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méltóságát tárgyalja a Stankarus-Seruetus tévelygés ellen. Az egyik mü 
prédikációk gyűjteménye, a másik pedig vitairat. 

4. Negyedik müvének emlékét szintén a Jelenések könyve tartotta 
fenn. «Mikor meg ielenik Christus, es el iu az itiletre el hozza vele az mi 
eletünket aekor hassonlok lesz&nk ti hozzaia: Szóltam erről. Apoc. 6—7. 
A lelekrűl való könyvbe» (A a a 2.). 

Ez-e a Sztárai ellen írt munkája? A kérdés időszerű volt. A világ 
végét vártak. Ezért olvassuk oly sűrűn: «ez utolsó tidö». 

T Ó T H JÁNOS. 

EGY XVIII. SZÁZADI NAGYENYEDI KÉZIRAT 
IRODALOMTÖRTÉNETI ADALÉKAI. 

A nagyenyedi Bethlen-kollégium könyvtára kéziratai között (248. sz.) 
a brassói Tsorik (Csórik) Andrásnak egy kéziratos kötetét őrzi. A kötet javát 
1750—51-ben írták össze, vége felé egy más kéztől származó bejegyzés az 
1827-es évszámot viseli.1 Szerzőjéről, illetőleg másolójáról nem sikerült köze
lebbit megtudnom. Hogy brassói származású vagy odavaló lakos (Coronensis), 
ő maga mondja betlehemes játékának címlapján. A latin szövegek és fordítások, 
valamint a görög betűs bejegyzések kétségtelenül tanult emberre mutatnak. 

A kötet (első) címlapja : 
II LIBER | AZ AZ | ELÖ KUT XII FÓRRÁ 1 SÁI KÖZÜL VALÓ LXX 1 

PALMA FÁKNAK ÁRNYÉK | JOKBOL ÖSZVE SZEDEGETE | TET GYÖNGY 
VIRÁGOK | Bokrétaji | Melly a Kerefz: Anyafzentegyházban | efendö sátoros 
Innepekre Magyar | Sión béli ßagoskodafara köttetett | Rythmusi Formában, 
Tsorik An j arás ÁLTAL. | 1750 den 28. Ja j| (Az utolsó sor német nyomtat
ványból van kivágva s a lapra ragasztva). 

A kötet javarészét vallásos énekek és verses ünnepi köszöntök teszik 
ki; legközelebbi rokona ebből a szempontból a debreceni ref. kollégium 
könyvtárának R. 538. jelzésű kéziratos kötete (Szathmári Mihály rákosi rektor 
gyűjteménye 1703), mely Rhythmi Natales, Paschales és Pentecostales cím alatt 
hasonló verses köszöntőket és énekeket tartalmaz. Mellettük világi énekek és 
versek másolatai: 24 strófa Beniczky Péter Magyar Rhythmusaiból (190. [sztlan] 
1.: A j Benyitzkiből válogatott | és szedegetet ékes i Rhythmufu | Magyar Versek 
| Melly | Az Ifjúságnak dolgai közben | elme elesitéféért Írattatott... [Soha nagy 

titkodot | S titkos szándékodot | Ne jelents(d) meg senkinek stb.J); 223. (sztlan) 
lapján «Akár melly bujdosónak Éneke» címmel a «Gondviselő édes Atyám» 
kezdetű ének 21 strófás változata (versföiben világosan olvasható a GF.SZTI 
B . . , név; a Thaly-közölte változatokból2 a Geszti István név volna kiolvas-

1 Népi, vagy népies versszöveg, melynek írása gyakorlatlan kézre vall: 
Kefzkenyö Szélére való | Verfek. 1827-ben. Unalmas orájim t Könyebbittésére 
| Vártam ez verseket | Kefzkenyőm fzélyére. j Ne tsudáld ha Gyáfzos | Ennek 

a formája. | Mert ezt egy nyögő fziv | Rajzolta Réjája j Fekete a felyem j 
ilyen a fzivem is | aki eztet Látod | Képzelyj így engemis. 

2 Thaly, Adalékok I. (247.) 250., 255.," 259., 263. 1. L. Egy. Phil. Közi. 
XXIII. 1899. 212. 1. 
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ható); 235. (sztlan) lapján : «Kemény János Éneké»-nek Menny el édes szolgám 
tekintsd meg szép hazám . . . l 9 strófás változata; «Cantio opilionis» c. alatt 
a «Si quis vivit jucundus» kezdetű latin-magyar ének3 stb. 

A kézirat anyagából három szöveg méltó különösebb figyelemre: egy 
betlehemes játék, egy párbeszédes formájú haláltánc-szöveg (mindkettő az 
összeíró müvének látszik), végül egy Siralmas ének, melynek versfejeiben 
Bethlen Kata neve olvasható. 

A betlehemes játék 20 lapnyi terjedelmű (60—80. sztlan 1.) és a követ
kező eímet viseli külön címlapon: 

Edj kis Táctus | Melly bé foglallya | Miképen az három Boltsek az 1 
uj csillagnak látásától fel inditat | ván mentenek az uj Királyt keres j ni vivén 
néki ajándékul Aranyat | Tömjént, mirhát, és Aloest és | miképen az Angyalok 
az2 Paß | toroknak jelentenek uj hirt [ hirdetvén az Uj Királynak | születése 
felöl 1751 | Per me Andreám Csorik Coronenfim | Anno 1751 d. 14. Januarij |j 

Szereplői: Angelus, Demeter, Göndör, Bartos, Mária, Servus, Rex, 
Sacerdotes, Mágus 1. 2. 3. és Morio. Hangja a népies karácsonyi játékok 
tónusát és tradícióját követi; példa rá a Prológus kezdete: 

Angyal bújjék házatokba Jo szerentsét ház Gazdája 
Mit suttogtok a szurdokba Afzfzonya 's famíliája. 

vagy a befejező Clausula : 

Istennek áldása ti rajtatok, Maradjon végig veletek:/: 
Mert nékünk tovább is kel mennünk 

A haláltánc-szöveg a kézirat 240—45. (sztlan) lapján található és telj es 
terjedelmében így hangzik: 

Az halálnak egy tefti batorfágban elő | Emberrel ß: írás ßerent való 
beöélgetéfe 

Nóta Ébredj fel oh te én fzivem3 

(1.) 
Ember. E földön szebb s jobb dolog nints 

Szabad s vidám elménél4 

Halál. Minden kintseknél nagyobb kints 
ha meg halß s leß If tennél 

Ember. Nintsen é boldog, sorfom 
Halál. Majd el emel koporfom 
Ember. Nem fémlemé ditsöféggel 
Hálál. Várj majd le téfilek ezennel. 

Ember. Láin szép ruhám, bárfony, selyem 
drága gyolts öltözetem 

« Thaly, Vit. Én. I. 157. 1. 
* Sziveket Ujitó Bokréta (Régi Magyar Kvt. 35.) LIX. 120. 1. 
3 Ez az ének megvan Ács: Zengedező menyei karban, Augusta, 

1794:24. 1. (Szerk.) 
4 Balassánál is előforduló kifejezés: Szerzem ez nyolc verset víg és 

szabad elmével... (Dézsi kiadás. 1:95. 1. Szerk.) 
8* 
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Halál. Majd el borit az én férgem 
békáim rád ereßtem 

Ember. Reám néz minden Beme 
Halál. Jobb Az Iften kegyelme 
Ember. Minden kedvemet kerefi 
Halál. Az ördög Lelkedet lefi 

3. 
Ember. Olajom, borom és búzám 

termettének bőféggel 
Halál. De a te szegény Lelked lám 

telly es mérges gyümöltsel 
Ember. Házam teli mindennel 
Halál. Bolond meg halß ez éjjel 
Ember. Immár azzal éldegélek 
Halál. Mindjaráft a í'irba ejtlek 

Ember. 

Halál. 

Ember. 
Halál. 
Ember. 
Halál. 

Legény! fus hij vendégeket 
Szollits mufikáfokot 
Mikor eßesz iris étkeket] *$ 
Nyers (így!) szomorú ortzakot 
Légyen koßoru s üveg 
Magad vagy virág s felleg 
Vond meg ama szép notákot 
Ugy mert velem járfz tántzokot 

Ember. 

Halál. 

Ember. 
Halál. 
Ember. 
Halál. 

Nyájaskodjunk legyünk vigan 
Senki komor ne légyen 
En jutalmad lefzek nyilván 
Es fájdalom Lelkeden 
Egésségért igyatok 
Pokolbari mérget ißtok 
Mit jádzunk, no jer kezdjük el 
Az örök élet így veß el. 

Ember, 

Hálál. 

Ember. 
Halál. 
Ember. 
Halál. 

Ugy domberoz ! minden láfsa 
jeleit vigságunknak 
Roß tselekedeted máfsa 
Követ nyila halálnak 
Ha oßtan meg vénkedem 
Ugy ha néked engedem 
Szépen és jozonan élek 
Urnák tsak igy kedvefkedtek 

Ember. A gyomrom még bé veß mindent1 

Azért szolgálok annak 
Halál. Dus gazdag igy bánta Iftent 

de már rabja pokolnak 

1 Ered.: mindent bé veß. Ha a dialógus végére írt A. T. jelzést nem 
is fogadjuk el mérvadónak Tsórik András szerzőségét illetőleg, kétségtelen, 
hogy ilyen korrektúra inkább vall szerző (ill. fordító) kezére, mint másolóéra. 
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Ember. Tseledémnek kenyere 
Halál. Lefz, Lelkednek éhfége 
Ember. Sok jot hagyok feleimnek 
Halál. De Lelked az ellenfégnek 

Ember. 

Halál. 

Ember. 
Halál. 
Ember. 
Halál. 

Holnap, holnap gondom léfzen 
gyonásra ha időm leß 
Meg bánod, oh kefön igen 
hogy arra ma nem vagy keß 
De ugyan tsak akarok 
Ugy hogy ha időt hagyok 
irt énhez meg térek végre 
Az idö nem vár senkire. 

9. 

Ember. Akkor fogom őt tifztelni 
s követni Sz: Igéjét 

Halál. Ha füled nem fog hallani 
veßted elméd s nyelvedéit 

Ember. Akkoron buzgó lennék 
Halál. Ha a kínok engednék 
Ember. Elmém a hitet forgattya 
Halál. Ha If ten azt neked adja 

10. 

Ember. Moft tréfálok Emberekkel 
szolgálok tárfaságnak 

Halál. Ha zergetek mégy ezennel 
Kapujára a Sirnak 

Ember. Halál melly keferü vagy 
Halál. A pokolnak kinya nagy 
Ember. Nints rettenetefsebb ennél 
Halál. Ugy az Iftenteleneknél 

11. 

Ember. Hát nints haßna kéréfemnek 
Halál. Könyörgésnek nints haßna 
Ember. Hát már több napim nem leßnek 
Halál. Nem1 jön biro szolgája 
Ember. Tsak egy orátskát kérek 
Halál. En egyet sem engedek 
Ember. Várj tsak két vagy három szóra 
Halál. Nem hajtok kiáltáfodra 

12. 

Ember. Fohaßkodafom had fzollyon 
hamar had fohaßkodjam 

Hálál. Siess tegzemet meg vonom 
hogy fzivedet szakaßßam 

1 Itt vesszőnek kell állnia. 
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Ember. Oh Iften ki igaz vagy 
Halál. Igazsága igen nagy 
Ember. Oh enged el bűneimet 
Halál. Meg halfz ! ő szánnyon tégedet 

13. Halál 
Ez oda van ha szívével hit tehát nyert 
kglmet, De ki tsak tréfál Iftennel kö 
vetvén a rut vétket, s nem tart 
penitentiát, annak már egyik lábat 
körmem közzé ßoritom, Magammal a 
sirba vonßom 

14. 
Mészé levén tanullyatok, közéi retten _, 
tö vagyok, Ti a kik lafsan hallotok, Öllyé 
tek kivánsagtok, mig én öllek: légyetek 
keßen meit nem értitek, én napomot melyt 
el rejtek, Mindennap keßen légyetek 

. 15. 
Ki jajjal nem akar menni 's engem 
hirtelen látni, de örök halált kerülni, 
Engem tartson Bivében, ha kit ßolit az 
Iften, térjen hozzá szivefen, kefö hit nem 
haßontalan de reße kevésnek abban 

1751. d. 4. Auguft 
A. T. 

Érdekes a dialógus menete; többször úgy tűnik, mintha a halál nem 
fennszóval tett megjegyzésekkel követné az ember dikcióját, mely tehát egy 
ideig monológ-szerüen folyik; a 4—6, strófa viszont mintha valóságos Everyman-
szerü színpadi játékra utalna, melynek a szolgalegény és a mulató társaság 
jelenlevő, de néma szereplői. Az első Comico Tragoediából kiemelt haláltánc 
késői kiadásaival együtt (ilyen A' | VILÁG-FIÁNAK | VAGY IS AZ | DUS-
GAZ- | DAGNAK | AZ | MORSZ HALÁLLAL | VALÓ | ELMÉLKEDÉSE. 
1786.)' érdekes dokumentuma a korszak ezirányú misztérium-játékok iránt 
való érzékének és érdeklődésének. 

* 
A harmadik szöveg a kézirat 231—34. (sztlan) lapjain olvasható. 

A versfőkből, kissé megrontottan, ez a három szó" olvasható ki: BETLEN 
KATA SIRASA (BETLEN KACA SJRHSA). Szerzője eszerint gr. Bethlen Kata 
volna, még pedig, úgy hisszük, nem széki gr. Teleki József özvegye, hanem 
II. Apafi Mihályné iktári Bethlen Kata, Bethlen Gergely erdélyi főgenerális 
és Toroczkay Mária negyedik leánya, kit az utolsó erdélyi fejedelem 1695-ben 
vett nőül, 1713-ban özvegyen maradt s 1725 jan. 2-án halt meg Bécsben.2 

1 M. Nemzeti Műz. kvt. apró nyomtatványai között a «Ponyva-irodalom 
1767—99» jelzésű dobozban, 20. sz. 

2 Nagy Iván, Magyarország családai I. 52. II. 79. (B. Gergely helyett 
Györgyöt ír.) Szinnyeí, M. ír. I. 1024. Erd. Múz. 1900. 333—34. 1. (II. Apafi 
M. naplója.) Török Bertalan: II. Apafi Mihály özvegye, gróf Bethlen Kata 
halála. Erd. Múz. 1910. 54—55. 1. 
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Munkái közül eddig csak a Bujdosásnak emlékezetköve c. imakönyv isme
retes, melynek bevezető verse («Mint gyors szarvast ha vadász sért») szintén 
tőle való (legrégibb ismert kiadása 1726-ban jelent meg Lőcsén)1. Ez utóbbi 
ének különben meg van Tsórik kéziratában is, Cantio Peniientialis cím alatt, 
némileg megrövidítve (22 strófa helyett 20). Az alább következő éneket 
talán valamilyen kéziratos gyűjteményből másolta ki a kötet összeírója; a 
szövegen itt-ott változtatott is, de nem oly lényegesen, hogy az eredetit 
felismerhetetlenné tette volna. 

Siralmas Ének mellyben egy bána | tos ßivü elő szämlällya Iftennek 
fok | nyomorúságát, és kéri hogy könyörüljön | ö rajta. 

Bokros bánatokkal tellyefek napjaim2 

Jajjal siralommal rakva Eßtendeim 
Kőnyvhullatásokkal nedvefek ortzáim 
Sürü zokogással fekvéfem keléfim 

Ertem a világnak keferü vizére 
Kit ingyen sem véltem hogy árva fejemre 
E gonoß ßerentse el bádjat Lelkemre 
Öntené forasát mint ellenfégére 

Te tudod Ur Isten bánatját fzivemnek 
Jol látod kinnyait ßomoru Lelkemnek 
Szemed elöt vannak könyvei ßememnek 
Légyen vége Uram az én gyötrelmemnek 

Lásd meg azért ügyét a te hű fzolgádnak 
Te magad fogadtad baját az árvának3 

Hald meg kiáltáfát immáron Andráfnak* 
Tekints(d) meg valaha okát fajdalmának 

En árva fejemnek tsak te vagy gyámola 
Oh Zebaoth Isten Seregeknek Ura 
Minden szegényeknek kegyes hü dajkája 
Légy árva fejemnek meg vidámitoja 

Ne had azért kérlek hogy az Istentelen 
Rajtam erőt vegyen 's azon örvendezzen 
Hogy sujtolo veßßöd vagyon életemen 
De sőt azon kérlek meg ne szegyenüljek 

Kiáltását Uram az le szolgaidnak 
Keserves panaßat az igaz árváknak 
Siralmas nyegését gyenge báránkáknak 
Ad véget Ur Isten fzomoruságimnak 

A Dávidot szépen meg mentéd Saultol 
Joseph Pátriárkát a nagy Pharahotol 

1 Hegyaljai Kiss Géza: Árva Bethlen Kata (Gróf Széki Teleki József 
özvegye) 1700—1759. Tanulmány a XVIII. századi magyar irodalom köréből. 
Bpest, 1923. (2. kiad.) 124—25. 1. Bethleni Bethlen Kata grófnő írásai és 
levelezése. Bp. 1922. I. 527. 1. — Négy imáját, egy férjével együtt írt fohász
kodását és két rövid verses könyörgését 1. Révész Imre Az imádkozó magyar 
c. gyűjteményében (Debrecen 1922.). 

2 A bokros bánat, bokros bú kifejezések igen kedveltek voltak a 
XVII—XVIIL században. Lásd. Erd. Múz. 1905 : 44—45. 1. stb. Szerk. 

8 Az «árva» fogalom emlegetése inkább gr. Telekiné Bethlen Katára 
utalna. 

4 Itt az eredetiben kétségkívül «Katának» állott, a másoló a maga nevét 
helyettesítette be. 
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A te ßolgaidot az hatalmatoktól 
Meg fzabadítatád gyáfilo fogságokból 

Csak1 te bírod Uram az egeß világot 
Jobb kezedben tartod irgalmafságodot 
Bal kezedben pedig a te vas páltzádot 
A mellyel el ronthatfz nagy birodalmakot 

Az én örömemnek rogyogo fáklyáját 
Éledet Lelkemnek* tündöklő virágát 
Irgalmasságodért szivemnek tsillagát 
Hozd haza Ur Isten fejem koronáját 

Sión Városának hűséges oßlopat 
Jakob Fiainak fényes koronáját 
Szolgádnak Dávidnak egyetlen egy Fiát 
Az én bus fzivemnek kedves vidámfágát 

Jobb kezedben levő irgalmasságodért 
Esküvéssel kötőt ß: szövetségedért 
Szent Jehova Iften Dávidnak Népéért 
Hald meg kiáltáfom ditsőűlt Nevedért 

Rád biztam magamot Seregeknek Ura 
Az én firalmimat fordítsad vígságra 
Fekete gyáfzom is boldoguláfomra 
Jöjjön el az ora melly forduljon jóra 

Hogy2 Jerusálemért a te Városodért 
Kelly fel mái* valaha lakó hajlékodért 
Értem kefervefen nyegő jegyefedért 
Petsétes gyűrűdet3 el jegyzet Mátkádért 

Sión városodért való ohajtáfmk 
Fejedelmünkért való zokogáfink4 

Menyének elődben mi fohaßkodafink 
Éjjeli s nappali fok kőnyvhullatáfink 

Adjad oh Jehova Sionnak Királlyá 
Jakobb Fiainak kegyelmes Váltója 
Királyok Királya Seregeknek Vra 
Hogy az én ßemeim ezt hamar meg láfsa 

Ditséret ditsőfég légyen az Iftennek 
Ki meg segítője az ő híveinek 
Gongya viselője az ö árváinak 
Légyen már oltalmom én árva fejemnek. 

* 

Magyar zenetörténeti érdekesség, hogy a Bujdosásnak emlékezet köve 
bevezető énekének, a «Mint gyors szarvast» kezdetű versnek dallama is 
fennmaradt kétféle változatban. Egyiket a Szkárosi-Melodiárium tartotta fenn 
(1787—92, sárospataki főisk. könyvtára, 513. sz. kézirat-124. L), a másikat 
Losonczy István Halotti énekei (1778). Ennek az énekeskönyvnek 131. lapján 
ugyanis előfordul Dézsi Andrásnak «Adj idvességes kimúlást» kezdetű halotti 
éneke ; a szöveg régi nótajelzései (így Szegedi Gergely 1569-iki énekeskÖnyvé-
nek 185. lapján) a «Conditor alme siderum» régi egyházi dallamára utalnak. 
Losonczynál szereplő dallama azonban nem azonos ezzel; felette ez a jelzés 

1 Az eredetiben vsz. Tsak állott, ahogyan a versfők értelme 
kívánja. 

2 A «hogy» szó itt értelmetlen; az eredetiben talán »A «Jerusálemért» 
állott (versfők). 

8 Ered. vsz. «gyűrűddel». 
4 Ebből a sorból egy szótag kimaradt (tán: Mi fejedelmünkért stb.) 
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áll: «Nóta: Mint gyors fzarvast ha vadáfz sért.» Alább következik a dallam, 
utána pedig egybevetésül a Bethlen Kata énekének első strófája: 

(Eredetileg alt-kulcsban, szögletes kóta-típusokkal.) 

l&^t&k+ztfrLä&ä&Sä^ 

Mint gyors Szarvast ha Vadáfz fért, Bé-fut havast, ligetet, tért, 
És dárdája fzivére ért, A' feb mérge hogy hozzá fért; stb. 

Erre a dallamra utalnak a század folyamán: Molnár Istvánnak 
Egy Tefttel és Vérrel tufakodó, meg-tért Léleknek Pénitentzia tartó Éneke 
c. verse (a Gyász ruha c, ponyvanyomtatványban, 1762 stb. • «Mit tsalogatfz 
te hitván teft ?») és Mátyus Péter Vándorló Leveleinek (1792) Ötödik Éneke : 
Akár merre futva járkálfz stb.2 "Mindez összevág azzal az adattal, hogy az 
ének és maga az imakönyv elterjedt és népszerű volt; eddig ismert kiadásainak 
száma meghaladja a tizet. r, „ 

^ SZABOLCSI BENCE. 

CSOKONAI NÉHÁNY VERSÉNEK LATIN FORRÁSÁRÓL. 

Oláh Gábor Csokonai és a latin költők c. értekezésében vizsgálata 
körébe vonja Csokonai azon verseit, melyek a latin költészet hatása alatt 
keletkeztek. Eredményeihez néhány adattal én is hozzájárulhatok. 

1. Egy orvos sírverse. Ilyen cím alatt közöl egy költeményt a Diétái 
M. Múzsa (I. 48.) 

Itt fekszik, aki által 
Sokan feküsznek itten. 

Közismert eredetije így hangzik: 

Hie iacet, per quem multi iacent. 

2. Éltek vitézek túl Agamemnonon... kezdettel a Tempeföiben egy 
4 soros versszak olvasható. (Összes müvek, 1922. III: 162.) Ugyané gondolat 
a Dugonics oszlopában is olvasható: 

Sok vitézek, derék hérók itt valának, 
Agamemnon előtt akik virágzanak. 

A Tempeföihen közölt verszak nem egyéb, mint Horatius ódái IV. 
könyve 9. darabjának 25—28. sora: Vixere fortes ante Agamemnona etc. 

3. Aranysujtásos nadrág. (II. 308.) E töredékben maradt humoros költe
ményről Ferenczi azt állítja, hogy Tassoni Sacchia rapitajéinak hatása alatt 
készült. Véleményem szerint ez a költemény nem más, mint az Aeneis I. éneké
ben leírt vihar paródiája. Egy tengeri vihar komoly leírása, mely ugyancsak az 

1 A záróhang ered. nyomdahiba folytan egy quarttal mélyebben áll. 
3 Ide utal még a székelykeresztúri unit. koll. kvt. RMK. 9797. jelzetű 

kéziratos gyűjteményében (Nagy György szentábrahámi unit. lelkész ének-
gyüjt. a 18. század második feléből) az «Ananiel' Fiának az Ur Jesus Kristus 
fzavai fzerént sok jajt kiáltó jövendölő s rettentő Éneke»: Oh Korázim 
s Betsaida stb. 
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Aeneis I. énekének hatása alatt készült, a Tengeri háború címen olvasható 
(1:63.) Az Aranysujtásos nadrágh&n épúgy tesz a pajzán költő, mint az Béka-
egérharcb&n. Néhány egybevetés meggyőzheti állításunk igazságáról az olvasót. 

Az Aeneis szerint Juno megy Aeolushoz, itt Huriel keresi fel Antalt. 
Ott Neptun, itt Pecunia csillapítja le a vihart. Ott Aeneas, itt Véczy flottája 
szenved. Juno a teucrok királyát Itáliától akarja elfordítani, Huriel Véezyt 
Nyitrából akarja kitiltani. Hiszen Juno az istenek királynője, Huriel meg a 
világ istenasszonya! Aeolus roppant barlangban tartja zárva a szeleket, 
itt Antal csaplár tartja egy nagy pince barlangjába zárva a bort és a 
pálinkát, mert ha ezeknek mérges szesze egyszer résre kap, elragad sok 
józant messze, és sok észt örvénybe csap, felkapván az ott menőket, fel
forgatja fővel Őket. (Ni faeiat, maria ac terras, caelumque profundum quippe 
ferant rapidi secum verrantque profundas — mondja Vergilius.) Egyéb 
szószerinti vagy legalább gondolati egyezések: 

Bús szavát így kezdi el 
Oh te, akinek markába 
Adta a grót árendába' 
A bort és a pálinkát . . 

Öntsd el népét fergeteggel 

Fáradságod szép jutalma 
Virradtáig Náni lesz . . . 

Néked azt nem illik kérni, 
Mond Antal, parancsolhatsz, 
Nékem illik a bort mérni 
S teljesítni, amit hagysz . . . 

Ezt monda levett kalappal 
És kivont dugóval, csappal 
Megnyitott hordót, butykost. 
Omlik a bor-fergeteg . . . 
Majd meg a fenékre süly ed 
A sok nyughatatlan hab. 

Hirtelen nagy lárma lesz. 

Testekben nincs erő . . . 

A korcsmára ül vak éj . . . 
Óh be boldogok valának. 
Nem szenvedtek semmi bajt, 
Akik jó atyjok szemébe 
Otthon a híves pincébe 
Holtra részeeedtenek. 

Juno supplex his vocibus usa est. 

Aeole, namque tibi divum páter 
[atque hominum rex 

Et mulcere dedit fluctus et tollere 
[vento . . . 

Submersas obrue puppes . . . 

Sunt mihi Septem praestanti corpore 
[nymphae 

Quarum quae formarri pulchema 
[Deiopea... 

Tuus, regina, quid optes, 
Explorare labor, mihi iussa capessere 

[fas est 

Venti, velut agmine facto. 
Qua data porta, ruunt. 

Insequitur clamor. 

Solvuntur frigore membra. 

Ponto nox incubat atra 
0 terque, quaterque beati. 
Qui ante ora patrum etc. 

Huriel pudlis hintója is megfelel Neptun lovas kocsijának. 
Tehát az Aranysujtásos nadrág az Aeneis I. énekében lévő vihar 

paródiája. A hasonlóságra már a kezdőszavak is utalnak. (Perpatvart, hásár-
tosságot. . .) 
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Ilyen módon használja fel az Aeneis I. éjiekét, de komoly célzattal 
és hangon Baróti is a komáromi földrengésről szóló hexameteres eposzában. 
Aeolus és Juno beszédjét tréfás vonatkozásban beiktatja Gaál József is a 
Szirmay Ilona végére. 

Amint a Georgieon Aristaeus-részlete a Hesperi méhes történetéhez, 
úgy adott Didó és Aeneas búcsúzásához (II. 243.) eszmét az Aeneis IV. 
296., 323., 365. sora. 

4. Egy állítólagos Csokonai-vers. Dr. Badics Ferenc birtokában van 
egy állítólagos Csokonai-költemény, melynek a címe ez: «V. könyv. Mint 
ugrott meg a vitéz Aeneas Libyából. Szicíliában játékot tart. Atyja Eliziumba 
invitálja. Csokonai Vitéz Mihály 1793.» E pajzán vers, ha nem Szalkay 
travesztiájának kéziratban maradt (s talán el is veszett része), akkor szel
lemére, verselési könnyedségére nézve tekinthető a Csokonai versének. Hat 
versszakból s néhány toldalékból áll. Az Aeneis V.—VI. énekének travesztiája. 
Olykor még a szavak is egyeznek. Pl.: 

Mert lemenni könnyű nagyon, Facilis descensus Averno, 

De hegynek kell felmászni... Sed revocare gradum . . . opus eat. 

Aranyágra aranyág nö. Non deficit alter aureus (ramus). 

Azonban egy jó embered Iacet exanimum tibi corpus amici... 
Ottan halva találod. 

Az aranyág megtalálása után a temetés a Misenus temetésére emlé
keztet, csakhogy a pap itt nyakig szentelt vízzel locsolta meg őket. Sibylla 
helyett egy vén ursulina apáca vezeti Aeneast, aki karddal fogadja a lelkeket 
(VI: 294), s egy barát szállítja át őket, aki már messziről kiált feléjök: mit 
akarnak. Az alvilágban Minős Loyolával ül bírói széket. A lelkek egy része 
szerelmi bánatában megfojtotta magát, Lizli asszony úgy fordul el Aenestól, 
mint Vergiliusnál Dido. E vers hitelességének kutatása szintén az irodalomb-
történet feladata. 

Mint e néhány adat bizonyítja, az Oláh Gábor értekezésével nem 
zárult le az ezirányú kutatások sora. Gazdag szellem volt Csokonai, sok 
hatást tudott magába olvasztani. Ezt azonban csak pontos, olykor talán 
aprólékos, de mindenképen gyönyörűséges munkával lehet kimutatni. 

GULYÁS JÓZSEF. 

NÉHÁNY ISMERETLEN TOMPA-LEVÉL. 
Tompa Mihály szoros barátságban állott Borsodi József simoni református 

lelkésszel és igen sok levelet váltott vele. A Borsodi Józsefhez írott leve
lek tetemes részét, különösen a szabadságharc és az elnyomatás korából 
származó, közérdekübb leveleket Borsodi egyik rokona a Tompa-Muzeumnak 
ajándékozta. Tokajban tartózkodásom alatt öt levél akadt véletlenül a kezembe. 
Sem az irodalommal, sem a politikai élettel nincsenek szoros kapcsolatban, 
Tompa kisebb-nagyobb anyagi gondjairól számolnak be, de bepillantást 
engednek a panaszkodó, szenvedő Tompának, az embernek lelkivilágába. 
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1. 
Edes Barátom! 

Két párban küldöm Lénárdfalvára levelemet, egyik a tanítónál másik 
a korcsmán lesz, mindegy akármelyiket kapod. 

Válaszom röviden ennyi: 
Mikor Böd Mihály nekem dolgát előterjeszté, így gondolkodtam, az 

egyház a telket el akarja adni, valaki tehát megveszi, miért ne lehetnék én 
e valaki, ki tudja mitsoda ismeretlen, idegen vagy zsidó helyett ? ha t. i. ott 
a legközelebb állók közzül senkinek se kell. Azt hiszem okoskodásom egyszerű 
és természetes volt. 

Én nem tudtam azon keresztül-kasul való viszonyt, mely közted, az 
egyház, Farkas és Böd Mihály közt van ; és mivel én semmi kellemetlenséget 
és zavart se neked se egyházadnak szerezni nem akarok: határozottan vissza
lépek az egész dologtól. Ezt légy szives a nálad tudakozódó Böd Mihálynak 
tudtára adni. 

Irántad Böd Mihály bűne nem nagy; egyet fohászkodva ennyit mondott: 
hiszen ha Tisztelendő úr akarná. 

Ebédre szívesen láttunk volna sőt látunk is. 
Isten áldjon meg. 
Hanva márc. 14. 1861. 

őszinte barátod 
Tompa Mihály 

2. • 
Édes barátom! 

A mint összebeszéltünk ápr. 15-kére nem mentem Simoniba, azóta millyen 
idő és út van: igen jól tudod; aztán itt jönnek: nagypéntek, ünnep szom
batja, az ünnepek; úgy hogy én valamikor ünnep másod vagy harmadnapján 
mehetek hozzád, ha t. i. az út engedi. 

.Mi történt dolgomban ? nem tudom. Szinte félek tudni; azonban bár
mint álljanak a dolgok: én ünnep utánig nem orvosolhatom azokat. 

Flamm legyen nyugodt; a haszonbéri szerződést viszem, mihelyt vihe
tem ; addig is hozza és hozassa rendbe a házat és készüljön bele. Csider 
nem is hagyott beszélni a dologról, mert úgymond mindent elvégez. Adja 
Isten hogy úgy legyen! 

Mi is ketten akkor, ha hozzád megyek, elvégezzük dolgainkat. Flammtól 
Szentgyörgynapkor, minden esetre várom a 25 forintot,, nála maradván a 
a 30 ft. — Eljössz-e Tornallyára, a pótló gyűlésre ? bár eljönnél; előtte való 
este nálam hálhatnál. 

Hát a szénáért mikor küldesz ? Gondolom ebben az útban nem nagy 
kedved van rá. 

Ha lehetne, valami Simoniból Hanvára ünnepelni jövő halandótól 
tudósíthatnál. Vagy ha jelentékeny baj van: fogadott ember által is. 

Ezt a levelet Abafalván írom, csütörtökön regpel, nem tudom mikor ér oda. 
Boldog ünneplést! Isten áldjon meg benneteket. 
apr. 17. 1862. 

őszinte barátod 
Tompa Mihály 
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3. 
Édes.barátom, igen szeretném tudni: mi történt veletek és nálatok? 

Volt-e ott a deputalío s mit csinált? mi jött világosságra? Sat. sat. — Hát a 
katonai executioval hányadán vagy ? Rimaszombatban mit végeztél ? Sat. sat. 

Ha személyes összeköttetésünk által érdekelve nem volnék is e dologban 
(de vagyok úgy is); mégis óhajtom tudni a simonii dolgokat, mert ez ami 
egyházi társaságunk s szerkezetünk mintha felbomlófélben volna. A csizma-
dia-czéhnek különb törvénye és igazgatásmódja van, mint a magyarhoni 
protestáns egyháznak. — 

Mi kínlódunk, csókolunk benneteket! 
Hanva apr. 11. 1863. igaz barátod 

Tompa Mihály 

U. i. Válaszolj postai úton, legolcsóbb; de késsél inkább, csak mentül 
kimerítőbb tudósítást adj. 

Kedves barátom! 
Hogy' éltek s vagytok a világon ? gondolom úgy mint mi, nyomorúság 

— s rettegésben az iszonyú aszály miatt. Itt olyan a rét mintha megégett 
volna, elenyészett a reménység is a szénára nézve; de minden egyéb is a 
kiaszás és elszáradás pontján áll. Hát nálatok lesz-e széna? lesz-e neked 
és eladó? mert már tapogatóznom kell előre takarmány felöl; de akárkinek 
lesz-e a faluban ? Ugy állunk itt: hogy se széna, se zab, se őszi nem lesz. 
Megáll az eszem : mit fogunk csinálni ? Nem terem s a nép nem hogy fizetne, 
de éhen hal meg. Tudósíts egy pár sorban. Isten legyen veletek! 

Hanva jun. 3. 1863. őszinte barátod 
Tompa Mihály 

Kedves Barátom 1 
Éppen ma írtam hozzád levelet, bizonyosan megkapod. Ha nem, ez 

van benne: barátságos szívességedet a káplánra nézve köszönöm; de állapotunk 
oly különös, sajátságom, hogy nem tudom: igénybe vehetem-e? Legyetek 
csendesen, nyugodtan: ha igen : kedden ott leend szekerem érette. 

További kérésem: a simoniak komiszak, most kaptam a bírótól levelet, 
melyben a katasztrális munkálatok költségeinek fedezésére, nem különben 
az ügyvezetőnek öszvesen 12 osztrák forintot követelnek. Jogos-e ez ? Hát 
Vargának jövedelmez s én fizessek érte ? Kérlek hivasd magadhoz Vargát 
és beszélj vele. Idezárom a 12 forintot a bírónak; de igen boszant, mikor 
nincs e sok fizetés. Ha jogosnak látod, add át nyugta mellett, ha nem: ne 
siess az átadással. 

Csókolunk! Én igen beteg vagyok, nagyon szenvedek. 
Hanva dec. 21. 1867, szerető barátod 

Tompa Mihály 
Olvasd át a Vargának szóló levelet mielőtt átadnád. 

CSIZOVSZKY SÁNDOR. 


