
REGI MAGYAR VERSESKONYVEK ISMERTETÉSE. 

IV. Mihály deák codexe.1 

A Magyar Nemzeti Múzeum kézirattárában -QUart Hun°- J e l z e t 

alatt őriztetik az a XVII. századbeli verseskönyv, a mely ezen a 
néven ismeretes. Nagyobb részét Mihály deák írta össze, innen 
nevezték el a codexet. A 236b levelén nevezi meg magát: »Perfeci 
hanc históriám Anno 1679 Die 20 Decembris. [ ego Michael Deák«. 
Ez csak a másolásra vonatkozhatik. Első ismertetői vitatkoztak 
rajta, vájjon Deák Mihálynak vagy Mihály deáknak fordítsák-é az 
itt lévő nevet s nem vették észre, hogy a 279b levelén levő magyar 
nyelvű osztozkodási feljegyzésben Mihály Deák neve háromszor is 
előfordul. Ez a feljegyzés némi életrajzi adatokat is tartalmaz — pl. 
a feljegyző (Mihály deák) elmondja benne azt is, hogy sokat járt 
»Groff Bottyanyihoz, Zaborgyoni ő excellentiájához« — ezért alább 
közöljük. A verses codexet először Nagy Sándor ismertette az. 
EPhK. 1885: 25—37, 155—182. lapjain Adalékok XVI—XVII. 
századbeli költészetünk irodalmához czímmel. Felsorolta tartalmát 
s hat ismeretlen éneket is közölt belőle. Az ismertetést folytatta 
Erdélyi Pál, ugyanazon folyóirat 1888: 60—68, 159—167. 1. 
Adalékok a régi magyar irodalomhoz. I. Mihály deák codexenek 
ismeretlen hat éneke czímmel. Mi most a teljesség kedvéért vettük 
fel újra, és azért is, mert Nagy Sándor ismertetése nem pontos 
pl. a 138b—141b lapon közölt Batizi-féle Isak Pátriárka házas
ságát egészen kifelejtette. 

A kézirat 286 negj^edrét levélre terjed s több kéz írása. 
A 132a—242b levél másolását a fentebb idézett bejegyzés alapján 
kétségtelenül Mihály deáknak tulajdoníthatjuk (A.). Más kéz írása: 
105a—132a(B.). Ismét másé 243a—273a (C). Végül egy negyedik kéz 
írta a 8a—95b leveleken levő Vergilius-fordítást (D.), s ez eredetileg 
nem is tartozott a kézirathoz, csak később köttették hozzá. Ugyan
azon egy kéz töltötte ki a codex korábban üresen hagyott 104, 219a 

leveleit,egy kézírásának látszik97a—104a, 274b—278b, 281a—282b. 
A codexet a XVIII. század végén vagy a XIX. elején kötötték be,. 

1 Az I—III. közleményt 1. e folyóirat 1911. 58—64., 1913. 14—27.,. 
1914. 80-97. lapjain. 
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ekkor látták el tartalomjegyzékkel s adták czímét: »POEMATIA 1 

J hungarica | calamo saeculi XVII. exarata«. Tartalma: 
l a —l b : Tartalomjegyzék. 2a : Czímlap (2b üres). 
3 a : »Az eretnekekett mostany űdőben az igafz hitre teritteny 

kenfzerittettny, és kőlleny« kezdetű prózai mű, melyet másolója 
csak elkezdett s a 13. sornál abba hagyott. 3 b üres. 

4a—7a : A kézírat későbbi (a XVIII. sz. végén v. a XIX. elején) 
tulajdonosainak (Baranyai István, Gyulai Gaál József, Varsányi(?) Pál) 
névbejegyzései, symbolumai s egy gróf Czobor Józsefhez intézett 
latin verses 2 soros gratulatio. 4b, 5b, 7b üres. 

1. 8a—95b: Vergilius Aeneise négy első könyvének prózai for
dítása gondos másolatban. Sem a fordító, sem a másoló nincs meg
nevezve ; az írás a XVII. sz. végére v. a XVIII. elejére mutat. Az első 
könyv fordításának czíme: VIRGILIUS ELSŐ KÖNYVE | ^ENEASRÚL | Kez
dete : Én; az ki, régenten Zabnak szárábúl való Sipon, kedves verse
ket, nótákra éneklettem, és az Erdőknek túlaidonságokrúl [is]2 be-
széllettem ; Az szántó vető Szomszédoknak is; minemű Fold légyen 
hasznossab, és kedvesseb az gazdálkodásra elejékben attam. Most 
már az [Hadaknak Istenének az Marsnak,]3 és az Férfiúnak, 
[rettenetes]4 fegyverekről énekőlők; Ki Trójának tartománnyábúi, 
Isteni végezés szerént, Olasz Órszághban bujdosót és Lavinia város 
határának, ki álló rév partyaira szállót. Az I. és III. könyv után 
31b? 7 2 a _ 7 3 b levél üres. Kiadatlan. 

2. 96a—96b : De confervanda Valetudine czímmel a »Schola 
Salernitana« ismeretes szabályaiból, melyet Felvinczi is magyarra 
fordított, van egy rész. Kezdete: Ex magna coena, ftomacho fit 
maxima poena. A Kovachich-féle budai kiadás szerint (1821) a 6. 7. 
(csonkán) 9. 10. 11. 12. 13. 16. 21. 28. 38 (csonkán) sz. szabályok 
latin szövege van itt. 

*3. 97a—104a : Szétsi Iános[na]k mutatót rettenetes dolog 
1645 Esztendőben: | Az hitetlenek[nek] pokolba[n] való iszonyú 
győtrelmőkrűl és hintétéfekrűl: mely j minden Istenfélő emberek[ne]k 
rettenetes, és minden bűnbe[n] heverők[ne]k | félelmes, és poeniten-
tiá[ra]5 tartásra oktató intés: Mind azon által kétségbe[n] | fenki 
bűneiért ne efsék: mert X[ris]tus fzavai ezek: élek én I[ste]n, ne[m] 
akaro[m] | az bűnős[ne]k halálát, hane[m] hogy megh térjen és 
ellyen. j Egy bűnös Lelek[ne]k látáfa. | XVII. századi másolat. 
Kiadatlan, szövegét 1. alább a 439. s k. lk. 

4. 104a — 104b : Mit használ nékőd ez világot ha meg nyerőd, 
XVII. sz. másolat. Szkhárosi Horvát Andrásnak Az fösvénységről 

1 így és nem Poemata, mint Nagy Sándor hibásan közli. 
2 Lehúzva. 
3 Lehúzva és helyette lapszélén írva, melynek egy része levágva: 

Eoldő(klő) had(akat). 
4 Lehúzva. 
6 Lehúzva. 
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1545-ben Tályán írt énekéből a 81—5, 31—5, 66—70, 111 — 115 
verssorok. L. Szilády: RMKT. II. k. 187—198. 1. 

5. 105a—105b : Czíme nincs. Ad nota[m]. Iffiusagom vétke. | * 
Szőgény keresztyenségh kezdél megvakulni stb. Tőke Ferencz Az 
Istennek rottendes haragjáról és büntetéséről.. az Spira Ferencz 
Doctorban.. ez. munkájából csak a 16 első strófa van meg. Kiadta 
a Bornemisza-féle Énekeskönyvből Szilády : RMKT. VI. 115—130. 1. 

Ezután mintegy 10 levél hiányzik a kéziratból. 
6. 106a : »írnak vala ezőr ott es az nögyven nyolezban« 

sorral kezdődik, mely mint már Nagy S. kiderítette, Szkharosi 
Horváth A. Pál érsek levelére való felelet ez. munkájának utolsó 
versszaka. L. Szilády: RMKT. II. 221. 1. Eleje (186 sor) hiányzik. 

7. 106a—107b : MAS ÉNEK. N. : Iffiusagom vétke gyakran iut. 
»[B]uidosásra iuta nyomorult eletünk« kezdettel. Kiadta Erdélyi Pál: 
EPhK. 1888: 159—161. 1. 

8. 107b—109b : Az Tengeren Levő Fogol Prsedicatorok 
Éneke az mellyben Vég | bucsutt vesznek eletekben. | Nóta Mikor 
Sennacherib az Ierusal. | Pánaszolkodhatunk bizony meltan sirunk.. 
Kiadta Thaly K. Adalékok a Thököly- és Rákóczi-kor irod. I. köt. 
66—71. 1. 

9. 110a—112a : Mas Nóta. Mikor Senacherib az Ierusalemet. 
£M]jdön Adrianus Syon Varassatui,., kiadta Erdélyi: EPhK. 1888. 
(XIII.) 64—68. 1. 

10. 112b : HISTORIASKOE [ NYVECZKE | 112b—118b : História. 
De Extremo Iudicio. | [Ljégyunk.készők kőrősztyénők Lőlkűnkben.. 
kiadta a Lugossy-codexből Szilády: RMKT. VI. 36—47 1. »Sarlóközi 
névtelen«-nek nevezvén az utolsó versszak alapján szerzőjét. Az az 
utolsó versszak itt hiányzik, helyette ez van: Diczertessel Atya 
I[ste]n mőnyegben, veled egyetőmben | az Fiu I[ste]n, es az Szent 
lelök egy bizony V?. I[ste]n, ki |'vel élsz es uralkodói az Menyben. 
AMEN. I Hibásan mondja tehát Nagy Sándor Dobai Andrásénak, 
kinek hasonló tárgyú versét Szilády a RMKT. II. 143 — 150. 1. 
adta ki. Az utolsó versszakot kéziratunk úgy látszik Dobaytól 
vette át némi átalakítással. Nagy S. vezethette félre Sziládyt is, 
aki azt mondja róla (RMKT. VI. 296. 1.): »Arról, hogy más codexben 
is megvolna [t. i. a Lugossy-c.-en kívül] vagy nyomtatványban 
fenmaradt volna — nincs tudomásunk.« Szómos szöveg eltéréssel, 
több új strófával és kihagyással. »Az kürt fúvás hallattatik Pokolban« 
(RMKT. VI. 41. 1. 173. sor) kezdetű strófa előtt »SECUNDA PARS: 
Históriáé« felírat. 

11. 118b—121b : Cantio De Rákóczi. | Ad notam. Az tündér 
orszagrul. | [Ejlődben állottam hadnak feiedelme,.. kiad. Erdélyi 
EPhK. 1888: 161—5. 1. 

12. 12lb—125a : AZ ATOKRUL. DEUT: 28. | Rőttenetős ez 
Világnak mostan minden dolga,... Szkharosi Horváth A. ismeretes 

1 E nótajelzés (de csak ez) Mihály deák írásának látszik. 
Irodalomtörténeti Közlemények. XXV. 28 
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verse RMKT. II. 207—214.1. Végén a másoló köv. jegyzete Absol. 
est, An. 1669,: | Die 16 [és nem 10] February.« 

13. 125 b —128 b : ISÁK ÁLDOSATTYaROL I Genef: XXII. Abigail 
a s I ° 

notaiara. Vagy ő magáéra. | [M]ennyi samtalan Cronicat mond
hatok . . Dézsi András e művét 1. Szilády: RMKT. V. 21—28. 1. 

14. 128b—132a : Az Tékozló Fiurul. való História. | például 
nekünk mitt mondót az Isten.. Baranyai Pál műve. L. RMKT. IL 
261—271. 1. 

15. 132a— 134a : CHAIN ES ABEL | HISTORÍAÍA. | [MJikor I[ste]n 
Ádámot ki űzeté,.. . Nagyfaluy György deák e művét először 
Nagy S. adta ki EPhK. 1885. 33—37. 1. másodszor Szilády: 
RMKT. VI. 247—252. 1. 

16. 134a—136a : HISTÓRIA SODOMA GOMORA VE | fződelmérűl 
ízőrőztetet Bálás Deák által. Ad Nota[m]: Mikor Senache | [BJefzellek 
Abraham attyánknak dolgarul,... Először Nagy S. adta ki EPhK. 
1885. 158—162. 1. Másodszor ugyaninnen Szilády RMKT. VI. 
265 — 9. 1. Békési Balázs neve alatt. Csak ez az egy másolata ismeretes. 

17. 136a—138b : ÍONAS PROPHCETANAK HÍS | toriaja Ninive 
Városárul, es Ionás Prophéta[na]k az tengerbe[n] vetésérűl, az 
czet | halnak el nyelésérűl, és ki okádásárul, és I[ste]ntűl meg 
feddetéferűl. | [NJofzfza kőrősztények hallunk régi dolgot,... Batizi 
e művét 1. Szilády: RMKT. II. 89—95. 1. 

18. 138b—14lb: ISÁK PÁTRIÁRKÁNAK HAZASSAGÁRUL | való szép 
História. | [R]egy nagy űdűben az viz őzön után, . . Batizi műve. 
RMKT. II. 113—120. 1. NagySándore művet jegyzékéből kifelejtette. 

19. 142a—146a : HISTÓRIA ABIGAIL UXORÍS NABAL &[c]. abigail 
afzfzony historiaiát,.. Az 1560-ban »az kis kűkűlő mentébe[n]« szerzett 
bibliai história kiadásait 1. Szabó K. Régi m. k. I. 319. és 323. sz. a. 

20. 146a—154b : AZ DAVÍD KÍRALNAK HÍSTORÍAÍA 1 Urias[na]k 
feleségevei volo vetkerűl, miképpen David Uriást az hadba[n] Ioab 
ál | tal Rába várafsának viváfakor meg ölette, az után Bethabét 
feleségül el vette, J Nathan Propheta[na]k meg feddéférűl : e mellet 
fzép intéfekkel moftanaba[n] fzőrőztek. | Ad nota[m]: Mostan való 
űdőben. Vei ad Crammeru[így!] Thomse Hist: Kezdete: drága dolgot 
mondanék hogy ha meg halgatnátok. Decsi Gáspárnak ezen 1579-ben 
írt műve kiadásait 1. Szabó RMK. I. 264. 357. 358. sz. a. 

21. 154b—160b : AZ ERŐS SAMSONRUL VA j lo história : mit 
chelekődőt az Isten ű általa az Philisteusokon: az Izrael népet mint 
fzabaditotta meg: az ellenség kezébűl: és miképpen Samfom | húsz 
esztendeig itéle Izraelt: es végre mint chalatkozot meg egy afzony 
állatul. II [155a : ] HISTÓRIA PULCHRA. | sok erős vitézek voltak 
ez világban, | . . Kákonyi Péter e művét kiadta Szilády RMKT. 
II. 289—301. 1. 

22. 160b—173a : AZ NAGY SZENT TOBÍ | ásnak világban való 
életirűl, változó szőrőncséierűl, Istennek | róla gondviseléferűl, fiának 
kis Tóbiásnak házasfágarul, testomentomárul, és halálokrul való 
história kővetkőzik. || [161a : ] meg mondom az nagy Tobias[na]k 
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életét, | . . Munkácsi János munkájának egyetlen ismeretes kiadását 
(csonkán) 1. Szabó RMK. I. 1618. sz. a. 

23. 173a—173b : Cantio Pulchra. Ad notam. Dicsérd az I[ste]nt 
mosta[n]. | látod mely rövid mulandó ez világ, | . • . kiadta Erdélyi 
P. EPhK. 1888. 165—166. 1. 

24. 174a—180b : AZ ÍFFÍU TOBIASNAK HIS | toriáia, az Raphael 
Angyallal volo útra eredéferűl, és az által az | nagy haltul való 
meg fzabaduláíárul, végre az Angyal intésébűi űné ] ki házafságárul, 
és az Raguéi leányának el vételérűl, melynek hét Ura | őlettetőt 
meg az őrdőgtűl, és attul mint menekődőt meg az iffiu Tóbiás, | 
az Angyalnak tanítása által, végre vifzha térésérűl az ű vén 
Attyához | feleségevei edgyetemben. Ex Capite Tobise 5. et 
ceteris. | minden embert erre fzivem fzőrint kérők, | . . A végén 
ez áll: »Debrecenben nyomtattatot ki Csáktornyái lános [ által, 
ez história. Anno Dni 1597.« | Mint Nagy S. (id. h.) megjegyzi, 
ezzel a használt ismeretlen kiadás emlékét őrizte meg. Kiadta Dézsi 
András e művét Szilády Á. RMKT. V. 58—70. 1. 

25. 181a—184b : HISTÓRIA AZ MACH A | baeusokrul irt második 
kőnyvbűl ízőrőztetőt versőkben | Ceglédi Nyri János által, az Kevi 
Anyafzent egy[ház]nak | Lőlki Pásztora által. Ad Nota[m]. Régy 
nagy űdőbe[n] vala Afsyriabajn]. | Kezd. gyakor emlékőzet vagyon 
az ízent írásban, | . . Czeglédi Nyíri János, ill. a versfők szerint 
Gyöke Ferencz e művéről 1. Szabó: RMK. I. 326. sz. 

26. 185a—200a. AZ SZENT PAL APOSTALNAK I eletérűl, és ha
lálárul való fzép história az íz : irásbul vériekben fzereztetet. I 
Ilosvay Peter Deák által. | [SJokat szóltam immár x fzent irásbul, | 
..kiadta Szilády : RMKT. IV. 173—207. 1. 

200b—201b. üresen hagyott levelekre egy német levélfogal
mazás, Uy Esztendő napjára valló hálaadás, és kónyórgés kezdete, 
egy magyar levél záradéka, mint probatio calami van beírva 1716. 
máj. 26-ról Légrádi Horvát Jánostól. 

27. 202a—208b : AZ KÖRŐZTÖLŐ sz : ÍANOSNAK FO j gantatásárul, 
szűletéserűl, hivatallyárul, hűségérűl, tudományarul, foga | sárul, és 
halálárul való fzép história. | iőy segétsegűl Ura[m] Istenem illy 
nagy szűksége[m]ben,.. Varsoczi István e munkáját, melyet az 
utolsó strófa szerint 1635-ben »Szent Gergel Sovány hetiben« 
Kozárban szerzett, kiadta Nagy S. EPhK. 1885. évf. 172—181. 1. 

28. 209a—219a: ÍOSEPH HISTORÍAÍA. | iosephnek megmondom 
az ű Cronikáját : | . . Nagy Bánkai Mátyás [itt az utolsó versszakban : 
»Banczai Matthyás van] művét kiadta Szilády : RMKT. IV. 5—26. 1. 

29. 219a. Véttkőztem Ur I[ste]n én te ellenöd,.. | 5 vers
szakból álló költemény. Kiadta Erdélyi P. id. h. 1888. 166—167. 1. 

219b : üres. 
30. 220a—23 lb : AZ VOLTER KÍRALÍ HÁZAS J ságárul való igen 

szép História, Az Francisco Ének notáiára. | egy Cronikát mondok 

1 így, Sziládynál : immár néktök. 
28* 
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kérlek halgaísátok,... Istvánfl Pál ismeretes művét 1. Szilády : 
RMKT. II. 27—52. 1. 

31. 23lb—236b : SZIGET VESZESERŰL | való História. Ad Nota[m] 
Árpad vala fő az Kapitányságba[n]. i A névtelen szerző az utolsó 
versszak szerint 1566-ban írta művét. Utána ez áll: »Perfeci hanc 
históriám. Anno 1679 Die 20 Decembris. | ego Michael Deák. 
Tulipános initialéval. Nyomtatott töredékét 1. Szabó RMK. I. 370. sz. 
Töredéke megvan a Lugossy- codexben is; teljesen csak itt maradt 
fenn. Kiadta Szilády : RMKT. VII. k. 300—311. 1. 

32. 237a—240a : BUDA VESZESERŰL | és Török Bálint fogásárul 
való história. | siralom adaték fok rőndbéli népnek, | Tinódi ezen 
históriás énekét 1. Sziládynál RMKT. III. 270—6. 1. 

33. 240b—242b : BOCZKAI ISTVANNAK | quondam Magyar és 
* Erdély orízágnak Fejedelmének ízomoru | halálárul való ízép ének. 

Nóta : oly búval bánattal. | mély álomba[n] merült,... Sepsi Laczkó 
Máté is felvette krónikájába s először itt jelent meg: Erdélyi Tört. Ada
tok. Szerk. Mikó I. III. köt. (1858.) 104—108.1. Nagy Sándor kiadatlan
nak jelezte. Másodszor kiadta Erdélyi P. (EPhK. 1888.) 61—64. 1. 

34. 243a—250a : VILÁG KEZDETITVL LÓT | Dolgokról * | Foeldet 
menyet | melly nap Isten helhete,.. Dézsi András e művét 1. Szilády 
RMKT. V. 7—20. 1. 

35. 250a—256a : AZ SIDO ES MaGyAR NE | MZETRŰL Miképpen 
az ur iíten líralnek [így] népet JE \ giptumbul Es hasonló keppen az 
Magya | rokat Scithiabul kihoza. | Ieríze emlékezzünk az őrök 
Iftennek csudálatos | nagy hatalmafságárol,.. Farkas András e mű
vét 1. Szilády : RMKT. II. 13—24. 1. 

36. 256a—260b : AZ ISTENNEC IRGALMASSA | garul es ez világ
nak háládatlansagarul. | Szannyad Ur I[ste]n az te népednek illen 
nagy romlását | | . . Szkhárosi Horvát András e művét 1. Szilády: 
RMKT. II. 199—207. 1. A szereztetés helyét megnevező szavakkal 
(»Tallyán ezt« ||) szakad meg s így belőle csak az utolsó sor hiányzik. 

Itt egy vagy több levél hiányzik a kéziratból. 
37. 261a—266a : »Szantalan sok ioval az nagy Ur I[ste]n«, 

szavakkal kezdődik, mely Nagy Tolnai György Az széni Job-
ról írt művének 5-ik versszaka: hián}^zik tehát belőle 1 —17. 
verssor. L. Szilády : RMKT. IV. 57—68. 1. 

38. 266a—268a : BÁTORÍTÁS HALÁL ELLEN, im hol vagyok édes 
uram Istenem,.. Szepetneki János ezen énekét 1. Szilády : RMKT. 
VI. 193—196. 1., a 366. lapon e codexet is említi. 

39. 268a—268b : AZ ALHaTaTLaN vkaGruL. | [Mihály deák 
jegyzete : Ad Nota[m]. Hogy Jerusal] mikor meg gondolom ez 
világ dolgát | Nagy S. említi, hogy megvan Bornemisza Énekes-
könyvének CCXLVIIIa—CCXLIXa levelein. Itt csak a 11 első strófája 
a 12-ik e soráig: »mert űk ebben néked nem Haíz[nalhatnac]« van meg, 
hiányzik tehát végül 11 versszak. így itt két vagy több levél hiányzik. 

1 Javítva rul-ból. 
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40. 269a—273a : »[fényesjbecké leszünk, mint az Istennek 
szép szent Angyali | igaz ollyac leszünc,.. szavakkal kezdődik. 
Az utolsó versszak szerint Bornemisza Petőr a szerzője s mint már 
Nagy Sándor észrevette, Énekeskönyvének CCXXa—CCXXVa leve
lein is közölte, »ISTEN VAROSÁRÓL, AZ MENy- j orfzagrol való Enec« 
czímmel. Itt az 1—39. strófa s a 40-ik eleje hiányzik. Újabb ki
adása RMKT. VII. köt. 249—260. 1. 

273b—274a üres. 
41. 277b—277a : FABULA. | Egy Rokárul, Farkasrul és Orosz

lány rul kezd. »Egy Farkas igen éh lévén, erővel el vén egy ludat 
az Rokatul,.. 

277b — 278a : Egy Porrul Farkasrul Rokárul és egy Saitrul. 
Kezd. Egy Szántó embőr méné ki az mezőre ízántany,.. Mindkét 
mese másolat Heltai gyűjteményéből; az előbbi a LXX., a másik a 
XCVII. fabula (Imre L. kiadásában 160—166., 231—234.1.) némi,külö
nösen a másoló tájnyelvi sajátságait visszatükröztető módosításokkal. 

279a : üres. 
279b : Mihály deák feljegyzése az Inkei Jánosnál volt 198 

r. forinton való osztozkodásról. Mivel a másoló származására, élet
viszonyaira nézve továbbkutatásra némi útbaigazítást nyújt, álljon 
itt egész terjedelmében: 

Az minemű 200 R. f. forint volt Inkej Ianosnál kettő híján : aztot föl 
vottűk Dornyai halász Mihállal : Király Iork fiával. Legradi Atádi Istvánnál: 
En Mihály Deák: az mely 200 R. f. bul kettő hija volt. abbul kettő hiján 
40 R. f. : ki volt az maga asztalánál az maga laradságara. Melyben Apát Uram 
Legradi : Rreségi Adam : Zajgar István, es Görög Miho, ottan akkor jelen vol
tának hogy ki vötte. En azon pénzt hozzám vévén pöcsét alat. es ezen pen-
zöket En nálam Mihály Deáknál magunk között el osztottuk : Virgyei Szennyán 
Fejér Istók vaj felét el vitte hogy töb tárfáival osztozik véle. Enis Mihály 
Deák. Atádi István, mögint Dörnyei Király Isok, es halász Mihál fölvottűnk 
annyit mint Szennyán, de mögint esztöt két felé osztottunk [Király Istókkal], 
mert en Mihály Deák Itadival [így] felének felét vöttük föl. mi mögint ezön nyögyed 
részt Atadival két felé osztottuk, és az minémü nyereségünk volt : az károk 

' elöt az förtésökön, annak nyerefégét is Atadival két felé osztottuk, az ö pénzi 
volt töb benne hogy fem enyim Mihály Deáké, eztöt praetendálta rajHam. hogy 
énnekem nem köllött volna annyi nyereséget fol osztatni mint ö néki : mind 
azokban is meg igazoltunk egy más közöt : mivel hogy én az károk után 
fokízor jártam Groff Bottyanyihoz. zaborgyoni Eö Excellentiajához, es ízéllel 
minden felé dologba az magam lován és költségén Atadi nélkül, holot ö is ugy 
tartozót volna fáradni, mint en, nem faradot íöm költőt annyit, ezökrül fzamot 
vetottünk egy más kozöt, azon nyereséget melliet vöttem tüle, az en fok farad
ságomat meg fzámlalván ki tölt nála. 

Megjegyezzük, hogy az irás karaktere nagyon elüt Mihály deák 
kezeírásától, úgyhogy vagy mást kell írójának tartanunk, vagy 
Mihály deák agg korába kell tennünk, mikor már vagy kedve nem 
volt oly figyelmet fordítani az írásra, mint az énekek másolásakor, 
vagy talán keze és látása meggyengült; Leginkább D írásával egyez. 

280a. Lóorvosságjegyzék. Hogy az te lovad mindenkor vidám 
legyen. XVIII, századi kézírása. 

280b : Exemplum de Deo. | Christus Urunk hafomlitatik az 
Madárhoz, kit az tűzben irnak; és róla ezt mondgyák : | Haec perit 
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et vivát, fed tarnen ante creat. | Ez el vész hogy éllyen, és magát 
uijonnan terőmti. (Fénix madár) | Dicit Christus. | Similis factus 
íum Pellicano íolitudinis. | Hafonlatosfá lőttem az pusztán való 
Puplicánhoz. ki az ű maga teítét, ízi vét, | és vérét megh | zaggattya 
fiainak éltetéféjért. 

280b : Anno 401 bé fzálla Magyar nép Pannóniában és Atilla volt elfő 
Királyok | ez volt penig Bendegúznak fia és az nagy Nimrot[na]k unokája. 
Ezután Sz. István Király volt. ez után Sz. Imre Herczeg. utanna Sz. Laszlo. 
utanna Béla. 

Az Magyarok penig ízármoztanak két jeles férfiaktul, egygyiknek neve 
vala Hunor. 2-diknak nagy Magor és ettűl neveztettünk az Magortul Magyarok
nak, es Hunortul Hunus[na]k. es ezektűi az Magyarok ízarmoztak. es bé jöttek 
Magyar Orizágban, kit neveznek bö Pannoniának, mert im az kernyérnek [így] Deákul 
panis neve, az panisrul hiják jo Magyar Orízágnak: az az böv Pannóniának 
[Lehúzva utána : az böv] az az böv könyeres Orízágnak : Nevezik vala tejel 
mézzel folyó Kövér földnek : Mert bovelködik arannyal ezüstéi, ónnal, vassal, 
ércsel, jo borokkal, es jo Öreg barmokkal. Erdej vad állatokkal, és minden 
madarakkal, minden féle jó halakkal. 

Itt megszakad a szöveg, melyet sem Székely István, sem 
Heltai, sem Pető krónikájában nem találtunk. Valószínűen valamely 
17. századi naptár mellé csatolt krónikából van kiírva, vagy latin
ból fordítva. Ez az etymologia különben eléggé ismeretes. 

42. 28 l a—282b : Hostoria [így] Divi Stephani | zent Istvan[na]k 
halálát jelentem,.. A versfőkből »Szent Gratianus« jő ki. Szerző 
Erdéli Máté. Kiadta Nagy Sándor EPhK, 188£ (IX.) 162—167. 1. 
és Szilády RMKT. VII. k. 10—13. 1. 

282b : Probatio calami, magyar levél befejezése : Anno 1775. 
die 20 Februarii stb. 

43. 283a — 286b : A Szent irasbul vetetett Kérdések, i Job. 
Capti. 21. 

283a: Találd el motsoda [így] ez. Mi lehet magafsabb az égnél, mellyeb 
az pokolnál, hoísab az földnél, fseleísebb az tengernél. Felelet: Az Isten[ne]k 
dicsőséges uralkodafa[na]k nincsen vege. se[m] határa íem penigh seile Jesus 
Sirach: Cap : 25. Találd megh micsoda ez világon az legutalatosb. Felelet: 
három dologh; Az fzegény kevély, gazdag hazug, és vén paráízna. Micsoda 
ízéb az Isten élőt. Felelet: Az attyafiaknak égyeneísegek, az mi felebarátunknak 
ízereteti, es az, mikoron az hazaísok jol alkusnak egymáísal. Prov : 30. verfs. 25. 
Találd : micsoda megh elégethetetlen ? Felelet: Négy dologh ; az pokol, az afsísony 
ember méhe, az melly bé rekesztetet: az főid mely vizzel megh nem elégedik ; 
es az tűz melly nem mondgya elégh. Találd megh micsoda ez ; Nem nagyob 
az egérnél, és négy ló ne[m] vonhattya azt fel egy hegyre. Felelet: egy gom-
bológh fonál, mert tsak az fonál mégyen utanna és az gombolagh hátra máfz. 
Találd megh: Mely országban nem terem fa és fü, testet sem viíel és éltet, 
mind az által minden[ne]k meg adgya hafomlatofsagát. Felelet: Az Tükör 
minden dolgoknak megh adgya az ő abrázattyát. 

283b : Az Istenrűl. Kérdés. Mie nincs Isten[ne]k . . . stb. Ez 
és a következő részek [284a : Az Szentekrűl. 284b : Az vizekrűl. . . 
Az fz . . rul. 285a . . . Az allatokrul. 285b : Az e g r ű l . . . Az em-
berrűl. 286b : AZ BŐTŰRŰL. A lap végén: Finis harum rerum] meg
vannak a »Mefes könyvecske. | MELY VYIONNAN | MEGEKESITETET 
RÓVID ER- | telmes Kérdéfekkel és Felele- ) tekkel. | Mostan j Német-
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böl Magyarra fordítatott. | [Vignetta egyes vonalkeretben: egy 
koronás király pálczát tartva kezében, egy parasztra mutató ember
rel és két sáskával] | Lócfen, [ — | Nyomtattatot 1629 értendőbe |[ 
(4°- A—G3

b-) ez. nyomtatványban, melynek egyetlen csonka pél
dánya a M. Tud. Akadémia könyvtárában van. 

Ezek szerint a kézirat 43 darabjából a legtöbb (19) a bibliai 
epika körébe tartozik, 9 vallásos ének, 4 oktató-feddő ének, 
3 magyar históriás, 1 világhistóriás ének, 1 egyháztörténeti elbe
szélő költemény (Spira Ferencz) 1 széphistória, 4 vegyes prózai 
mű (eredeti és fordítás) és 1 latin verses oktatóköltemény töredéke. 

A Mihály deák codexének legnevezetesebb prózai darabja 
a Mikházy Szécsi János Rettenetes dolga, a különben is sze
gényes magyar visio-irodalomnak sok másolatban elterjedt s nép
szerűvé vált képviselője. Tudomásunk szerint eddig ez a leg
régibb másolat. Az elbeszélés szerint az esemény 1645-ben történt 
Fogarason, sőt maga Rákóczy György,1 az »erdéli vajda«, nyolczad-
magával jelen volt, mikor a tetszhalottat el akarták temetni és így 
tanúja volt felébredésének is. A visio két részből áll, pokoli és 
•mennyei utazásból s később nevezetes változáson ment keresztül. 
Ez az első szerkezet (pl. Szent Vid kalauzolása) katholikus eredetre 
vall, de később protestáns visióvá alakítják át. A »mennyei látás«-t 
elhagyja s a pokolban »ijas-fijas« ablak nélküli apró házakba a 
jezsuitákat is elhelyezi, a kik ott ültek a setétsegben s Szécsi 
Jánostól izenetet küldtek föl a másvilágra. Ezzel szemben újabb 
fejlődési fok a Gál József kecskeméti gulyás látása (1740), melynek 
keretébe katechismus és katholikus-protestáns polémia van be
illesztve. A műveltség terjedésével az ilyen emlékek mindinkább 
pusztulnak s mivel ezek nemcsak művelődéstörténeti, hanem fol
klorisztikai és nyelvészeti szempontból is tanulságosak, érdemes 
volna őket összegyűjteni. A Mikházi Szécsi János látását a 
Mihály deák-codex közeikorú másolata szerint betűhíven itt közöljük. 

Szétsi János[na]k mutatót rettenetes dolog 1645 Esztendőben : Az hitet
leneknek] pokolba[n] való iszonyú győtrelmőkrűl és hintétéfekrűl: 2 mely minden 
Istenfélő emberek[ne]k rettenetes, és minden bűnbe[n] heverők[ne]k félelmes, és 
poenitentiá tartásra oktató intés: Mind azon által kétségbe[n] íenki bűneiért ne 
•eísék : mert K[ris]tus ízavai ezek: élek én I[ste]n, ne[m] akaro[m] az bűnős[ne]k 
halálát, hane[m] hogy meg térjen és ellyen. 

Egy bünős Lelek[ne]k látáía. 
Elsőbe[n] el jűve én hozza[m] egy fejér galamb, és monda: te az hatal

mas I[ste]n[ne]k főllőtte igen nagy bünős fia vagy. Felelek én ara : ugy vagyon, 
ízabad Eő Főlsége en vele[m]. Azon közbe[n] előlem el enyéízék, én penig 
mindgyárt el ajulék, és annak utánna oly nagy betegségbe[n] volta[m] fél 
-efztendeig, hogy íem lábamat, íem kezemet, ne[m] birta[m] fői, melyre osztan 
fok képpen fogadást tette[m] az Ur I[ste]nnek, kik közül ez lőn leg foganatosíab, 
hogy mikor eltölt volna fél efztendeje en nyomóruságom[na]k, hogy tsak az 
Ur I[ste]n gyogitson meg azon nyavalábul, az én förtelmes undok büneimbűl 

1 A többi másolatokban helyesen Rákóczi György neve szerepel, kétség
telen, hogy a Rákóczi Zsigmond név csak tollhibának tekinthető. 

2 Tollhiba: büntetés helyett. 
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ki térők, es mihelt az én ízivembe[n] ezt meg gondolá[m] beteg ágyambuí 
mindgyárt fői ugrá[m] és ollyanná levek mint ha ízász eíztendeigh való egéí-
ségben lettem volna. || 

De mind az által meg ne[m] emlékőzem, az én Istenem[ne]k töt foga 
dáíimrul, sem az én meg gyogyuláíim[na]k napjárul, hane[m] az nap kétfzer 
parásználkodtam. 

Es ismét egy fejér galamb el jűve, en elömbe[n,] es monda énnéke[m] : 
hol vagyon az te Istened[ne]k töt fogadáíod, melyre tsak veszteglyék. Monda 
ismét az Angyal, bizzál az te terömtő Istenedbe[n], mert noha fogadásodat meg 
ízegted : de mégis az hatalmas I[ste]n ne[m] akarja kárhozatodat, hane[m] azt 
akarja hogy meg esmérjed ötét ki légyen, és az ű röttenetes vérős oítorát mi légyen. 

Mondék néki: kénízőritlek tégedet az élö I[ste]nnek nevére, hog3r megh 
mondgyad ha te I[ste]n[ne]k Angyala vagye, avagy peniglen kéíirtet vagy én 
rajtam; felele es monda, mind meg bizonyítom hogy l[ste]nnek Angyala vagyok, 
és az mely házba[n] az Urak votsorához kéfzűltek, és az aíztalt is meg teri
tették vala; az fejér galamb egy Angyallá tűnek edgyik ízárnyával az agyak 
ízögeletit, az maiikkal, az másik kat [így] érvén az háznak, és monda nékefm]: Látod 
é hogy Istennek Angyallá vagyok, bizony mondom tenéked, hogy menybűi ízál-
lotta[m] le hozzád de el hadlak tégedet, hited penigh erős légyen tenéked es
el tűnek előlem. És mindgyárást én reá[m] egy nagy álom érközék, es ugy el || 
aluvá[m] hogy harmad napigh én benne[m] lelket ne[m] érzettek vala, de az 
harmad napon hétízer hallottak ízozatot tűlem, és az mely koporfoba[n] ízegesz-
tek volt ollyankor ki vettek, és az ház főidén el nyuitoztattak. De mihelt azon 
hellyőn fői ébredek, hátt nagy sűtétíég vagyon az Palotaba[nJ és el jüve egy 
nagy fekete orrú verős-vermős nagy ízömü, büdös fzáju egy arasz fogú, haíétot 
íűvegű legény, és monda néke[m]. Keízfzen vágyé társ, és en mondék néki : 
az mitt én felőle[m] elvégezet az I[ste]n, en abba[n] hátra álló ne[m] vagyok,, 
meg ragada engemet, és kérdé[m] hová viízen ; monda hogy Pokolba[n] : kérdem 
hogy miért viízen Pokolba[n], es monda: hogy az nagy Ur akarattya, hogy 
láísa[m] az ű Orízágát minemű, azon közbe[n] mindgyárt el ajplék, és égyízőr 
tekéntéjm,] hát egy nagy fekete keröngö lyukkon gradits mtfdon viízen alá. 

Kérdem tűle ki vagy te ? Monda hogy ö volna az Li/ciper Komornyikja; 
és hogy azon az lyukkon alá jutánk, az után ismét — egy nagy temerdök 
vizén vin által midőn által mentünk volna egy nagy temérdek ízötétséget érénk ; 
onnéd ismét elöb mőnénk, egy nagy temérdek tűzzel való lángadozo vas kapuhoz 
jutánk, előtte meg alván, ot egy kis világotskát látánk; az kapura penig ez 
vala || fői metsve : Tűz Őrdogh, Tűz ember, Tűz álló, Tűz béka, Tűz kigyo, 
Tűz Stcorpio, és minden ifzonyu undok förtelmes állatok. 

Es mindgyárást hallék fogh csikorgatást, és nagy átkozodást, és fői nyillék 
az kapu elötűnk, és bé mőnénk rajta, te hátt egynihány ízász ördögök vannak 
az ajtón. Az után ismét három kapukon mőnénk bé ollya[n] utalatoísakkon, és 
az Ördög fzájábul az láng ki jővén ugy bőgnek vala reánk, és ugy csapják vala 
bé utánnunk az nagy röttenetes vas kaput, hogy ugy tetsig vala, mint ha az 
ég, és az föld öszve romlót volna, ezen én holt elevenyen levek, azonnal 
mindgyárást vin elejbe[n] Luciper[ne]k, és meg réásztván azt ; monda az Komor-
nyik[na]k : Eze az iffju ? ez monda az Komornyik ; ez. 

En tekinté[m] hátt Luciper asztalánál űl[ne]k az nagy Urak, Királyok, 
Csáízárok véle röndel ülnek vala, az asztalon penig nékik ételek vala: Tűz, 
kigyo, tüz béka, vas lepény, kü könyér, és vérbűi csinyált füsztölgő büdös étek. 
Vala az Csáízárok, Királyok es Urak hatok megöt egy egy Ördög, mindeniknek, 
és az mellyik ne[m] éízik ugy fuittyák vala az korbatsal az ördögök, hogy 
tetetűl fogvan talpig ketté haíad vala, || és mégis enniek kel vala, és az Luci-
per[ne]k egy íingni 12 fogak vala[na]k, maga penig vörös posgás, arcsul mind 
tiszta tűz vala, és az ízájaban még annál is hoízízabak valanak fogaj. 

Es az Komornyikot rivasztvan, monda : vid el had láísa földemet, és egy 
keveísé távul vin az aíztaltul, láték egy tüz kemencsét, benneis tüz égh vala, 
és vétenek egy embert belé, és ugy el égetek hogy tsak annyivá len, mint az: 
őklőm, és ki vövék belőle, és egy kis fekete vizel meg mofsák, és ismét ollyanná 
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lön, mint az elöt vala. Es meg átkozá elöízör az I[ste]nt, annak utánna Mennyet,, 
földet, és az Tengert, és mind az egész Mennybélieket. Kérdem az Komornyikot 
miannak az oka ? monda ez az ember ugy mond igen föszvény volt, életébe[n] 
ízegény őszvegyeken, árvakon ne[m] könyörült, íem attya fiain; az nagy Úrhoz 
lem tért meg, hane[m] az ű gazdagságába[n] bizta el magát, ez Világnak ízolgált 
ne[m] az I[ste]nnek, már it Pokolba[n] ez léízen kinnya őrőckén. 

Az I[ste]nnek könyörgeny kezdek és meg tilták, hogy az I]ste]n[ne]k 
nevét; Istennek ne mondaná[m], hane[m] nagy Ur[na]k, mert az tüzbejn] vetné[ne]k; 

Onned elöb mönénk és látá[m] hogy az embert tüzes lancsokkal meg 
kötözték vala, kérdem mi annak az oka ? Monda az Komornyik : ez minden féle 
báráttyát meg ölte vala, es attya fiát meg utálta, || kergette, rágalmazta nyelvé
vel : azért eiset Pokolban mindig ízagatlyák az Ördögök, ismét öízve csinyállyák ;. 
ismét el fzagattyák, kinek vége ne[m] léízen íoha. 

Az Komornyik enge[m] őlebe[n] hordoza, mert ha le tet volna mindgyá-
rást meg égte[m] volna, mert vagy fejem főli vagy talpa[m] alá nézte[m], de 
mindenűt tüz láng volt; Onned elöb mönénk laték egy tűz ágyat, mely ágy 
tüzes kaízával, és tüzes beretvával vala rakva, és egy embert nagy átkozodáísal 
belé fektéiének, és ollyanná metélek, mint egy iz : ismét öízve csinyályák az 
Ördögök, az mint az elöt volt. Kérdem mi annak az oka ? monda az Komor
nyik, hogy ez öldöklő és vér ízomjuhozo ember volt éltében, azért mind öröcken, 
ez léízen kinnya Pokolban. 

Ismét elöb mönénk, látá[m], hogy egy ember[ne]k rakva vala tüzes fér
gekkel az ízája, és az ízaján kis bé mégyen vala, kérdem mi az oka? moda [így]: 
ez az ember az más Világon ízitkozodo, átkozódó ember volt, az lelkével éltebe[n] 
ízitkozodot, átkozódót, ez léízen azért jutalma öröckén. 

Onnéd előb möménk [így] egy kevefsé, láta[m] hogy egy ember[ne]k az nyélvét 
az nyakán való ízirtján vonyák vala ki, és apróra metélik vala ; Kérdé[m] mi 
az oka ? monda az Komornyik, ez éltében hamis törvény Tévő volt, hamis 
ítéletet töt, ízőgyényöket rontot, és az törvént || hamiísá, az hamiíságot igazra-
fordítván, azért ez léízejn] jutalma őrőckejn]. 

Onned előb mönénk lata[m] hogy embert tüzes ízekérbe ültettek vala, 
tüzes ördögök valá[na]k környűlötte, és tüzes fogakkal ízaggattyák vala az 
ember[ne]k testét, ugy hogy végre íemmi ép nem marat vala benne, és ismét 
öízve tsinyályak vala az ördögök az testét, mint az elöt volt, ismét uj óbban 
kezdik vala az izaggatást, kérdem mi volna az oka ? monda : az Usorás volt 
éltébe[n], az ízögényekken Usorát vöt, azért kinnya ez léízen Pokolban. 

Ismét elöb mönénk, látá[m] hogy egy tüzes ízekérbe[n] emberek ülnek, 
kárttyát kocszkát jádtsnak vala, kérdem okát mi volna ? monda az Komornyik, 
hogy azok életekbe[n] azal töltöttek el az napokat, azért ez léízen jutalmok öröcken. 

Onned elöb mönénk látam hogy egy emberre tüzes mentét attak vala, és, 
tüz íüvegöt az fejébe[n], azon képpen az Aízízony állatra adtak Csifra öltöze-
töket, és ugy igazgattyák vala raitok az ördögök, ugrándozván környűlöttök, 
nagy hahotával csufollyák vala. Kérdem mi volna az oka ? monda az Komornyik : 
ezek életekbe[n] kevélyek Csiffrák és ízögények[ne]k csufoloi volta[ana]k ; azért 
ez léízejn] jutalmok öröckén. 

Ismét mönénk, látám hogy egy ember[ne]k az nyelvét, az küldőkére 
vonyák ki, tüzes fogokkal, kerde[m] mi az oka ? monda : ez eletében el ki vonta 
torka föl verve az másét, azért ez léízen jutalma öröckén. j| 

Onnéd elöb mönénk láta[m] az emberek tüz küvekkel, tüz högyet hajgal[na]k, 
de íoha által ne[m] hajgálhattyák vala, Kérdem mi az oka ? Monda az Komor
nyik : ezek naprul napra vitották vala bűnöket, nem tértek ki belőle, azért ez 
léízen bűntetéíek. 

Ismét elöb mönénk, [így] láta[m] hogy emberek tüz almát rág[na]k vala 
vérrel elögyitöttet, kérdem mi az oka ? monda az Komornyik : ezek Tolvajsággal, 
ember öldökléísel végezték el életeket, azért ez jutalmok. 

Onned elöb mönénk, láta[m] hogy az emberek tüz kementsébűl tüzet 
kabdosnak vala, kérdem az okát: monda az Komornyik: ezek kabdosáísal es 
hamissággal költették el az más Világon eletöket: azért jutalmok ez léízen öröcken. 
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Onned elöb mönénk, láta[m] hogy az emberek[ne]k ízájokbul tűz és vörös 
tajtékok fórnak vala ki. Kérdem mi az oka: monda az Komornyik: ezek az 
igaz embereket nyomorgatták, árvákat, özvegyeket, utón járókat meg nyomor
gatták : azért ez léízen bűntetéíek öröcke. 

Qnned elöb mőnénk egy igen nagy Tóhoz, ki ez Vilag[na]k nagyob reízin 
látsik vala, és az viz fekete vala, és engömet annak közepibe[n] egy ízör ízálra 
űltetének és ot engemet meg kérdenek: és ot tőtte[m] fogadást az élő I[ste]nnek. 
mellet halálommal is bé tellyesitök : Es hogy ki vönnek engemet onnét, láta[m] 
hogy az Tónak egész ízélin emberek jajgatnak vala tüzbe[n] ugy égny, és egy 
Vas kalánnal ilzák vala az büdös too vizet, de íoha eleget ne[m] ihat[na]k, 
vala. Kerde[m] mi az oka ? Monda az Komornyik : ezek életeket réízegségbe[n], 
tobzodásba[n] töltöttek el, || azért nékiökis ez véghetetlen kinnyok és jutalmok 
léíze[n] őrőckén. 

Onned előb mőnnék latta[m] hogy az ördögök az Aízízony allatok[nak] 
.az ízömére[m] testeket tüzes vaísakkal fzitogattyák vala: es tüzes rudakat 
vonyogat[na]k vala az ördögök rajta. Kérde[m] mi az oka ? monda az Komor
nyik. Ezek paráznaíágba[n] töltötték el életöket, azért ez léíze[n] jutalmok 
mind öröcken. 

Ismét elöb mőnénk, és mönénk egy íötét barlangba[n], ki teli vala arannyal, 
monda az ördög. Végy benne, én ne[m] vévek. Monda az Komornyik: jo ízö-
röncséd hogy nem véli: mert ha vöttél volna: az mind tüz volt és mindgyárt 
meg égttíl * volna. 

Annak utánna vinek s egy íötét piatsra, és mind egy ködbűi támadót 
egy kis világotska, de az is az ördög által vala, tekénténk hátra, hátt az 
Luciper[ne]k fő piatsa, es mind kigyot, békát, kű könyeret, vas lepént árulnak 
vala rajta. 

Onnéd előb mőnénk mijs homályos piacsra, és lata[m] hol katona, hajdú, 
<és vér ízopok mind ott vannak, mind tűz, láng átok vala : es ugy vagdal [így] 
vagdalkoz[na]k vala, azt mondgyák vala; Ördög velünk nagy ütközetet ízömben 
mönetelt tesznek vala, és ha valamellyik az malikat lé vágja vala: azt az 
•ördögök mindgyárt fői támaszttyák vala. 

Az utá[n] ismét minket íötét piacsra viíznek vala, ot mind Török, Tatár, 
Olasz, Sípos, Dorombos Csigány vala, és ot kinlod[na]k vala. 

Harmad Piatsra vive[ne]k, és ot az ördögökkel minden féle nemzetség, 
•egy mas ellen viaskod[na]k vala, mely Luciper[ne]k fö lakó Vároísa vala : Ellen 
penig, hogy az ördögök tüzes Talitskákba[n], tűzzel edgyűt égvén, és ordítván 
kínlódnak vala. || 

Annak utánna mönénk: az Urak Csáízarok és Királyok ízekerihöz de 
ízinte[n] ott is ugy vannak röndbe[n] mint ízintén ezen az mi Váraíunkkon 
az Méhfzár ízékök. 

Annak utánna latafm] hogy egy kis vékony közön, egy ige[n] köszkönyön, 
az ördögök Pokolba[n] ítráíára mennek vala : kik az elöttökjárot Páternek híják vala. 

Bizonyára el hidgye minden ember hogy ízinte[n] ugy vagyon az ördö-
gök[ne]k dolgok, mikor ítráíára mőnnek, mint az io Katonák[na]k, az kik vitéz-
fégek által horják az Török fejeket, ízintefn] ugy horják az ördögök Pokolba[n] 
az nékiők ' adót leiköket: és ugy lei elködnek az gonosz tévő emberek után. 

Ezeknél ögyéb utálatoísab dolgait is irhatná[m] az Pokolnak, de eddig 
légyön elég: mert hogy mind meg ne[m] írom azokat az miket láttam: egyik 
oka az : hogy az emberek ugyan el ajulná[na]k, és el eínének. 

Másik oka ez: hogy ízámát íem tudom meg mondani; avagy penig 
irnya, bár tsak az meg irásra is nagy íok napokat fzámlálnék. 

Az Pokol penig kénköves, füstös, büdös, íötét, naptalan, feneketlen, égö 
tüz, mind hóhérokkal meg rakatot, és röttenetes, ízántalan tűzzel meg kefzé-
tettöt, feneketle[n] Tömlöcs, kitűl az I[ste]n: mindeneket, minket is, még az 
Poganyokatis oltalmazza. 

1 Jav. előbb égetel állott így. 
2 Későbbi v. egykorú, de más kéz felibe irta [vi]ve engemet. 



RÉGI MAGYAR VERSESKÖNYVEK ISMERTETÉSE 443 

Annak utánna elejbe[n] vinek Luciper[ne]k: és monda énnéke[m]. Te 
büdös dög meg érdömlénéd ha nyakkal bé vettetnélek amaz égö kemöncsébe[n]; 
de mint hogy az nagy Ur ne[m] engette meg, eregy mony ki innét: de meg 
lásd hogy íoha többé kemöntsébe[n]1 ne akagy, mert többé ki ne[m] mégy. || 

Es az Luciper nagyot űvőlte, és az Pokolba[n] hol mönny ördögök 
valanak, kűlömb külömb féle keppe[n] rut undogságos képpefn] mind íivalko-
dának; ugy annyira, hogy el hallék, [fzájokbul raiiafmj rij'at jöt utálatos 
betegségeknek miatta]2 és föl nyillék3 az vas kapu * mi előttünk, de mihent 
ki jüvénk rajta meg ugy bé csapák utánnunk: hogy ugy tetség mint ha az ég 
es az föld öfzve romlót volna. Es hogy ki jutánk rajta az fekete mezőre. Monda 
az Komornyik énnékejm], [maragy]B el itt, mert nincs kőltségéfm] hogy továb 
vigyelek, hane[m] viízha térök, de az mitt tüled izének az embereknek meg 
mondgyad: Akar Ur légyen, akár Király légyen, akar Csáízár, mert ha el 
titkolod, s az után ide hoszatattol, foha ki möneteled ne[m] léfzen. 

Es annak utanna föl ébredek, hátt el hagyod engemet az Sátán[na]k 
fzolgája, hátt az én fzíve[m] igen boldog, hátt az ért fzivem[ne]k boldog fzorsa 
után jüttek az Afzfzony állatok én hozzá[m], de en fe[m] ne[m] ízolhatta[m], 
íe[m] ne[m] csudálkozhatta[m], annak utánna én tüle[m] el mentenek, és estve 
az házba[n] holt elevenyön bocsattak, az földön el nujtoztatván." 

Vége az Pokolbéli látás[na]k. I[m]már követközik az mennyei látás. 
Immár két étfzákaja és napja elmúlt volna az gonosz helyőn való jará-

fom[na]k. Estve ismét el jőve egy fejér hajú ízakallu vén ember, és kerde[m] 
az nevét ki volna ? és monda neke[m]: hogy fz : Vid, és monda én néke[m], 
no jo fia[m] mit láttál ? és mondek neki: oly dolgokat látta[m] hogy még most 
is holt elevenyön vagyok beléje, és engemet nagy röttenetes mönydörgö feddő 
befzeddel meg dorgálla; es monda. No jo fia[m] i[m]már az hatalmas l[ste]n 
fokkal fzöb és hatalmafsab dolgokat ád meg látnod, az mellyet az emberek || 
nekis megh béízélhets. 

Annak utanna engemet az koporsoba[n] is bé ízegesztek volt, egykor 
tekinte[m] hát egy nagy fejér lovon ülök, és mellőtte[m] egy felől, egy fejér 
Angyal áll vala, mas felől ismét az fz. Vid, tehát engemet olly ige fői visznek 
vala, hogy ez rósz csalárd világ tsak ollyannak tetsig vala, mint egy kerék 
alma, és az Tenger — ollyannak tetsig vala, mint ha tsak egy csérna fzálat 
keritőttek volna, az föld környűl hogy alá nézek vala, és ez főidőn az Várafok, 
Faluk, mint egy fészkek ugy tetsenek vala. 

Annak utánna oly fői megyünk vala, hogy ugya[n] zugnak vala az 
főlyhök, az fejűnk főló't. 

Annak utánna érenk egy nagy mondhatatlan kűbűl csinyált Kaput, melynek 
fem fzélit, fem hoszfzát ne[m] láthatom vala, és fői nyillék mi előttünk az 
kapu, tehát ollyan nagy fényösség vala oda bé, hogy az fzömöm világa el vész 
vala, hogy nem láthatok vala tűle világofsa[n], és hogy bé mőnénk el vévék 
alólam az lovat, az mellyen ülők vala, és az vén ember az Angyallal ot mara-
dá[na]k: es láta[m] hogy ot vala az fz. Petőr, tehát az ű kezébe[n] oly nagy 
kults vala, kinek máfsát foha ne[m] láta[m], és íz. Petőr mindgyárást az kezét 
aranyas vizbe[n] mártá : monda néke[m]. No jo fia[m] fogjad az kőntöfőm uját 
és jövel velem, és tekénté[m] magamat, hátt ollyannak tetsig vala az testem, 
hogy ne[m] nézhete[m] vala magamat, az nagy fényőíség[ne]k miatta, és el indulánk, 
mönénk hatvan puska lővésnyire, és hogy be jutánk láték gyémántot hogy nagy 
fenyőfségbe[n] tündöklik vala. || 

Es annak utánna nagy fenyős tizen két kapukon mentünk bé, es egy 
Várashoz közzel jutánk, láték ot egy aranyos fzölö högyet, és kérdem az Vén 

1 Talán kezemben akart írni? 
2 E mondat kihúzva; zárójel ered. nincs. 
8 Jav. nyillakból. 
* Jav. kapukból. 
5 Későbbi betoldás a lehúzott alugy helyett. 
6 Jav. előbb nujtozván állt s van-t lehúzva utána irta tatvdn. : 
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embertűi hogy ha ugyan ízölö hogy volna az. Monda az vén ember, tsak tetsik 
tenéked, de ne[m[ ízölö hogy, hane[m] éltető avagy mulató hely, és hogy bé jutánk, 
egy gyémántal tündöklő Városba[n[ tekintékk két felé, te hátt tsak edgyik 
básttyája is oly nagy vala, hogy fzélit ne[m] láthatom vala. 

Es monda az íz. Petör : fiam az hatalmas I[ste]nnek tsak leg kisfeb, es 
aláb való ditsösége ez. 

Ismét tekintek mas felé is, és drága kűbűl tsinyált házakat láték, az 
hol nagy fok Angyallok, és fok fejér hajú fzakállu vén emberek állának vala ; 
és fok dicsöfégefse[n] éneklő madarak, és arany méhetskék hogy fzömömmel nem 
nézhete[m] vala ; Az Város közöt arany patak foly vala által, és az patak két 
felől rakva vala fákkal, mellyekőn terőm vala drága Balsamu[m], Mirha; Es az 
vén ember monda : az az patak az mely után foha fenki meg ne[m] fzomjuhozik. 

Es lata[m] hogy az madarak és arany méhetskék az fára rópűl[ne]k vala, 
és az fák mindgyárást egynihány keppe[n] meg virágoznák vala nékik nagy 
fényöfségben. 

Annak utanna vin engőmet még annál is fzöb és fényöfseb ditsöfégesseb 
Palotába [n], és el tekintvén láték fzép dicsőséges vetőt asztalokat, kinél az 
Angyalok énekelvén vigadnak vala, és edgymást || csokolgattyák vala; Ismét 
mas fele nézvén, az Angyalok az fejér hajú emberek fejők fölöt viliágnak vala, 
és oly ditsöséges fzép Koronákat tártnak vala az fejők főlöt, kikre tsak alig 
nézhetek vala, es az méhek zöngedeznek vala. 

Onnét ki mőnénk láték arany barmokat, azok mellet állanak * vala fzép 
fzinű Angyalok, és fejér hajú fzakállu vén emberek, egy fzöm pillantasigh az 
élő í[ste]nnek fzeretetiért egynihányszor fői lobbannak vala. 

Es mondék fz. Petörnek: Szentséges Atyá[m] had láfsam az I[ste]nt is ? 
Monda fz. Petör : az Főidőn mig élsz addig meg ne[m] latod űtet, hane[m] ha 
bűneidből ki térsz ő fz. Főlségehez, holtod után meg látod, és még ennél is 
ezerfzör fzöb ditsöségefb dolgokat láts, akkoris peniglen ki befzélhetetlen 
ditsöséges dolgokat adót az én fzömömnek látny, kit én fzájammal meg ne[m] 
tudok befzélleny, elmemmel is meg ne[m] foghatok : de hogy minden körösztény 
ember vehet tanufágot, az őrőckén való gyötrelemnek eltávoztatáfára. 

Es monda az Vén ember térjünk meg i[m]már fia[m], mert ne[m] engedte 
megh az I[ste]n tenéked, hogy itt továb járjunk, és viszha térénk, és mi utánnunk, 
oly drága ditsöséges éneklés és csöndűlés lön. || 

Mikor az kapun ki jövénk, hogy ugy tetség, hogy az én teste[m] virágzik 
vala-; utánnunk illen ízo adaték: azt mondgyad az embereknek fia[m], hogy az 
parantsolatokat meg tartsák s az fzerint járjanak. Mert ennélis fzöb, ditsöségesb 
dolgok léfznek, mint az miket fzömeiddel mast láttál. 

Es viszha térvén az Vén ember az kapuba [n] igen meg fenyögete és 
hagyá hogy bé töltene[m] az miket fogadtafm], és töb fzámlálhatatlan dolgokat 
is fzámlala élőmben, mellyeket ne[m] fzűkség megh irnom, az ideiglen el 
hadgyván engemet: Monda alugy el it, és egyfzör fzozatot hallék, hátt test 
fzerint vagyok. Mondának kell fői tárfom mert igen fokát aluttál, fői ébredek 
hátt az koporfoba[n] fekfzőm, es tsak meg nem fulladék, és meg rázkódván az 
helyőn, fői dűle mind födelestül az koporfo, fői ugrám, tehátt az Erdély Vajda, 
[Tudny illik,]B és 3 Rakocsi Sigmond * nyoltsad magával az hol temetésem vala, 
firatoimis valanak. Onnét ki jövék az koporsobul, háromfzor Jesust kiálték, az 
emberek penig mind el iedének, vala 5 ideftova futkos[na]k vala, és ki menvé[n] 
Fogaras Várába[n], azonba[n] fzarándok levelet kerék : az elöt penig Parázna, 
lopó, hamis hitű Tolvaj volta[m], kevél és tobzódó, de i[m]már mind azoktul 
bucsut vette[m], es el hatta[m]. || 

DÉZSI LAJOS. 
1 Tollhiba : állanak nak. 
2 Lehúzva. 
8 Későbbi betoldás. 
* A fentemlített két változatban : »hát imé az Erdei Fejedelem ugy mint 

Rákótzi György, a' sir széllinn áll vala.« 
5 Későbbi betoldás. 


