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eredménnyel (11 eminens után a I. elassisban 10.) A második félévben 
Winklernél statisztikát és bányajogot, most már valamennyi társa közt a 
leggyöngébb eredménnyel (62 közül 11 eminens és 85 I. cl. után 16. a II. 
elassisban !), Markovicsnál nemzetközi jogot s egyetemes és magyar köz
jogot (J. publ. Univ. Gent. ; J. publ. part. Regni Hung.) ugyancsak gyönge 
eredménnyel (15 eminens és 40 I. cl. után második a II. elassisban, utána 
hatan következnek). E rendkívül gyönge eredmények nyilvánvaló magyarázata 
az, hogy ebben az évben kezdődött a színészekkel való barátsága, s egész 
érdeklődését a színház kötötte le: épen a második félévben dolgozott első 
drámafordításain. 

1811/12. első felében Vuchetich Mátyásnál hallgatott római jogot és 
Sax Mihálynál politikát : az előbbinél 51 közül 12 eminens és 27 I. cl. után 
4. a II. elassisban, az utóbbinál 50 közül 17 eminens után 21. a I. elassis
ban. A második félévben Saxnál büntető és hűbéri jogot, Vuchetichnél 
kereskedelmi, pénzügyi és váltójogot tanult közepes eredménnyel (50 közül 
16 eminens után 24., ill. 49 közül 13 eminens után 17. a I. elassisban). 
Végül a harmadik évben, 1812/13-ban az első félévben Brezanóczy Ádámnál 
egyházjogot, Kelemen Imrénél magyar megánjogot, a másodikban Breza-
nóczynál egyházi magánjogot, Kelemennél hazai jogot és stylus curialist 
tanult ugyancsak közepes eredménnyel (I. félév: 46 közül 16 eminens után B.-nál 
10., K.-nél 16. a I. elassisban. II. félév : B.-nál 42 közül 18 eminens után 15., K-nél 
47 közül ugyancsak 18 után 12. az I. elassisban). Vizsgálatail818-ban augusztus 
19-én értek véget ; egy-két héttel utóbb megkezdte a. joggyakorlatot.1 

Hadd jegyezzem még meg e kapcsolatban, hogy Bárány Boldizsár egy 
évvel Katona után jött a jogi karra s mindvégig egy évvel mögötte járt, 
noha vele egykorúnak jelzik az anyakönyvek. Kiderül ezekből még az, hogy 
B. teljesen árva volt, neveléséről Kroneker nevű nagy atyja (egyben gyámja) 
és nagyanyja, Thulmon Julianna gondoskodtak. Többnyire a I. classis 
legjobbjai közé tartozott, másodéves korában azonban (1812/13) mindkét félév
ben minden tárgyból az eminensek közé emelkedett. Az ö évfolyamában külön
ben kezdettől fogva mindvégig Helmeczy (Serfőző) Mihály az első eminens. 

-. WALDAPFEL JÓZSEF. 

SZENCZI MOLNÁR ALBERT RELIGIO-EMBLÉMA JA. 
Ismeretes, hogy Szenczi Molnár Albert minden magyar verse latin és 

német vers fordítása vagy kedves olvasmányaiban talált verses és prózai 
mondások paTaphrasisa ; némelyiket többször is idézi, majd eredeti alakjuk
ban, majd saját fordításában. így a Postilla Scultetim előszavába szúrt 
magyar distichon is (Számkivetésben járt ez földön Christus Urunk-is, Járjuk 
el ez járást hát mi is, ö tagai) oly latin versből készült, amelyet Idea 
Christianorum... c. kiadványa ajánlásában eredetiben idéz (Exul erat Christus, 
qui nunc super omnia régnât). 

Arról a verséről, amelyet Kálvin-fordítása címlapjának hátára nyoma
tott, a címlap egyik képének magyarázatául, Dézsi azt írta ; : «a gondolatok 

1 Erről és K.' ügyvédi vizsgájáról 1. Badics : Magyar írok ügyvédi 
vizsgálatai. IK. 1901. 206. 1 
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itt is kölcsönzötteknek látszanak s inkább csak a verses formába öntés 
származhatik Molnártól».1 Valóban ez sem eredeti, hanem Bézá Religio-
emblemájának elől-hátul egy-egy kérdéssel megtoldott paraphrasisa. 

Szenczinél : 
(Ember kérdésére felel az Religio.) 

E. Mond meg ô szent Religio 
Istentől nemzett leánzó, 
Ki tiszteled nagy hívségben 
Az Istent minden időben : 
Mire való ez korona 
Fejeden csillaggal rakva. 

R. Én mutatok mennyországra 
Utat és az bódogságra. 

E. Mire viselsz rosszas ruhát? 
R. Megvetők mulandó jókat. 
E. Mit jegyez az könyv kezedben ? 
R. Atyám törvényét nézd ebben. 
E. Mellyed miért mezítelen ? 
R. Tiszta hívségem érts ezen. 
E. Miért könyöklesz keresztre ? 
R. Kereszt nyugot meg kedvemre. 
E. Szép szárnyaid mire valók ? 
R. Mennybe röpülni tanitok. 
E. Miért vagy ily fényességgel? 
R. Szivet tisztitok új fénnyel. 
E. Mire tartsz zabolás féket? 
R. Szívnek tiltom kényességét. 
E. Halált mit nyomsz lábad alá ? 
R. Vagyok halálnak halála. 
E. Mit kell érteni ez hadon, 
' Környülted e zűrzavaron? .. 

R. Mindenütt nagy erőszakot 
Szenvedek méltatlanságot, 
De szenyvedvén erőt vészek 
S végül Istenhöz felmegyek. 

Szenczinek alighanem már régebben megtetszett ez az emblema-vers. 
Valószínű, hogy amint már Dézsi is gyanította, az 1609-ben megjelent Icon 
religionis, amely Bod szerint «effisies versibus ad emblemata accomodatis 
ingeniöse deseripta» volt, ennek külön metszet alakjában való kiadása lehe
tett. A Béza-féle embléma jellemző elemeinek megtartásával új ábrázolást 
készíttetett, legalább Béza idézett kiadásában más kép van. Nem lehetetlen, 
hogy hasonló kép a latin Institutio valamelyik kiadásának címlapján is volt. 
A Szenczi-féle fordítás címlapja két felső sarok-képének felirataként szereplő 
evangéliumi hely is ott van a könyv több latin kiadásán, ugyancsak más 
kép felirataként. 

Az, hogy Szenczi Béza latin verseivel is kedvvel foglalkozott (egy 
másik vers fordítása 1616-ban a helvét hitvallás Sz. Csene Péter-féle fordí
tásának oppenheimi kiadásában jelent meg tőle), kívánatossá tenné annak 
megvizsgálását is, nem volt-e része Béza zsoltárainak is az ö zsoltárfordí
tása kifejezésbeli formálásában. WALDAPFEL JÓZSEF 

Beza XXXV. emblémája a Poemata 
varia 1599-i kiadása 129.lapján: 

Quaenam sic lacero vestita incedis 
[amictu ? 

Relligio, summi vera Patris soboles. 
Cur vestis tam vilis? opes contemno 

[caducas. 
Quis liber hic? Patris lex 

[veneranda mei. 
Cur nudum pectus ? deeet hoc Can

toris amicam. 
Cur innixa cruci ? Crux mihi sola 

[quies. 
Cur alata? homines doceo super 

[astra volare. 
Cur radians ? mentis discutio te-

[nebras. 
Quid docet hoc frenum ? mentis cohi-

[bere furores. 
Cur tibi mors premitur ? mors quia 

[mortis ego 

1 Sz. M. A. naplója stb. 428. 1. 


