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A XVIII. század katolikus egyházi éneke. 
Pintér Jenő Tudományos Rendszerezése IV. kötetében (221. 1.) a XVIII . 

század katolikus egyházi énekéről ezt í r j a : „A katolikus hívők a XVII. századi 
egyházi dalgyűjteményekből énekeltek templomaikban, ú j énekekre nem volt 
szükségük". Pálos L. Ferenc 1940-ben Kovács János Márk éneksz^rző tevékeny-
ségét tekintvén át , megemlékezik az egri, kassai, veszprémi . áhítatos énekek 
mellett Ányos Pál, Verseghy Ferenc vállalkozásairól és a századvég két nagy 
gyűjteményéről.1 A kezünkhöz ju tot t nyomta to t t énekeskönyvek sorát így 
ál l í that juk egybe: 

1. Még 1700-ban lát napvilágot Erdély lelkes misszionáriusának, a jezsuita 
Baranyai Pálnak tollából Merlo Jakab kölni imádságos könyvének fordítása: 
Lelki paradicsom címen (Szabó К. I. 1572.; 2. kiad. 1720.).2 Az egyházi ének 
szempontjából az a jelentősége, hogy bőségesen ad latinból fordí tot t himnu-
szokat, részint átvetteket, részint újakat . Első kiadásának akadémiai példányá-
ban ismeretlen kézírással: Ah félek, rettegek, Jézusom, mit tegyek...; Meg-
mondom, édes Jézusom, mit kívánjon akaratom. (E kettő előkerül később Szent-
mihályinál ás.) 

2. 1719-ben adja ki „A Csíki Sarlós B. A. klastroma" Kájoná János híres 
Cantionale Catholicum-ának második kiadását. A sajtó alá rendező Bálás Ágos-
ton nem egyszerű lenyomatat ad; már a címlap említi: „a fogyatkozásokból 
megjobbíttatván, és némely deák s magyar énekek kihagyattatván, újjak tétet-
tenek hellyekben". Jénáki3 szerint „alig ta lálunk néhány éneket, melyekben 
Bálás Ágoston változtat, s ez a. vál toztatás is csak annyi, hogyha az ének 
nagyon hosszú, vagy pedig tar ta lmát nem ta lá l ja teljeseri megfelelőnek, kihagy 
néhány versszakot". Ezzel szemben tanítványomnak, Tóth Józsefnek kéziratos 
dissertatiója gondos összevetéssel megállapítja, hogy — pl. csak a zsoltárok 
során — Illyésből közöl a második kiadás kilenc darabot. Hiszen maga a 
latin előszó is hangsúlyozza, hogy: „Plurimi, pie defuncto P. F . Joanni Kajoni, 
primo huius operis collectori, alapam haereseos aliquomodo impingebant"; ezen 
az ú j kiadás segíteni akart . A theológiai ellenőrzés e kiadásban tehát erősebb 
és tisztább, de az énekkészlet tárgyköre és stílusa megmaradt. 

3. Nagyszombatban 1732-ben jelent meg a Keresztényi oktató és egyéb 
áitatos énekek, melyeket a Jesus Társaságábul való szerzetes papok által tar-

1 Pálos L. Ferenc: Kovács János Márk énekeskönyvének szerepe. Pannon-
halma. 1940. 9. sk. lk. — Teljesebb jegyzék a Toldyé: MKSzle 1882. 

2 Babik József: Baranyai Pál. Egri Egyházm. Közi. 1899. 23. — Velics 
László: Vázlatok. 1914. I I I . 10. — Gajtkó Is tván: A XVII. század katolikus 
imádságirodalma. 1936. 33. sk. lk. 

* Jénáki Ferenc: Kájoni János énekeskönyve és forrásai. Kolozsv. 
1914. 35. 1. 
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tandó apostoli missiók alkalmatosságával öszvegyült hívek szoktak mondani. 
Tizonnyolc ének van benne, köztük (Jertek s Istent dicsírjük, szólok keresz-
tények) egy összetett miseének. És épp e miseéneknek a máshonnan előkerült 
szövegével való összevetése enged arra következtetni, hogy e kis kötet össze-
állítója a kész szövegeket tudatosan javí tgat ja . Énekeiben azonban nincs költői-
ség; hitigazságokat foglal versbe, ilyenféle nehézkes stí lusban: 

,.Akármely felé szökjél, jelen van voltával, 
Mert mint isteni személy, minden tele avval". 

4. Aitatos énekek és imádságok címen jelentek meg Kassán, 1734-ben azok 
az énekek, „Mellyek [ ! ] Seraiphicus Szeint Ferencz szerzetibül való conventualas 
P. P. Minorita missionariusok az egri püspökségben t a r t andó szent missiójuk 
alkalmatosságával énekeltetnek". A benne lévő 14 ének közül csak kettő szere-
pel az előbb regisztrált kötetben, az egyik Kájoniból került hozzájuk (Könyö-
rülj Istenem én bűnös lelkemen); a másik (Hálát adok Isten sok ajándélciért, 
velem) viszont tovább él Szentmihályiig. Bonyodalmat hoz a Szentháromságnak 
az én életemet kezdetű ének, melyet eddig csak Bíró Márton alább idézendő 
1754. évi kiadványából ismertünk és Bíró szerzeményének tartottunk.4 Kassai 
gyűjteményünk énekeiben az előbbiénél több az áhítati t a r ta lom; ez magyarázza 
meg, hogy 3 darabja tovább él. 

5. A Kisdy-, illetve Szöllősy-féle Cantus Catholici „ex editione Szeleptsi-
niana" 1703-ban, 1738-ban, majd 1792-ben és 1797-ben ú j ra megjelent. A címlap 
is jölzh most újonnan, más több szép énekekkel megszaporittattak. A bővülés 
főleg a régibb kiadásokban szereplő, vagy újabb latin himnuszok magyarításai-
ból kerül ; maga a gyűjtemény a kiadások so-ráti sem jellegében, sein ének-
stílusában nem változott . 

6. 1748-ban a Jó illatú rósáskert c. imakönyv nagyszombati kiadása hét 
Jézus szíve-himnuszt vett fel; ezek közül néhány átkerül t később az énekes-
könyvekbe, így Bozókihoz. 

7. 1754-ben jelont meg Padány'i Bíró Márton kis könyve: Angyali tár-
saságnak szövetsége (Győr); tizenhét éneke közül t íz új ének jelzéssel. Ezek 
közül egy (Megsebhett és epett szívem jaj mit tész) a versfőkben Bíró szerze-
ményének vallja magát ; a többi újnak stílusában ás van valami mesterkedő 
bőség és játékosság, ami Bíró prózájára emlékeztet; pl. az ilyen indulások: 
AAA megnémulván ááágat Jeremiás ...; Ábrahámmal hármat látok, de egyet 
imádok... Nem költőnek, hanem theológusnak rímelgetései. Viszont a kötet 
végén levő csoport — a Vendel-ének kivételével — régibb, áitvett darab. Ugyan-
csak átvett az előbbi gyűjtemény első kilenc új énekének toldalékja A weszprémi 
püspöki megyében Szent Háromság tiszteletére... énekek és imádságok címen 
Pesten 1784-ben megjelent kötetben, így az Imádlak tégedet láthatatlan isten-
ség, amely már Pázmány imádságoskönyvében is megvan. 

8. 1769-ben, Bécsben jelent meg egy kötet: Szent Missebéli Énekek, mellyek 
felséges koronás királyné asszonyunk Mária Therésia kegyes parantsolattyából 
magyar vitéz hadainak ájtatosságok gyarapodására nyomtatásba botsáttattuk. 
Mindössze ha t ének: az Uram hiszlek és reménylek, tiszta szívből szeretlek 

4 Pehm József: Padányi Bíró Márton élete és kora. 1934. 345. 1. 

4* 
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kezdetű mdseénekkel, amelynek kedvelt szövege i t t kerül először nyomtatás-
ban elénk. 

9. Teljesen ú j énekekből áll össze az Énekek könyve, szükséges litániákkal 
és imádságokkal a magyar keresztény katholika anyaszentegyház szol gálát jára, 
Pest, 1785 (másik címlap-kiadása: Székesfehérvári Püspökségben). A gyűjte-
ményt irodalomtörténetünk Ányos Pál nevéhez köti.5 Mindenesetre felűnő benne 
a formai fejlettség a többi gyűjtemény énekeivel szemben. Viszont az áhítatnál 
erőse'bb a t a n í t á s ; nagyjában az okoekodó-elnnéLkedő jelleg uralkodik benne. 
Lírai részlet alig akad bennük, ahogy a Patrona Hungáriáé szerepe is háttérbe 
szorul, az eretnekek ellen minden él eltűnik. Liturgikus — ünnepmagyarázó — 
jellegűek, bőven használva a régi motívumokat. De műköltői motívumokat is. 
mint ebben: 

,,Ez iszonyú rekeszt helynek 
A küszöbén írva van: 

N élitek, kik ide jöttetek, 
Reménségtek oda van". 

Az lm arcunkra borulunk kezdetű miseének szerzőségét Császár Elemér 
Varseghynek követelte, Horváth Konstantin viszont Verseghy leveléből idézi: 
,.lm arcunkra borulunk, melyet Ányos fordított". A kérdést bonyolítja, hogy 
ez az ének már 1785-ben egy imádságoskönyvben is megjelent (Hatodik Pius 
pápától kiadattatott imádságos könyvecske ... magyarra fordíttatott a tihanyi 
klastromba), a 98. lapján ezzel a jelzéssel: Ezekhez ragasztatik ama nem régen 
kinyomtattatott új ének, mely a szent misének minden részéhez alkalmaztatott. 
Vájjon tehát ez az ének már 1785 előt t ismeretee v o l t ? 

10. 1788-ban Szaitz Leó Igaz Magyar-jának I I . része (Szent Isttánrul 
és egy kicsinyt a régi s mostani Szent István tagactókrul) a 388. lapon közli 
az Ah hol vagy magyarok... s u t ána a Boldogasszony Anyánk kezdetű éne-
keket; ezek i t t jelentek meg először nyomtatásban. 

11. Vácott 1797-ben jelent meg Bozóki Mihály szerkesztésében a Kato-
likus ka/r-béli kótás énekeskönyv. Századzáró kiadvány; bőven merít a régi és 
e századbéli n y o m t a t o t t gyűjteményekből, bőven kéziratosokból is. Megvan 
benne a Mária-tisztelet buzgalma, de a liturgikus igényeknek is megfelel. Bozóki 
inkább közlőnek, mint formálónak látszik, bár felvett szövege néha eltér az 
ismert nyomtatott szövegeiktől (pl. Ányos gyűjteményének miseéneke). 

12. Még gazdagabb Szentmihályi Mihály gyűjteménye: Egyházi énekes-
könyv, I. 1797, I I . 1798, Eger. Nemcsak énekkincse gazdagabb, kiadó gondja 
is művészibb. A, nyomta to t t forrásból átvett ének is formálódik a tollán; így 

5 Császár Elemér: Ányos Pál. 1912. 207. 1. — Az lm arcunkra. . . énekről 
IK. 1928. 273. és IK. 1940. 391. 1., de a szerzőség kérdését újból Verseghy javára 
billenti az, hogy a kéziratos Keresztény Ajtatosságok másik, kétségtelenül 
Verseghytöl származó prédikáció előtti éneko (Az Atyának és Fiúnak S a 
Léleknek nevében. . .) annak az „In Gott des Vaters und des Sohns Und seines 
Geistes Nahmen" kezdetű német egyházi éneknek a fordítása, amely ezzel 
(Wir werfen uns darnieder) „Ъеу der neuen Gottesdiensteseinrichtung zum 
allgemeinen Gebrauch des ganzen wienerischen Erzbisthums vorgeschrieben 
worden". (V. ö. a Normal-Messgesänge c. XVIII. század-végi aprónyomtat-
vánnyal.) 
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Szelepcsényinél : Szentmihályinál : 

Gonosz kegyetlen Heródes Gonosz kegyetlen Heródes király, 
tJj királytól vagy félelmes, új királytól mért félszí 
Nem vészen el mulandókat: Nem mulandókat, 
De ad örökké-valókat. ., ád örök ókat, 

tiszteld, örökké élsz. 

Az átdolgozás a dallam érdekeben történik. Bozóki gyűjtésével semmi közössége 
sincs; nyomtatot t ée kéziratos gyűjtemények alapján dolgozott. A Lelki para-
dicsőm, énekei közül éppúgy merít, mint az Anyos-féle Énekek könyvéből; sőt 
irodalmi forrásokba is visszanyúl, mint Nyéki Vöröshöz, vagy Benitakyhez. 
Tagadhatatlanul értékes írói egyéniség, szorgalmas gyűjtő, gondos művészi 
átformáló. Alszeghy Zsolt. 

Adalék Gyöngyösi hatásához. 
Amikor a XVIII. század egyik kedvelt temetési szónoka, Borosnyai 

Lukáts Simon marosvásárhelyi prédikátor a hitestársak egymáshoz való ragasz-
kodását akar ja hallgatói elé emelni, ezzel adja á t a szót a magyar Charic-
leiának: „Amint ama Magyar Ovidius, Gyöngyösi ezt is gyönyörűségesen 
kifejezte" ; később pedig a búcsúzó halot tat úgy szólaltatja meg, „amint Anna 
kedves Keményjének a Gyöngyösi pennájával ír ta". Azt hangsúlyozza ki ezzel 
szónokunk, hogy az érzés tolmácsolásában a legnagyobb mesternek, a leg-
szebben szólónak Gyöngyösi Istvánt vallja.1 

A XVII—XVIII. századbéli olvasók e vélekedésének már eddig is érde-
kes példáját ismerjük a Komáromi Énekeskönyv egyik darabjából (Csalárd 
most ez világ...), melynek ismeretlen verselője — nyilván csak az érzés mivol-
tában egyezvén mesterével, a költői kifejezéskészségben azonban nem — Gyön-
gyösi Murányi Venusának szakait és sorait illesztette össze szerelmest-ünneplő 
énekévé.2 

A Komáromi Énekeskönyvénél művészibb Gyöngyösi-hatást mutat az a 
néhány vallásos ének, melyre Alszeghy Zsolt professzor úr hívta fel a figyel-
memet. Ezek az énekek a Szentmihályi-énekeskönyv ünnepekre alkalmazott énekei 
közé tar toznak; szerzőjük szintén Gyöngyösi epikus részletét vál t ja á t lírára, 
de nem csupán összeszerkeszt, hanem bizonyos költőibb átformálással merít 
kifejezéskincset és ihletet, s így eljárását kissé közelebbről is érdemes meg-
ismernünk. 

Szent-Mihályi Mihály egri kanonok 1797/98-ban adta közre Egerben Egy-
házi énekes könyv-ét.3 Kiadását azzal okolja meg, hogy a régi jeles énekeskönv-

1 Borosnyai Lukáts Simeon: Jó feleség képe. 1783. Idézi Alszeghy Zsolt: 
A XVII I . század. Egyet, előad. 1942/43. I I . f. 3. 1, Uo, egész sora a XVIII , 
századi nyilatkozatoknak Gyöngyösi költészetéről. 

2 Ismerteti Erdélyi Pál: A Komáromi Énekeskönyv. E. Ph. K. 1899. 
432—34. 1. 

3 Egyházi énekes könyv, melly magában foglallya az Iftennek ditsére 
téhez, és Szenteknek tifzteletéhez alkalmaztatott, 's a ' Római Közönséges 
Anyafzentegyháznak üend-tartáfa-fzerint egéfz efztendő-által közönséges, és 


