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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 
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vek elfogytak, a kisebb közkézen forgó énekeskönyvecskékben pedig az egéez 
esztendőbéli rendtartás szerinti, az alkalmi- s temetési énekek nincsenek egybe-
foglalva. Ez a hiánypótló törekvés szabja meg énekeinek anyagát és rendjét, 
melyeket — mint maga is jelzi — „régi, és újjabb Könyvekbül, különös Iráfok-
búl, maga kéfzitett munkáibúl" szedett egybe, „tette gondos vigyázáffal Írás-
ban" s osztot ta fel öt részre. 

Mint Alszeghy Zsolt kimutat ta: „felhasználta Kisdi, Szelepcsényi, Kájoni 
kiadását, az Ányos-féle Énekek könyvét, Bíró Márton gyűjteményét". Sok 
énekének még ismeretlen a forrása. Sok a latin ée a latinból fordí to t t éneke.' 

Tulajdonképen latin eredetire megy vissza az a nyolc ének is, amit szer-
zőnk Gyöngyösi Rózsakoszorújából5 dolgoz át, amennyiben Gyöngyösi forrása 
a Cornerus Promptuariumánok 1672-i, bécsi kiadásában található Hymni 
Quindeoim Devotissimi Super quindeeiin myfteria facratiffimi Rofarii (1635) 
c. verses rózsakoszorú volt.® 

1. Az első ének, amely Gyöngyösiből átkerül, az adventi énekek között 
található (91. 1.): Az első ember vétkének... (Nóta. Ditsérd S i ó n . . . ) ; Gyön-
gyösi Rózsakoszorújából az I. rész 1. rózsájának 1—8. versszakát veszi, ill. 
költi á t . Bizonysága egyben annak is, hogy szerzőnk magából Gyöngyösiből 
s nem a latin forrásból merít, mert éppen azzal a két versszakkal indul, melyet 
Gyöngyösi önállóan i k t a to t t a Rózsakoszorú fordított versszakai elé. Később 
is szembetűnő, hogy a Rózsakoszorúnak olyan versszakai is átkerülnek, amik 
Gyöngyösi szövegfeloldásai. (Pl. ez ének 3. ill. 8. versszakaj 

A böjti énekek között egymásután öt éneket vezethetünk vissza a 
Rózsakoszorúra. 

2. A szenvedéstörténet „Urunk Jéfus Vérrel veritékeaik" mozzanatához 
kapcsolódó Látom Jéfus mint bánkodol rettegő félelemmel... kezdetűt (Nóta. 
Óh fzegény bűnös Lélek), (140. 1.) = Gyöngyösi RK. II. rész, 1. rózsa 
9—46. vssz., 

3. az „Urunk Jéfus meg-oftoroztatik"-nak megfelelőt: Véres verítéke 
után tfak állig pihenhetet[t]... (Nóta. Éllyen éllyen én Szerelmem), (141. 
LI = Gyöngyösi RK. II . rész, 2. r. 1—23. vssz., 

4. az „Urunk Jéfus meg-koronáztatik" szenvedését versbeöntőt: Zfidólc 
tfuportoznak újabb efzközt hoznak... (Nóta. Iftenség mélysége), (141. 
1.1 = Gyöngyösi RK. I I . rész, 3. r. 10—17., ill. 27—41. vssz., 

5. „Urunk Jéfus Kri f tus a Kerefztet a Vállán vifzi": Figyelmezz Keresz-
tény Lélek, Jzörnyü dolgot befzâlek... -et. (Nóta. Tüz víz föld), (143. 
1.) = Gyöngyösi RK. II. rész, 4. r. 5—19., ill. 46. vssz.; és az 

különös ájtatofságok-alatt Ünnep, és köz napokon a' Kereíztényektül gyakorol-
t a t n i ízokott Deák, és Magyar Zsoltárokat, 's Énekeket. . . Egerben,. . . 1797. 
Eszt. 

1 Alszeghy Zsolt idézet egyet, előadása, 54. 1. 
6 Rosa Koszorú, az mellyet Az Testé lett Ige Jesus Christusnak és az 

ő édes Annyának, a' szeplőtelen Szűz Máriának, öt rendbéli kiváltképpen való 
örömének, Keserűségének és Dütsöségének feir és piros Eosáibúl kötöt t . . . 
Gyöngyösi István. Nyomtattatott Lőtsén 1690. Eszt. — Én a Badics-féle kiadást 
(RMKT. I I I . Bp. 1935.) használtam. 

« Kimutatta Waldapfel Imre: Gyöngyösi-dolgozatok, Budapest, 1932. 
24—32. 1. 



39 K I S E B B KÖZLEMÉNYEK 

6. „Urunk Jófus meg-f efzíttetik"-hez fűződő: Hívek ide fieffetek, firván 
keferegjetek, . . . kezdetűt. (Nóta . Fejér fzínben), (143. I.) == Gyöngyösi RK. 
II . rész, 5. r. 1—10., 38—56., ill. 65—67. vssz. 

Ezek az énekek mind tartalmukban, mind kifejezéskészletükben szorosan 
Gyöngyösi szövegét követik. 

Távolabbi a kapcsolat, de azért a gondolatmenet szintén Gyöngyösi 
Rózsakoszorújához kapcsolódik, egy húsvéti éneknél: 

7. Ki meg-fefzlttetett vala, és a Kerejztfán meg-hala, ... (Nóta. Regina 
Coeli), (201. 1.) oo Gyöngyösi RK. III. rész, 1. г., 

8. Az hartz után Királyunknak, . . . (Nóta. Feltámadt Krifíus bizonnyal 
örvendezz), (205. 1.) c. úrnapi ének már gondolatmenetében sem követi pontosan 
Gyöngyösi szövegét, de közös képeik, sőt néhány egyező kifejezés a r ra vall, 
hogy ez is Gyöngyösi megfelelő részletének szabad átdolgozása. (RK. III. 
г., 2. г.) 

A Gyöngyösi-szöveg követésének és felhasználásának tehát két t ípusa van 
előttünk: az egyik átvétel (részint szorosabb [1., 2.], részint szabadabb [3., 
4„ 5., 6.] alakban), a másik pedig csupán ihletmerítés. (7., 8.) 

Mind a szorosabb, mind a szabadabb átvételnél megfigyelhetünk némi 
tudatos átformálást . Ennek elsősorban az az oka, hogy az átíró Gyöngyösi 
hosszadalmas epikus részletéből rövidebb lírai éneket alkot, ezért a csak epikum-
ban tűrhető részleteket elhagyja. (Pl. az 1. énekben Szentmihályinál elmarad 
Gyöngyösi 3., 4., 5., 9., 10., 11., 12. versszaka, a 3. énekben Gyöngyösi 2—17., 
10., 22. versiszaka, a 4. énekben a 17—27., a 6. énekben a 10—38. és 56—65. 
versszakok.) A gondolatmenethez azonban elég szorosan ragaszkodik s a cse-
lekményben ú ja t hozó sort mindig átveszi. (Pl. 6. ének.) — Ugyancsak átfor-
málást kíván az énekdallam. Az átírás megadott nótára készül s ennek ritmusa 
(az első ének kivételével) nem azonos a Rózsakoszorú Stabat mater-i 8-as, ill. 
7-es soraiéval, ill. versszakáéval. Ez hozza a legtöbb változtatást. Az átdol-
gozásmód megismerésére tekintsük á t az egyik Gyöngyösihez legjobban ragasz-
kodó ének Gyöngyösi és Szentmihályi-féle szövegét: 

Gyöngyösi: 

1—8. vssz. 

9. Látom, miképpen bánkodol, j 
Izzattz, búsulsz, 's-fohászkodol, 

Rettegő félelemmel. 
Látom bö verítékedet, 
Mellybül vér follya testedet 

Keserves gyötrelemmel. 

10. 

11. Az Félelmet ki okozza? 
Az vér csöppeket ki hozza? 

'S-erődtől ki fosztott-meg? 
Nem más, hanem mi Vétkesek 
Vagyunk ezekben mivesek, 

Mi kénzunk, mi ölünk-meg. 

Szentmihályi : 

elmarad. 

1. Látom Jél'us mint bánkódol rettegő 
félelemmel, izzadfz, bufulfz, foháfz-
kodol keferves gyötrelemmel: látom 
böv verítékedet, mellybül Vér foly-
lya Teftedet: ezt Te néked ki 
okozta, vallyon reád ki hoztál 

elmarad. 



4 0 KISEBB KÖZLEMÉNYEK 

12. Tudni-íllik szemeidnek 
Jövendő szenvedésidnek 

Forog előtte képe. 
Látod, mennyi kénod lészen, 
Kajtad mennyi boszszút tészen 

E' világ bűnös népe. 

13. Hányan vetnek-meg tégedet. 
Az kikért piros véredet 

Eöntöd kéméletlenülí 
Törvényedtűi el-szakadnak, 
Ellened arczal támadnak. 

Üldöznek kegyetlenül. 

15. Azért térdepelsz-le végre. 
Szemedet vetvén az égre. 

Azért szóllasz Atyádnak, 
Mondván: múllyon-el Felséges 
Atyám, hogy ha lehetséges, 

Itala ez Pohárnak. 

16. Ha nem lehet, vagyok készen, 
Olly kén, olly halál nem lészen. 

Kit te akaratodbúi 
Nagy örömest fel-ne vegyek, 
Hogy az Emberrel jót tegyek, 

'S-ki-vegyem az átokbúi. 

17—33. vssz. 

34. Oh! hallatlan verétéknek 
Véghetetlen szeretetnek 

Nem hallatott példája! 
Oh szörnyű szenvedéseknek, 
Iszszonyu küszködéseknek, 

Oh csudáknak csudája! 

35—43. vssz. 

44. Engedd: hogy akaratodhoz, 
És minden hagyományodhoz 

Magamot úgy szabhassam: 
Hogy éppen az tiéd legyek, 
Megtántorodást ne tegyek. 

Te ösvényed' járhassam. 

45. El érkezvén az vég óra, 
Hozd dolgomat minden Jóra 

Akkori nagy harczomban: 
Ne legyek meg-tántorodó, 
Az halállal viaskodó 

Nehéz izzadásomban. 

46. Értem vérrel izzadásod 
Az haláltúl irtózásod, 

Kit nehezen győztél-meg: 
Az örökké izzadástúl, 
Pokolbéli irtózástúl 

Akkor engem mentsen-meg. 

2. Tudni illik fok kínodnak fOTog 
előtted képe, mellyet ra j tad ma jd 
el-követ Zfidóság' bűnös népe; és 
kikért ontod Véredet, látod meg-
vetnek Tégedet, kínoznak kíméllet 
lenül, meg ölnek kegyetlenül. 

elmarad. 

3. Azért tekéntvén az Égre, így fzól-
lafz Szent Atyádnak: Múllyon-el, 
ha lehetséges itala pohároilnak: ha 
nem lehet vagyok kéfzen, olly kín. 
olly halál nem léfzen, kit emberért 
fel-ne vegyek, hogy vele úgy jól 
tegyek. 

elmarad. 

4. Oh hallatlan verítéknek nem hal-
latott példája, t i vagytok, óh Szent 
Vér' tsöppek! nagy türéfnek tsu-
dája: adgyad Jé tus érdemedért, 
tűr jek én is fzerelmedért, maga 
mat kegyes Voltodhoz fzabjam 's-a-
karatodhoz. 

elmarad. 

5. Segélly Óh Uram! engemet végső 
izzadáfómban, Hitben maradgyak 
állandó akkori nagy hartzomban: 
Vérrel folyó izzadáfod, és fá jdal -
mas könnyhulláfod, én fzivemet bá-
torítfa, lelkemet boldogítfa. Amen. 
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Felmerül a kérdés, bogy ki volt az énekek át írója? Szentmihályi sok 
énekének ma még nem ismerjük forrását; lehetséges, hogy Gyöngyösit közve-
títéssel kapta . A ma ismert nyomtatott és kéziratos énekeskönyvek lajstromá-
ban azonban tudtunkkal egvik ének sem szerepel. Szelepesényi Cuntus Catho-
lici, Buda és Nagyszombat, 1792. kiadásában ugyan a 91. lapon a „nagy-böjtre 
való énekek" között a „Kérlek én fzarándok lelkem" kezdetű ének második 
része úgy kezdődik, mint a mi 3-nak jelzett énekünk (Vétres verítéke után...) 
de a két énekben a kezdőszólamot kivéve semmi további egyezés nincs.7 

A Gyöngyösiből vet t énekek egymásutánja arra mutat, hogy összefüggő 
szövegként kerülhettek Szentmihályi gyűjteményébe s így éppenséggel nem lehe-
tetlen az, hogy maga Szentmihályi volt az átíró. Az átköl tő eljárás ugyanis 
megegyezik az előszavában kifejtett elvekkel (némelly régi Énekek . . . változás 
n é l k ü l . . . meg-hagyattak; némellyek p e d i g . . . meg-hofzfzabbítattak, vagy 
rövidebb fzámba vétettek. Nem külömben, a' melly Verfekben a ' sylabák, vagy-is 
betűik öfzve-foglaláei többek, vagy keveffebbek vadának, meg-jobbitattak)8 s 
más átvételeknél is álkalmazott módszerével. 

Jellemzően muta t j a be az eljárást egy Kájoni-szövegrész átvétele. Az ének 
(Váltságunknak drága ára, feszíttetvén...) 3. verszaka 

Kájcminál: 
Nézzétek keresztény lelkek. 
Mély sebét Jézus szívének, 
Víz és vér foly, 

hogy megtisztítson. 
Lelkünk orvosa 

bűnünket mossa. 
Drágalátos vért 

ád ezért nagy bért, 
Almáért, 

Adám mert sok bűnt reánk mért. 

Szentmihályinál : 
Buzgó szívek szemléljétek 
Jézus sebeit nézzétek, 
íme, azokbul folyik érdemetek: 
lelkünk orvosa 

bűnünket mossa, l 
drágalátos vért, 

ad értünk nagy bér t ; 
mert első Atyánk büntetést ránk mért. 

Akár ismeretlen poéta, akár maga Szentmihályi volt az átíró, az énekek 
mindenesetre érdekesen mutat ják, hogy Gyöngyösi epikus szövegei tovább éltek 
a XVIII . század lírájában. Tési Edit. 

Ossiani részletek Szentjóbi Szabó Lászlónál. 
Szentjóbi Szabó Lászlónak A panasz c. idî ï je Költeményes Munkáiban, 

1791-ben jeleot meg először. „Fordítás-e, vagy szabad átdolgozás a Panasz, 
vagy' talán eredeti munka — írtaim róla ezelőtt negyven éwal — biztosan 
meg nem állapíthattuk, forrására rámuta tn i nem tudunk." Rokon vonásokat 
jelöltem meg Brücknernek egy dialógusában, amely Die Klage Dina's címmel 
egy 1777-iki Musen-Almanachban jelent meg. A gondolatok azonossága., a 
stílus rokonsága volt az, ami figyelemre méltó volt — következtetésemben 

7 Szelepcsényihez ez az ének Kopesányi Mártontól került , v. ö. A keresz-
tyéni tökéletes életre intő elmélkedések, 1634. 47. 1. 

a Szent-Mihályi i. m. IX. 1. 


