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Parádi andrea

Históriás énekek a Magyar Athenasban 

E rövid kis írás egy megjelenés alatt lévő tanulmány1 lábjegyzetének kibővítése. 
E tanulmányban a XVI. századi magyar irodalom elbeszélő költészetének azzal a 
csoportjával foglalkozom, melyet a kor gyakran használt kifejezésével élve még 
ma is széphistóriaként határoz meg az irodalomtudomány, holott neves tudósok2 
többször felhívták a figyelmet arra, hogy e kifejezést a régiek korántsem a mai 
értelmében használták.3 Egyértelművé téve a vizsgált területet, A régi mag yar vers 
repertóriuma4 műfaji meghatározását vesszük alapul, mely 37 verset regisztrál eb-
ben a műfajban a következő felosztásban: világi > história > elbeszélő > kitalált 
történetmondás.5 Lényegét tekintve tehát a széphistória olyan verses elbeszélés, 
mely kitalált történetet mond el. 

Mivel a magyar nyelvű fikciós irodalom lényegében ezzel a műfajcsoporttal 
lép porondra, az irodalomtörténet-írás egészen Toldy Ferenctől6 kiemelten foglal-
kozik a széphistóriákkal. A korabeli címhasználatból azonban éppen az derül ki, 
hogy a XVI. században még nincs különbségtétel fikciós és történelmi témájú 
irodalom között. (A harmadik nagy csoportot, a vallásos irodalmat nyugodtan 
tekinthetjük történelminek, hiszen a kor emberének nem volt kérdés, hogy példá-
ul a Biblia megtörtént eseményeket mond-e el.)7 

1 Parádi Andrea, Széphistória és irodalomtudomány = A mag yarságtudományok önértelmezései: A doktor-
iskolák II. nemzetközi konferenciája, szerk. dobos István, bene Sándor, megjelenés alatt.

2 Már beöthy Zsolt is figyelmezteti olvasóit, hogy a 16. században szép históriának neveztek 
vallásos, regényes vagy történelmi tárgyú történeteket egyaránt, mivel a „szép” jelzővel reklá-
mozni akarták műveiket. (A szépprózai elbeszélés a régi mag yar irodalomban, Bp., 1886–87, I, 81.)

3 A terminus használata olyan erősen meggyökeresedett irodalmunkban, hogy Varjas Béla 
1982-ben még mindig szükségesnek tartja, hogy erre figyelmeztessen. (Varjas Béla, A mag yar 
reneszánsz irodalom társadalmi g yökerei, Bp., Akadémiai, 1982, 126.)

4 Répertoire de la poésie hongroise anciennes, ed. HorVáth Iván, H. hubert Gabriella, Font Zsuzsa, 
herner János, Szőnyi Etelka, Vadai István, Gál György, Paris, Éditions du Nouvel Objet, 1992 
[1993], I–II. – Répertoire de la poésie hongroise ancienne, http://magyar-irodalom.elte.hu/repertorium/ 
(letöltés: 2008. 08. 05.) A továbbiakban az egyes művekre RPHA-számukkal hivatkozom.

5 Az elrendezésnek nyilvánvalóan vannak hátrányai, hiszen így minden kitalált történet csakis 
világi lehet, és a szigorúan alárendelő műfaji beosztás nincs tekintettel a műfajkeveredésre. Az 
adatbázis készítői ezt a hátrányt azzal kompenzálták, hogy egyes darabokat több műfajcso-
portba is beosztottak.

6 Handbuch der ungrischen Poesie, In Verbindung mit Julius Fenyéry, hrsg. Franz toldy, Pesth–
Wien, G. Kilian – K. Gerold, 1828, I–II.

7 Vadai István, A tudósító ének műfaja = A mag yar irodalom történetei, I, szerk. jankoVits László, 
orloVszky Géza, szeGedy-Maszák Mihály, Bp., Gondolat, 2007, 274–275.
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Szegedi András így kezdi Jeruzsálem8 történetét: „Ím, egy szép históriát mos-
tan mondok.” Szerdahelyi Mihály egyenesen a korabeli napi sajtó funkciójával 
bíró éneket9 nevezi széphistóriának: Igön szép história, miképen az árulók el akarták az 
erdélyi vajdát árulni. 

Ugyanakkor találunk az ellenkező tendenciára is példát: Szakmári Fabricius 
istván De amatoriis affectionibusát10 históriaként emlegeti a latin címben, a befejező 
versszakban viszont krónikaként jegyzi. A korabeli műfaji határok kialakulatlan-
ságát érzékletesen szemlélteti Valkai András sajátos címadása a Hariadenusról11 
szóló, történelmi témát feldolgozó művében: Cronika avag y széphistóriás ének.

Úgy tűnik, mintha a „lött dolgok” és a „kitalált dolgok” tere nem válna szét a 
korabeli felfogásban. Azzal, hogy a történetet leírták, előállt a történetiség kény-
szere, mintha az írott szó tisztelete előhozná azokat az attitűdöket, melyek a nyil-
vánvalóan fiktív irodalmat is a valóság horizontjába helyezik. Ezt a középkorias 
vonást szinte az összes széphistória magán viseli.12

A XVII. századi kéziratos gyűjtemények vizsgálata azonban már azt mutatja, 
hogy a gyűjteményeket tematikusan rendezték, válogatták, s vannak kifejezetten 
széphistóriákat tartalmazó kódexeink.13 Ez a tudatos szerkesztés fordulatot sejtet 
az addigi szemlélethez képest, s a fikciós irodalmat legalább megkülönbözteti a 
vallásos és történeti tárgyú irodalmi termékektől.

A verses históriák megítélését a XVIII. században jól tükrözi Bod Péter eljá-
rása, aki a Mag yar Athenasban14 NEVETLEN KÖNYVEK cím alatt sorolja föl 
az általa ismert históriás énekek nagy részét, „a’ mellyeknek Iróji, vagy Forditóji 
a’ magok Neveket bizonyos okokra nézve fel nem tették, hanem el-halgatták”. 

Hogy mik lehettek azok a bizonyos okok, arra nem tér ki, de bizonyosan 
nem véletlen, hogy a XVI. századból szinte kizárólag históriás énekeket em-
lít. Ilyen Heltai Cantionalé ja, Csáktornyai Aias és Ulissese, Bogáti Fazakas Mik-
lóstól az Eszter dolga és a Szép história a tökéletes asszonyállatokról. Érdekes, hogy 

8 RPHA 574. Jeruzsálem veszedelméről.
9 RPHA 1343. Az áruló erdélyi urakról szóló história.
10 RPHA 1246. De amatoriis affectionibus.
11 RPHA 629. Hariadenus históriája.
12 Ez abból is kitetszik, hogy az Árgirus históriájára, mely a korban szokatlan egyértelműséggel 

vállalja a szórakoztató funkciót és a fikciós témát, minden szakirodalom üdítő kivételként 
tekint.

13 Ilyen például a Széll Farkas-kódex, Csereyné-kódex, Tatrosy Györg y énekeskönyve, Széphistóriák kéz-
irata, de ide sorolhatjuk azokat a gyűjteményeket is, melyek néhány történeti vagy vallási 
témájú éneket elegyítenek a tisztán fikciós témájúak közé: Petrovay Miklós-énekeskönyv, Csoma-
kódex. A mag yar kéziratos énekeskönyvek és versg yűjtemények bibliográfiája (1542–1840), összeáll. 
stoll Béla, Bp., Balassi, 20022.

14 bod Péter, Mag yar Athenas avag y Az Erdélyben és Mag yar-Országban élt tudos embereknek (…) 
historiájok, Bp., Pytheas, 2003, [eredeti kiadása: Nagyszeben, 1766], 192.
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Bogáti életrajzában tud a fent említett históriás énekek egyikéről,15 mégis fel-
sorolja a „nevetlen könyvek” alatt is, tiszteletben tartva azokat a bizonyos 
okokat.

Olyan szerzőket mint Enyedi György vagy Tinódi Sebestyén, külön címszóban 
említ, ám a históriás énekekről némiképp lekicsinylő megjegyzést tesz Tinódi élet-
rajzában: „Annak utánna Históriákot írogatott versekbe Erdélyben és Magyar or-
szágba, ’s azzal foglalta idejét, ’s kereste élete módját. Sok apróság verses Históriáji 
vagynak, melyeket nagy részin akkor tsak hamar írt, mikor a’ dolgok estenek.”16 
Ugyancsak árulkodó megjegyzése az Enyedi Györgyről szóló címszóban: „Bétsbe 
esvén múlatozása, Magyarra forditotta Deák nyelvböl a’ Gismunda Históriáját 1574-
dik eszt. (…) Mikor forditotta, vólt XXIII. esztendös.”17 A híres unitárius püspök 
tehát megbocsáthatóan fiatalon, bécsi mulatozás közepette követte el tettét. Még 
erősebben fogalmaz Baranyai Decsi Jánosról való szócikkében: „Le-írta Magyar 
országnak-is Históriáját, a’ sok költeményektöl meg tisztítva igen jól.”18

Első magyar nyelvű lexikonunk végére Bod Péter „bizonyos matériákról” 
íratott osztályozást ad a magyar könyvekről. Az összesen húsz  pontban elkülö-
nített csoportokat a vallásos tematika uralja, mígnem tizennyolcadikként, tehát 
az utolsók között, Históriák Mag yarúl címmel sorolja a történetírásokat, króni-
kákat, egy helyet pedig fönntart Tinódi Sebestyén „sok féle Históriáji”-nak. 

Utolsóként, a húszas pont alatt, Énekes Könyvek és Énekek címmel felsorol  
kilenc tételt, köztük Heltai Cantionaléját, és megismétli Tinódi „sok-féle Histó-
riás Enekei”-t (a többi vallásos ének). A Cantionale említése azért figyelemre 
méltó, mert e helyütt Heltai nevével együtt történik, márpedig Bod eredetileg a 
Nevetlen könyvek címszó alá sorolta be. Fölmerül tehát a kérdés: mitől nevetlen 
ez a könyv? És ha egyszer tud arról, hogy Heltai munkája, vajon miért nem 
említi a nyomdász életrajzánál?

Az előzőekkel ellentétben Szakmári Fabrícius István munkájáról igen elis-
merően ír: „Sokféle Példákot az Leányokról Aszszonyokról egybe szedvén Ma-
gyar versekbe tsinálta, illyen titulussa Könyvének: (…) A’ Könyv jó nagy, a’ vers 
fökbe tette le nevét az iró, sok Példákot hord elő tanuságra.” A dicsérő szavak 
után még idézi is a vers kolofonját. Bizonyára az ókori szerző tekintélyének jár 
ez a szokatlan tisztelet, hiszen Bogátinál is fontosnak tartja megemlíteni, hogy 
„Plutárkusból fordított”. 

Az eddigiek alapján két jól elkülöníthető ellentétpár mentén szerveződnek a 
fikciós témájú verses históriák Bod Péter Athenasában. A szerző aszerint ajánlja 

15 „BOGÁTI Fazakas Miklós. Sz. Demeteri Pap az Unitária Ekklésiában, adott-ki illy nevezet 
alatt: Szép História a’ tökéletes Asszonyi-állatokról, mellyet a’ Plutárkusból forditott Mag yar nyelvre. 
Kolosv. 1577-dik eszt. 4. R. Nevét a’ Versfökben írta-ki Deákúl.” bod, i. m., 45.

16 Uo., 293.
17 Uo., 74.
18 Uo., 69. 
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olvasói figyelmébe a művet, hogy az igaz vagy hamis (másként fogalmazva: 
nem fiktív/fiktív, azaz megtörtént/költött) történetet beszél-e el, és van-e előz-
ménye (fordítás), vagy nincs (eredeti). A műfajcsoport megkülönböztetése, elkü-
lönítése tehát az Athenasban már megjelenik, csak épp negatív előjellel.
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