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AZ RMKT ÚJ KÖTETE FELÉ

A Régi Magyar Költők Tára 17. századi sorozatának 1–16. kötetében, az időrendet követve, már megjelent az evangélikus és református gyülekezeti énekek egy
része, főleg azok az énekek, amelyeknek lehetett azonosítani a szerzőjét. A tervezett új kötetben1 az a mintegy 270 evangélikus és református (többnyire gyülekezeti) ének jelennék meg, amelynek nagyrészt nem ismerjük a szerzőjét, és keltezése is bizonytalan.
A fenti ‘többnyire’ és ‘nagyrészt’ megszorítások szükségességét Filepszállási Gergelynek a tervezett kötetben megjelenő versei illusztrálhatják. Ismerjük a
szerzőt, versei nem elsősorban gyülekezeti énekek, hanem magánájtatosságra
szánták őket.
Filepszállási Gergely neve nem szerepel az ÚMIL-ban,2 szerencsére az
RMSz I. kötete3 feleleveníti a korábban már ismert, róla szóló adatokat. Születési
és halálozási dátuma ismeretlen. Nagykőrösi rektorsága után debreceni tanulás
következett (1680–1683),4 majd a marburgi és az Odera menti Frankfurt egyetemét látogatta (1686–1687). Először Rozgonyban (1689), majd Tornyosnémetiben
(1692–1694) lelkipásztorkodott. Debreceni diákként tanárának, Martonfalvi Tóth
Györgynek5 és lelkészének, id. Köleséri Sámuelnek a halálára gyászverset írt.6
Az abaúji református egyházmegyéhez tartozó Tornyosnémetiben, „szomorú idő-
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Régi Magyar Költők Tára XVII. század, 17. kötet, Evangélikus és református énekek, a sorozatot
szerk. JANKOVICS József, a kötetet szerk., jegyzetek H. HUBERT Gabriella, a kritikai szöveget
közli VADAI István, a dallamokat közli ECSEDI Zsuzsanna. (A kritikai kiadás időrendi szerkesztése miatt az RMKT 8. kötetében például megjelentek már ismert és ismeretlen szerzőjű gyülekezeti énekek.)
Új magyar irodalmi lexikon, főszerk. PÉTER László, 2. kiad., Budapest, 2000.
WIX Györgyné, Régi Magyarországi Szerzők, I. A kezdetektől 1700-ig, szerk. P. VÁSÁRHELYI
Judit, Budapest, 2007, 248.
A debreceni kollégiumi törvényeket aláíró tanulók között 1680-ban szerepel a neve: „Gregorius
Fülep-Szállási. Anno 1680. die 25. mart. Curator, syntaxistarum praeceptor, rector Kőrösiensis,
et salutavit academias.” (THURY Etele, Iskolatörténeti adattár, II, Pápa, 1908, 155.)
Lamentum metricum aeternitati nominis ... Georg. Martonfalvi, Scholae Debrecinae rectoris
perpetui..., Debrecini, Rosnyai, 1681. (A vers aláírása: „Greg. Fülöpßállási. S. C.”)
RMK II. 1517. (A vers aláírása: „Gregorius Phülöpßallási S. C.”)
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ben” írta meg imádságos könyvét,7 melyet pártfogójának, Bárczi Jánosnak ajánlott.8 A kötet végéhez hat éneket csatolt: „Végezetre az hat utolsó énekekben-is
igyekeztem a’ szegény bünös lélek promotiojára.”9 A nyomtatvány élőfeje külön
felhívja a figyelmet arra, hogy itt nem régebbi szerzők énekei találhatók, hanem
„szép új” énekek. A nyomtatvány a kassai városi nyomda megszűnésének évében, 1694-ben jelent meg.10
Az imádságirodalommal újabban foglalkozó debreceni iskola Filepszállási
imakönyvére is ráirányította a figyelmet. Fazakas Gergely Tamás több olyan
szerzőt is megemlít, akinek a szövegeit nemcsak egy adott kor eseményeire reflektáló szövegként kell értelmezni, hanem olyan mintaként is, amely a „figuratív
olvasás” lehetőségét kínálja fel az imádkozónak. Az „... imádságok szövegei nem
akarják pontosan felidézni a gyászévtized egyetlen konkrét eseményét sem. Így
teszik lehetővé a sorstársak, de akár későbbi, más történelmi helyzetben élők
applikációit is.”11 Az imádság mint a „magyarok fegyvere”, minden világi fegyvernél jobban oltalmazhat a három ellenségtől: a világtól, a testtől és a sátántól.
(Esti énekében így könyörög: „A Sátán nékem ne árthasson, / A test és a világ /
Tőled el ne kapjon”.12) Az énekelt imádság (imádkozó dicséret) hasonló szerepet
játszott már a 16. században is. Ismerünk olyan énekjegyzékeket, amelyek énekeket (főleg zsoltárokat) ajánlanak a mindennapi háborúságok idején, illetve mikor
az ördög, a bűn, a világ és a halál háborgatja a hívőt.13 Ima és ének összetartozása
teológiai közhely. A 17. századtól kezdve jelennek meg nálunk az úgyenevezett
ima-énekeskönyvek, amelyek gyülekezeti és magánhasználatra egyaránt alkalmasak voltak.14

7 Praesidium Christianorum, avagy a’ keresztyének között magyarok fegyvere ... , Cassan, Nyomtattatott Klein Janos betüjével, 1694. RMK I. 1452.
8
„ISTENT FELö URNAK TEKINT. NEMES NEMZETES BARCZI IANOS Vramnak,
TEKINTET. NEMES ABA-Vj-Vármegyének edgyik ERDEMES FEO REND ASSESSORANAK [ülnökének], &c. Minden szép Orthodoxiának Szeretöjének, Tánáts-Adójának s’ a’ t.
KEGYES FAUTOROM URAMnak, ...” (Az abaúji Bárczay családhoz ld. CSOMA József, AbaujTorna vármegye nemes családai, Kassa, 1897, 77–83.)
9
RMK I. 1452, (o)6r–v.
10
V. ECSEDY Judit, A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában. 1473–1800, Budapest, 1999, 193.
11
„El-távozott a’ mi-magyar Izraëlünktül a’ dicsösség”: Köleséri Sámuel panaszimádságai 1666ból, Könyv és Könyvtár, XXVII (2005), 77–78.
12
Ó, kicsoda az, ki az Úrnak kezdetű éneke.
13
RMNy 541: CIIr; RMNy 713: A1v.
14
Pl. RMNy 1459, 1552, 1818, 1874 etc. („Az egyetemes papság érvényesülése azt jelenti, hogy
protestáns nézetek és gyakorlat szerint nincs olyan éles elhatárolódás a hívek magános ájtatossága és a hivatalosan csak pap által végezhető szertartási cselekmények között.” Fekete Csaba szíves írásbeli megjegyzése.)
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Excursus
Filepszállási imakönyvének OSZK-beli példányában, a hátsó, üres előzéklapokra bemásoltak egy reggeli „közönséges” könyörgést a 17. század végén (vagy
a 18. század elején). Ez az imádság is példázza, hogy a közösség nevében írt
imádság mintaként szolgálhatott az egyéni imádkozáshoz. Vagy a másoló vagy
egy későbbi használó aláhúzásával jelölte a számára fontos, aktuális szavakat.
Anyaszentegyház és nemzet itt nincs közvetlenül azonosítva:
„[1v:] ... Mi te sz. F(e)ls(e)gednek / bűnős fiai leanyi, kik itt e siralomnak /
vőlgyében nyomorgunk, alazatossan kő-/nyőrgűnk ...
Szand meg Vram Isten, es elegeld / meg immár ennyi sok időtűl fogva valo /
nyomoruságinkat es bujdosasinkat / rettegesinket, karvallasinkat, és vedd el /
rollunk a nagy inséget felelmet rette/gést bujdosast és az ellensegnek eles
fegy/verét, hiszem mi vagyunk ur Isten a’ / te valasztott nepeid, a kikert a te
sze/relmes Fiadat szornyu halalra adtad / [2r:] azert ne hadd el merűlni a’ te ki/csiny hajodat ha imár megvaltottad. /
Emeld fel inkabb seregek(ne)k Vra / Istene a’ te Anya Sz. egyhazadnak zasz/loját, es ne hagyd mi rajtunk hatalmat / vennj az ellenseg(ne)k, es ne engedgyed a
te Sz. / Fiadnak artatlan verevel epettetett szőlő/det es szep őrőksegedet predájúl es
raga-/dományúl a’ kegyetlen vadkanok(na)k es / vér szopó farkasoknak. /
Ne hadd Vr Isten orszagunkatis / immaron tovabb pusztitanj, és nemzettsé/gűnket el fogyatni az idegenek(ne)k, kiknek/ minden szandekok és igyekezetek
ezen va-/gyon hogy minket szintén el tőrőllye/nek e’ főldről, és a te igaz
ismeretedet / tellyesseggel ki gyomlallyak kozzulűnk...”
*
Filepszállási Gergely művében az imádságok után elhelyezkedő kis
énekrész külön alcímmel kezdődik:
„DOCVMENTA15 ENEKEK Mellyeket a’ kegyes lélek ez vagy ama
könyörgésének elötte vagy utánna buzogva dúdolgathat minden napon.”
1. Cc1r–2v – Győzhetetlen, felséges Isten – „MINDENHAI ENEK.16
Az 143. Soltár Notájára:17 Halgasd meg Uram kérés[emet]:”
Akrosztichon: GREGORIUS FJLEP.
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A documenta szó jelentése: tanító, tanulságos, intő, bizonyságtevő. Fekete Csaba értelmezése
szerint a documenta énekek kifejezés az énekeknek az imádságokkal való kapcsolatára utal. Ezek
a valló, vallomásos énekek bizonyítják, tanúsítják az imádkozó buzgó indulatát, amint előszámlálja háláját, kérelmeit, bűnvallását.
Mindig (minden élethelyzetben) lehet énekelni, általános bűnvallás és könyörgés.
A nótajelzések, egy zsoltárparafrázis kivételével, genfi zsoltárdallamra utalnak. Szenci Molnár
Albert zsoltárfordításai a 17. század végére már annyira ismertté váltak, hogy dallamára új verseket is szereztek.
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2. Cc2v–3v – Szerelmes Atyám, ó, én kősziklám, a te szerelmedet – „REGGELI ENEK:
Nótája: Háborúsága Dávid Királlynak.”18
Akrosztichon: SZALLASI19 [EOHD]
3. Cc3v–5v – Ó, kicsoda az, ki az Úrnak – „ESTVELI ENEK
az 17 [!] SOLTÁR Nótájára: Te benned bizom én Istenem”20
4. Cc5v–6v – Ó, én nyavalyás, nyögök s’ ordítok – „ENEK
A’ 74 SOLTÁR Nótájára: Miért vetz minket igy el Ur Isten’
Melyben az Anya ßent egy ház sirattya dolgát; azt Isten
vigaßtallya.”
5. Cc7r–8r – Érettem, ki vért ontottál – „Bünein bánkodó léleknek ENEKE,
Az 13 SOLTAR Nótájára: Míglen felejtéß el Uram.”
6. Cc8r–9r – Ó, felséges Úr, kegyelmes Istenem – „MAS
A’ 8. SOLTÁR Nótájara:”21
A mindennapi lelki gyakorlathoz hozzátartozott az imádságot mintegy
megerősítő éneklés. Műfajilag valamennyi Filepszállási-versnek ismerjük gyülekezeti ének megfelelőjét. Filepszállási énekei egyes szám első személyben írt könyörgések, amelyekben a szenvedélyes bűnbánat erősen retorizált-poetizált formában jelenik meg. A saját helyzetét megismerő ember Istennel való énekelt
párbeszéde, akárcsak az imádságok esetében, itt is mintaként szolgálhatott, és az
újramondások során nyerhetett új és új értelmeket. Érdemes lenne egyenként elemezni ezeket a verseket, mert ezáltal a 17. századi lelki énekek poétikai-retorikai
eljárásairól kaphatnánk pontosabb képet.22
Különösen érdekes a 4. számú, Ézsaiás könyve 49. fejezetének parafrázisa.
A 15 versszakos panaszének első fele az anyaszentegyház panasza (lamentatio), a
második pedig Isten vigasztaló válasza (consolatio). A párbeszéd dogmatikailag az
eredendő (és új) bűntől a jézusi kegyelmen át a megigazulás biztonságába vezeti el
az éneklőt: Az Ádám s magam bűne alatt sírok, / Mert megkóstoltam gyümölcsét a
fának, / Bűnébűl részt vettem az Ádámnak (2–4. sor) – Azt ne gondold, ó, véremen
váltott / Kicsiny sereg, hogy az Isten elhagyott (33–34. sor); Úgy vagyon, hogy
nagy mérge bűnödnek, / De nagyobb annál az én kegyelmemnek / A morzsalékja,
én azt valakinek / Adom, azon nincs átka a bűnnek (53–56. sor) – Vedd kegyelmemet, béveszlek kedvembe! / Immár nálam vagy, ne ess kétségbe! (59–60. sor).
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RPHA 470.
Az 1–2. vers akrosztichonja együtt adja meg a szerző nevét. Valószínűleg a többi éneket is Filepszállási szerezte.
Nótajelzése Szenci Molnár Albert 71. zsoltárfordítására utal.
Az ének kéziratos bejegyzésként is megtalálható Samarjai János Magyar harmoniája (RMNy
1419) pápai példányának előzéklapjain.
Vö. pl. OLÁH Szabolcs, Líra, trópus, szubjektum és valóságképzet (A líra előtörténete a kora
újkori lelki éneklés kultúratudományi távlatában), in Nemzet – identitás – irodalom ..., szerk.
BÉNYEI Péter, GÖNCZY Monika, Debrecen, 2005, 155–193 (Csokonai Könyvtár 35).
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Ha az éneket Filepszállási imádságai felől értelmezzük, akkor rejtett utalásokat találhatunk a Fazakas Gergely által elemzett Sion, magyar nemzet, anyaszentegyház fogalmak23 egymással való megfeleltetésére: az anyaszentegyház egyes
szám első személyben szólal meg; a szöveg Ézsaiás könyve 49. fejezetének igen
szabad parafrázisa; a nótajelzésként megadott Szenci Molnár-féle zsoltárfordítás
„Könyörgése az Izraelitáknak az megszabadításért”. A bűnökért való büntetés
nemzeti távlatban is értelmezhető: Ettűl vagyon, hogy engem a rabság, / Nyom,
ver és sújtol a sok nyúzás, fosztás, / Sérteget fegyver, halál, nagy adózás, /
Készen a tömlöc, a nagy pusztulás. // Rongálnak, s ölnek, de nincs, ki szánjon ...
(13–17. sor) – az Isten válasza: Ez a pusztulás, rabság, adózás, / Tömlöc, fegyver,
veszedelem [és] kínzás, / Arra való, hogy térj hozzám anya ház (41–43. sor).
Anyaszentegyházról-anyaszentegyházért mondandó könyörgést vagy „siralmas panasza az ecclesiának”-típusú verseket már ismerünk a 16. századból is.24
Ugyanennek a témának új, prosopopeia-szerű típusát képviseli az Ézsaiás 49. parafrázisa. Ez a típus elterjedt a 17. századi európai és magyar költészetben. Ilyen
például Valentin Wudrian (1584–1625) greifswaldi héber professzor verse25 vagy a
Zion spricht: Ich bin verlassen kezdetű ének.26 A magyar költészetben Ézsaiás 49.
parafrázisa először az 1635-ös lőcsei énekeskönyvben27 jelent meg Hogy panaszolkodik az Anyaszentegyház, a Jézusnak jegyese kezdettel. Filepszállási 4. számú
versével egy időben, ugyancsak lőcsei énekeskönyvekben28 adták ki Johann Heermann (1585–1647) lelkipásztor, költő Zion klagt mit Angst und Schmerzen29 kezdetű énekének fordítását: Sion az Úr lakóhelye, Panaszolkodik sírván. A kritikai
kiadás készítése során kiderülhet, hogy Filepszállási versének is kimutatható az
idegen nyelvű mintája.
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Nemzet és/vagy Anyaszentegyház: közösségképzetek a kora újkori református imádságirodalomban (Egy kutatás előzményei és lehetséges irányai), in Humanizmus, religio, identitástudat. Tanulmányok a kora újkori Magyarország művelődéstörténetéről, összeáll. BITSKEY István, FAZAKAS Gergely Tamás, Debrecen, 2007, 190–214 (Studia Litteraria XLV).
Ld. például az 1560–1561-es Huszár Gál-féle énekeskönyvben az Ó, mint keseregnek most a
keresztyének kezdetű éneket (RPHA 1127), amelynek címe: Az anyaszentegyháznak siralmas
panaszolkodása a Krisztushoz, az ő ellenséginek ellene. Először egy bártfai énekeskönyv
(RMNy 965) külön főcím alatt (Az anyaszentegyházról) csoportosítja az ilyen típusú gyülekezeti
énekeket. De a korábbi énekeskönyvekben is általában egy csoportban helyezkednek el a panaszénekek. A jeremiádok, panaszénekek vagy siralmas énekek műfaji típusait, 16–17. századi
eltéréseit érdemes lenne egyszer külön is feltárni.
Der schöne Trostspruch Esaiae 49. (Wenn Zion hoch betrübet ist), ld. FISCHER, Albert–TÜMPEL,
Wilhelm, Das deutsche evangelische Kirchenlied des siebzehnten Jahrhunderts, I, Gütersloh,
1904, 195.
FISCHER–TÜMPEL, II, Gütersloh, 1905, 464.
RMNy 1628/1: 378.
RMK I. 1460: 549, RMK I. 1589/A: 78.
Aus dem schönen Kern-Sprüchlein Esaiae am 49. Cap., ld. FISCHER–TÜMPEL, I, 317.
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