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A múltkoriban Herepei János a kolozsvári református kollégium nagy
könyvtára VII. 151. jelzet alatt levő könyvének1 magyarnyelvű bejegyzé
seire figyelmeztetett. Amint a könyvet kinyitottam, meglepetésemre mindjárt 
a címlapon Fiátfalvi kézi bejegyzése ötlött szemembe : Georgy Fiattfalvi 
m. pr. A bejegyzés keltezetlen, de kétségtelenül a XVII. sz. első feléből való.2 

SZABÓ T. ATTILA. 

EGY XVII SZÁZA.DI «HÁZASOK ÉNEKI». 

Az Erdélyi Múzeum Cégei gr. Wass családi levéltárának egy XVII. 
század közepéről való félívnyi papírszeletén egy «házasok éneki»-re akadtam. 
A vers kétségtelenül a XVII. század közepéről való, mert bár keltezetlen, a 
félív egyik lapjára írt gazdasági bejegyzések kelte 1650 (Anno Domini 1650), 
a másik felén levő írás pedig a keltezett bejegyzésekkel egykorú. 

A vers végén Vas János sajátkezű bejegyzéséből azt sejthetjük, hogy ő 
nemcsak leírója, hanem írója is a versnek. Mivel a gazdasági jegyzetek szent-
gothárdi vonatkozásúak, kétségtelen, hogy ez a Vas János a (később gró-
fosított) Cégei Wass családhoz tartozik és így azonos azzal a VII. Jánossal 
akiről tudjuk, hogy 1627-től kezdve Szentgothárdon (Szolnok-Doböka vm.) 
birtokos volt. Mint királyi táblai ülnök 1680-ban halt meg. Neve mint íróé 
mindeddig ismeretlen volt.8 

A verset magát itt alább betű szerinti másolatban adom ; az értelmetlen 
szótag-elhagyásokat azonban kiegészítettem, sarkos zárójelbe foglalva min
denütt a pótlást. 

Az tißta ßivekröl való ver fék. 
1. Ur Iften ki ßoktad az igaz ßiveket 

gyakran meg áldani egymás ßeretoket 
ßepennis(!) őrizni életeket 
kik csak tolled várják ö fegedelmeket 

2. Egy fem kerülheti rendelésedet (!) 
mi felőlünk való bölcs végezésedet, 
mihelt meg dorgalß minket embereket 
Ottan hunyaßkodunk irtván (?) te erődet 

3. Te vetettél határt az ßelyes tengernek 
és te teremtetted lakossit az főidnek, 
te fundáltad ßepen nagy Bélit az égnek 
Ez alat ßerzettel helyeket felhőének 

1 De conservanda bona valetvdine etc. Frankfurt, 1557. 
2 Alább ugyancsak az Ő név-bejegyzését egy későbbi kéz barbárul 

kihúzta. A címlapon még van egy XVII. századi név : Petri Fiat[falvi], de 
ennek utolsó betűi már a kézirat újraköttetése alkalmával le voltak töredezve. 
E bejegyzés tulajdonosa Fiátfalvi György valamelyik rokona, esetleg fia lehetett. 

8 Az adatokra nézve 1. Szolnok-Doboka vm. monographiája, VI, 347.1. 
— Nagy Iván, Magyarország családai, XII, Si. 1. — Hodor Károly, Doboka 
vármegye... esmértetése, Kolozsvár, 1834. 719. 1. 



ADATTAR 

4. Mikor te akarod az nap meg változik 
ha mikor akarod ottan szépen fénjlfik]1 

ismét ha akarod égi csudád ladzik 
kikből nagy gyakorta fok változás efik. 

5. Alázatosokat Boktál felemelni 
es az ííevéljeket Békékből kivetni 
Anja ßent egy házad hi ven vezérleni 
és te híveidet benne meg tartani. 

6. De hogy Ura[m] moftan az en beszédemet 
tenéked ki mongyam az en értelmemet 
nékem megmuiatot bölcs végezéfedet 
lelkem kiért álgyo[n] öröke tégedet. 

7. Mikor te teremted elößör Ádámot, 
belőle formaiad Aßßonj álatot, 
kivel hogy az Ádám oßran tárfalkadot 
Emberi nemzetis oßlan ßaporodot 

8. Melj redeléfedet mostannis feltartod 
ember hogy társával éljen parancsolod 
ßepen együt élvén azt igen iovallod 
de hogy máft kívánjon tárfán kívül bánod 

9. Enis fen hordozván ez rendelésed 
és eleitől ßokot bölcs végezésed 
en lejemre venni te bünteiéfedet 
nem akarom Ura[m] értvén beßededet 

10. Immár Ura[m] az kit nékem parancsoltál 
és nag? ßepen jegyül te meg is mutattál 
ezért en kivánom felmagoßtallassal 
hogy nékem ezt érnem híven melto[ztattál] 

11. Téged az ért Ura[m] moftan kérlek azon 
te tißteffegedre éljek ez világon 
es te ßent fefféged engem meghalgasson, 
Vélle egyetenbe kiért lelkem álgyon. 

12. Eloßöris Uram te tißtessegedre 
fele barátimnak elömenelekre(I) 
Éltes Ura[m] miket (!) lelkünk csendességre 
és te házadnakis elő menetire 

13. Cselekedied Ura[m] irgalmasságodért 
tudom hogy egyedül nem en erdememert 
fem pediglen az én Jo téteménj[emért] 
hanem i[tt]gyen való kegyelmessegedert 

14. Halgas meg azért Ura[m] kéréfemb(en) 
figyelmezzél reá[m] az magas menyegben 
Tares meg tárfomotis ßepen egessegb(en) 
kiért téged lelkem ábyon ez életben. 

1 A [ ]-be telt részek a papírlapból kitöredeztek, a ( )-b 
ben jelzett rövidítések, részben tóiban maradt szórészek. 

Iroaalomtörténeti Közlemények. XLIX. 
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15. Áldassál azért moftan attyya Iften 
Vélle egyetembenis fiu Ur Iften 
Aldot Bentharomság áldassál 
Mostan es ez után mind őrökké 

Amen 
Finis per me Johannem Vas m. pr. 

Közli: SZABÓ T. ATTILA. 

HÁROM VERS A XVIII. SZÁZADBÓL. 
Az Erdélyi Múzeum családi levéltáraiban folytatott kutatómunkám köz

ben nagyon sok érdekes irodalmi adalékra bukkantam. Az alább közlendő 
három vers is az egyik családi levéltárból került elő. Az első kettő, e kor 
jellemző szokásaként, szellemben egymástól teljesen elütő: egy Mária-siralom 
és egy tréfás, érzékiesen elképzeltetö mennyországleírás ; ezek egy negyedív 
két lapján maradtak fenn. A harmadik vers külön kéziratos lapról való 
és megcsonkított Balas3a-utánzó éneknek tetszik. Minthogy e három vers 
közül egynek sem ismerem kiadott vagy kéziratban levő változatát, érde
mesnek tartom őket közölni. 

1. 
Jaj édes Fijamnak gyáfios Kaparsója 
Szivemet fogyaztya bánatnak nagy volta, 
Mert ki nyújtva fekßik életem Istápja. 
Ó Magzatam, ßip harmatam, 
Jaj mely nehéz, 
Jaj mely nehéz, 
Tülle meg vallása. 

Jobb Lót1 volna nékem világtul meg válnám, 
Gyaßas kaparsóban velle edyut hágnom, 
Hogy sem elevenen holtamig gyászolnám. 
0 magzatam etc. 

Jaj édes fiamnak karonázot feje, 
Kinek a kereßt fán nem volt semmi hellyé, 
Ha nem az fold felé Le hajla ß: Ige, 
0 magzatam etc. 

Jaj édes fiamnak áldat sz: orczája 
Epivel eczettel meg episztet [!] Szája 
Meg episztet sok Sidok Turhája2 

0 magzatam etc. 
2. 

Meny Országban jer pajtás, 
Ha meg untad éltedet 
Ottan Leßen jó Tartás, jo Tartás 
Ott nem kinzod testedet 
Vige Leß Szántásnak, kinos aratásnak 
Ottan mannát ehetünk, ehetünk 
Maiamba sem kel mennünk. 

1 Tollhiba, helyesen: lett. Szerk. 
2 Turha v. torha — phlegma, pituita; Schleim. 


