonása, hogy egész költészetét mélyen 
á tha t j a a nép féltése. Ez a népet féltő, a szerzetesek csalárdságaitól megóvni akaró szándék 
ad ja kezébe a tollat. Szkhárosi, mint volt szerzetes, jól ismeri az egyház minden fondorlatát , 
amit a nép félrevezetésére használ. »Emberi szerzésről« című versében így óvja a községet : 

»Im tanács teneked megnyomorult község, 
Hogy megcsalott téged ez sok szerzetesség, 
Ki néked volt kedves, az volt nagy ellenség.« 

Egy másik versében pedig, miután részletesen jellemezte a védőszenteket, ilyen fordulattal 
hivatkozik a közös élményre : »Ezt az kit mondok fejenkint tudjátok,« — és ezzel az egy 
mondatával máris megteremti maga és hívei között a közös érvelési alapot. Költészetének 
minden értékes vonását a különféle »emberi szerzések« leleplezésére használja fel. 

A népet féltő szemléletéből érthető, hogy elsősorban azokat az egyházi szokásokat 
leplezi le, amelyek a nép ámítására a legalkalmasabbak. 

így például igen sokat foglalkozik a védőszentek tiszteletével. A szentek közbenjáró 
szerepe Isten és az ember között, voltaképpen a feudális hierarchia vallási kifejezése. Ez 
ellen tiltakozni egyet jelentett a világi közbenjárók hatalma, — tehát a nép fölött gyámkodó 
papok és nemes urak elleni tiltakozással. 

»Tisztet osztottunk az megholt szenteknek, 
Porkolábságot adtunk szent Péternek, 
Kik nem esmérik, mind kirekesztetnek.« 

— írja »Az Antikrisztus országa ellen« című versében. Majd miután hét versszak 21 során á t 
költészete legjellemzőbb vonásaival sorra bemuta t ta a szenteket s maró gúnnyal megkér-
dezte : 

»Ottolia mert vakon született volt. 
Ő nékie szolgált kinek szeme nem volt, 
Ám lásd ha az adja kinek soha nem volt.« 

u tána felteszi a kérdést : 

»Oondolkodjunksza, ezek miként vágynák, 
Ha mind a szentek mind ezen osztoznak, 
Krisztus urunknak tisztet igy nem adnak.« 

Szkhárosi t ehá t — szemben a katolikus papokka l— gondolkodásra szólítja fel híveit. 
A katolikus egyház védőszentkultuszát tulajdonképpen a népre ható észérvekkel teszi 
nevetségessé. Már Ozorai is ilyen racionalista érveket hozott fel a szentek kultusza ellen, 
»hat menie szent vagion anni Isten vagion« — kérdezi Ozorai, — majd így folytat ja : »ha 
penig emberi okosság szerent kell szólani, hat menie szent volna mindennek annie udvara 
volna, mint az Istennek, Az Angial nem giozne az futosást.«38 

Szkhárosi a katolikus egyház egyéb »emberi szerzései« ellen is harcol. Ezeknek az 
»emberi szerzéseknek« az egyházon belüli szerepe jellemzésére idézzük Engels szavait : »A nyers 
erőszak mellett a vallás minden z a k l a t á s á t . . . működésbe hozták, hogy alattvalóik utolsó 
fillérét is megkaparinthassák;«39 Szkhárosi ezeket is a nép szempontjából bírálja. A böjttel 
kapcsolatban egyenesen azt írja : 

»De csak lencse, borsó tisztességben vágynák, 
Az szegény kapások halat nem kaphatnak.« 

38 Ozorai Imre : De Christó . . . 283. о. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 
kézirattárában levő példányt használtam. 

39 Engels : A német parasztháború. Bp. 1949. 14. о. 
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Milyen átütő, agitat ív ereje lehetett versének, miután a szegény kapások böjtjével szembe 
állította a papok böj t jé t . (»Kétféle hitről«, »Reggel a papok« : . . . idézett rész.) 

A búcsújárással kapcsolatban megörökíti a XVI. századi búcsújáróhelyeket és talán 
valamiféle szólásmondást is : 

»Az Krisztus mondja ; jertek én hozzám, mit fu tunk Rómában, 
Bódogasszonyhoz Coloniába, onnat a nagy Ágba. 
Bolcsós helyekre a szent Jakabhoz a Compostellába. 

Az kinek nincsen annyi költsége, menjen csak Bátára, 
Avagy Kassára, avagy Váraddá, avagy csak Darnóra, 
De hol tani ta minket Krisztus ez fassangozásra.« 

(Az istennek irgalmasságáról) 

Antiklerikalizmusa későbbi verseiben további fejlődésen megy át . Az egyes »emberi 
szerzéseket« nagyobb összefüggésben muta t j a meg és felismeri a katolicizmusnak az egész 
feudális világot — a pápaságon keresztül — átfogó jellegét, szerepét. 

»Sokfelé eloszla ez világnak gondja, 
Ki némettel t a r t j a , ki törökkel t a r t j a : 
Ekképen hasonlék az hitnek ő dolga, 
Ki pápával t a r t j a , ki Krisztussal tartja.« 

— írja, és ezzel a világos különbségtevéssel a pápát félreérthetetlenül az ellentáborba helyezi. 
Majd azt is megállapítja, hogy itt nagyon veszélyes ellenféllel állunk szemben, mert : 
»Fegyverrel őrzi pápa ő szerzését,« azaz : észreveszi, hogy a papság, az egyház, a hit mögött 
voltaképpen fegyveres erőszak-hatalom áll. Az egyház nemzetközi szerepének ilyen látása 
után, természetes, hogy a szerzeteseket is másként látja : 

»Jól ha mi megnézzük szerzetesek dolgát, 
Kik a pápa zsoldján élnek, pár t j á t t a r t j ák , 
Hogy csak álnoksággal magokat megcsalják, 
Az tudat lan népet soha nem tanyi t ják . 

Oltalma igen sok az pápa zsoldjának, 
Sok oskolájának és sok klastromának, 
Káptalanságának nagy sok bordeljának, 
De nincsen oltalma Krisztus mondásának.« (Kétféle hitről) 

Szkhárosi itt már kimondja a szerzetesek teljes értéktelenségét, a társadalmon való 
élősködésüket. 

»Kétféle hitről« című versében — amiből eddig is i déz tünk—sor ra veszi karácsonytól 
pünkösdig a katolikus szertartásokat és a legválogatottabb módon gúnyolja ki azokat . Nagyon 
jellemző, hogy szemlélete egyre inkább a nép szemléletével muta t rokonságot, azzal egyezik 
meg. 

»Honnét tanulád te, hogy a szent Márk napján , 
Tétova kerengesz az jó gabonákban, 
Keresztjáró héten mit kullagsz az rozsban, 
Viseled az bálvánt Űrnapján árnyékban.« 

Szkhárosinak is az tűnik szemébe, ami a dolgozó embernek : a semmittevés, a ta r ta lmat lan , 
céltalan mozgás »az jó gabonában«. Nagyon jellemző az is, hogy az eretnekek hagyományai t 
felelevenítve, a szenvedő Krisztust állítja szembe a pápai »foltis hittel« : 

»Mit járna hát Krisztus ott a keresztfával, 
Rosszas seregével, pökdösött orcával, 
Likas oldalával, sebes lábaival, 
Ha pápa megváltot t büdös olajjával.« 
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(Mellesleg szólva i t t éppen a ferencesek gyakorlatára is utal : a nép előtt a ferencesek 
•épp ezt a szenvedő Krisztus-képet népszerűsítették.) 

Az egyházi szertartások bírálatában is továbbmegy egy lépéssel, most már nyíltan 
babonának, ördöngösségnek nevezi a katolikus szertartásokat. A szertartások azon elemeit 
emeli ki, amelyek a pogányok bálványimádó szertartásainak is a részei lehetnének. Pl. A pá-
pának karácsonykor : »Csak szalmahintésre akkor vagyon gondja.« 

»Jézus urunkat ők ezekkel tisztelik, 
Éjjel az gyertyákat egyenként elszedik, 
Az földet erőssen pálczákkal veretik, 
Csaté-paté, zérzur, hol mit használ nekik? 

Majd nyíltan ki is mondja : »Bálvány-iinádásra az föld népét hajtod.« 
Bátor kiállásra valló vonása Szkhárosi antiklerikalizmusának, hogy a szentek tiszte-

lete elleni küzdelemben sort kerít a magyar szentekre is. Az életrajzi részben lát tuk, hogy 
milyen élesen kikel a váradi szent László kultusz ellen. Merőben más történelemszemlélet 
ez, mint amit eddig lát tunk irodalmunkban (pl. Farkas Andrásnál). A zsidó-magyar történelmi 
párhúzam felhasználása mellett ez a legjellemzőbb vonása Szkhárosi történelemszemléle-
tének. 

Az emberi szerzések között sort kerít Szkhárosi a papi nőtlenségre, az úrvacsorára, 
valamint a misére is. Mindezeket úgy tárgyalja, mint a néptől való elkülönülés alkalmait. 

A régi, a katolikus egyház elleni harcának utolső verse a »Pál érsek levelére való 
felelet« 1548-ból való. I t t mintegy összefoglalóan mondja el — a levélre válaszolva —, amit 
a z eddig idézett versekben lát tunk. 

Szkhárosi az egyházi feudalizmus ellen harcolva, t ámadja és gúnyolja a papság külön 
rendi mivoltát, igazoló szertartásokat, tételeket. Az egyház gazdagodását szolgáló »emberi 
szerzésből« fakadó szertartásokkal szembeállítja a Krisztus érdeméből való igazulás elvét. 
Ez az ideológia megfelelt a mezővárosok paraszt-polgársága és parasztsága érdekeinek, amely 
réteg olcsó egyházra törekedett és papjait tanul t embernek akar ta látni, nem pedig az ő 
munkájukból dologtalanul élősködőknek. Szkhárosi álláspontja azonos lehetett Sztáraiéval, 
ak i »Az igaz papság tükre« című drámájában azt írta, hogy a papok »akképen választatnak 
a papságra és prédikátorságra, miképpen a bírók és esküdtek a bíróságra és eskíidtségre«.40 

E tétel mögött a mezővárosok parasztpolgárságának ama törekvése áll, hogy felszámolják a 
papi hierarchiát és a prédikátort a község hierarchiájába illesszék be. Sztárai papjának 
főt iszt je a »prédikálás és tanítás«.41 

* 

Szkhárosi a nép életét, problémáit ismerve, szerzetesi emlékeit egyre inkább a nép 
felvilágosítására használja fel. Szemléletéből következik, hogy figyelme kiterjed a főurak 
bűneire is és 1544-től, de főleg 1545-től már ellenük is félelmetes erővel érvel. A világi 
feudalizmus bűneit mind iga nemzet problémáinak egészében lát ja. 

Szkhárosinak a feudális uralkodó osztály társadalmi erkölcséről nincs egyetlen el-
ismerő szava. s  

»Hol vágynák mostan az jó fejedelmek, 
Kik az igazságnak, istennek engednek? 
Lát já tok fejenként kegyetlenné lőnek, 
És hivatal/okban egy lépést sem tesznek.« 

(Az fejedelemségről) 
40 RMKT. V. 218. o. 
11 RMKT. V. 219. o. 
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A feudálisok egyik legfőbb bűne a »fösvénysége, azaz a különféle javaknák mérhetetlen 
harácsolása, egybegyűjtése. Élő személynek ábrázolva a fösvénységet, megkérdezi tőle : 

»Mit tészsz volt köztönk ennyi sok csalárddal, 
Hamis urakkal, ennyi pap baráttal , 
Az kik el nem járnak ő hivataljokban, 
Kiknek nem bizhatunk semmi oltalmokban, 
Inkább háborgatnak minden igazságban.« 

(A fösvénységről) 

»Az fejedelemségről« című versében ilyen tömören, minden sorával egy-egy lényeges 
magatartásra utalva, összegezi a »kóborlók« bűneit : 

»Ekképen járnak az kegyetlen Urak, 
Kik hivataljokban igazán nem járnak, 
Csak egymásra törnek és mindent pusztítnak, 
Isten mondásával semmit nem gondolnak.« 

Amint az idézetekből lát juk, Szkhárosi állandóan szemére veti az uralkodó osztálynak, 
hogy »hivatalában nem jár el«: azaz nein teljesíti azokat a társadalmi feladatait , amit az ország 
népe elvárna tőle. A kortárs olvasók ebből világosan megérthették Szkhárosi véleményét : 
ha nem tölti be nemzeti feladatait , nem más, mint élősdi test az országon. Az utolsó idézetünk 
harmadik sorában megmondja azt, hogy ehelyett mit csinálnak az uralkodó osztály tagjai : 
»Csak egymásra törnek és mindent pusztítnak«: mi más ez, ha nem a feudális anarchia képe. 
A »mindent pusztítnak« nyilván azt jelenti, hogy a termelő erőket, így elsősorban a jobbágy-
birtokokat pusztí t ják. A »fejedelmek« elleni kifakadásait érzelmileg az fűti , hogy a főurak a 
dolgozó néppel csak kegyetlenkedni tudnak : 

»Roinlásinknak egyik oka fejedelmek vat tok, 
Nagy óhaj tván mind, ez ország panaszol rejátok, 
Kémélletlen az föld népén csak hatalmaskodtok, 
Az istennek tisztességét nem ótalmazzátok.« 

(Az átokról) 

Szkhárosi a feudális anarchia tobzódásának évtizedeiben nem foglalt állást egyik f rak-
ció, egyik főúri csoport mellett sem. Életének tanulmányozói a leggondosabb elemzéssel sein 
találtak olyan nyomokat életművében, amely Zápolya vagy Ferdinánd melletti állásfoglalását 
bizonyítanák. Ez a ,a j ta »pártatlanság« a legbecsületesebb állásfoglalás ebben a korban. 
Szkhárosi megértette, hogy a pártoskodó felek jelszavai különbözhetnek, de cselekedeteik 
lényege közös : a népen kegyetlenkednek. 

A főurak bűneit összefüggésben látja a nemzeten esett sérelemmel — a függetlenség 
elvesztésével. Sőt, ő egyenesen a főurak pártoskodása, bűnei miatti büntetésnek tekinti a 
török pusztítást alkalmazva ezzel a biblia tanításait és Farkas András párhuzamát. 

»Nagy bővséggel ugyan nyilván jargal a hamisság, 
Mindennemű uzsoraság, kalmárság, csalárdság, 
Méltatlanság az föld népén, hamis hatalmasság, 
Egyiptomnak rabságában esik Magyarország!« 

(Az átokról) 

Amikor az ország romlásának okait ku ta t ta , természetesen a papság bűneire is rámu-
ta to t t . A főpapságot is azok közé a tényezők közé sorolja, amelyek az ország romlását okozták. 
Jellemző, hogy ugyanaz a fösvénység, amelynek a bűne miatt Buda vára elesett, maga mellé 
hódoltat ta a klérust is :. 
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»Sok szent papokat fösvénység! megcsaltál, 
Sok pispököket hozzád holdeltattál, 
Nagy sok templomokat oltalmul rakattál, 
Sok nyakanyirt embert oda onszollottál, 
Sok lelki dulókat te ott eltartottál.« 

* (Az fösvénységről) 

Szkhárosi fösvénység elleni érvelését saját tállyai élményei is inspirálhatták. A fösvény-
séggel szemben (a szegény nép gondjának-bajának hangoztatásával) egyszerre ad hangot a 
mezőváros egész lakossága sajátos érdekeinek. »Utát megfogtad mindennek fösvénység« — 
írja, és együtt említi a különféle iparos-kereskedő sérelmeket, a föld népének sérelmével. 

»Sok hamis törvént fösvénység! költettél, 
Ki soha nem volt, olyat is szerzettél, 
Hamis harminczadot te nagy sokat leltél, 
Hamis ravást leltél, hamis dézsmát leltél, 
Borfoglalást leltél, borváltságot leltél.« 

»Néked fáradnak mind az szegény szántók, 
Nagy éhen szomjan te reád kiáltók, 
Neked verejteznek a szegény kapások, 
Tenéked fázódnak az szomjú halászok, 
Neked sütköződnek az futó vadászok. 

Sok bort fösvénység, hamisság! begyüjtesz, 
Nagy sok föld búzát a földbe rekkentesz, 
Kivel nagy szükséget mindeneknek teszesz,« 

»Az szegény népnek erejét elveszed, 
És munkájúkkal az férgeket tölted, 
Drágaságot mert vársz, azért el nem költed, 
Átkozott vagy az búzát,-hogy igy vesztegeted, 
Bölcs Salamon irja, noha nehéz neked.« 

»Meg nem mondhatom neked minden dolgod, 
Büdös boroddal az népet bosszontod, 
Elvesző marháddal őket sanyargatod, 
Férges szalonnádot mind reájok osztod, 
Senvedét, halandót mind reájok hányod.« 

(Az fösvénységről) 

A mezővároson belüli társadalmi differenciáltságot csak mint jelenséget érinti, de 
nagyon nehéz kihámozni verseiből azokat a sorokat, amelyek esetleg már a mezővárosi pol-
gárság leggazdagabb rétegének kizsákmányoló mivoltát igazolnák. A mezővároson belül 
elsősorban a vagyonnal rendelkező »polgárok« és zsellérek között lát társadalmi ellentétet: 
a két réteg véleménye bizonyos kérdésekben eltér. Ezt mutat ják »Az fejedelemségről« című 
versének alábbi strófái : 

»Mind eltanulták az nagy hamisságot, 
Urak, nemes népek, az szegény parasztok, 
Minémük az urak, olyak az parasztok, 
Az urakhoz képest mind keresik poklot. 

»Nem tudjuk immár mely felé hajoljunk, 
Urak, miattatok mind bolygóban vagyunk, 
Kegyetlenség* ektiil mert oly igen félünk, 
Semmi segítséget bennetek nem értünk.« 

1545-ben ezt írja : 
»Az urak valának nagy kegyetlenségben, 
És szegény község nagy szertelenségben, 
Tállyán az polgárok nagy egyenetlenségben.« 
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1545 nagy forduló Szkhárosi költészetében. Ekkor éli á t és érti meg a maga teljességében a világi 
dúlók-fosztók bűneit. Két nagy verse — Az fejedelemségről, Az fösvénységről — tanúskodik 
erről. A szöveg alapján feltételezhetjük, hogy a földesúr a mezővároson valami nagy »kegyet-
lenséget« követett el és az ellen nem egységesen léptek fel a polgárok. A szegényebb réteg 
»kegyetlenséggel« felelhetett a földesúr cselekedetére. Szkhárosi egyformán elhatárolja magát 
mind az urak kegyetlenségétől, mint pedig a nép megtorló módszerétől. Szkhárosi nem bíz-
t a t j a a népet megtorlásra, ellenkezőleg : miután felsorolta az urak nagyobbnál-nagyobb gaz-
ságait, így fejezi be versét : 

»Sommája, vége ti szolgálatotoknak, 
Legyetek oltalma minden igazságnak, 
Legyetek rontója minden hamisságnak, 
Mert ez szolgálatban sokan visszajárnak. 

Békéljetek meg először istenvei, 
És épüljetek meg ő szent igéjével, 
Az őszent fiának megesmeretivel, 
Ezt nyilván higyjétek leszen segitségvel.« 

(Az fejedelemségről) 

Szkhárosi a nép haragját látva megingott, egy pillanatra hamis illúzióra hajlik. »Nem tud juk 
immár mely felé hajoljunk.« Szkhárosi tépelődései mögött a mezővárosi polgárságnak a dile-
májá t lá that juk. Ennek a rétegnek ebben az időben még a feudális anarchia a fő ellensége, 
és ezért köt szövetséget a néppel. A század második felében azonban már a néppel kerül 
szembe, mert vagyonát félti a feudális anarchia kri t ikáján túllépő, és a feudalizmus egész 
rendszerét felszámolni akaró paraszti megmozdulásoktól. A mezővárosi polgárság ekkor a 
feudális uralkodó osztállyal lép szövetségre a nép ellen. A jnezővárosi reformáció prédikátorai 
is átállnak az urak oldalára (Méliusz). 

Szkhárosi még csak érinti ezt a kérdést. Keresi a kivezető utat az ország szomorú helyze-
téből. A nép mellett áll, de még bízik az »istentől rétidéit jó fejedelemségben« és az »istentelen« 
főurak megtérésében. Szkhárosi pusztán a parasztság forradalmi tetteitől határolja el magát, 
egyébként azonban szolidáris a néppel. Ily módon Szkhárosi társadalomképe is kirajzolódik 
bennünk. : rendezett feudális társadalomban akart élni, ahol nincsenek túlkapások és 
nem háborgat ják a mezővárosok lakosságát, nem követnek el »méltatlanságot a föld népén« 
és nem háborgat ják a prédikátort sem. Mindenfajta elnyomás ellen til takozott, ezzel a két 
réteg szövetségén belül következetesen a nép hangját szólaltatja meg, de támadásainak éle 
mégis elsősorban a feudális anarchia következményei ellen irányult. Nem a feudális kizsák-
mányolás egész rendszere ellen lépett fel, hanem a törvénytelenségek ellen. Ezt így fogalmazta 
meg versében : 

»Törvény adótul Szent János meg nem tilt, 
De méltatlanságtul, mindentül itt megtilt , 
Telhetetlenségtül ostor adót megtilt, 
Hamis szolgálatiul hamis ravást megtilt.« 

(Az fejedelemségről) 

A rendezett feudális társadalomra vonatkozó elképzeléseiből ér thet jük meg, hogy 
a nép forradalmi mozgolódását — mint amit másfaj ta »rendetlenségnek« nevezett •—• 
elítélte. 

A rendezett feudális társadalomról vallott elképzelése nem csak a mezővárosi polgárság, 
de az egész nép érdekeinek is megfelelt. A centralizált monarchiában lá t ják a század 
legjobbjai mind-mind a kivezető uta t . »Nyilvánvaló, hogy ebben az általános zűrzavarban 
a királyság volt a haladó elem. A rendet képviselte a rendetlenségben, a kialakuló nemzetet a 
lázongó hűbéres államokra való szétforgácsolódással szemben. A feudális felszín alat t kelet-
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kező valamennyi forradalmi elem éppúgy rá volt utalva a királyságra, mint a királyság rá.«42 

Engels okfejtése után még világosabban áll előttünk, miért vágyik Szkhárosi a »jó királyi 
felség« után : 

»De jaj nekünk, hoçy közöttünk nincs fejedelemség, 
Miként vala Niniveben, jó királi felség, 
Ez országban meghidegült már minden reménység, 
Rejánk szállott az nagy vakság, minden szemetlenség.« 

(Az átokról 

Vallásos lepelbe burkolja mondanivalóját és a jó fejedelemség eljövetelét és a török kiűzését 
a reformáció győzelmétől teszi függővé (1. a »Vigasztaló hit« c. versét.) Ebben az összefüggésben 
ér thet jük meg azt is világosabban, hogy miért veti a főurak szemére a prédikátorok üldözését : 

»Az czigánoknak lám békét hagytok, kik nimdenkor lopnak. 
Az törökökvei lám pártolkodtok, kik raj tonk rabolnak, 
Csak az nem kedves urak! köztetek kik jót prédikálnak« 

(Az istennek irgalmasságáról) 
A prédikátoroknak pedig nagyon jelentős nemzeti feladatuk van Szkhárosi szerint, ugyanaz, 
mint a zsidó prófétáknak : 

»Sok rendbeli prédikátort most kildött közinkben, 
Kiáltatja liogy ne éljünk ily fejetlenségben, 
Gyülöségben, irigységben, és nagy kevélségben, 
Bujaságban, hamisságban, telhetetlenségben.« 

(Az átokról) 

Szkhárosi költészetének fő ihletője : az ország sorsán érzett fá jdalom. Célja : megkeresni 
azokat az erőket, amelyek romlásba ju t t a t t ák az országot, Meg is találja ezeket a fő-
papokban és főurakban és az ezek bűneiért ra j tunk élősködő törökben és »vendégnép-
ben«, azaz : németben. Hazafiasságának legfőbb vonása, hogy kemény krit ikát mond az 
ország vesztét előidéző erőkről. Az addigi magyar irodalomhoz mérten azonban ú j voná-
sok jellemzik Szkhárosi hazafiságát. A feudális anarchiát és ennek következtében az ország 
pusztulását már előtte is észrevették (Nagyszombati Márton stb.), de nem látták meg, hogy 
a fő ba j »a föld népén esett méltatlanság« : azaz a néppel szemben elkövetett kegyetlenség. 
Hazafiságának a néppel való azonosulása, az ország problémáinak lényegében a nép érde-
keinek szemszögéből való szemlélete a legfőbb újdonsága és értéke. 

* 

Szkhárosi az ország egész életéről fő vonásaiban hiteles képet adot t . Különösen nagy 
művészi erővel, meggyőzően, szinte a történelmi forrás hitelességével örökítette meg a mező-
városok és az ott élő parasztok mindennapi életét, munkájá t . Gondoljunk csak »Az fösvény-
ségről« című versének nagyszabású képeire. Szkhárosi költészete ábrázolta először művészi 
síkon és korhűen a dolgozó nép jogfosztottságát, kizsákmányoltságát. Összefoglalóan tehát 
megállapíthatjuk, hogy Szkhárosi mind nagy történelmi problémáiban, mind pedig mindennapi 
életében hű képet adot t koráról. Ami új ebben az ábrázolásban elődeihez mérve, az a költő 
világnézetéből, a nép ügye melleti kiállásából érthető meg. A »Volter és Grizeldisz« című szép-
históriában is megjelentek már a valóság ábrázolásának bizonyos elemei (Grizeldis munkája) , 
de az Szkhárosiéhoz mérve idillikusnak hat inkább. Teljes korképet, a maga bonyolultságá-
ban az ő költészete adott először irodalmunkban. (Janus Pannoniusnál is tovább ment abban, 
hogy a munkát , a dolgozó emberek mindennapi életét is ábrázolta.) Szkhárosi költészete 
lényegében realista költészet : a vallásos keretből kell kiszabadítanunk és akkor ott van mö-
götte a kor a maga bonyolultságában, mindennapi életében és legfőbb problémáiban. 

42 Engels : A német parasztháború. 1949. 147. o. 
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Realizmusa azonban nem olyan magátólértetődő, ahogy első pillanatra látszik. Szkhárosi 
prédikátor volt, tehát olyan ideológia foglya, amely könnyen vakká tehette volna a valóság-
gal szemben. Realizmusa éppen ezzel a prédikátori tudattal szemben alakul ki. Mint prédikátor 
lényegében nem jut tovább »Az fejedelemségről« végső konklúziójánál, azaz: bízik a fejedelmek-
nek jobb útra térésében. A költő azonban épp ebben a versben — mint több másban is — 
a valóság olyan mozzanatait tár ta fel, amelyek megsemmisítik ezt a konklúziót. 

4. 

Művészi eszközei: szatírája; stílusa; művészi eszközeinek változatossága; verseinek 
művészi szerkezete; költészetének népiessége művészi megoldásaiban; nyelve. 

Szkhárosi Horvát András nem volt tudatos költő-művész. Nem költeményt akar t 
írni, hanem az irodalom sajátos eszközeit akar ta felhasználni eszméi népszerűsítésére. Az 
következik vajon ebből, hogy verseinek nincs művészi értékük? Korántsem. Verseiben mindig 
mint prédikátor szólal meg, de közben szárnyakat kap és a prédikátor költővé yálik. A követ-
kezőkben versei művészi sajátosságát elemezve azt vizsgáljuk meg : hol és miben nő a költő 
a prédikátor fölé ; mit adot t ez a költészet irodalmunknak a művészi ábrázolás terén, mivel 
gazdagította irodalmunk művészi kifejező eszközeit? 

* 

Szkhárosi költészete nemcsak eszmeileg, de művészileg is a katolikus liturgia különfél 
»emberi szerzései« elleni harcban fejlődött. Ezzel együtt , illetve ezt a harcot erősítve, alakult 
ki költészetének legjellemzőbb vonása : szatirikus jellege. Költői tehetségének ez a legerősebb 
oldala. Verseit olvasva, érezzük, hogy szinte kiapadhatat lan leleménnyel működik a különféle 
szatirikus ábrázolásban. 

A katolikus egyház elleni szatírájában nagyon sok oldalú ez a költészet, sokféle eszközt 
alkalmaz. Szatírája értékes vonásának mintegy összefoglalását adja az a jellemzés, amit a 
ferences szerzetesről adot t : 

»Egy ellenség köztönk igen nagy romlást tö t t , 
Kit az keresztyénség csak eszébe sem vöt t , 
Mert nagy szépnek tetszett, azért elhitetött. 

Ez nagy ellenséget nagy sokan szeretik, 
Nem tom minek hijják, kötélvel övedzik, 
Asszó fába oltott , de két kézvei eszik. 

Hosszó, ránczos ruhát és czafrangot visel, 
És mind télbe-nyárba szőr koszorút visel, 
Alázatosan jár, de rakva miregvel. 

Barlangban lakozik, bömböl éjjel-napal. 
Gyakran fejét ha j t j a , azval sokat megcsal, 
Csodára kik fu tnak , megjőnek nagy kárral. 

Barlangból ha kijő, alánézve kullag, 
Álnokságot gondol, de kétfelé hallgat, 
Ahova beférhet, ott bizon nagy kár t hagy. 

Édes, szép beszédő, hogy angyalnak vélnéd, 
De végre ment megcsal! ha eszedbe vennéd, 
Bizon te vigyáznál, magad megőriznéd; 

Távol ha tekénted olyan mint egy méhkas, 
Ha hozzá közel mégy, olyan mint egy agg sas, 
Vaj! puhán övedzett ragadozó farkas.« 

(Az emberi szerzésről) 
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A vers a népi találós mesék formájában indul. Az író magára hagyja az olvasót és csak végül 
mondja meg, hogy kiről is beszél. Úgy írja le a ferences szerzetest, hogy a valóságelemek torz 
oldalát emeli ki. Előbb-a szerzetes külső vonásait rajzolja meg s innen jut el a szerzetes maga-
tar tásának életrekeltéséig. 

Máskor humorizál : s 

»Trinck Urbán! sokszor részegségben mondják, • 
Bornak bőségét, mert ő tüle várják.« 

A katolikus vallási szokásokat így gúnyolja : 

»Az vagdalt hurkát , az abrakosztót, nagy sokan forgat ják, 
Ezerszer egy nap ha megszámlálják, imádságnak tudják.« 

A karácsony-éjjeli misét így ferdíti el : 

»Nagy karácson előtt agyaras miséjét (aranyos mise helyett) 

A keresztelést így idézi fel : 

»Keresztelni gyermekeket guggolt vizzel mondod, 
Idvösségesb az lehésvel hiszem azt álitod.« — 

A böjtös szokásokon így gúnyolódik : 

»Sósvíztől t a r t juk bűnnek bocsánatját , 
Olaj elveszi szivünk álnokságát, 
Sok gyertyagyújtás istennek haragját.« 

Ugyanebben a versben : 

»Nékik (némelyek) kuklyából varrnak idvösséget, 
Nőtelenségből sokan könnyebbséget, 
Hus nem ételből jó keresztyénséget.« 

Ez a két utóbbi nagyobb leleményre muta tó módja a gúnyolódásnak. Elvont vallási 
fogalmakat és tárgyakat kapcsol össze és így még jobban kiemeli egyes katolikus szertartások 
értelmetlen voltát . Ábrázolási módjában sók a sa já t lelemény, de — minden bizonnyal — a 
korabeli népi szatirizáló formákat is felhasználta. 

* 

A biblia szövege eszmei-tartalmi hatása mellett művészileg is inspirálta költészetét: 
A biblia — elsősorban az ószövetségi részek — komor pátosza hatással van Szkhárosi költé-
szetére, képeit pedig felhasználja és költőileg továbbfejleszti. Vannak olyan művészi vonásai 
a bibliának, amelyek a népköltészettel muta tnak rokonságot, sőt sok esetben ilyen forrásra 
ménnek vissza (ellentétek, párhuzamok^ hasonlatok, képek). Pl. Ezeket Szkhárosinál is 
megtaláljuk: 

»Ha megtekint jük az isten dolgát tökéletes jóság, 
Ha megtekint jük ez világ dolgát tökéletes vakság, 
Isten haragjá t , irgalmasságát véli, hogy csak csúfság.« 

az ellentétekre : 

»Kezdettül fogva ennyi gonoszság ez világon nem volt, 
Ilyen bővséggel minden igazság meg sem jelentett volt,« 

(Az istennek irgalmasságáról) 

Szkhárosi jelentős költő voltát bizonyítja, hogy verseiben továbbfejlődik a bibliából származó 
képanyag. J ó példa erre »Az átokról« című vers, amely a biblia szövegében is félelmetes, koinor 
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benyomást tesz az olvasóra, Szkhárosi átírásában azonban még több erő, komorság van-
Idézzük a bibliából Mózes á tká t és melléje állítsuk azt Szkhárosi á t í rásában. »Átkozott leszesz a 
városban és á tkozot t a mezőn. — Átkozott lesz a te kosarad és a te sütő tekenőd. — Átkozot t 
lesz a te méhednek gyümölcse és a te földednek gyümölcse a te teheneidnek fajzása és a t e 
juhaidnak ellése. —Átkozo t t leszesz bejöttödben és átkozott leszesz k imen tedben—Bocsá t az 
Úr te reád átkot , bomlást és romlást mindenben, amit kezdesz vagy cselekszel ; mígnem el-
töröltetel és mígnem gyorsasággal elveszesz a te cselekedeteidnek gonoszsága miatt , amelyekkel 
elhagytál engem. •— Hozzád ragasztja az Úr a döghalált, mígnem elemészt téged arról a föld-
ről, amelyre bemégy, hogy bírjad azt , — Megver téged az Úr száraz betegséggel hidegleléssel, 
gyulasztó és izzasztó betegséggel, aszállyal, szárazsággal és ragyával és üldöznek téged, míg-
nem elveszesz. — Eged amely fejed felett van, rézzé, a föld pedig, amely lábad alat t van , 
vassá válik. -— Az Úr eső helyett port és hamut ád a te földedre ; az égből száll reád, mígnem 
elpusztulsz.43« így fordí tot ta Károli Gáspár Mózes á tká t . Nézzük meg most ezt a szöveget 
Szkhárosi át í rásában : 

»Átkozott lészsz az városban, átkozott a mezőben, 
I t t az átok azmit hirdet érts meg, vedd eszedben, 
Hogy uradnak istenednek nem lészesz kedvében, 
J ó szerencséd, előmented nem lesz életedben.« 

»Átkozott leszen a te csűröd, minden maradékod, 
Átkozott lészen te gyermeked, mind fiad, leányod, 
Átkozott leszen az te csordád, mindennemű ba rmod . 
Átkozott lészen az zsiros föld, nem ád semmi hasznot;« 

»Átkozott lészsz a hol jársz kelsz minden életedben, 
Megnyomorít az úristen téged nagy Ínségben, 
Átkozott leszen minden dolgod cselekedésedben, 
Mégnem elveszt az Úristen nagy hitetlenségben.« 

»Rejád bocsát nagy döghalált, hogy megemésztessél, 
Igen megvér nagy szükséggel, minden betegséggel, 
Nagy hévséggel, hidegséggel és nagy dögössé ?gel, 
Nagy aszálylyal és rogyával, hogy kesergettessél« 

»Érczczé válik fejed felett a szép csillagos ég, 
Vassá válik talpad alat t az nagy jó zsiros föld. 
Por-harmatot , hamu esőt iszik az asszu föld, 
Megrepedez, ugy panaszol reád az szomjú föld.« 

Szkhárosi összevonja a Biblia sorait, a leglényegesebbet emeli ki és erőteljesebb kifeje-
zéseket alkalmaz. Egy másik példán is jól lá tha t juk ezt. Ézsaiás : I. 31. vers. 

»És csepüvé lesz az erős és munkája szikrává ; mindketten égni fognak és oltójuk 
nem lészen.« 

Szkhárosi így fordít ja ezt a fejedelmek ellen : 

»Öszvetörettek és semmié lesztek, 
Mint az csepő szikra oly hamar elvesztek, 
Kik az szegény népen most kegyetlenkedtek, 
Ézsaiás mondja, de ti nem hiszitek.« 

(Az fejedelemségről) 

Az egyetemi előadásokban muta t tak rá a közelmúltban Szkhárosi költészetének éppen 
az ószövetségi részek alkalmazásával jellemzővé váló vonására : »Éppen az Ószövetségi részek 

4 3 Mózes. V. 28 : 16—24. 
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erősítenek meg »Az fejedelemségről«-ben egy olyan stilisztikai fordulatot, amely eddig 
kevésbé volt feltűnő : a tegező, egyes vagy többes második személyű megszólítás for-
dulatát . Meg volt ez már Apátinál is, nem egyéni találmány tehát , ott fordul elő, ahol a 
költő különösen hangsúlyozni kívánja bíráló és vitázó szándékát, tehát közvetlenül odafordul 
renitens, makacskodó hallgatóságához. Ez a közvetlenül tegező fordulat először Szkhárosi 
versében lesz általánossá, legelőször pedig »Az fejedelemségről«-címűben. Ez a tegező fordu-
lat a prédikációnak közvetlenségével jár és a beszélt nyelvet engedi érvényesülni versében, 
a vita hevületét, a düh, a gyűlölet hangját erősíti és ettől fogva a régi magyar irodalom sok 
értekező vitázó műfa jában tér vissza, mint igen hatásos művészi eszköz egészen Bessenyeiig. 
»A tanításnak, az agitációnak nincs ennél hatásosabb formája , különösen akkor, ha a szerző 
mindig úgy szólítja meg, közvetlenül a vele szembenállókat, hogy érezteti azt a közösséget 
melynek nevében beszél.44 

Szkhárosi stí lusát a lap jában a biblia stílusa ha tá roz ía meg, de ő tovább fejlesz-
te t te , sa já t híveihez közvetlenebbül szólóvá te t te azt : nyelve, stílusa voltaképpen a 
biblia nyelvének a korabeli nyelven való visszaadása. A kettőnek az ötvözetéből a lakí to t taki 
kifejező erejű, a mondanivalót hatásosan tolmácsoló stílusát, amely á tü tő erejűvé teszi verseit. 

* 

Szatírája és a biblia stílusának alkalmazása mellett még sok olyan vonása van művé-
szetének, amely a mondanivalót hatásosan tolmácsolja. Nagyon találóan tudja például az 
igéit használni. A pápa szent Márk napján tétova kereng a gabonában, keresztjáró héten a 
rozsban kullog. Űrnapján az árnyékban viseli a bálványt . A papok böjtben »kelletlen az 
haltúl igen« »birbitelnek« A föld népének a fösvénység általi elnyomatását például ilyen vál-
tozatos igehasználattal tud ja szemléletessé tenni : 

Néked fáradnak mind az szegény szántók, 
Nagy éhen szomjan te reád kiáltók, 
Neked verefteznek a szegény kapások. 
Teneked fázódnak az szomjú halászok.« 
Néked sütköződnek az fu tó vadászok.« 

Igéi mellett rendkívül kifejezőek, sokat mondóak jelzői. Különösen gazdagon látja el 
jelzőkkel az általa olyan gyűlölt fösvénységet és fejedelemséget. A fejedelmekre egy vers-
szakban az alábbi öt jelzőt használja : »országpusztító, csalárd, duló, kóborló, lopó.« Külö-
nösen előszeretettel alkalmazza a »nagy« és »hamis« mellékneveket jelzőként. Általában szereti 
a lényeget magába foglaló de egyben túlzó jelzőket : »véghetetlen vakság«-mondja az emberi 
szerzésre : a pápa hite : »foltos, színvesztő hit,« ; az emberi okosság a hit területén Szkhárosi 
szavaival : »hatalmas hamisság, színvesztő jámborság«. A »hamis« jelzőt különösen a »fösvény-
ség« bűneire alkalmazza előszeretettel. A török régi »vastag nép«. 

Jellemző, hogy jelző-használatában a feudális urak elmarasztalását hogyan fordítja a 
papokra : »lelki dulók«-nak nevezi őket. 

Kedvenc művészi eszköze a megszemélyesítés, a fösvénységet úgy szólítja meg, mintha 
élőszemélyről lenne szó : 

»Sok méltatlanság udvarol teneked, 
Mind e világ lá t juk, hogy takar te neked, 
Mert nagyságos ur vagy, minden koboz neked.« 

másut t így ír : 

44 Klaniczay—Szauder : Magyar irodalom a felvilágosodásig. Az ELTE Bölcsészkarán 
nak jegyzete az 1951—52-es tanévre. 162—63. o., 169. o. 
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»Jaj szegény fösvénység! hogy ily nagy hasú vagy.« Ebben a két idézetben lá tha t juk , 
hogy a fösvénység mellett »méltatlanság« címén összegezi a feudális urak bűneit, megszemélye-
sítve azokat is, mert azok »udvarolnak« a fösvénységnek, az urakra legjellemzőbb bűnnek. 

A böjtön így gúnyolódik : 
»Óh mely szemérem ez a sós szalonnának, 
Az disznó soldornak, hogy füstön hallgatnak.« 

A »szemérerm-szégyen szóval élőlényként említi ezeket az ételeket is és így mondanivalóját 
még érzékletesebben, hatásosabban tudja kifejezni. 

Ha itt újra emlékezetünkbe idézzük, amit a második fejezetben a vágáns nyomokról, 
költészete ilyen elemeiről írtunk, akkor láthatjuk, hogy a biblia és tágabb értelemben az 
egyházi költészet hatása mellett, s az ebből eredő vallásos-biblikus stíluson kívül világiasabb 
stílusra is találunk példát Szkhárosinál. 

* 

Vessünk mégegyszer néhány pillantást versei szerkezetére. Szkhárosi ferences szerzetes 
volta elemzésénél — mint bizonyító eszközt — elemeztük versei szerkezetét s rámutat tunk 
arra, hogy verseire a prédikációs forma és ezzel együtt bizonyos logikai szerkezet jellemző. 
Ezt a prédikációs formát azonban nem alkalmazza mereven. Költői indulata, a meggyőzni 
akarás néha megváltoztatja vele kitervelt formáit. A »Kétféle hitről« című versében például 
egy helyen azt írja : 

»Többet ezekről én mostan itt nem szólok,« 

majd miután lényegesen hosszabban szólott a farsangról, illetve a böjtről, mint a »foltos hit« 
egyéb szertartásairól, úgy folytatja : 

»Semmit ezekről én szólni nem akartam, 
Mert az foltos hitről csak szólni akartam,« 

Hasonló jelenséget látunk »Az fösvénységről« című versében, ahol a bibliai részek közé már 
beszövi a jelen jelyzet bírálatát. Ugyanez történik »Panasza Krisztusnak« című versében is, 
ahol a szigorú formát felbontja a költő dühe, heve. A legjobban megszerkesztett verse »Az 
átokról«, a maga szigorú kettős tagolásával és »Az fejedelemségről« a hármas tagolásban. 
»Vigasztaló ének« című verséről így ír Horváth János : »Ez az éneke szerkezetileg is a legjobb 
lírai darabok egyike a maga századában.«45 Ehhez azt tehetjük hozzá, hogy »Emberi szerzésről« 
című verse mellett, ez egyetlen verse, amely művészi kompozícióban fogant. Szkhárosi versei-
nek szerkezete mint már rámutat tunk, ugyanis nem nevezhető művészi kompozíciónak, nem a 
kompozíció, hanem erőteljes nyelve, stílusa és verselése teszi művészivé Szkhárosi költeményeit. 
Szkhárosi verseinek szerkezetét az elérendő célból következő logikus forma jellemzi, »agitatív« 
feladatukat így tölthették be versei a legjobban; 

* 

Szkhárosi költészetének népiessége nem nevezhető tudatosnak, de költészetének nyelvi 
és hasonlatanyaga — illetve annak legjobb része — népi ihletésű. Lássunk erre néhány 
példát : A szerzetesek »jámborságát« így példázza : 

»Miként az konkolnak fejér az virága, 
Be'ől, ha megrontod, fekete az magva ; 
Az szerzeteseknek ilyen jámborsága.« 

45 Horváth János : A reformáció jegyében. A Mohács utáni félszázad magyar irodalom-
története. 1953. 56. o. 
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Teológiai érvelésében is a mezővárosi paraszt-polgár mezei élményeiből veszi hasonlatait : 

»Mikint az gabonát az tövis elnyomja, 
Az isten beszédét gazdagság elfojtja, 
Az kazdag fösvénnek hallgatni se hadja.« 

Más helyen ilyen népies fordulatot használ a bűnbeesés elmondásánál : 

»Az vétket Ádám Évára keni, Éva az kigyóra,« 

A főurak dúlását így jellemzi : 

»Mert miképen az légy, máséra ugy estek,« 
»Ezek az nyomát az bottal ütik az elfutott nyúlnak,« 

— mondja a különböző emberi szerzésektől üdvösséget várókról; 

»0 fő leszen, te fark lészesz« : 

azaz : az idegen elnyomó lesz az úr, te pedig szolgálsz néki. 

»Miként a vak az délszinben ugyan tapogattok,« 

— mondja a torzsalkodó főúrakról. 

»Mert szőlőt nem szednek az macska töviskről« 

— magyarázza, és ezzel azt akar ja bizonyítani, hogy cselekedetei muta t j ák meg az embert; 
A fösvénység fő bűnei közé tartozik, hogy : , 

»fejletlen lábbá az urakat tötted.« 

Ez a népies szemlélet magyarázza, hogy még az istent is holmi idős parasztemberként ábrá-
zolja : 

»Azt tud já tok , hogy az isten megvénhödt már, nem lát, 
De nem aloszik, rejánk pislag, nuha sok bosszút lát,« 

Néhány jellemző sorral megörökíti a nép mindennapjának egy-egy jelenetét is : 

»Reggel ha indulunk, messze útra megyünk, 
Három szent királtul segítséget kérünk, 
Bolcsós ereklyét nyakonkban figgesztünk.« 

I t t a Krisztus keresésére és üdvözlésére induló három szent király tiszteletét örökítette meg. 
Más helyütt — a ferences szerzetest jellemezve — arról ír, hogy a nép a gyermekeit a szerze-
tessel ijesztette : 

»Nein veszed eszedbe kis gyermek erkölcsét? 
Mely igen fél tüle látván ellenségét, 
Ottan fu t anyjához, hogy megmentse fejét . 

Gyermekteket ezzel lám ijesztgettétek, 
Mert ellenségtek volt, de nem értettétek, 
Lelkünkben, marhánkban, mert igen nagy kár t tett.« 

Szkhárosi népiessége költészetének mind eszmei-tartalmi mondanivalójában, mind 
pedig nyelvében, valamint hasonlat anyagában érvényesül. (Versei szinte forrásai a XVI. 
századi népéletnek.) Költészetének ez a legelőremutatóbb, és művészileg is a legjelentősebb 
vonása. Idézzük emlékezetünkbe legszebb strófáját : 
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»Érczczé válik fejed felett a szép csillagos ég, 
Vassá válik talpad alatt az nagy jó zsiros föld. 
Por-harmatot , hamu-esőt iszik az asszu föld, 
Megrepedez, ugy panaszol reád az szomjú föld.« 

vagy »Az fösvénységről« című versének egyik sorát ; amely éppen egyszerűségében mondja a 
legtöbbet : 

»Munkás jámboroknak nincs nálad tisztesség.« 
* 

Verseinek nyelvét történetileg elemezve, nehéz eldönteni, hogy milyen dialektusban íród-
tak versei. Ebben az időszakban még nincs kialakult irodalmi nyelv: az i-zö, e-zöés ö-zö dialek-
tusok jellemzőek a kor irodalmi műveinek nyelvére. Vannak bizonyos jellemző sajátosságai 
nyelvének : az и helyett következetesen o-t használ, (bolcsó, kolcsos, onszol, gyolkosság, 
ondok, hosszó, csalatonk, beszédő, megvakólna stb) ; az ü helyett pedig néha ó'-t (lészön, 
fél jönk, idvezölönk) ; az e helyett gyakran ö hangot alkalmaz (tött, vött , lött,) ; az i helyett e 
hangot : mint-ment, í'smernek-esmernek ; tekmted-tekented ; jellemző, hogy megőrizte a 
parancsoló-felszólító mód régen is r i tkábban használt a lakját : halgaszza : gondolkodjunksza. 
tekintsz«. Nyelve történetiségének, nyelvjárásának megvizsgálása és megállapítása még 
további kutatásra szorul.46 

Állandóan használt szókincsét a következőképpen csoportosíthatjuk : 'fnerít a kódexe 
irodalomból, a bibliából, a mezővárosok mindennapi életéből, ferences emlékeiből, illetőleg 
ál talában a katolikus liturgiából. Tehát lényegében két alapvető forrása van : az egyházi 
nyelv és a népnyelv. Lássunk néhány jellemző péjdát az egyes csoportokra : 
Kódex-irodalom : fekettönk, eldöglettek, lovagos, bolcsó, kolcsos, gyűlős (gyűlöletes), békél-
kedtünk, jargal, füj tőztek, megemlejt, lehés. Beolvasztotta versébe a kódex-irodalomban 
is előforduló fordulatot : »Tiszteket osztottunk az megholt szenteknek,« — »Minekutána az 
prior tiszteket .osztott volna az sororoknak — az hideglelés legyen neked tiszted.«47 Ezt a 
nyelvi fordulatot nem feltétlenül írott szövegből kellett megismernie, hiszen szerzetes korá-
ban élőbeszédként is hallhatta. 

Biblia : vakság, álnokság, hamisság stb. A biblia nyelve szókincsében nehezen választható 
el szókincsének egyéb rétegeitől, hiszen a mindennapi élet nyelvére fordítot ta azt . Pusztán 
bizonyos szavakra különösen ráirányítot ta figyelmét a biblia. Különösen nehéz határ t vonni 
a biblia és a mezőváros mindennapi életéből vett szavak között ; lássunk néhány példát a sajátos 
mezővárosi szókincsre : ostoradó, borfoglalás, borváltság, harminczad, kapás, komp-
lárság, vargaság, szekeresség, kalmárság, molnárság, halászok, vadászatok, ispánság, 
vám stb. 

Ferences emlékeiből és általában a katolikus liturgiából megőrzött szavak : 
kuklya, gárgyán, korda, birbitél, gyovónni, és szinte a katolikus liturgia teljes nyelvi anyagát 
megőrizte. 

Ezek mellett a főbb csoportok mellett — a (csoportosítás itt szinte kézenfekvő) — meg-
villan költészetében a kor hadiéletének és ennek megfelelően, katonai nyelvének, szó-
kincse is : 

»Rejád szállja várasidat, erős váraidat, 
Összverontja tornyaidat, erős bástyáidat,« 

(Az átokról) 
46 A Szkhárosi költészetével kapcsolatos nyelvészeti problémák vizsgálatánál az alábbi 

tanulmányokat használtam fel : Pais Dezső : Á magyar irodalmi nyelv. A MTA Nyelv- és 
Irodalomtudományi Osztályának Közleménye. IV. 3—4. (különösen 438—443. oldal). 
Trócsányi Zoltán : Régi magyar nyomtatványok nyelve és helyesírása. Bp. 1935. Angyal 
Endre: Szkhárosi Horváth András nyelve. Nyr. 1951. 1—2. 

47 RMKT. II. 451. o. 

296 



Ez egyébként arra is jó példa, hogy lássuk: a biblia szókincse milyen lehetőséget adot t költőnk-
nek a kor művészi megelevenítésére. A feudális anarchia elleni harca magyarázza, hogy 
versei olyan hűen megőrizték nyelvileg is a feudális uralkodó osztály legjellemzőbb tulajdon-
ságait : duló, kóborló, rabló, fosztó, orzó stb. Amint a fenti csoportosítás muta t j a , Szkhárosi 
szókincsében hűen és így változatosan tükrözte korát . Erre a nyelvi anyagra építette fel 
költeményeit. Kifejezésekben, jelzőkben, igékben igen gazdag, változatos, az árnyalatokat 
is visszaadni képes ez a nyelv. »A XVI. szd. első felében élt magyar verselők között vannak, 
kik Szkhárosinál többet írtak, mint például Sztárai Mihály s verselési ügyességet tekintve 
vele összehasonlíthatók : de erőteljesebb nyelven senki sem írt«48 — állapítja meg róla igen 
találóan Szilády Áfon. 

5. 
Szkhárosi fejlődésének útja 

Szkhárosi írói-eszmei fejlődését vizsgálva megállapíthatjuk, hogy költészete olyan 
emberre vall, aki — miután felismerte az igazságot, megtalálta a helyes útat —, szívvel-
lélekkel propagátora lesz annak. Teljes erejével, szíve minden dobbanásával részt vesz 
kora mindennapi életében. Ezt a meg nem alkuvó, az igazsághoz mindhalálig ragaszkodó, 
azért harcolni tudó emberi magatar tását fejezi ki egész költészete. 

Költészetének legfőbb vonása : agitat ív, polemikus-jellege: Szkhárosi egész gondolat-
világát az elhagyott, hamisnak megismert régi hite elleni, és az egyedül helyesnek megismert 
ú j hit, és társadalmi igazság melletti agitáció tölti ki. Ezzel magyarázható, hogy költészeté-
ben alig találjuk nyomát valamelyes feloldódásnak, bizonyos szabadabb, kötetlenebb, líraibb 
hangulatok eláradásának. 

Korai versei témáit személyes emlékeiből merítette. Természetes, hogy miután az ú j hit 
prédikátora lett, addigi élete teljes élményanyagát, szerzetes élete minden tapasztalatát a 
katolikus egyház, a szerzetesség leleplezésére használta fel. Jellemző ezekre a versekre, hogy 
főleg azokat az egyházi szokásokat támadja , amelyek a nép félrevezetésére a legalkalmasabbak, 
így legelső datál t versében (»Az Antikrisztus országa ellen« 542.) a böjt , a búcsú, a különféle 
védőszentek tisztelete és a papi nőtlenség kérdése áll támadása pergőtüzében. Korai versei 
közé sorolhatjuk a dátum nélküli — »Emberi szerzésről« című versét is, mert egyrészt él-
ményanyaga még eléggé friss a ferences szerzetesről, másrészt ebben is ez a — korai verseire 
jellemző, — a népet a szerzetesek hatásától megóvni akaró tendencia érvényesül. 

Szkhárosi költői fejlődése felfelé ívelő vonal. Már korai verseiben is lá that tuk, hogy 
személyes emlékeit mindig határozott eszmei mondanivaló kifejezésére használja fel. Később 
látóköre egyre inkább tágul, a katolikus egyház »a pápai foltoshit« csalárdságát is egyre mélyeb-
ben érti meg. Szkhárosi emberi, világnézeti, költői fejlődésének az az alapja, hogy egyre 
jobban és jobban összeforr a néppel. Megérti, átérzi az egyszerű emberek problémáit, és így 
kitágul látóköre is. »Kétféle hitről : a Krisztusbéli és a pápai foltos hitről« című verse (1544) már 
némileg tükrözi ezt a fejlődést. A néppel való emberi, világnézeti azonosulásból ér thet jük 
meg, hogy ebben a versében már nemcsak a katolikus szertartásokat gúnyolja ki, de leleplezi 
az egész feudalizmus ideológiai támaszát , a pápaságot. Emellett megszólal ebben a versben a 
nemzete sorsáért aggódó költő hangja is : az egyházi feudalizmus bűneinek a leleplezésén túl 
már a »fejedelmek« bűneire is utal, és a pápa és a török ellen egyszerre kér oltalmat istentől. 
Személyes emlékeit, élményeit ebbe a tágabb perspektívába helyezi, és ezáltal azok leleplező 
ereje még jobban érvényesül. (»Kétféle hitről«) 

1545 ú j fejlődéskszakaszt jelent Szkhárosi költészetében. Két olyan hatalmas verset 
ír t ebben az évben, mint »Az fejedelemségről« és »Az fösvénységről«. Látóköre további kitá-
gulásáról, a kor társadalmi valóságának még mélyebb megéléséről tanúskodnak e versei. 

48 RMKT. 11.449. o. 
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A mezővárosi reformáció eszméit terjesztő költő ekkor és ezekben a verseiben ismeri fel, hogy 
a katolikus egyház, a szerzetesség mellett a népnek a feudális hatalmasságok is nagy ellenségei. 
Észreveszi a mezővárosokon belüli egyenetlenséget is, és meglátja,hogy a belső egyenetlenség-
nek a főurak is okozói. »Az fösvénységről« című versében páratlanul széles képet fest a mező-
városok állapotáról. Tanúskodik ez a két vers arról is, hogy írójuk szemléletmódjában 
lényegében azonosult a néppel. Most már nemcsak az egyházat bírálja a nép igényeivel, 
de a nagy ú í aka t is. 

1545 után még 5 verset írt (»Az istennek irgalmasságáról és ez világnak háladatlan-
ságáról« 1546 ; »Az átokról« 1547 ; »Pál érsek levelére való felelet, kit irt volt az keresztyén 
prédikátoroknak« 1548; »Panasza Krisztusnak, hogy ellene támadnak ez világiak« 1549; 
»Vigasztaló ének« dátum nélkül.) Ezekben a versekben előző verseinek a t émájá t fo ly ta t ja , 
azokat világítja meg a bibliából ve t t érvekkel, és személyes tapasztalataival , emlékeivel. 

Kiemelkedik ekkori versei közül »Az átokról« című (1547), amely világos eszmei mondani-
valójával, kitűnő szerkezetével Szkhárosi legnagyobb verse. Mi teszi ezt a verset Szkhárosi 
legjelentősebb versévé? Mindenekelőtt az, hogy eddigi verseinek haladó eszmei mondanivaló-
ját következetesen a század legfőbb kérdésének, a nemzet sorsa felett ér2rtt aggódásnak 
rendeli alá. Már eddigi verseiben is feltűnt az a gondolat, hogy isten a hatalmaskodó, kegyet-
lenkedő főurakon, egyházi hatalmasságokon bosszút áll. Ez a bosszúállás azonban eddig nem 
volt ilyen élesen úgy beállítva, hogy ez a nemzet problémáinak elhanyagolása miat t a tö-
rökdúlás által következik be. Szkhárosinak ebből a verséből csak úgy sugárzik a jogos gyűlölet 
a főurak felé, amiért a törököt hagyták a hazára rátelepedni. Hazafias tendencia, és az 
állásfoglalás szubjektivitása, emeli ezt a verset Szkhárosi költészetének csúcsára. 

Az egyre elmélyültebb eszmei tartalommal párhuzamosan változnak, fejlődnek Szkhá-
rosi költészetének művészi eszközei is. Első verseinek gunyoros hangjá t csakhamar felváltja a 
kemény bírálat szava, amely a gúnynak is helyet ad ugyan, de fokozottabban alárendeli azt 
verse eszmei mondanivalójának. (A gúny, a szatíra egész költészetében érvényesül.) Témá-
jának a bővülésével együtt jár kifejező eszközeinek a változása is. A főúrak bűneit ostorozó 
verseiben használja fel először az Ószövetséget. Az Ószövetség felhasználása ú j elemekkel 
gazdagítja Szkhárosi művészetét. Ekkor válik jellemzővé verseire bizonyos komor, verseinek 
különös ünnepiességet adó tónus. »Az átokról« című versében pedig az eszmei mondanivalója 
elmélyültebb kifejezésére felhasználja a mezővárosi reformáció élő gyakorlatát , Farkas And-
rás híressé vált párhúzamát a magyar és a zsidó nép sorsa között. A bibliának és a részben 
szintén a biblián alapuló Farkas András-féle párhuzamnak a felhasználása, és művészi esz-
közeinek a társadalmi-politikai mondanivalónak való határozot t alárendelése : ezek a vonások 
csak növelik az átok komorságát, és világosabban emelik ki »Az átokról« című vers szépségét. 
Ri tmikája is változik, fejlődik. Nagyon jó érzékkel tudja megválasztani a versek mondani-
valóihoz legmegfelelőbb verselési formát . 

Egyedül »Vigasztaló ének« című versének hangja üt el némileg a költészetére általában 
jellemző agitatív, polemikus hangtól. Optimista hangon szól a magyarság sorsáról, »királyi 
nemzetnek« nevezi a magyarságot, akin isten segít, ha az igaz útra, a reformáció út jára tér . 
Ez a hang többszínűvé teszi Szkhárosi költészetét és azt mu ta t j a , hogy költői vénája líraibb 
hangulatok visszaadására is képes. 

íme, fő vonalaiban ez Szkhárosi fejlődésének az ú t ja . A valószínűleg jobbágy szár 
mazású Szkhárosi, akinek ú t ja a ferencesek közé lépve eltávolodott a néptől, a mezővárosi-
reformáció eszméiben a saját és osztálya számára s a legmegfelelőbb világnézetet ismerte 
fel és lelkes hívévé és propagálójává vált annak. Tállya prédikátoraként visszatalált a 
néphez s mindinkább az ő szemükkel bírált. A nép sorsán érzett aggódás termékenyítet te 
meg költészetét, ez ihlette versírásra, és ahogy egyre jobban és jobban átélte a nép 
mindennapi gond já tba já t , úgy emelkedett költészete is, mind eszmei mondanivalójában, 
mind pedig művészi színvonalában egyre magasabb szintre.-
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6. 

Szkhárosi hatása és utóé lete a XVI .—XVII . század irodalmában 

Szkhárosi költészetének értékeit a kortársai is felismerték. írásaik művészi kiképzé-
sében vagy témájában sokan Szkhárosi hagyományát folyta t ták tovább. Szkhárosi hatását 
vizsgálva a XVI. és XVII. század magyar irodalmában, pusztán a legkiemelkedőbb alakokkal 
foglalkozunk és a legjelentősebb problémákat emeljük ki. 

Szkhárosi évtizedében, a 40-es—50-es években irodalmunkban a prédikátor-író mellett 
egy másik jellegzetes író lép fel : az énekmondó. A prédikátor-író mellett az énekmondók 
foglalkoznak irodalmi alkotásaikban — a históriás énekekben — a nemzet életének legaktuá-
lisabb kérdésével, a török hódítással és a török elleni harcra mozgósítanak. Az énekmondók 
legkiválóbb képviselője : Tinódi Sebestyén. Tinódi tetemes mennyiségű históriás énekének az 
ország különböző területein lezajlott csaták a tárgyai. A hős végvári vitézek példájának a 
bemutatásával a török elleni harcra igyekezett mozgósítani. Az énekmondók és így Tinódi 
műveiben- a hangsúly az ország függetlenségének kérdésén, a török elleni harcon van. A két-
fa j ta író lényegében azonos célokért harcol: mindkettőjük különböző módszereinek meg-
volt a történelmi és társadalmi létjogosultsága. Az énekmondók rendszerint nem foglaltak 
állást a kor vallási kérdéseiben és így elérték, hogy szavuk az egész nemzethez szóljon, fele-
kezeti megosztottság nélkül. A prédikátor-írók pedig a vallási ideológia leple mögött folytat-
ha t tak agitációt a közös társadalmi elképzelésekért. Az énekmondók a társadalmi kérdésekig 
közvetett utakon — a haza védelmének a kérdésén át — jutnak el. Ez azonban nem zárja ki, 
hogy műveikben belső társadalmi kérdéseket ne vessenek fel. Amíg tehát a reformátorok 
a belső bajokat elemezve, a főurak bűneit leleplezve jutnak el a török hódításig, mint ami isten 
büntetése ra j tunk a főurak és az egyházi vezetők bűnei miatt , addig az énekmondók a honvé-
delem kérdéseit elemezve jutnak el a belső társadalmi bajok megértéséig (pl. feudális anarchia 
egységbontó szerepe, ami miatt a török úrrá lehetett felettünk). Ha Tinódi és Szkhárosi — a 
kor irodalma legjelentősebb képviselői — írásait gondosan elemezzük, arra az eredményre 
utunk, hogy kölcsönösen tisztában vannak egymás társadalmi funkciójával. Szkhárosi ezt 
így fogalmazza meg : 

»Te magyar nemzet kemény nyakó vagy, és igen süket vagy, 
Nagy sok jó tanács, isteni beszéd ra j tad semmit nem fog, 
De majd meglátod miképen jársz, ha az isten elhagy. 
Nagy bévséggel most szent akara t já t hirdetteti neked, 
Ha szót fogadnál ő szent országát igéri te neked, 
De ha nem veszed, higyjed, örökké te azt inegemlejted. 

Nem mondhatjátok, hogy nem tudtátok isten akaratját, 
Mert mind pap, deák és gyermek, hegedős nagy nyilván kiáltják. 
Ám meglátjátok mikint vár játok az ítélet napját.« 

(Az Istennek irgalmasságáról) 

Ugyanez a gondolat Tinódi költészetében így bukkan fel : 

»Nagy siketség, vakság szállott reátok, 
Farahó királhoz hasonlók vat tok, 
Hiszem isten keménitötte johotok, 
Sem prédikáláSsal, sem énökkel gondoltok.«19 

Amint az idézetekből lát juk : a kor két legjellegzetesebb, a nemzet problémáit meg-
szólaltató írója tisztában volt egymás irodalmi alkotásainak társadalmi funkciójával. 

Tinódi Sebestyén művei közül főleg »Szitnya, Léva, Csábrág és Murán váraknak meg-
vevése« című históriás énekében lehet kimutatni Szkhárosi hatását : 

49 RMKT. III. 208. 
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»Azt tudjá tok régtől fogva magyarok, 
Tin közetetök csak dulátok, fosztátok, 
Egymásra kegyötlert agyarkodátok, 
Ki miá vesztétök nagyobb részre osztátok.« 

»Ti az ó törvénböl meghallhattátok, 
Mely sokat üvöltünk nektök tudjá tok, 
Farahó, Manasses és Olofernes. 
Nabukodonozor lehet nektök példátok.« 

»Ö törvénnyel immár ha nem gondoltok, 
Csak az mi időnkbe elgondolnátok, 
Az fü urakat ti elfogatátok, 
Kik mast es fogságban, kiknek ott lön halálok.« 

»Söt mind az kegyötlenségért veszének, 
Fejedelömségnek mert örülének, 
Mastaniak jól eszökön légyenek, 
Olyan vendégségbe, csiklébe ne essenek.« 

»Sok ostort úristen vete reátok, 
Szükségöt, döghalált és pogánságot, 
Mind ezzel es semmit nem gondoltok, 
Immár nemzetségtök mast ti rajtatok.«50 

Ugyanebben a versében konkrét példán is megmutat ja isten bosszúállását a szegények nyúzóján: 

»Róla hizzon sokan példát vehetnek, (ti. Murán váráról) 
Erös várakat az kik építenek 
Ott szeginyök ehöznek, veritöznek, 
Az ö cselédjökkel, élhetetlenné lésznek.« 

»Rivás-sivás sok könyörgés istennek, 
Hogy az urak ez miá elveszszenek, 
Kit az urak fölök mögé sem vésznek, 
Biznak, erös házból sok gonoszságot tésznek.« 

»Üvöltését az községnek úristen, 
Bizon meghallgatja nagy kegyelmesen, 
Mind várával elrontja ö éltében, 
Mint az Basó Mátyást Murán erősségében.«51 

Amint lá t juk, a Basó Mátyás pusztulását Tinódi isten büntetéseként fogja fel. Ha az 
idézett részleteket elemezzük azt lát juk, hogy Tinódi szemléletmódjában és nyelvi anyagában 
is érvényesül a prédikátor-író hatása és itt elsősorban Szkhárosi jöhet számításba. Tinódi is 
mint Szkhárosi az Ó-törvényre, azaz: Ószövetségre hivatkozik. Nyelvében a reformáció társa-
dalomkritikájára jellemző szavak térnek vissza : dúló, fosztó, kóborló, kegyötlen stb. Érdekes 
— nyelvileg — hogy Tinódi is »vendég« királynak nevezi a német királyt, mint Szkhárosi 
a »vendég« népet, azaz : a németet. (Érdekes példa a két író kapcsolatára Szkhárosi egyik 
sora, amely szintén azt bizonyítja, hogy Szkhárosi ismerte az énekmondók a lko tása i t : »De 
innom nem adtok az igaz mondásért « — veti »Az fösvénységről« című versében a fösvénység 
bűnében leledző főurak szemére.) 

Azt hiszem a fenti elemzés elég meggyőzően bizonyítja, hogy a XVI. század 40-es évei 
két legjellegzetesebb írója : a prédikátor-író és az énekmondó ismerték egymás társa-
dalmi funkcióját és a nyelvi elemzés azt is igazolta, hogy műveik is ha to t tak egymásra : 

so RMKT. III. 208—209. 
5 1 RMKT. III. 217. 
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Tinódi művében fel lehet lelni a mezó'városi reformáció Íróinak, így elsó'sorban Szkhárosinak 
szemléletmódját és nyelvi anyagát.5 2 

Szkhárosi témájá t : a fejedelemség és a fösvénység bírálatát a XVI. század 50-es— 
60-as éveiben többen folytat ták. Az 50-es évek közepéről maradt fenn egy vers, bizonyos 
Gergely nevű szerzőtől : »Micsodás az fesvény ember« címmel. Ez a vers elsősorban csak témá-
jában folytat ja Szkhárosi hagyományát , a művészi ábrázolás azonban másként valósul meg, 
mint Szkhárosinál. Ez a fösvény-rajz már sokkal inkább élő személy, mint erkölcsi fo-
galom és előfutára Csokonai Zsugorijának. 

Szkhárosi témájának és művészi eszközeinek folytatását és továbbélését megtalál jak a 
magyar reformáció egyik legnagyobb alakjának Bornemisza Péternek életművében is., 

Bornemisza Péter irodalmi munkásságának nagyobbik fele már arra az időre esik, 
amikor a mezővárosi reformáció írói á tpár tol tak a nép oldaláról az urakéra. Bornemisza élet-
műve határkő sok tekintetben : a mezővárosi reformáció opportonizmusba süllyedése után ő 
következetesen a nép ügyét képviseli. Másrészt Bornemisza az első, aki a XVI. században 
kiterebélyesedő hitviták sorát megnyitja. Az ő irodalmi munkásságában is tovább folytatódik 
Szkhárosi témája és bizonyos nyelvi anyaga. 

1558-ban jelent meg Elektra című drámája, amelyben kora kérdéseire keresett 
választ. Ha megnézzük e dráma egyik-másik szereplőjét, ráismerünk Szkhárosi hatására : 
Aegistus így jellemzi önmagát : »Erős várakkal, kéncses városokkal nagy bőséges vagyok.« 
— »kénesem torkig vagyon.« 5 3—Gondoljunk csak arra, hogy Szkhárosinak mik az állandó 
jelzői az urak gazdagságának jellemzésére : 

»Urak ti biztok az peniszes pénzben, 
Erös várotokban, gyűjtött kénesetekben. 
Kolcsos várostokban, aranyban, ezüstben 
De nagy hitetlenség, ki bizik ezekben.« 

(Az fejedelemségről) 

Még inkább bizonyítható azonban Szkhárosi hatása Bornemisza egyik későbbi művére 
prédikációi legjelentősebb kötetére: az »Ördögi kísértetek «-re. Nemeskürty István foglalkozott 
Szkhárosi és Bornemisza kapcsolatával és a következő eredményre ju tot t : »Felmerül a kérdés : 
kitől tanúi t Bornemisza! — kinek az életművét folytat ta Bornemisza? Ha a mondanivalót 
a stílust, az izzó gyűlölettel eltöltött hangot, a témák egyezését vizsgáljuk : Bornemiszát 
Szkhárosi Horvát András irodalmi örököseként kell, hogy felismerjük.« (Kiemelte Nemeskürty) — 
Bornemiszának egész temat ikája , stílusa, hanghordozása, társadalomkrit ikája meglepően 
egyezik Szkhárosi Horvát András verseinek tematikájával , stílusával és társadalomkritiká-
jával. Bornemisza mintha folytatná azt, amit Szkhárosi megkezdett : még merészebb követ-
keztetéseket von le Szkhárosi szellemében. A század többi számottevő írójának és költőjének 
hangja, Heltaié is, lényegesen különbözik at tól a céltudatos és nemcsak személyes vagy csak 
vallási alapon álló kritikától, ami, ebben a században főként Szkhárosi és Bornemisza sajátja.«5 1 

-— Ezután a meggyőző okfejtés után lássunk néhány példát az >,Ördögi kisértetek«-ből 
(Bornemisza különösen sok példát hoz fel a fösvénységre). Egy helyen, a főurakat jellemezve, 
idézi Szkhárosi versét : »Példátok volna nektek Móré László« stb. 

52 Az i t t elmondottakra Kíaniczay Tibor mu ta to t t rá először »Eredmények és feladatok 
a régi magyar irodalom kutatásában« c. akadémiai előadásában. (A MTA Nyelv- és Irodalom-
tudományi Osztályának Közleményei. II. 1 — 4. 56. o.) 

5 3 Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból I. 1951. 335. o. 
54 Irodalomtörténet. 1951. 4. 476—477. 
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A szegény népen esett sérelemként ő is felpanaszolja, mint már Szkhárosi és Heltai is 
tet te , hogy : »Csikós András Serédi Gáspárnál régen igen kedves szolga volt, sinársága számlái-
ha ta t lan ki sok nyúló bort ciberét, peniszes túrót , férges szalonnát elosztott az jobbágyokra. Most 
is sok faluba elosztják az ur borát, és ottan kiöntik az utcára, de megadják az árát.«55 (Ezt az 
idézetet különösen jelentó'ssé teszi, hogy Tállya Szkhárosi idején valószínűleg Serédi Gáspár 
fennhatósága alat t állott.) Bornemisza könyvéből különösen lehetne szaporítani a példákat.— 
Bornemisza Péter tehát tovább folytat ta Szkhárosi t émájá t , és művészi eszközeit is fel-
használta. 

Szkhárosi verseit is Bornemisza adta ki 1582-ben megjelenténekeskönyvében.(Szkhárosi. 
verseinek dallama is volt, úgy hogy azok énekelve is terjedtek és hatot tak.) 

Az 1560-as években Szkhárosi egykori működési területén lépett fel Egri Lukács, a 
nagy hatású antitr initárius prédikátor. Ez a vidék tehát a plebejus mozgalmaknak is egyik 
tűzfészke lett a XVI. század második felében. Irodalomtudományunk még soron levő feladata, 
hogy megvizsgálja : mennyiben segítette elő Szkhárosi költészete a főurak elleni kíméletlen 
támadásaival a reformáció népi-plebejus szárnyának kialakulását. 

* 

Szkhárosi Horvát András hatása átnyúlik a XVII. század irodalmába is, Szenczi Molnár 
Albertnél és Zrínyi Miklósnál találunk nyomaira. 

Szenczi Molnár Albert adta ki újra Szkhárosi hat versét a reformáció százéves évfor-
dulóján. A kiadás több szempontból fényt vet Szenczi Molnár Albertra. Válogatásából kihagyta 
»Az fejedelemségről«, »Az fösvénységről« és »Az átokról« című verseket. Ez amellett bizonyít, 
hogy a reformáció harcos, antifeudális örökségét nem akar ta feleleveníteni. Ezzel 
szemben válogatásába a katolikus liturgia, s egyház ellen támadó verseket mind 
felvette. 

Másrészt érdekes eredményre vezetett a Bornemissza-féle kiadásnak a Szenczi Molnár 
Albert-féle kiadással való összevetése. Ez Szenczi Molnár Albert kitűnő költő voltára vet 
fényt (t. i. következetesen kijavítot ta a félreérthető, vagy művészileg hibás verssorokat); — 
egyben azt is muta t j a , hogyan helyettesítettek a reformáció költői bizonyos korábbi utalásokat 
korukbeli aktuális mondanivalóval; 

Szkhárosi : »Panasza Krisztusnak« című versének a váradi papok elleni támadását 
így alakítja á t Szenczi Molnár : (L : RMKT. II. 226. o. 153. sortól 168. sorig.) 

*>Róma ! nagy kárt tészsz mind ez világnak 
Hogy végét nem vetsz az sok vakságnak, 
Csak zabot pallaszsz pápa lovának 
Hiszem az Istent állítod vaknak. 

Oly igen féltem az török császárt, 
Meg ne jargalná az pápa lovát 
Fogva ne vinné sok kövér papját , 
Az kik kerengik Baál kápolnáját.« 

»Mit pironkodtok pápista papok 
Az kövérségtől fénlik nyakatok, 
Nem kell istennek ti zsolozsmátok, 
Misemondástok és kiáltástok. 

55 Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból. I. 1951. 369. o. 

302 



Szentek tetemit ti imádjátok, 
Szép koporsóba befoglaljátok 
és igen hasznosnak azt mondjátok, 
Evvel a nép közt ti kompiárkodtok.«56 

A Szigeti Veszedelem írója mielőtt a törököt elindítaná Magyarország ellen, a XVI. század 
harcos reformátoraitól vet t érvekkel igazolja Isten büntetésének jogosságát : 

Isten : 
»Látá az magyarnak álhatat lanságát , 
Megvetvén az istent, hogy imádna bálványt , 
Csak az eresztené szájára az zablát, 
Csak az, engedné meg, tölthetné meg torkát.« 

»De sok feslett erkölcs és nehéz káromlás, 
Irigység, gyűlölség, és hamis tanácslás, 
Fertelmes faj talanság és rágalmazás, 
Lopás, emberölés és örök tobzódás.« (I .ének.) 

majd pedig Farkas András híres párhuzamát idézi Zrinyi is. 

Amint látjuk, a XVI. század közepétől— Zrinyi Miklósig ível a mezővárosi reformáció 
írói alkotásainak a hatása. Az ideológiai alapot Ozorai és Farkas fektet ték le, de vi ta thata t lan , 
hogy ezt az alapvetést Szkhárosi költészete elmélyítette és művészi formába öntötte. A török-
pusztítást felidéző bűnöket az ő költészete jelölte meg a leghatározottabban a feudális uralkodó 
osztály bűneiként. 

Az a rövid áttekintés, amit száz év irodalmáról adtunk, meggyőzően bizonyította, hogy 
Szkhárosinak mind témája , mind pedig művészi eszközei tovább élnek, hatnak a kortársak és 
az utódok alkotásaiban. Ez is amellett bizonyít, hogy Szkhárosi igen jelentős egyéniség volt a 
XVI. század irodalmában. 

* 

Az utolsó évtizedekben sok szó esett arról, hogy mivel magyarázható Ady költészetének 
sok formai és tartalmi azonossága a reformáció korának irodalmával. Arra nem muta t tak rá 
a viták folyamán, hogy Ady, mint a nép forradalmiságát ébresztő költő idézhette a refor-
máció haladó örökségét. 6 megértette ennek az irodalomnak lényegében antifeudális jellegét 
és felismerte a benne rejlő és a maga korának, Ady napjainak szóló tanulságot. Ezért nyúl 
vissza mind nyelvében, mind pedig képanyagában és szemléletében a reformáció haladó örök-
ségéhez. (Enyhe, újévi átok ; Nagy lopások bűne, Ilosvai Selymes Péter, A szétszóródás 
előtt, és más versei.) Ezt a problémát i t t csak érint jük, hogy lássuk : a reformáció 
irodalmi örökségének egészen a XX. századig volt haladó mondanivalója és olyan nagy költő, 
mint Ady fel is ismerte ezt a mondanivalót. Ady költészete és a régi magyar irodalom közti 
kapcsolat részletes elemzése külön tanulmányt igényelne és tú lmuta t a mi feladatunkon, 

* 

Szkhárosi Horváth András költészetének eszmei mondanivalója és művésziessége 
meggyőzően igazolja, hogy jelentős költővel van dolgunk. Ha kortársaival egybevetjük, az is 
nyilvánvaló, hogy a mezővárosi reformáció írói között kiemelkedő helyet foglal el : ő a magyar 
reformáció legjelentősebb népi költője. Költészete mindazt a pozitívumot magában foglalja, 
amit a mezővárosi reformáció a haladó szakaszában, a néppel való szövetsége idején tartal-
mazott . 

56 Vö.: Szenczi Molnár Albert: Alb. Jubileus Academicus. Megtalálható a Nemzeti 
Múzeum Országos Széchenyi Könyvtára kézirat tárában. 

(Az aláhúzott részek Szenczi Molnár Albert változtatásai.) 
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Szkhárosi költészete irodalmilag a magyar nyelv győzelmét is jelenti a latin fö löt t ; 
Amiért az eretnek mozgalmak harcoltak — az anyanyelv bevitele a liturgiába —, azt a refor-
máció v i t te győzelemre. I rodalmunkban századokon á t harc folyt a magyarnyelvűségért . 
A reformáció korábah dőlt el ez a harc a magyar nyelv javára . Et tő l kezdve jelentős szépiro-
dalmi alkotást csak magyar nyelven lehetett írni. Nem kétséges, hogy irodalmunk magyar 
nyelvűvé válása mögöt t ugyanazokat a társadalmi erőket kell keresnünk, amelyek már a XII I . 
századtól kezdve harcol tak ezért : a népet. A reformáció mögött is a maga haladó szakaszában 
az egész nép osztályharca húzódot t meg: azt tükrözte vallásos formában . I rodalmunk azonban 
a XVI . században jelentős sikert ér el az irodalom témáinak elvilágíasitásáért fo ly ta to t t — szin-
tén évszázados — harcában is. A humanis ták , elsősorban J a n u s Pannonius vetése most érik 
be magyar nyelven (széphistóriák stb.). Szkhárosi költészete látszólag távol áll a világiasság-
tól, hisz vallásos keretben mondja el társadalmi mondanivalóját is. Ha azonban a katol ikus 
egyház elleni érvelésének bizonyos fokú polgári-népi racionalizmusára gondolunk, megálla-
p í tha t juk , hogy kriticizmusával lényegében a világiasságba torkollik költészetének ez a vonása. 
Ezek a vonások — bár Szkhárosi művében különösen summázódnak — az egész mezővárosi 
reformációra érvényesek. Őt azonban, mint költői egyéniséget, amellett sa já tosan különböz-
teti meg kortársai tól erős indulata, szenvedélyes egyénisége, s néhol felvillanó népi nyersesége. 

Hatása mind a kor társak körében, mind pedig az elkövetkező évszázadban igen nagy 
volt . Farkas Andrásnak a párhuzamát a zsidó és a magyar nép sorsa között az ő költészeté-
ből is megismerhették az utódok. 

Meg nem alkuvó, az igazságot az elnyomóknak szemébe vágó, a nép ügyéért bá t ran 
kiálló emberi magatar tása mindig példaként áll e lőt tünk. 

(1954.) 

RÓNAY GYÖRGY 

BARÓTI SZABÓ DÁVID 

Barót i Szabó Dávid a jezsuitáknál szokásos harmadik próbaévét tö l tö t te Beszterce-
bányán 1773-ban. Harmincnégy éves volt, s elég mozgalmas pálya állt mögötte : tanárság 
Fehérvárot t , bölcsészeti tanulmányok Nagyszombatban, egy esztendei hitszónoklás és poé-
t ika- taní tás Egerben, négyévi teológia Kassán s egy ú jabb tanár i év Váradon. I t t , Besz-
tercebányán egy Rauch Ignác nevű tanár tá rsáva l volt együtt , s ez addig unszolta, míg rá-
kapa t t a a magyar nyelven való mértékes verselésre. Könnyebbség kedvéért t émát is ado t t 
n e k i : egy jámbor anekdotá t , melynek az a tanulsága, hogy nem mindig az a becsületes 
ember, akit a világ annak tisztel. Szabó Dávid nekilátott és csikorgó, lompos s trófákba 
gyömöszölte az igénytelen adomát . Egyelőre se Rauchnak, se neki nem voltak valami emel-
kedet t fogalmai arról, milyen legyen a költői mű tárgya. Hogy a költői meg a társalgási 
téma, az ihlet és a puszta megverselés között lényeges különbség van, azt majd csak 
Kazinczy fogja belevésni az írói köz tuda tba . 

A vers — »A koporsóirásokról« — első próba s igen gyönge ; Szabó Dávid mégis 
ragaszkodot t ehhez a zsengéjéhez. Ő, aki huszonöt esztendőn á t , 1777-től, amikor első kö-
tete, az »Üj mértékre ve t t versek« megjelent, 1802-ig, véglegesnek szánt »Megjobbított köl-
teményes munkái«-ig annyi t ' csiszolgatta műveit s annyi régibb darab já t rostál ta ki, ezt 
az idétlent kegyelettel megőrizte és utolsó gyűj teményében is közölte. Igaz, némi mente-
getődzve magyarázó jegyzettel : »Rauch Ignácnak, a 3. próbán együtt levő társamnak gya-
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