
Az éneklés Laskai Csókás Péter teológiai rendszerében 

A protestáns humanizmus egyik jelentős személyiségének, a latin nyelven író Laskai 
sókás Péter életmüvének megítélésében különböző tudományágak vettek részt. A nyelv
történet megállapította, hogy ő volt a Calepinus-szótár magyar munkatársa.1 A filozófi
atörténet a De homine című antropológia szerzőjeként helyezte a régi magyar filozófusok 
közé.2 Az iskola- és akadémiatörténet mint marosvásárhelyi rektort, valamint a wittenber
gi tanulók névsorát leíró, a coetus létrehozásának körülményeiről tudósító szerzőt emelte 
ki.3 A költészettörténet latin és görög nyelvű dicsőítő versei miatt is felvehette anyagába. 
Az egyháztörténet nagytudású doktornak tartja.4 Legtalálóbbnak Bod Péter jellemzé
sét érzem: Laskai Csókás „jól tudta a' Görög és 'Sidó Nyelveket, a' Filosofiát, és a' Sz. 
írás szerint való igaz Tudományt 's a' Vers Írásnak mesterségét."5 Laskai Csókás keveset 
lel kész kedett, inkább amikor tehette, a külföldet járta, újra és újra útnak indult, Pla
tón példáját követve, aki, mint a Speculumban kiemeli, filozófiai peregri nációja során a 
bölcsességvágytól sarkallva Egyiptomba is eljutott.6 

A Bod Péter által felsorolt erényeket szerintem a legjobban a Speculum exilii címet 
viselő müvében tanulmányozhatjuk. Mai református értékelés szerint ez az imádkozás
sal foglalkozó kötet egyszerre gyakorlati teológiai, nyelvészeti, írásmagyarázó, hitvitázó 
és dogmatikai könyv. Mint Balázs László írja: méltán nevezte Révész Imre a Speculumot 
teológiai enciklopédiának. A munkájából vett szemelvényeket érdemes lenne szerinte bi-
linguis kiadásban közzétenni, csak akkor lehetne Laskai Csókás egyéniségét és tudását 
teljesen értékelni.7 Ez utóbbi megjegyzés a jövő egyháztörténészei számára lehet útmu
tató, csak sajnálhatjuk, hogy Laskai Csókás teológiai nézeteiről nem készült még olyan 
alapos munka, mint amilyen Kathona Géza tanulmánya8 Szegedi Kis István dogmatikai 
rendszeréről. 

Dolgozatomban a Speculum exilii kapcsán egyrészt arra szeretnék rámutatni, hogy Las
kai Csókás teológusként is aligha össze nem mérhető Szegedi Kis Istvánnal. Ugyanakkor 
egy irodalomtörténetileg is jelentős műfaji rendszer megalkotójaként alighanem egyedül
álló volt, és nemcsak a korabeli református teológusok között. 

Bár a Speculum exilii ismert, egyháztörténeti munkákban többször említett mű, tudo
másom szerint mindmáig nem figyeltünk fel arra a körülményre, hogy ez a könyv tar
talmazza a régi korokból ránkmaradó legigényesebb, legrészletesebb és fogalmilag leg
mélyebben tagolt magyar irodalomelméleti-müfajelméleti tanulmányt. Laskai Csókás 
Specu/umának fontosságát növeli, hogy müfajelméleti rendszerezésében a magyar és az 
egyetemes irodalmi anyag szempontjait egyszerre veszi tekintetbe, juttatja érvényre. Ma
rosvásárhelyen előadott és Brassóba- kinyomtatott müvét latinul írta, és a korabeli friss 
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nemzetközi szakirodalom terminológiai és hivatkozási rendszerét figyelembevéve t e t t e köz
zé. 

/. A Speculum exilii mint egyfajta loci communes 

Az imádkozás kérdéséről Magyarországon csak rövidebb nyilatkozatok jelentek meg a 
16. században , imakönyv-elöszavakban, ká tékban . Természetesen Szegedi Kis t áb l áza t a 9 

között is szerepel az orat io címszó. A Speculum a 16. században egyedülálló imádság-elmé
leti könyv. Műfaja nehezen á l l ap í tha tó meg: első pi l lantásra ars o rand i , hiszen mindvégig 
az imádság kérdését taglalja. Á m h a tekin te tbe vesszük, hogy az imádság körébe szám
talan teológiai fogalmat bevon, sajátos loci communesszé válik a mü. Tárgyalás i módja 
is a loci communesek szerkezetét követi: a tétel megál lapí tása u t á n következik a divisio, 
legtöbbször kérdések formájában. Az egyes kérdések megválaszolása magasszintü argu-
mentálással tör ténik: bibliai helyeket, egyháztör ténet i tekintélyek és ókori szerzők müveit 
sorolja fel, majd levonja a végső következtetést. Sort kerít az ellenvetések gondos cáfolá
sára is, majd pedig az ado t t tétel hasznai t veszi számba. 

Ha a Speculum alapkoncepcióját nézzük, akárcsak a De nomine10 című mü esetében, i t t 
is a p ro tes táns human izmus egyik értékes példájával t a lá lkozha tunk . Laskai Csókás a De 
hominéb&n a kis világot, a mikrokozmoszt alkotó ember szubsztanciális összetevőivel, a 
lélekkel és a testtel foglalkozik. A Speculum11 nem a világot bont ja három részre ( ember -
vi lágegyetem-Is ten) , hanem az emberi életet. E szerint az emberi élet két szubsztanciális 
elemből, lélekből és testből, valamint egy nem szubsztanciálisból, a for tunából , res bonae-
ból áll. A lélekkel a teológia t u d o m á n y a foglalkozik, a testtel az o rvos tudomány , a res 
bonae-val , a fortunával pedig a jogtudomány. Az ember legkiválóbb része a lélek, ezért 
legfőképpen a lélek üdvéről kell gondoskodnunk, vagyis a legfőbb jó t , Is tent kell keresnünk. 
A mü gyakorlati célja, hogy Isten igaz megismerését és tiszteletét segítse elő. S hogy miért 
éppen az imádságot tárgyalja? Mert a léleknek á l landóan küzdenie kell a kísértések ellen, 
s ebben az imádkozás segíthet a legjobban. Filozófiailag a könyv a protes táns p la tonizmus 
ta la ján áll , ezt fejezi ki már maga a cím is: Speculum exilii et indigentiae nostrae, sive libellus 
in quo utilis et divinus verum Deum vére invocandi modus iraditur. Mint Laskai Csókás idézi a 
Corinthusi levelet: „Mert most tükör ál tal homályosan lá tunk , akkor pedig színről színre; 
most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert 
az Is ten ." 1 2 

Az imák és könyörgések, ahogy Laskai kifejti, a mi nyomorúságunknak , száműzeté
sünknek, tökéletlen vol tunknak a legbiztosabb jelei. H a majd elnyerjük az örök életet , 
testben és lélekben is tökéletesek leszünk, visszahívatunk ebből a száműzetésből, s akkor 
már nem is lesz szükség se imára , se könyörgésre. 

Szerkezetileg a könyv két fő részre oszlik: az első á l t a l ában az imádságról szól, a máso
dik pedig a legfőbb imádságot , a Mia tyánkot magyarázza. Ez a ket tős felosztás teljesen 
megfelel a korabeli tárgyalási módnak , ugyanakkor az ars orandi rész nagyobb teret kap 
benne min t a dogmatikai tex tus-magyaráza t . 

A mü vázát alkotó megközelítési módok megta lá lhatók Musculus Loci communesének13 

Orat io fejezetében is: az imádság definiálása, fajtái , retorikai szerkezete, i ránya, okai, he
lye, ideje, módja, az imádkozáskor használ t gesztusok, az imádságban foglalt kérések, 
ezek teljesíthetősége, az átok, az imádság célja és ha tá sa . Laskai Csókás azonban a kora
beli tárgyalás i módoktól eltérően az ima t é m á j á b a belesüríti teológiai nézeteit is. Tudós 
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teológus, hitvitázó egy személyben. Általában nem titkolja személyes véleményét sem: 
például a Miatyánk esetében leszögezi: qui bene distinguit, bene docet. Majd felsorol
ja a nagy tekintélyek, Musculus, Gualtherus, Kálvin Miatyánk-taglalását, de nem követi 
őket, hanem saját, retorikai szVmpontú felosztását helyezi előtérbe. E szerint a Miatyánk 
négy részből áll: I. captatio benevolentiae, II—III. rész maga a könyörgés, IV. rész pedig 
a conclusio. 

/7. A Speculum irodalomtörténeti jelentősége 

A mü 6. fejezete többek között azt taglalja, hogy imádkozni vagy némán vagy han
gok segítségével lehet. A vocalis oratio egyik lehetséges módja pedig az éneklés, hiszen 
a közös éneklés nem más mint közös könyörgés és hálaadás, vagyis imádság. Az éneklés 
imaként való felfogása általános a 16. században. Szegedi Kis ioctjában is az Oratio-
táblázat után következik az Éneklés-táblázat. Enekeskönyv előszavak, írásmagyarázatok, 
agendák tudósítanak a 16-17. században az énekléssel kapcsolatos fontosabb kérdésekről. 
Enekléstörténetileg fontos megállapításaik elsősorban gyakorlati szempontból készülnek, 
gondoljunk csak Ujfalvira, aki egyrészt a gyülekezeti énekek tisztaságát szerette volna 
megóvni, másrészt különböző típusú énekgyüjtemények kinyomtatását tervezte. Az éne
kek műfaját tehát általában implicit rendszerekből következtethetjük ki, pl. az énekes
könyvek előszavából, élöfejeiből, beosztásából. Laskai Csókás Péter kortársait megelőzve 
először tárgyalja az éneklés kérdését elméleti igénnyel. A fejezet14 De origine et ratione can
tus in Ecclesiis I. része az éneklés eredetével foglalkozik. Laskai Csókás, akárcsak a többi 
teológus, azt akarja igazolni, hogy az éneklés régóta élő szokás. Ehhez minden oldalról 
érveket gyűjt: Eusebius, Hilarius, Plinius, Augustinus híradásai mellett kitér az orfeuszi 
időkre, mivel az emberek már akkor is énekekkel dicsőítették isteneiket. Természetesen az 
éneklés isteni eredetét fogadja el, és számos bibliai hellyel igazolja is ezt. Nyilvánvalóak 
Laskai Csókás további kérdései is: meg kell-e őrizni, s ha igen, miért s hogyan kell megőriz
nünk az egyházakban az éneklést. A zürichi egyház ének-ellenessége, a helytelen éneklési 
szokások, a gazdag katolikus örökség mind-mind az énekléssel kapcsolatos dogmák új
ragondolását, újra rendszerezését követelték meg. Laskai Csókás elsősorban az egyházi 
énekek helyét igyekszik meghatározni, ezért műfaji rendszerének az alapja az énekek hasz
nálata, úzusa, valamint az énekek tartalmi jegyei. A csoportosítás első szempontja, hogy 
mennyire kötődik egy adott ének a Bibliához. Azok az énekek, amelyek a psalmusokból 
vagy más bibliai helyekből merítenek, kegyes énekek (pii cantus). Számtalan ó- és újszö
vetségi helyet sorol fel, amelyek vagy éneklésre szólítanak fel, vagy az éneklés szokásáról 
tanúskodnak. S mivel oly sok a szentírási bizonyíték az éneklés szokásáról, ezért helyesli a 
Bibliával nem ellenkező, ún. cantus historiarum éneklését. Hogy mit ért Laskai Csókás a 
cantus historiarum fogalmán? Egyrészt az apokrifnak tartott Sirók könyvének azon dicső
ítő énekeit, melyek az ószövetségi atyák történetét mondják el, mert a Sirák könyvének 44. 
fejezetében: „nihil est aliud, quam história, cantus et laudes gloriosorum et sanctorum 
parentum."15 Másrészt a cantus historiarum közé sorolja az ókori lakomákon híres embe
rekről ehangzó dicsőítő verseket is. Ezeket lehet énekelni, akárcsak az epitaphiumokat és 
epithalamiumokat. Összegezve: a pii cantus csoportjába a Bibliához kötődő énekek, vala
mint a Bibliával nem ellenkező énekek, a cantus historiarum, epitaphium és epithalamium 
tartoznak. Ez a felosztás keresztény-humanista szinkretizmusra vall. A kegyes és üdvös 
énekekkel szemben állnak az ún. istentelen énekek (impii cantus). Ezek nemcsak hogy 
nem merítenek a Bibliából, hanem ráadásul ellenkeznek is vele. Áz ilyen énekek Laskai 
Csókás rendszerében amatorii, lascivi, impudici et libidinosi. Ha le akarjuk fordítani eze
ket a jelzőket, legautentikusabb szótárunk a Calepinus-szótár16 lehet. Csak az amatorius 
szó nem fordul elő benne, én pontatlanul szerelmi-nek fordítom. A lascivus=szilaj, buja, 
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faj talan jelentéssel fordul elő, az impud icus=orcá t l an , szemérmetlen, szüzessége vesztet t , 
a l ib id inosus=bujá lkodó értelemben. Mindenki számára ismertek azok a 16-17. száza
di nyi la tkozatok, amelyek t i l takoznak az ellen, hogy a virágénekek, faj talan énekek közé 
kiviszik az istenes énekeket. Laskai Csókás azt ellenzi, hogy az Egyházba viszik be a vi
rágénekeket. Sajnos ö sem mondja meg pontosan , milyenek is voltak ezek, így mindössze 
immár la t in nyelven gyarapí t ja azok sorá t , akik felszólaltak ellenük. 

2. elvi csoportosításában Laskai Csókás tovább árnyal ja a pii-impii can tus kettősségét. 
Kérdése a következő: mi legyen az éneklés matér iá ja , anyaga . E szerint azokat az éneke
ket fogadhat juk el, amelyek Isten igéjét t a r t a lmazzák , hiszen már Szent Pál is megír ta , 
hogy psalmusokkal , hymnusokkal és lelki énekekkel kell az Is tent dicsőíteni. Valamennyi 
egyházi éneknek legfőbb feladata az, hogy az emberek épülését szolgálja. Ezért a bibliai 
t a r t a l m ú énekeket népnyelven kell énekelni, szívből. El fogadhata t lanok, sőt üldözendők 
azok az énekek, melyek ellenkeznek az Is ten igéjével. Ezeket profán, t ehá t szentségtelen, 
istentelen énekeknek nevezi: világos dolog, hogy nagyot vétkeznek azok, akik az Isten 
egyházába profán énekeket visznek, amelyek szerelmiek és Isten igéjével ellenkezőek, mint 
például az eretnekeké, akik a kegyes psalmusokból és énekekből a Fiú és Szentlélek Isten 
nevét kitörlik. S ezért ők istentelen dolgot müveinek.1 7 I t t a virágénkek t á r sa ságában 
az un i t á r iu s énekeket szidja, amelyekről egyébként csak ehhez hasonló közvetlen ada t a 
ink vannak a 16. századból . Tehát nemcsak az amator i i , lascivi, impudici és libidinosi 
énekek lehetnek impii can tus , hanem az eretnek t a r t a l m ú a k is. 

M i u t á n Laskai Csókás elkülönítet te az egyház által haszná la tos vagy éppen elveten
dő énekek csoport ját , a r r a a kérdésre keres választ , hogy mi a célja az éneklésnek. 3. féle 
rendszerezése a haszná la t , úzus és a t a r t a lom felől tör ténik meg. E szerint vannak politici 
can tus , vagyis világi énekek és theologici can tus , vagyis egyházi énekek. Világi és egy
házi ének összefüggését nem tárgyalják részletesen a 16. századi források. Majd Újfalvi 
veszi elő újra ezt a kérdést, de nem műfaji rendszer összefüggésében, hanem gyakorlati 
szempontból . Csak kiadói terveiből következtethetünk a r ra , hogy milyen műfajú éneke
ket t a r t o t t k iadásra , s ezáltal megőrzésre mél tónak. 1 8 A világi és egyházi csoport banál is 
elkülönítésével nem elégszik meg Laskai Csókás, hanem fel is sorolja mindke t tő összes 
alfaját, t ovább finomítva rendszeréF. 

Politici can tusnak nevezi a hymni lyricorum poe ta rum-o t , a can tus h i s tor ia rumot , az 
ep i tha lamiumokat és ep i táph iumokat . S hogy mit ért ezeken a fogalmakon? A régiek is 
dicsőítették már isteneiket, kéréssel fordultak hozzájuk, s e célból hymnusokat , énekeket 
ír tak. Ilyen költő volt Orpheusz, Linus, Pindarosz és Hora t ius . Az ilyen lírai költők 
énekeit meg kell őrizni. Emlékezzünk vissza, húsz évvel később Újfalvi majd nemcsak a 
Venushoz írot t verseket helyteleníti , hanem a Jupi te rhez , Vulcanushoz szólókat is. 

Laskai Csókás visszatér a can tus h is t r ia rum csoportjához, de most can tus historicorum 
item prisci et nostri saeculi-nak nevezi őket. Nem hiszem, hogy it t a his tor iarum-histori-
corum kifejezés eltérésének jelentősége lenne. Példája ugyanis ismét a római lakomákon 
a hírneves emberekről szóló énekeké. Viszont azál ta l , hogy saját korának énekeit is be
veszi, gondo lha tunk akár a Tinódi-féle énekekre is. Az ep i tha lamium a r ra példa, hogy 
már a régiek is énekelték akkor, amikor lelküket fel akar ták üdí teni . Összehasonlí tás
ként gondoljunk csak ar ra , hogy Bornemisza implicit rendszerében, melyet előszavából,1 9 

énekeskönyvének szerkezetéből, valamint a Foliopostillából20 következtethetünk ki, csak 
a vallásos énekeknek van helye, s így lakodalmi énekek esetében is csak a mértékletes, 
nem zabáló lakodalmakon énekelt egyházi énekekről tudós í t , nyoma sincs világi darabok
nak. Laskai Csókásnál megőrzendő világi énekek még a gyászban vigasztalásra szolgáló 
ep i taph iumok. 

l7RMNy483, 424. 
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Mintahogy egész rendszerében végig Laskai Csókás megindokolja, hogy miért tart ér
tékesnek egy-egy műfajt, a világi versek esetében is ezt teszi. Három jelzővel illeti őket: 
honestus, utilis, iucundus. Vagyis honestus, mert tisztességes dolog a jeles emberek dicső
ítése, utilis, mert hasznos dolog Istennek hálát adni és tőle mindenféle jókat kérni, végül 
iucundus, mert gyönyörűséges és kedves dolog a vidám dolgokban gyönyörűséget lelnünk, 
a szomorúakban pedig vigasztalást találnunk. 

A theologici cantus, vagyis az egyházi énekek esetében Laskai Csókás hangsúlyozza, 
hogy saját rendszerét mondja el: sokan sokféle célját nevezik meg a psalmusoknak, hym-
nusoknak, énekeknek. Szerinte ötféle céljuk és fokozatuk van.21 Laskai Csókás a kálvini 
gyakorlat helyett a magyart követi abban, hogy az öt csoportba nemcsak a zsoltárokat 
veszi be. Ugyanakkor nem érinti a külön magyar sajátosságként továbbélő szertartási 
énekek kérdését. Nem nevezi meg pontosan, hogy mit ért a psalmus-hymnus-cantus fo
galmain, melyeket más 16. századi forrásaink is szinonimaként használnak. Kálvin22 

és Béze23, bár nehéznek tartotta a három műfaj pontos elkülönítését, mégis kísérletet 
tett rá. Mintegy ötven évvel Laskai Csókás után fogunk újra találkozni a vallási éne
kek explicit rendszerével, melyet Geleji Katona adott az Öreg Graduál24 előszavában. Bár 
Geleji Katona szempontjai több ponton is emlékeztetnek Laskai Csókáséra, lényeges kü
lönbség, hogy Geleji Katona a graduálok műfajait is tekintetbe veszi, valamint pontosan 
meghatározza, mitKért a hymnus-psalmus-lelki ének kifejezéseken. Laskai Csókás Pé
ter az egyházi énekeket református felfogás szerint a zsoltárok kiemelésével csoportosítja. 
E szerint vannak Cantus prophetici, vagyis olyan énekek, melyek a jövendőt jósolják meg, 
pl. Krisztus eljövetelét, az utolsó ítéletet, az egyház jövendő állapotát. Cantus didascali-
«nak nevezi azokat az énekeket, melyek arra tanítanak, hogy mit kell cselekednünk, ha 
Isten törvényét akarjuk követni. A Cantus consolatorii megerősítik és megnyugtatják az 
embereket, a tyrannusokat pedig megróják és elrettentik a gonosz tettektől. A Cantus pe-
titorii mindenféle háborgattatásban Istenhez szóló könyörgések, invocatiók. Gondoljunk 
csak arra, hogy ez a mindenféle háborgattatás milyen fontos szempont volt a 16. szá
zadban: Bornemisza Foliopostillá]ában külön beosztja az énekeket aszerint, hogy a bün-a 
világ-az ördög-a halál háborgat-e,25 s ebben követi őt a Bártfai énekeskönyv26 szerkesz
tője is. Csak a 17. század végén jelenik meg egy olyan zsoltár-lista, amely mindenféle 
esetre meghatározza, melyik zsoltárt kell énekelni.27 

Az egyházi énekek leggazdagabb csoportja a Cantus eucharisticié, vagyis a hálaadó 
énekeké, amelybe a legtöbb ó- és újszövetségi ének is beletartozik. Szorosan kapcsolódik 
az egyházi énekek témájához a zene és hangszerek kérdése.28 Hosszasan kifejti ezekről 
szóló ismereteit. Csupán egy kérdést emelhetek ki ezúttal, amely kérdésre adott válasz 
igen jellemző Laskai Csókás gondolkodásmódjára. Az egyik legfontosabb zenei probléma 
az volt a református gyülekezetekben, hogy szabad-e a templomban hangszert használni. 
Idézném Laskai Csókást: „Adassék meg nekem a jeles teológusok bocsánata e kérdés 
megválaszolásakor. Egy kevéssé más véleményen vagyok, mint ők. Egyrészük elveti a 
hangszereket, másrészük pedig akarja. Mindkét véleményt meg fogom tárgyalni, s ezután 
a saját véleményemet is kifejtem."29 Saját véleménye szerint mivel az Újszövetségben 
nincs külön tanítás a hangszerekről, ezért ez a kérdés adiaphora, vallásilag közömbös 
dolog, vagyis elvethetik vagy megtarthatják, feltéve, ha betartanak bizonyos előírásokat, 

21 RMNy 483, 428. 
22 CALVIN, Jean, Commentarius in Epistolam ad Colossenses, in Corpus Reformatorum. LH, 124. 
2 3 BÉZE, Theodore de, Annotationen maiores ín Nóvum Domini Nostri Jesu Christi Testamentum. 

1594, 420. 
2*RMKl, 658. 
25 RMNy 541, 102. 
26 RMNy 713-ban az előszó helyén álló ének-felsorolás. 
27RMK1, 1389, 641. 
28 RMNy 483, 431-458: De origine musicorum instrumentorum. 
29RMNy4SZ, 442. 
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mint pl. azt, hogy a prédikáció rovására nem zenélhetnek a templomban. 
Visszatérve az ének-fejezet irodalmi jelentőségének kérdéséhez, még egyszer kiemelném, 

hogy Geleji Katona előszaváig Laskai Csókás alkotta meg Magyarországon e kérdésben 
az egyetlen explicit műfaji rendszert. Ez gazdagon kimunkált, mélyen tagolt gondolati 
alkotás, melyet elsősorban nem gyakorlati, hanem elméleti szempontok vezéreltek. Rend
szerében helyet kapnak az antikvitás versei, az érvelésben egymás mellé kerülhet a Biblia, 
az apokrif Sirák könyve, valamint a római lakomákon énekelt dicsőítő versek. Az egy
házi és a megőrizhető világi énekek megjelölésére használt terminusai azonosak, csak a 
virágéneket hívja concentusnak. Humanizmusa azonban, bármily tágkeblü, mégis csak 
protestáns: a szerelmi és az eretnek (unitárius) énekeket ő is üldözi. 

Utolsó kérdésként felmerülhet, mennyire eredeti a Speculum ének-fejezete? A Specu-
lumot más müveivel ellentétben itthon adta ki, Brassóban. Mindenképpen magyar kö
zönségnek is szánta, sőt személyesen elő is adta az egészet a marosvásárhelyi iskolában. 
Ugyanakkor európai olvasóközönségre is számíthatott, hiszen nem foglalkozott a szertar
tási énekekkel, pedig a genfi gyakorlattól eltérően ezeket a magyarok megőrizték. Eddigi 
munkám során egy forrását sikerült megtalálnom az éneklésről szóló fejezetnek: Petrus 
Martyr Vermilius Loci communesét.30 Feltűnő Vermilius éneklésről összeállított nézeteinek 
népszerűsége Magyarországon: Szegedi Kis Loctja, erősen megrövidítve, pontosan lemásol
ja Vermilius ének-fejezetét, amely szintén az oratio-résszel együtt található meg. Újfalvi 
is idéz belőle előszavában, s megjegyzi, hogy az éneklésről még más hasznos dolgok is 
olvashatók Vermiliusnál.31 Laskai Csókás bőven merít Vermilius kérdéseiből, argumentu
maiból, ezt azonban oly mértékben önállóan teszi, hogy vagy arra kell gondolnunk, hogy 
a két műnek közös a forrása, vagy pedig el kell hinnünk Laskai Csókásnak azt, amit oly 
gyakran emleget, ti. hogy saját elgondolásait fogalmazza meg. Marad természetesen egy 
harmadik út is: a források további kutatása. 

H. Hubert Gabriella 

Kemény Zsigmond társadalomszemlélete 

Kemény Zsigmond élete során alapvetően két műfajt müveit: a publicisztikát és a re
gényt. Nagyon világosan megfogalmazza, hogy mit jelent számára az egyik, és mit a 
másik. „Az író — mondja — napjaiból kiválasztja azon rövid időközt, [... ] midőn rend
kívüli erők foglalják a lélek láthatárát el, [...] Ekkor végigtekint szíve, képzelődése, az 
alkotó ész, a rendezett adatok minden tartományain; kiszemeli azon kincseket, melyek 
együvé illenek s külön is nagy becsüek volnának, és összhangzókká idomítja, oly óvatos 
gondossággal s merész látszerezéssel, hogy az egészen szétáradó szellem fölülmúlja a rész
letekben rejlő minden értéket. így áll elő az egymástól legtávolabb eső lélektulajdonok 
együtthatásából a klasszikus munka."1 A szépirodalmi mű tehát „művészileg befejezett,"2 

azaz a világjelenségeinek pillanatnyi szintézisét adja, és így válaszolni próbál a végső em
beri kérdésekre. A publicisztikában egészen másról van szó. „Annak, mit mi papirosra 
teszünk — mondja a hírlapíró Kemény — , mindig egyik tényezője az ezer alakú külé-
let [ . . . ] . Munkáinkon tehát mindig hiányzani fog a felsőbb légkörű nyugalom, a tiszta, 
meg nem zavart összhangzás és a helyes bevégzettség bélyege."3 Látható, hogy Kemény 

3 0 VERMILIUS, Petrus Martyr, Loci communes. Heidelberg, 1613. 675: De musica et carminibus. 
31 RMNy 886, ()4b. 

1 K E M É N Y Zsigmond, Néhány cikk saját ügyünkben. (1842) In KEMÉNY Zsigmond, Korkívánatok. 
(A továbbiakban Kork.) Bp. 1983. 146-147. 

2 K E M É N Y Zsigmond, Élet és irodalom. (1852) In K E M É N Y Zsigmond, Élet és irodalom. (A 
továbbiakban Élet.) Bp. 1971. 163. 

3 K E M É N Y Zsigmond, Néhány cikk saját ügyünkben. In Kork. 148. 
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