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ILOSVAI SELYMES PÉTER ISMERETLEN HISTÓRIÁS ÉNEKE 
MÁTYÁS KIRÁLYRÓL 

(A Pompéry-kódex) 

Régi irodalmunk emlékeit őrző, kutató által eddig nem vizsgált XVI. századi históriás énekeket 
tartalmazó kéziratos kódex található az Egri Főegyházmegyei Könyvtár értékei között. A könyvtár 
címjegyzékében Pompery Codex néven szerepel. Anyaga mindeddig nem került a nyilvánosság elé. 

A kódex sorsának érdekességét növeli az egykori tulajdonos, jeles irodalomtörténészünk, Toldy 
Ferenc személye, aki a jelek szerint nem, vagy csak felületesen lapozta át a kéziratot. Pompéry Jánostól 
került Toldyhoz.1 A kor divatja szerint az ajándékozó lett a névadó is, mint a szintén Egerben 
található egykor ugyancsak Toldy Ferenc tulajdonában levő Béldy Codex esetében.1 Mindkét kódexet 
Toldy ajándékozta Bartakovics Béla egri érseknek. így került később az Egri Főegyházmegyei Könyv
tárba. 

A szakadozott, hiányos kéziratot Toldy Ferenc gondosan beköttette. A kódex eleje és vége 
hiányos, sajnos több közbeeső lapot is kitéptek. A könyvkötő a hiányokat üres lapok befűzésével 
jelezte. A kötés során a lapok széleit levágták, ezért néhol hiányzik a verssorok utolsó betűje, szótagja s 
egyéb apró bejegyzés. A kódex 212 számozott levélből áll, a levelek 100 X 156 mm-es nagyságúak. A 
kötés gerincére aranyos betűkkel nyomtatták: Pompéry Codex Toldy Ferencé. 

Papírja a kempteni papírmalom terméke. Vízjele kétfejű sast ábrázol. Mindkét fején korona látható. 
A sas testének közepén levő nyomtatott K utal Kempten városra. A gyáros Hans Schanchenmayr, 
monogramja - nyomtatott H S - a sason kívül helyezkedik el.3 A papír gyártási idejét a XVI. század 
második felére tehetjük. A kempteni papír főként a Thurzók révén került Magyarországra. A 
Fuggerekkel tartott kapcsolatuk is elősegítette a németországi papírok Magyarországra hozatalát. 

A históriás énekeket több kéz másolta. Csak az első tulajdonos, Csombor János nevét ismerjük. 
Nevét a könyv elejére és a harmadik ének végére jegyezte be. Sajnos az első eredeti lap, mely talán 
életrajzi adatot nyújthatna, maszatos, szakadozott, így csupán feltételezésekre kell szorítkoznunk. Van 
ugyan adat arról a Csombor Jánosról, aki 1636. október 20-án címeres nemeslevelet nyert, 1637. 
március 4-én hirdették ki Torna megyében, de a két személy azonosságának eldöntése további 
kutatásra vár.4 Lehet, hogy kódexünk első tulajdonosa Szepsi Csombor Márton rokonságához 
tartozott. 

A Csombor János által másolt negyedik éneket újabb kéz fejezte be. Az utolsó, ötödik éneket több 
kéz másolta, egy újabb tulajdonos és családjának írástudó tagjai. 

A másolat idejét a XVII. század első felére tehetjük. Az első ének a bejegyzés szerint 1600-ban 
került a kódexbe. 

Az énekeket nem emlékezetből írták le, nyomtatott vagy kéziratos szöveg alapján másolták. Erre 
vall a tévedések korrigálása. Szavakat, sorokat, versszakokat cseréltek fel a másolók, s ezeket az 

1 Pompéry János (1819-1889), író, pubUcista. 
2VASS István: A Béldi-codex, Új Magyar Múzeum 1853. Szerk. TOLDY Ferenc III. évf. 1. köt. 

417. 
3A vízjel képe megtalálható: CM. BRIQUET: Les Füigranes Dictionnaire historique des marques du 

papier des leures apparation vers 1828 jusqueen 1600. Avec - 16112 fac-similes des filigranes. Tom. 
1-4. Genéve 291. szám alatt. 

"Csombor Jánosról szóló adat található: KEMPELEN: III. 215. vö. Történelmi Közlemények 
Abaúj-Torna vármegye és Kassa múltjából Kassa 1/70. 222. 
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elírásokat mindig gondosan javították. Ahol nem tudták elolvasni a szót, a lap szélére leírták a 
lehetséges variánst. A rosszul másolt szövegrészt megszámozták vagy áthúzták. Mindezeket szépen 
nyomon lehet kísérni a nyomtatott szövegekkel történő összehasonlításkor. 

Az elsó' 8 levél a könyvkötő pótlása. A 8. levél belső oldalara írta be a nevét Bartakovics Béla egri 
érsek. Az első eredeti levél a kilencedik, elég maszatos, nehezen olvasható. Első oldalán található a 
következő, Csombor János írásával: 

Sum 
Verus Possessor huius Libri 
Joannes Cognomine C < . . . > bor 

Alatta szakadás, kaparás miatt bizonytalanul olvasható: 

A < . . . > b Somloy (?) 

Származási vagy tartózkodási helyét jelöli. A későbbi tulajdonos szemmel láthatóan törekedett 
Csombor János nevének, bejegyzett adatainak eltüntetésére. 
Ezután tollpróba következik, a 113. (114). zsoltár 9. verséből: 

Non nobis nobis domine 
sed no mini tuo da glóriám 
Non nobis domine non nobis 
sed no mini tuo da glóriám 

Alatta egy sor a Nagy Sándor hatodik részéből: 
Az hatalmas király babiloniaban 

Majd Lukács evangéliuma II. fejezetének 29. verse: 
Nunc dinuttis servum 
Nunc dimittis servur tuum 
secundum verbum tuum in pace 

Ismét a Nagy Sándorból, most az I. rész 6. versszakából következik két sor: 

Jámbor vala Sándor az király fia 
ki attya halalat igen sirattya 

Majd a quarta pars sorait olvashatjuk: 

Jőve hozza Pórus nagy erejével 
megh ütközik vele nagy 
hatalmasságával el változik 
neky < . . . > szerencseye 
nek < . . . > erencseye 

A lap szélére más kéz írta: 

Az Evangyelyomnak Sommaia 
az may napra fihez az mint kk 
megh mondám azt az Sz: Irasbol 
megh mondom bizonysagit is 

Szemben vele: Jesus Christus 
Ezután következik az öt históriás ének a következő sorrendben: 
1. Ilosvai Péter: Nagy Sándor históriája 
2. GÖrcsöni Ambrus: Mátyás király históriája 
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3. Ilosvai Péter: Mátyás király históriája 
4. Varsányi György: Xerxes históriája 
5. Illyefalvi István: Jephta históriája 

Az elsőként lemásolt ének tehát Idari Péter, vagy ahogy irodalomtörténetírásunk számontartja, 
Ilosvai Selymes Péter Nagy Sándorról írt históriája. A históriás ének eleje hiányzik. A 10. levél 
töredékén olvasható az ének hat részének argumentuma. A harmadik részből... am, . . . Magnus, 
. . . ivosam, a negyedikből . . . incipit Indos,. . . magne duellis,. . . felicibus ausis látható. A lap alján a 
másoló a quinta pars argumentumára utal. A 11. levél pótlás, üres. A 12. levél első oldalán a 20. 
versszakkal kezdődik az ének, előtte egy levél hiányzik, nincs pótolva. Egy oldalra 5 vagy 6 versszak 
került. A versszakok számozását figyelemmel kísérve kiderül a 21-22. levél közötti, a könyvkötő által 
nem jelzett hiány, ami egyben tíz versszak (131-140) hiányát is jelenti. Az ének első része a 22. levél 
első oldalának alján végződik. A Secunda Pars a 22. levél hátlapjától olvasható. A Tertia Pars a 34., a 
Quarta Pars a 44., a Quinta Pars az 55. levél első oldalán, a Sexta Pars a 65. levél hátlapján kezdődik. 
Csombor János a 420. versszaknál vette észre, hogy a 210. szakasztól kezdve elvétette a számozást, a 
tévedéseket utólag javította. Az ének a 77. levél első oldalán fejeződik be. Az utolsó versszak után 
olvasható: Laus Deo Cuius auxilio perfecimus 1548-ban. Alatta: 1600 

1548 

A kivonás eredményét a kötéskor levágták. 
összehasonlítási alapul a meglevő három XVI.s századi Nagy Sándor kiadás közül a legkorábbit, a 

Komlós András által 1574-ben Debrecenben kinyomtatott példányt vehetjük. Az összehasonlítás során 
kiderült, hogy az 1582-ben szintén Debrecenben Rodolphus Hoffhalter, majd 1591-ben Kolozsváron 
Heltai Gáspárné nyomdájából kikerült Nagy Sándor kiadás lényegesen eltér a kódex szövegétől. Ez 
érdekesen jelentkezik a tulajdonneveknél.* Annál kevesebb a lényeget nem érintő eltérés az 1574-es 
kiadásnál. Mindkét szövegben az argumentumok az egész ének legelején találhatók, öt helyen azonos 
versszakok hiányoznak.'7 Az ének első 149 versszakát alapul véve a következő, szám szerint csupán 15 
variáns figyelhető meg. Az első Komlós szövege, a második a kódex: kerül-környül; erősíte-bővíte; 
lött-lön; véged-végedben; pent-pénzt; fegyverrel vassal-fegyverrel és vassal; ereie-serege; bünöt-vétkit; 
többet Alexander ennél nem vára-többet ennél Sándor akkor nem vára; hoza-vöve; menni-nagy sok; 
niernenek-nierinek; közülének-eközülének. Ezen kívül két helyen eltér a szórend.8 

SRMNYI. 339, 510,664. 
'Példaként az első rész tulajdonneveinek eltéréseit közlöm. Az első a kódex szövege (K), utána az 

1582-es debreceni kiadás (NY) tulajdonnevei következnek. 

24-vsz.K Az draztust Ny: Adrasztus 
27.vsz.K Gleamter Ny: Cleander 
35-vsz.K azon Ciriában Ny: Anticyrában 

Pampletoniában Ny: Paphlagóniában 
Seneciában Ny: Phenéciában 

41-vsz.K Eumenides Ny: Eudemus 
63.vsz.K Társis Ny: Tarsus 
66-vsz.K Cédrus Ny: Cydnus 
79-vsz.K Empolio várost Ny: Europolist 
80.VSZ.K Armikanasest Canido sokat Ny: Alicarnassust Camyndusokat 
81.VSZ.K Lissus Ny: Issus 
84.vsz.K Timarus Ny: Pynarus 
88.vsz.K Nikanos, Perdica Ny: Nikánor, Perdikkás 
89.VSZ.K Ptolemeus Menander Ny: Ptolomeus Melanger 

123.vsz.K Matató nnak Ny: Maratomnak 
145.VSZ.K Sidon váras Ny: Tirus váras 

7Hiányzik a quarta pars 51., 70., a sexta pars 28., 37., 84. versszaka. 
8 A 65. vsz. első sora a kódexben: 

Resten jára ebben az kinek hagya 
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Mindezekből arra következtethetünk, vagy az 1574-es kiadás mások által előzőleg talán több
szörösen is lemásolt szövege szolgált alapul, vagy egy előttünk ismeretlen nyomtatott vagy másolt 
példány került Csombor János kezébe. A másolók elírásai vagy szándékos szövegjavításai adják az 
eltérést. Csombor János mint már említettem szemmel láthatóan szöveghűségre törekszik. 

Itt kell megjegyezni, hogy Szilády Áron amikor a RMKT IV. kötetében kiadja a Nagy Sándorról 
szóló históriát, téves adatot közöl, mert ezt írja: a Nagy Sándor szövege „a meglevő négy kiadás közül 
a legrégibb (1574) után nyomtatott".9 Szilády azonban az 1582-es kiadást használta. 

A negyediknek bemásolt éneket a 156. levél első oldalától olvashatjuk, Varsányi György 1561-ben 
szerezte Xerxes perzsiai királyról. Az ének első 47 versszaka Csombor János írása. A 161-163. levél 
pótlás, üres. A könyvkötő csak három levelet pótolt, pedig a hiányzó 60 versszakot figyelembe véve 
kiderül, hat veszett el. Az ének befejező négy versszakát egy új, ismeretlen kéz másolta a 164. levél 
első oldalára. A 165. eredeti levelet a másolók üresen hagyták. 

A kódexbe másolt ének címe: 
Egy szép História az Persiai Kyralyrol Xerxes neue mikippen 
rigy időben elvesztet uolt tizzer százezer embert 
Ad notam: Irgalmaz ur Isten etc. 

Mivel Csombor János a cím után nem jelölte a nyomtatás helyét és évét, arra kell következtetnünk, 
hogy kéziratból másolt szöveggel van dolgunk. Az ének egyetlen ismert nyomtatott kiadása 1574-ben 
Debrecenben, Komlós András műhelyében készült.1 ° Toldy Ferenc egy 1543-as debreceni kiadásról is 
említést tesz, közelebbit azonban nem mond róla.1 x 

A „rigy időben" helyett a debreceni kiadás címében a „Revidden időben" olvasható. Ami új, eddigi 
ismereteinket bővítő adat, megtaláljuk a nótajelzést is. István deák A Cyrus éneke nótájára szerzett 
Irgalmazz Úristen című énekét Bornemisza Péter énekeskönyvében olvashatjuk. Közismert e nóta
jelzések gyakorisága.12 Balassinál is szerepel. 

Megállapítható, a kódex és az általunk ismert debreceni kiadás szövege között igen kevés az eltérés, 
szám szerint huszonegy.13 A nyelvjárás különbözősége a nyomtatott és a másolt szövegben erősen 

Komlósnál: 
Resten ebben jára az kinek hagya 

A 118. vsz. harmadik sora: 
Álhatatos lün ő ebben mind végig 

Komlós szövege: 
Álhatatos lün ő mind ebben végig 

9 RMKT IV. 313. 
10RMNYI. 350. 
1 ' „ . . . Varsányi György Xerxes-krónikája (ir. 1561.), mely egyedül a szerencse múlandósága 

példázására használtatik, s két kiadást látott, Debr. 1573. és 74." Toldy Ferenc: A magyar költészet 
története II. jav. kiad. 1867. 168. 

12RMDT 1.618-621. 
1 3 12. sor Ny: És az állatoknak határokoie szerze 

K: És az állatoknak hatalmas szerzője 
17. sor Ny: Renddel megércziok mindennek erejét 

K: Renddel hogy megérczék mindennek erejét 
51. sor Ny: És birodalmukat nagy gyorsan foglalni 

K: És birodalmakat kezdinek foglalni 
80. sor Ny: Számtalan sok népek rendit szertartások 

K: Szántalan sok népek rendek szertartások 
96. sor Ny: Szebben az vagy jobban mire nem alkotna 

K: Szebben avagy jobban mire nem alkotta 
100. sor Ny: Minémük legyenek nézi nagy sok bódogságát 

K: Minémők legyenek nizi boldogságát 
117 -120. sor Ny: Valljo n ki volt nagyobb az Xerxes kúrálnak 

Ki büodalommal minden királyoknak 
Nagyobb volt akkoron minden császároknál 
Gazdagb, rettenetesb minden királyoknál 
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érződik. Csombor János í-ző nyelvjárásban beszélt és irt, Varsányi György énekének utolsó négy 
versszakát pedig új kéz másolta ö-zésseL 

A kódexbe másolt éneket kell Varsányi György eredeti szövegéhez közelebb állónak tekintenünk, 
ezért egy esetleges szövegkiadásnál a most előkerült változatot is feltétlenül érdemes figyelembe venni. 
Csombor János szövege jobb rímelésű, nem találkozunk zavaró hibákkal. Az 1573-as nyomtatvány 
szövegét Szilády Áron közölte a RMKT VII. kötetében.1 * A nyomdahibákat ösztönösen több helyen a 
kódexszel egyezően javította.1 s 

A következő - sorrendben az ötödik ének - Illyefalvi István Jephta históriája. Az írás ismét újabb 
kézre vall. A kéziratos könyv új gazdához került, akiről csupán annyit tudunk, nem egyedül másolt. 
Népes családja tagjait is bevonta a munkába, idejük és kedvük szerint egymást felváltva írták az éneket. 

A kódexben levő históriás ének címe a 166. lap első oldalára került. 

Jephtanak historiaia mi keppen az hadban fogadást töt hogy 
ha az ellensiget megh uerheti tehát uisza tértében ualamit 
leg elsőben othon hazánál megh lat azt megh aldoza es leaniat 
latuan megh aldoza 

Illyefalvi históriája a secunda pars 71. versszakától hiányzik. A kódex utolsó eredeti lapja a 203., a 
204-212. leveleket a kötéskor fűzték a kézirathoz, üresek. 

Illyefalvi históriája még a szerzés évében, 1590-ben megjelent Kolozsváron, s ugyanott 1597-ben 
ismét kiadták. A XVII. században évszám nélkül Lőcsén nyomtatták újra.1 6 

A kéziratból másolt szöveget érdemes összevetni a nyomtatottal. A nyomtatott kiadások 
szövegének 2. versszakában így hangzik a szerzőnek a hallgatósághoz intézett kérése: „Minden jámbor 
tőlem ezt majd megértheti, csak nékem innom adjon", míg a másolt szövegben: „Minden jámbor tőlem 
ezt majd megértheti, csak jól reám hallgasson". Az ének további részében a másolók többnyire rokon 

K: Vajon ki volt nagyobb az Xerxes kúrálnál 
Ki birodalmával minden királyoknál 
Nagyobb volt akkoron minden császároknál 
Gazdagb rettenetesb minden királyoknál 

135. sor Ny: Egy nagy hadat szerze öt esztendő között 
K: És nagy hadat szerze öt esztendő között 

143-144. sor Ny: De földi ereje volt ez csak úgy véljed 
Ennékül is vagyon népe neki hidgyed 

K: Földi ereje volt ezt bár csak úgy véljed 
Érméikül is vagyon népe neki hidgyed 

153-154. sorNy: Minden miliásnak sommáját ha megérted 
És rendenként ükét nagy szépen megveted 

K: Minden miliásnak sommáját ha megveted 
És rendenként ököt nagy szépen megérted 

169-170. sor Ny: Mikor volna látta népének sokságát 
Akará mutatni nagy hatalmasságát 

K: Mikor látta volna népének sokságát 
Akará mutatni nagy hatalmasságát 

Az első 47 versszak után 60 versszak hiányzik a kódexből, a befejező négy szakasz új kéz írása. 
429. sor Ny: Legyen erre gondunk mint mi életünkben 

K: Legyön erre gondunk mint mi életünket 
437-438. sor Ny: Varsáni György szerze ezt bánatjában 

Kárvallása után ü nagy busultában 
K: Varsáni György szorzotté ezt bánatjaiban 

Kárvallása ő nagy busultában 
444. sor Ny: Kibel dicsértessék az felséges Isten 

K: Kiből dicsértessék az mennybeli Isten 
1 4RMKT VII. 79-93. 247-249. 
1 sSzilády Áron a 12., 17., 80., 169-170. sort javította. 
16RMNYI. 645., 805. 
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értelmű szavakkal helyettesítenek. A nyomtatott szövegek szótagszáma, rímelése jobb, a kézirat 
mégsem mellőzhető egy szövegkiadás esetén. 

Ezután következzen a másodiknak és a harmadiknak bemásolt Mátyás királyról szóló énekek 
tárgyalása. 

A Hunyadiak korát feldolgozó művek népszerűségét nyomon kísérve láthatjuk, a XVI. századi 
énekszerzők közül sokan fogtak tollat, hogy Hunyadi János és Hunyadi Mátyás példájával lelkesítsék 
kortársaikat. E művek népszerűsége a XVII. században is tovább élt, ezt kódexünk is igazolja. Csombor 
János, mint az eddigiekből már kitűnt, a nagy hadvezérek életéről szerzett énekeket gyűjtötte egy 
csokorba, elsőnek a „világhódító" Nagy Sándorról szóló éneket másolta le, hogy azután méltóképpen 
kövesse a kortársak által is Nagy Sándorként emlegetett Mátyás király nagyságát hirdető két 
históriás ének. 

Görcsöni Ambrus 1567 táján keletkezett Mátyás-énekének népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, 
mint a négy ránk maradt XVI. századi kiadás,1 7 ami most még két eddig ismeretlen 1574 és 1587-ben 
megjelentetett kiadással bővült. 
A kódexbe másolt ének címe a 77. levél hátlapjára került. 

Az felsiges Mathias kyralynak az nagyságos Hunyadi János 
fiának ieles uiselt dolgairól életiről es haláláról ualo 
szép história 
Debreczembe nyomtattatot 
Komlós András által 
Anno Domini 1574 

Alatta csillaggal megjelölve Pompery János írásával: 

Irta Ambrozius Literátus de Gercien 
M. Jancsónál - Bécsben - levő nyomtatott példány megjelent 1587-ben 

Pompéry János a bejegyzett adatokról bécsi tartózkodása idején értesülhetett, talán a kódex lelőhelye 
is ide vezethető vissza. 

Görcsöni énekének első része a 78. levél első oldalán kezdődik. Itt nincsenek megszámozva a 
versszakok, Csombor János csupán a Prima Pars utolsó 150. versszakát jelölte. A Secunda Pars de 
obsidione Nándor Albensis a 93. levél első oldalától olvasható, ezután minden tizedik versszak 
számozott. A Tertia Pars de Rege Mathya első versszaka a 101. levél hátlapjára került. A harmadik 
versszak 3—4. sora felcserélődött, a másoló utólag javította. A 114. és 115. levél pótlás, üres, a 
205-222. versszak hiányzik. A negyedik rész címe is hiányzik, a 116. levél elején a 223. versszakkal 
kezdődik. Görcsöni műve a 142. levél hátlapján ér véget. 

Az eddig ismert kiadások közül a legrégibb a címlap nélküli Komlós-nyomtatvány. 1574-ben Heltai 
is kinyomtatta ugyan a Cancionaleben, de az eredeti műből több versszakot átírt vagy teljesen 
kihagyott, máshol saját betoldásaival bővítette Görcsöni szövegét.18 A másik két kiadás 1577, 
1581-ben Kolozsváron, Heltainé nyomdájában készült. A kódex szövegének összehasonlítási alapját a 
címlap nélküli Komlós-kiadvány szolgáltatja, amelynek nyomtatási évét minden kétséget kizárva Varjas 
Béla az 1570-73 közötti időre teszi.1 9 Amiről eddig nem tudtunk, Komlós 1574-ben újranyomtatja 
Görcsöni Mátyás énekét, most már címlappal. Ez került be kódexünkbe. A kódex lapalji bejegyzéséből 
még egy újabb, előttünk ismeretlen 1587-es kiadásra is utalást találunk. 

A címlap nélküli és a kódexbe másolt Komlós-kiadás jól példázza, hogy 2 - 3 év eltelte is elegendő, s 
az ugyanazon nyomdából kikerült szövegeket összehasonlítva, az eltérések sorozatát mutathatjuk ki. 
Bizonyára egy új szöveg került Komlós kezébe, mely a másolók tévedései, átírásai után jutott 
nyomdába. 

1 7RMNYI. 297., 351 (12)., 387., 490. 
1 8 Heltai Gáspár Cancionale Kiad. és bev. VARJAS Béla 1962. (BHA V.) Varjas Béla bevezető 

tanulmánya 24-25. , 3 0 - 3 1 . 
1 9 B H A V . i . m . 20 -21 . , 29. 
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Az eltérések illusztrálására a következő sorok szolgáljanak például. A címlap nélküli Komtós-
nyomtatvány 45. versszakának 3. sora így hangzik: 

Holló szállá azon fának ágára 

A kódexben ugyanez a sor a következő: 

Holló szállá aszú fának ágára 

A 114. vsz. 2. sora Komlósnál: 
Szörnyű lovakon lovag népek valának 

A kódex szövege: 
Szörnyű lovakon lovagok állnak vala 

A 122. vsz. 4 sora a nyomtatott szövegben: 
Ereinek felét vajda kiadá 

A kódexben: 
Ott kinek íehete vajda kiálta 

A példák jól mutatják, az elírások több helyen az értelem megváltoztatásához vezetnek. Szinte 
minden második versszakban találkozunk kisebb, a lényeget nem zavaró variánssal, összegezve: az 
eddig ismert szöveg úgy válik teljessé, ha a kódexbeli változattal egybevetve vizsgáljuk. 

Görcsöni Ambrus félbemaradt munkájához eddigi ismereteink szerint Heltainé kérésére Bogáti 
Fazekas Miklós írt befejezést 1576-ban Tordán, Mátyás király halála napjának évfordulójára. Csak egy 
évvel később, 1577-ben jelent meg nyomtatásban Kolozsváron, Heltai Gáspárné műhelyében.10 

Irodalomtörténetírásunk Görcsöni Ambrus Mátyás-énekét eddig a Bogáti által megírt befejező résszel 
együtt emlegette. Most kiderült, hogy már egy évvel előbb, 1575-ben, 90 esztendővel Bécs sikeres 
ostroma után elkészült Mátyás király uralkodásának utolsó évéről, haláláról, a Görcsöm mű folyta
tásának szánt ének. 400 esztendő után most került elő egy eddig ismeretlen, nem is sejtett mű. 
Szerzője Ilosvai Péter. Csombor János nem tüntette fel sem a nyomdász nevét, sem a nyomtatás 
helyét, így minden bizonnyal kéziratból másolt szöveggel van dolgunk. A másoló hiányérzetét 
elégítette ki, amikor olyan éneket keresett és talált, ami befejezetté tette Görcsöni félben maradt 
munkáját, s egyben irodalmi ízlésének is megfelelt. Ilosvai műve után a következőket jegyezte be: 
„Finis huius historie Per me Joannem Czombor". 

Ilosvai Mátyás-éneke két részből, 185 versszakból áll. Címe és első versszaka a 143. levél első 
oldalára került. Az első rész 96 versszakából 70 hiányzik, csak az első 26 maradt ránk, mely a 145. 
levél hátlapjáig tart, ezután hét levél hiányzik. A második rész 89 versszaka teljes, a 145. levél elején 
kezdődik. Az ének a 155. levél belső oldalán fejeződik be. Szerencsénkre Csombor János minden 
tizedik versszakot megszámozott, ezért ismerjük pontosan a meglevő és a hiányzó versszakok pontos 
számát. 

Azért is sajnálatos a 70 versszaknyi hiány, mert a versfők olvasata csupán az ének első részénél ad 
értelmet: ILOSVAI PÉTER AS NAGBAANIAI TAN . . . Az N-re a „Nagy szép négy víg" lapalji 
mutató utal. Ezután hiányzik a hét levél, ami közül a könyvkötő csak egyet pótolt. A pótlás belső 
széle eredeti, s feltehetően ez következett sorrendben az utolsó épen maradt levél után. Két E és egy 
T-vel kezdődő versszakra következtethetünk az ép részen maradt kezdőbetűkből, így olvasatunk: 
ILOSVAI PÉTER AS NAGBAANIAI TAN. EET. 

Ilosvai Péter életéről keveset tudunk, főleg a ránk maradt művei szolgáltatnak adatokat. Ezek 
röviden a következők. A kódexünkbe elsőnek bemásolt Nagy Sándor históriát Toldy Ferenc2' még 
Idari Péter név alatt emlegette, Fraknói Vilmos,2 2 Szabó Károly2 3 és Szilády Áron2 4 pedig már Ilosvait 

20BHAV. i. m. 25. 
2 * TOLDY Ferenc: A magyar költészet története. Pest, 1867. 127. 
2 2FRAKNÓI Vilmos: A hazai és külföldi iskolák története. Bp. 1873. 379., 412. 
23RMKI. 362. 
24RMKT IV. 308-309. 
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tartották a mű szerzőjének. Ha ezt elfogadjuk, feltehetően ebben az időben Perényi Ferenc fiait 
tanította, nagyidai iskolamester lehetett Szikszai Fabricius Balázs elődeként.25 Majd csak 16 év 
múltával az „Ezerötszáz és hatvannégy esztendőben, Hideglelő kis Asszonnak havában" az nagy Szent 
Pál apostolnak életét és halálát feldolgozó mű szolgáltat újabb életrajzi adatokat. Ekkor „az nemes 
Szakmarban, egy jámbor lakatgyártónak házában" verselt. Itt SERICEUS PETRUS ILOSVANUS név 
olvasható a versfőben - innen az Ilosvai Selymes Péter elnevezés - , az utolsó versszakban magát 
Ilosvai Péter deáknak mondja. 1586-ban „mikor Thuri Pál kis leányát ők megkeresztelek" szerezte a 
Sokféle nevek magyarázatát. Ptolomeus király históriáját pedig 1570-ben 

Szerzé el-benn sován Szilágyországban, 
Kusalkőben az egy havas oldalban, 
Egy cellában azaz egy füstös házban, 
Elvégezte el-fenn egy som-bokorban. 

Eddig ismert művei közül a leghíresebbet, Toldi Miklós históriáját Perényi István ugocsai fő
ispánnak ajánlotta 1574-ben. Ilosvai Péter nevét még Dávid Ferenc említi „Az egy atya istennek és az ő 
áldott szent fiának, az Jézus Krisztusnak istenségekről igaz vallástétel" c. Kolozsváron 1571-ben 
megjelent munkájában Károlyi Péter és Méliusz Péter neve mellett. „Miképpen tenéked Caroli Péter, 
Mellius Péter, és Illyosuai Péter, egy közenseges emberségtec vagyon: De tulaydonsagtokban és 
szöméllyetekben kölembesztec, és egyenettlenec vattoc: Azonképpen a te Háromság Istened is, kit 
vallottoc. Hogy rouideden minden keresztyén eszébe vehesse, Hogy Caroli Peteinec, és az ő Kalandos 
társainac semmi Istenec ninczen: Mert az egy Attya Isten ért harmot költet és talált, ecképpen 
bizonyítom . . . "2 6 

Az idézetből világosan kitűnik, Dávid Ferenc 1571. április 22-én Fehérváron bevégzett munkájában 
élő személyekről szól. Károlyi Péter és Melius Péter „kalandos" társaként a költő Ilosvai Péterre kell 
gondolnunk. Talán egyszer fény derül arra is, milyen szerepet kapott kortársai közt a protestáns 
hitvitázó Ilosvai. 

Az az Ilosvai Péter, aki 1560. május 28-án kezdte meg tanulmányait Wittenbergben, hazatérve 
Debrecenben majd Csengerben volt rektor. 1562. július 22-én az ecsedi várhoz közel eső Csaholyban 
felakasztotta magát. Verancsics Antal 1562. augusztus 25-én Egerből tudósította Forgách Ferenc 
nagyváradi püspököt a halálesetről, az okot is megjelölte: „anxietate praedestinationis cognoscendae 
sollicitus".2 7 

Irodalomtörténetírásunk számon tartja Ilosvai elveszett munkái között a Cirus királyról és 
Nebukadnezárról szerzett, Ptolomeus király históriájában emlegetett műveket, s valójában a Nagy 
Sándort is ilyen alapon tartjuk az övének: 

Sokszor szóltunk az régi nagy időkről, 
Kiváltképpen világbíró Sándorról, 
Cirus királyról, Nebukadnezárról, 
Ezek után meglőtt jeles dolgokról. 

A most előkerült Mátyás-ének kapcsán érdemes felfigyelni arra, hogy Ilosvai Péter Hunyadi János 
hőstetteit is versbe szedte, erről tesz említést a Sokféle nevek magyarázata második versszakában, ahol 
újból felemlíti Nagy Sándor nevét: 

Lám az Sándornak írását mely örömest hallod, 
Jó Hunyadi János dolgát ugyan meg tanulod, 

A Mátyás-ének versfőinek olvasata a költő életének egyik fontos állomásáról tudósít. Eszerint 
1575-ben Ilosvai Péter a Schola Rivulina rektoraként vagy a tanító szó XVI. századi jelentésére, Ilosvai 

25RMKTIV. 308-390. 
26RMNYL314(2) 
27FRAKNÓI Vilmos: A hazai és külföldi iskolák története. Bp. 1873. 184. - Verancsics összes 

művei VIII. 373. - Bartholomaeides: Mem. Ung. 39. 
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vallásos témájú verseire, Dávid Ferenc előbb idézett munkájára gondolva valószínűbb, hogy 
református lelkészként tevékenykedett Nagybányán. 

A régi múltra visszatekintő Nagybánya, Asszonypataka városa Hunyadi János és Hunyadi Mátyás 
idejében virágzott fel ismét. Hunyadi János 1446 elején ellátogatott a városba, ahol kastélyt is 
építtetett. Hunyadi Mátyás a várost bástyákkal és fallal erősíttette meg, s megújította régi kiváltságai
ban. A Mátyás halálát követő években a virágzó város hanyatlásnak indult. A mohácsi csata után a 
lakosság János királyhoz csatlakozott. 

A reformáció tanainak elterjedése indította meg azt a folyamatot, mely életre hívta a nagybányai 
református egyházat és iskolát. A nagybányai katolikus iskolát felváltó Schola Rivulina 1547-től 
kezdte meg működését Kopácsi István igazgatósága alatt. Kopácsi a nagybányai tanács meghívására jött 
a városba Erdődről, ahol Drágfi Gáspár megbízásából irányította az erdődi egyházat és iskolát. 
1535-ben Bécsben, 1542-ben Wittenbergben tanult. Perényi Péter, később Perényi Gábor szolgálatában 
állva, a sárospataki iskola és református egyház fellendítésében is fontos szerepet kapott. Kopácsi 
István hatására lett a reformáció hívei Nagybánya lakossága.3 8 

Az iskola évkönyve a Matrix Illustris Scholae Rivulinae 1633-tól maradt ránk. Sajnos az első 
anyakönyv, mely sok értékes adattal gazdagítaná ismereteinket, elveszett. 

A XVI. századi tanítványok latinul és görögül tanultak. Közülük csupán Balsarati Vitus János, a 
jeles tudós orvos nevét ismerjük, Balsarati Kopácsival Erdődről jött Nagybányára, majd 1549-ben 
Perényi hívására együtt mentek vissza Sárospatakra.39 

A XVI. század második felében működő rektorok közül Újfalvi Katona Imre30 és Ruckschloss 
Dániel31 nevét ismerjük. A XVII. században 1633 előttről 8 rektor neve maradt ránk.33 Szepsi 
Csombor Márton közel két esztendeig lakott s tanult a nagybányai skó Iában, „melyben akkor az tudós 
és jó erkölcsekkel tündöklő férfiú, Szepsi István tartja vala a deákságnak igazgatását".33 Nem 
elképzelhetetlen, hogy a feltételezhetően Szepsi rokonságba tartozó Csombor János is járt a városban, 
s az iskolában levő könyvek között talált rá Ilosvai Péter Mátyás-énekére. A jó rímelésű, értelemzavaró 
hibáktól végig mentes szöveget a kódex helyesírásához hűen közlöm,csupán a kis és nagybetűk követ
kezetlenségeit javítom, valamint a következő betűtípusokat a mai jelekre írtam át: y = y,w = ü,ó = ö, ő 

Ultima Pars rerum gestarum Incliti Matthiae Huniadis Regis Hungáriáé Continens res memorabiles ab 
expugnatione Viennae Austriae usque ad mortem Regis ex Bonfinio et Sambuci opusculo Continente 
Egregyae iocose et facie dicta Matthiae Regis desumpta et in Cantione edita 

Anno Domini 1575 

1. Immár hallyuk töb dolgaitt Matthyásnak, 
Becz uitele után az kik uoltanak, 
ött esztendő közben kik forgottanak, 
siralmas halalat Matthias királynak. 

38BOD Péter: Magyar Athenas 20-21. - BARTHOLOMAEIDES: i. m. 15-16.; ZOVÁNYI Jenő: 
Theologiai ismeretek tára. 284-285. - FRAKNÓI: i. m. 230., 297. - THURZÓ Ferenc: A nagybányai 
ev. ref. főiskola (Schola Rivulina) története 1547-1755. Nagybánya, 1902. 2. 

29BOD Péter: i. m. 20-21. - RITOÓKNÉ SZÁLAI Ágnes: Balsarati Vitus János magyar 
orvosdoktor a 16. században, Communicationes de História Artis Medicine, Orvostörténeti Közle
mények. 1976. 13-42. 

30BOD Péter: i. m. 134-135., 328-329. - FRAKNÓI Vilmos: i. m. 252. 318. - THURZÓ 
Ferenc: i. m. 23. / """ 

3 ' BARTHOLOMEIDES: i. m. 89-91. - FRAKNÓI: i. m. 128. 
33A nagybányai iskola rektorai 1633 előtt: Szepsi István 1611. Lévai János 1619. Teyfalvi Csiba 

Márton 1623 után, Vetthési Z. István 1626. IV. 22., Gönczi M. János 1626. XII. 2., CaDovius P. 
Sámuel 1627. IV. 21., Daróczi Bálint 1629. IX. 5. Géressy Mihály 1630. XI. 27. (THURZÓ Ferenc: 
i. m. 20-24.) 

3 3 Szepsi Csombor Márton: Europica varietas. 
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5 2. Lön öröme, ada halat IstenneTc, 
kezeben kulczat hogy atta Vy Becznek, 
szarua szeget Fridericus Czaszainak, 
urak az kirallial nagy uigan laknak. 

3. Oda iuta másnap kiraline aszony, 
10 nagyon nagy örömben Beatrix aszony, 

sok köuetek el iutanak az napon, 
iduözlik az kiralt nagy szép áldásban. 

4. Sok szép hada széllel falukra oszla, 
hosszú hadban mert megh faradot uala, 

15 az melegh niar idő is raitok uala. 
hatt holnapigh király Beczben mulata. 

5. Vagyon mégis gondgya Nemet Vyhelire,3 4 

erős uaras nem uala mégh kezeben, 
eyel nappal forgattya elmeieben, 

20 mikint firkeszhessek erős Vyhelyben. 

6. Azért io Szapoliai Istuant3 5 szolita, 
nagy erőssen annak megh paranczola, 
hogy hadaual Vyhelt ö megh szállana, 
mert ö maga haza latna Budára. 

25 7. Jó Székel Jakabot3 6 melleié ada, 
Kanisai Lazlot3 7 ott tarsol ada, 
jeles algyu szerszamit ő uelek ada, 
louaghiat gyalogyatt oda boczata. 

8. Paranczat kiralinak urak hogy hallak, 
30 sietsiguel az trombitát fualliak, 

harmadnap Vyhely alhat megh niargalak, 
negyed napra az szárazról megh szallak. 

9. Ezeket az király hogy el boczata, 
Beczből mas nap io Budában indola, 

35 Nagy karaczon estire haza iuta, 
orak, pispökök mennek be uduarban. 

10. Tellyes het esztendeié el múlt uala, 
király hada le nem szalhatot uala, 
ezen közben sok dolgok lőttek uala, 

40 méltatlan foglalasok estek uala. 

11. Ezért kiralt nagy sokan uariak uala, 
köz nemessigh hazol3 8 nagy karban uala, 
Érsek, pispök jószágot foglalt uala, 
Harminczados Vámos gonoszolt uala. 

3 4 Németújhely = Bécsújhely, Neapolis. 
3 sSzapolyai István, Mátyás idejében szepesi ispán, majd bécsi helytartó. 
3 6 Székely Jakab, Mátyás udvarnoka. 
3 7 ifj. Kanizsai László 1468-ban részt vett Bécsújhely ostrománál. 
3 * Házol = otthon. 
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45 12. Rettenetes sok panasz készen uala, 
alkolmatossagot czak uarnak uala, 
karaczon idnepe mas napon uala, 
sok suplicatiot hordoznak uala. 

13. Az templomban misen király ha uala,3 9 

50 Sulyok Balas templomban bement uala, 
feketeben el föl öltözőt uala, 
térdet feiet királynak haitot uala. 

14. Színiben az király gondollya uala, 
Balas felesige hogy megh holt uolna, 

55 Tamás Deák4 ° által kérdette uala, 
adgya okát, miért Sulyok gyászolna. 

15. Neki felesige nem holt azt mondgya, 
az io Mattyas kiralt mondgya gyaszollia, 
mert ö neki mondgya, hogy megh holt uolna, 

60 hallá király, okát kerdeti uala. 

16 Annak uagyon úgymond hatt esztendeié, 
ioszaganak semmi hasznát nem uötte, 
Peczy pispök uötte el torka uerue, 
neki illő füllö4 ' hasznát engette. 

65 17. Gyakran tekint király Peczy pispökre, 
Tot Jánosra, es neky igy izene: 
karban eset Sulyoknak keduet löllye, 
míglen az nagy misének liszen uige. 

18. Balasnak ha adigh keduit nem löli, 
70 egyéb halalall ött megh nem öleti, 

seliem sinorral öttet föl kötteti, 
arra azmely kapufát elöb iri. 

19. Az Tot Püspöknek nem teczik tréfának, 
térdet feiet haita az io kiralinak, 

75 Segrestiben be mene templomának 
Tanaczaual ele Dragfi Bertóknak.4 2 

27 II. szerszamit uelek 36 II. udvarba 

3 'Csombor János másolás közben a 1 2 - 1 3 . versszakot felcserélte. Miután észrevette a tévedést, a 
144. levél alján levő „Az templomban" incipitmutatora ráírta a következő versszak „Rettenetes" 
kezdősorát, majd a helyes sorrend szerint megszámozta a versszakokat. A javítás után a 12. vsz. 
kezdősora „Rettenetes sok panasz készen vala", a 13. vsz. „Az templomban misén király ha vak" 
kezdetű. Mind az olvasat, mind a vers értelme így lesz helyes. 

4 0 Tamás deák, Drágfi Tamásra lehet gondolni, ki 1486- 1489-ig a kis kancellária vezetője, királyi 
személynök. 

4 ' illő-füllő = kevéske, jelentéktelen. 
4 a (Bélteki) Drágfi Bertók, udvari vitéz, főpohárnokmester, erdélyi vajda. 
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20. Adigh iarak zerzek urak ez dolgot, 
Sulioknak igire ezer forintot, 
czendesitek ezeket egymás közöt, 

80 Balas leuete az fekete köntöst. 

21. Nagy tanacza kiralinak lön urakkal, 
Kincztarto Orbánnal,4 3 Drágfi Tamással,44 

eluigezek egyenlő akarattal, 
hogy egy gyölest tennének hamarsagual. 

85 22. Igen gonoszodot minden nemzetsigh, 
hamisságot köuet az köz nemessigh, 
egy mást öldözi, kergeti az kössigh, 
mert iol érzi, nincz hon király felsigh. 

23. Az orszagh gyűlése Budán lőtt uala, 
90 három nemzet hamar oda gyűlt uala, 

ket fö nagy oka az gyűlésnek uala, 
az uraknak király igyen szolt uala. 

24. Immár het esztendeié iol tudgyatok, 
hazatoktol urak tauol uoltatok, 

95 hebe hóba haza szalathattatok, 
uelem öszue tege4 s haza iuttatok. 

25. Tudgya Isten, miolta haza iöttem, 
az sok panaszt halgatnys megh untam, 
sok gonoszon ugyan megh iszoniottam, 

100 méltatlan dolgokon el czudalkoztam. 

26. Azért urak eléb éhez szollyatok, 
rigi io töruinieket megh uyczatok, 
jámborokat hogy megh otalmazzatok, 
gonoszoknak fenitiket adgyatok. 

105 27. Nagy szép négy vigh 

Expugnatio Neapolis sequitur 

4 3 Kincstartó Orbán, Nagylucsei Dóczy Orbán kincstartó, győri majd egri püspök. , , . . . szelíd, 
rátermett a legnagyobb ügyek intézésére i s . . . Ügyességével, hűségével, türelmességével és fennkölt 
lelkületével mindig első volt a király előtt, bár titkolta vele született nagy bölcsességét." (BONFINI: 
IV. dec. VII. k.) 

4 4 Drágfi Tamás, Drági Tamás a kis kancellária vezetője, királyi személynök. Thuróczy János, ki 
helyettes királyi személynöki tisztet viselt, Drágfi ösztönzésére kezdett hozzá krónikájának meg
írásához. Bonfini szerint Drágfi „nagytehetségű, tapasztalt férfiú volt, a legnagyobb ügyek intézésére 
termett, s a szittya nyelvben ékesszóló." (IV. dec. VII. könyv). 

4 s tege = tegnap. 
f A 27. versszaktól 70 szakasz hiányzik. 4 6 
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385 97. Hogy ezeket az király el boczata, 
kis karaczon napian Beczből indola, 
Nemet Vyhel ala haddal mozdula, 
nyolczuan hétben irtak ezernegyszazban. 

98. Esztendeié immaran el múlt uala, 
390 Vyhel alat hada hogy fekszik uala, 

erős uarast megh nem sérthette uala, 
az kapuiat is föl nem uontak uala. 

99. Nemet Vyhel nagy szép terhelien uagyon, 
három felöl hauas körniöle uagion, 

395 ingouanios, semliekes földe uagion, 
nagy melisiges sziles arokia uagion. 

100. Varas fala négy szegre uagyon rakua, 
négy szegő köuekböl szipen alkotua, 
raita uagyon négy ki iaro kapuia, 

400 piarczrol megh laczik minden kapuia. 

101. Gyakran körmös körül erős bastyaia, 
Magyar orszagh felöl erős kő uara, 
benne uagyon sok taraczkia algyuia, 
Sok szantalan hadakozó szerszama. 

405 102. Mattyas király Vyhel ala ha iuta, 
farát népet onnat ö elboczata, 
Niugot néppel az uarast körül foga, 
az kapukat uelek ott fel uoniatak. 

103. Első eyel hostagy kaput4 7 felgyuitak, 
410 az füst alat nagy erössen ostromliak, 

uarast akkor czak aligh megh nem hagak 
ben ualokban ott sokat le uaganak. 

104. Mint az apró madarak megh rettennek, 
mikor érzik lehelletit soliomnak, 

415 ben ualoknak nem teczik czak tréfának, 
ott uoltat hogy értik Mattyas kiralnak. 

105. Nagy algiukat másod napon hozata, 
uaras arokiahoz kiket uoniata, 
Rettenetessen lötteti rontata, 

420 kőfalt sok helyen földigh lerontata. 

106. Törököktől mely algiukat niertuala,48 

szép torniokat azzal lötteti uala, 
Beczböl sok nazadokat4 9 hoztak uala, 
Varos ala hidat czinaltak uala. 

4 * Hostagy kapu = a külváros kapuja, Bonfininél: portae suburbium. 
4 8 Mátyás török ágyúit Bonfini is emlegeti Bécsújhely ostrománál. „Sex obiectas turres et imprimis, 

que poste insidebant, machinis, quas Turcis ademeret, amolitur." Görcsöni is szól a törököktől 
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425 107. Az uarosban uadnak uakmerösigben 
nagy algiukkal lőnek oly nagy sebessen, 
algius mesterek halnak nagy hirtelen, 
sátorokban taraczk nagy sok kart tiszen. 

108. Koporsoiat az Groff megh czinaltata, 
430 azt kialtia, halaligh megh nem adgia, 

Mattyas király löuist nem tagitattya, 
eyel nappal sanczot aston asattya. 

109. Magas toron napkelet felöl uala, 
azt lötteti uagyon illien szándéka, 

435 hogy az torniot döitesse az árokban, 
azzal telliek uaras nagy mely arakia. 

110. Az Groff okos, mikor eszeben uöue, 
hogy az toron az árokban ne dőlne, 
Toron alliat asata es töreté, 

440 stompoliokatso toron ala uettete. 

111. Megh gyuitata, toron uarasban döle, 
kiralt ott megh czala ő reminsige, 
az fekete fegiueresekert külde, 
az szegleten egy ostromot tétete. 

445 112. Az föld bástya ki az szegleten uala, 
király népe bastyatt ostromlia uala, 
de czak semmit az ostromual haznala, 
sött népében akkor elgh kart ualla. 

113. Megh terének ostromról tagulanak, 
450 szazán bennek kiuöl ott megh halának, 

sokan sebesöllenek, czonkolanak, 
ismét az táborban takarodanak. 

114. Noha nagy uakmerösigeket lata, 
király ö szándékát megh sem tagitya, 

455 minden felöl az fokokat rontattya, 
fris torniokat, palotákat rontattya. 

115. Het holnapia fekszik had a táborban, 
fogyatkozek népe az hozzu hadban, 
pinz kellene ira gyorsan Budában, 

460 kencz tartó Orbánnak hagya paranczban. 

zsákmányolt ágyúkról: 

Az Kyraly hadat Boszniában indyta, 
Feier várból nagy algyut ky voniata, 
Kyt Czaszartul Kyraly attya niert vala, 
Eroes Jacza varat Kyraly megszalla. 

4 * Bonfminél: Naves longas curribus onerariis Vienna é Danubio advehit. 



116 Pénzel megh faradot hadat taplallya, 
uyob nepuel ő táborát uycza, 
Vitézeknek sziueket uigasztallia, 
ne kelliessek neki ugyan iarnia, 

465 117. Ki az Dunát feligh által gazollya, 
es az partian liszen bele halasa. 
Vyhel alat ualo nagy faratsaga 
felben hattá, ne térien orczaiara. 

118. Egri püspök Orbán nagy jámbor uala, 
470 leueleket uarmegyekben irata, 

igen hamar io sommá pinzt kapdosa, 
ezer louagot ön pinzen fogada. 

119. Vyhel ala népet pinzel boczata, 
Batori Istuans' ezer louagual iuta, 

475 Mattyas király őruőnde es uigada, 
belől ualoknak sziuök megh heruada. 

120. Port, golyóbist sokat hoztanak uala, 
Templomoknak torniait ö rontattya, 
kiralt foglyok Istenért kirik uala, 

480 Templombeli torniokat ne rontassa. 

121. Király mondgya, senki bar azt ne szánnia, 
az Isten azt mert ha kezeben adgya, 
Maruan kőből mondgya, hogy meghrakatta,5 

Varas nagy romlását mind megh uytya. 

485 122. Fogyatkozek éles megh az uarasban, 
benne ualok uadnak nagy koplalásban, 
szót adanak királynak busultokban, 
megh adnaiak uarast harmincz nap mulua. 

123. Jóllehet az király jollattya uala,5 3 

490 ostromual is mar megh ueheti uala, 
Varasbeli tarhazat filti uala, 
mert reminli kara hogy megh fordolna. 

435. II. árokba 

483. II. megrakatja 

50stompoly = támasztó oszlop, fagerenda -Bonfininél: ligneisque subfulcit tibicinibus. 
5 ecsedi Báthory István, 1487-1493-ig erdélyi vajda. Mátyás hívására ezer főnyi lovassággal 

érkezett Erdélyből Bécsújhely ostromára. 
5 a Bonfinitől tudunk Mátyás ígéretéről: „. . . azzal fenyegetőzött, hogy lerontat minden templomot, 

ahonnan ágyúval lőttek — de ugyanakkor megígérte, hogy majd márványból építteti azokat újjá . . . " 
5 3 Csombor János tévesen másolta le a 489. sort, majd a szavak helyes rendjét számozással javította. 

A kódexben: Jollattya uala iollehet az kiralv. 



124. Hitre az Groff belől am ki iött uala, 
az kirallal uigeze es tanaczla, 

495 harmincz napigh az segitsiget uaria, 
ha nem liszen, hitire, hogy megh adgia. 

125. Csak hogy ő felsige kegyelmes lenne, 
marhaiokkal szabad utat igirne, 
ő urokhoz el mennienek engedgye, 

500 ezt mutattya nekie tisztessige. 

126. Az io király az ur Istent tekinte, 
noha sok kart Vvhel alat szeniuade, 
mindeniknek benne megh kegielmeze, 
ez dologról Grófnak ott hitet uöue. 

505 127. Az időt hyaba ott ne töltene, 
ő nagy hadat onnat fellieb terite, 
felső Beczet szallata, megh uiteti, 
adigh egy nehany kastilt megh uitete. 

128. Stiriat, Carniolats 4 puztitata, 
510 benne ualo erössigeket ronta, 

vigezet napra Vyhelben tere uizza, 
Augustusnak tizen harmad napiara. 

129. Nemet Vyhelt tisztessiguel megh adak, 
király szazloit fokokra fel rakak, 

515 harmadnapra az kiralit is beuaiak, 
jötit uaria az kiraline aszonnak. 

130. Vitéz Batoriual Szapoüa Istuan, 
Goregh Péter,s s Vitéz Dragfi Bertalan, 
Székel Jakab, Kanisai Laszlo Ban, 

520 töb urakkal mennek elől iaroban.5* 

131. Mattyas király mint egy kegyelmes attya, 
mindeneket bikesiggel boczata, 
Vyhelben sok eppöleseket raka, 
mostis fen all annak sok bizonsaga. 

511.11. Vigzet 

54 Stájerország, Krajna, Karintia - Bonfininél: Is eo anno in Stiria, Carniola et Carinthia 
diversatus... 

55 Göreg Péter, Geréb (vingárdi) Péter a sziléziai harcokban kapitány, követ, foajtónállomester, 
főudvarmester, erdélyi vajda. Bonfini szerint Mátyás unokatestvére: Petrum Garaii consobrinum 
fratrem bis praefecerat... (IV, dec. VI. könyv). 

S6A nevek sorrendje Bonfinivel egyezik: Inprimis Stephanus Bátor, Stephanus comes, Gara 
Petrus . . . item Bertoldus, Jacobus Zechel, et Ladislaus CanisaiL Succedebant caeteri equitum 
praefecti, et cohortes militum . . . 
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525 132. Sok rendbeli köuetek el iutanak, 
öruöndenek az io Mattyas kiralnak, 
Vrak kirallial nagy uigan lakoznak, 
az Istennek nagy halakat adanak. 

133. Gondgya uala kiralnak ó' fíara, 
530 János herczegre, egy maradekiara, 

io ualaszal Tot János5 7 Pispök iára, 
Blankát5 8 neki igirtek házasságra. 

134. Az bölcz király el gondola magában, 
lattya, megh betegesölt hozzu hadban, 

5 35 nem soka haladna uegsö óraia, 
így gondola io Continus Jánosra. 

135. Czeh országban az mi birtoka uala, 
azt fiának hagya testamentomban, 
Slesiaba uarast, uarat uött uala, 

540 Péter gazzat5 9 fiának kötte uala. 

136. Nem sokat Vyhelbe mulatót uala, 
Vduara nepiuel Beczbe iöt uala, 
Jó Bott Andrást6 ° haddal boczatta uala, 
Victorinus herczegh birodalmára. 

545 137. Ki ellene Friderich tanaczabol, 
partot ütött uala Carniolabol, 
sok puztitast tőn András minden földön, 
Székel Jakabual király hagiasabol. 

s7Tót János püspök, Füipecz János. Morvaországban, Prostejovban született 1431 körül, 1509. 
jún. 17-én halt meg az Uherské Hratistén alapított ferences kolostorban. A prágai egyetemen tanult. 
Mátyás szolgálatába 1469-ben, Olmütz ostrománál lépett. 1467-1490-ig váradi püspök, 1484-1490-ig 
főkancellár. A király követeként Nápolyban, Franciaországban és Milánóban járt. Milánóban Corvin 
János és Sforza Bianka eljegyzését készítette elő. - Bonfini szerint Filipecz János Olmützben született 
„mint maga őszintén megvallotta, szülei alacsony származásúak és szegények voltak . . . megnyerő és 
tiszteletet keltő volt arca, nyílt a beszéde, lelke nagy, termete szép, dolgos teste erős; fáradhatatlan, 
mindenen átlátó szellem lakozott benne. Vedd hozzá még példásan erkölcsös életét, hallatlan nyájas
ságát, derűs természetét, továbbá nagy közvetlenséggel párosult szíves modorát. A király derék és 
feddhetetlen férfiúnak tartotta és hirdette." 

5"Bianca Sforza a milánói herceg húga, Corvin János menyasszonya. 1487. szeptember 25-én 
kötötték meg az eljegyzést. 

s 9 Péter-gaz = ma Petrovagora, a Kulpa folyótól délre fekszik, Anonymusnál: Bulsuu, Lelu et 
Botond hinc egressi silvam, que dicitur Petur goz, descendentes iuxta fluvium Culpe castra metati sunt. 
Kálti Márk Képes Krónikájában: Qui ab Hungaris Cunues Calman appellatur, eo quod libros habebat, 
in quibus horas Canonicas ut episcopus persobebat. Iste Dalmacie regnum occiso suo rege Petro 
nominato in montibus Péter gozdia Hungarie adiunxit. Görcsöni Mátyásról szerzett énekében kétszer is 
előfordul: 
339. vsz. Péter Gozgyat Velencze nyomorgatya 

Megaratot buzat galyaual horgya, 
Horuatoknak az szalmaiat sem hagya. 

529. vsz. Péter Gazszara indita fel népet 
Hogy meg büntesse Velencze uarasat 

Bonfini nem említi. 
6 ° Both András (Bajnai), Bonfini szerint „serény, buzgó és ravasz lovaskapitány". 
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138. Sok országból köuetek el iutanak, 
550 és nagy somman tőle frigiet ualtanak. 

Mattyas kiralt maga czak hirrel halliak, 
mégis uele nagy gyakran almadoznak. 

139. Égisz esztendeigh ualaszt nem ada 
Baiazet Czaszarnak6' kiuansagara, 

555 ki kiralitol pinzen frigiet kiuana, 
mert eszébe iut uala négy uegh haza. 

140. Kiket Czaszar adiglan megh uó'tt uala, 
miglen király Beczet uitattya uala, 
Galambocz es Nesterfeier uar uala, 

560 Killie, Orsoua, ki szép négy uegh haz uala.6 * 

141. Asztalánál gyakran fogadgya uala, 
az io Isten ha halalat halasztya, 
ez hazakat auagy megh szabaditya, 
auagy penigh azokért ö megh halna. 

565 142. Kis karaczon napian Beczben hogi uala, 
nagy menydörges akoron ott löt uala, 
raita sokan ezt magyarázzak uala, 
hogy az király röuid időn megh halna. 

143. Lábat az közuin kezde bántania, 
570 nem emizthet uala neki az giomra, 

Emilias6 3 uala király doctora, 
kürőllőtte hiuen forgódik uala. 

144. Könniebedek tauaszal el indola, 
Duna uizen ala mene Budára, 

575 ket esztendeié uala niolcz holnapia 
kinczes Budát Mattyas kirali nem lattá. 

145. Sok dolgokat Budában igazita, 
ezer négy száz irtak az niolczuan niolczban, 
Mattyas király fülebe egi hir iuta, 

580 hogy három ur lakik kinczes Baniaban. 

146. Gó'ből János, másik Albert ur uala, 
harmadiknak Nagy Adam neue uala. 
Albert szép hazat czinaltatot uala, 
nagy sok helyen nem uoln'am annak massa. 

6 ' II. Bajazid, török szultán 1481-1512-ig. 
6 1 Bonfini nem sorolta fel a végvárakat, Ilosvai Görcsömtől vette át. Görcsöni énekének 610. 

versszaka: 
Galambucz és Nester Feier var vala, 
Kyllye, Orsua, ez négy szép ueghaz vala. 

6 3 Emilias, Giulio de Miliő (Julius Emilius) protomedicus regis. Piacenzából származó orvos és költő. 
Bonfini szerint „származására és tudományára nézve egyaránt kiváló, ki eddig sikerrel gyógyította a 
királyt. De midőn egy másik olaszt adtak mellé, csökkent buzgalma, mert úgy vélte, bizalmatlanságból 
hozták a vetélytársat". (IV. dec. VIII. könyv). 
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585 147. Király egy hiu emberét elboczata, 
titkon az hazakat hogy rnegh iarnaia, 
de senkinek o semmit ne szollana. 
Gőből János akor házasult uala. 

148. Meniegező nagy uigan liszen uala, 
590 Gőből haza nagy szép aranias uala, 

király embere halgát, kernel uala, 
konihan raita harmat ütöttek uala. 

149. Az három ur sokkal kirkedik uala, 
az Albert ur szol es ezt mondgia uala, 

595 az ő haza Mattyas kiralie uolna, 
az neuetis kapura fel irattá. 

150. Gőből szollá: nem azért czinaltattam, 
hogy Mattiase uolna aranias hazam, 
mert ő róla en giakorta hallottam, 

600 az attyais fattyú uolt, en hallottam. 

151. Noha Gőbollel azt az bor mondatta, 
sok füle kiralinak ezt mind halgatta. 
hamar Gőbőlt Budára fel hiuata, 
haragiaban czak fel nem akasztata. 

605 152. Köszönheti Jámbor Kenési Pálnak,6 4 

egietemben tob uitezlő uraknak, 
kegielmeze igy megh Gőből Jánosnak, 
egy istrángot hogy niakaban adgianak, 

153. Migh Baniara iut niakaban uisellye, 
610 Vaczoralo hazában ezt feltegye, 

Gőből dolgát hogy minden megh emlicze, 
feiedelmet gonozban ne emlicze. 

154. Phrigiaban6 s ollyan emberek laknak, 
hogy kisőre minden iot megh tanolnak, 

615 igy lön dolga Friderikus Czaszarnak, 
kisőn érte nagy karát országának. 

155. Köueteket Mattyas kiralihoz külde, 
fia Maximilianis ereszte, 
bikesiget frigiet tőle kirete, 

620 kiuansagat az mellet megh ielente. 

156. Kirí kiralt, hogy lölkit megh tekincze, 
országának nagy karát es megh nézze, 
sok karáról őtet megh eligicze, 
de Czaszarnak abban nem telek kedue. 

64 Kenési Pál, bizonyára annak a Kenezsy családnak egyik őse, mely a XVI. század elején Doboka 
megyében volt birtokos. (Horor: Doboka vármegye 155.) A család birtoka közel esett Ilosvai tartóz
kodási helyéhez. 

6 5 Phrigia, Phrygia, Phrügia, Frigia, kisázsiai tartomány. 



625 157. Gyakran kezde király betegeskedni, 
az köszuentől kenünkippen gyó'ttretny, 
fő szidelges, gyomor faiasba esny, 
ő életit nem sokajgh reminly: 

158. Czak ez okért ismét Beczben fel mene, 
630 hogy uy eget, egissiget uehetne.6 * 

mégis dolgát nem lassitya semmiben, 
nagy bölcsen ő uisel gondot mindenre. 

159. Ezer négy száz kilenczuen esztendőben, 
Slesiaba akar menni gyűlésben, 

635 hordoztattya magát czak zetczelszekben,6 7 

lába uagyon az nagy erős köszuenben. 

160. Szinte Viragh uasarnapian ez uala, 
az idnepet megh idle az templomban, 
faini kezde erőssen király gyomra, 

640 myse után templomból mene haza. 

161. ö magát uiteti agyas hazában, 
egy keuesse el niugouek agyába, 
három oraigh ebedet halaszta, 
királyné aszont templomból megh uara. 

645 162. Az tárházból fügéket fel hozata, 
kiket király mikoron megh kostola, 
rőkőniődöt, penizes fige uala, 
király megh utala hogy megh kostola. 

163. Igen megh haraguek az komornikra, 
650 haragiaban czak hogy el nem ayula, 

kiraline aszony hogy ha nem int uala, 
komorniknak feiet uiteti uala. 

164. Ezután hogy az ebed el kiszöle, 
noha király az aztalhoz le üle, 

655 nem ehetek mert feie el szidöle, 
szeme szinie nagy hirtelen el uesze. 

165. Magát ismét agyas házban uitete, 
nagy hirtelen az korsagis el üte, 
ő tagait oly erőssen megh győttri, 

660 holt eleuenól lőn király fekese. 

166. Kiraline aszony nagy gyorsan szűköllek, 
János herczegh Görögh Péter irkezik, 
Batory Istuan, Orbán püspök irkezik, 
siettekben eszekben sem uehetek. 

6 6 Uy eget, egissiget uehetne = a levegőváltozástól várta a gyógyulást. Bonfini: praemissis 
curribus utpote evitato mortis perivulo, Viennam contendit." 

6 7 zetczelszekben = gyaloghinton, Bonfininél: Hexaphoro devectus est. 
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665 167. Mindenek czak amelkoduan nizik uala, 
mit czelekedgyenek nem tudgyak uala, 
nagy gyötrelmet kiralinak nézik uala, 
de kiralihoz niulni nem mernek uala. 

168. Az kiraline aszony forgódik uala, 
670 kezet, lábat ugy maroklallya uala, 

fülibe oly erőssen kiált uala, 
szayat fel nissa, igyekezik uala. 

169. Oruosoknak eszek el ueszet uala, 
hay, hay, Jesus, czak aligh mondgia uala, 

675 oroszlian modgiara ryu, ordit uala,6 8 

erős halállal tusakodik uala. 

170. Eczaka semmit nem niukhatot uala, 
eyfel korigh nagy nehezen lőtt uala, 
haynalban keuesse czendesben uala, 

680 de senkinek egyet sem szolhat uala. 

171. ö szemeben alom nem iőhet uala, 
masodnapra hogy megh uirradot uala, 
ismét betegsige nehezölt uala, 
mindnap estigh haniatta feküt uala. 

685 172. Hol feieuel, hol kezeuel intt uala, 
az királyné aszony futamik uala, 
de nielueuel nem magyaraszhat uala, 
erős kórsagh oly igen gyó'tri uala. 

173. Harmadik nap szinten nagy kedden uala, 
690 ebed élőt het es niolcz ora közt uala, 

ezer négy száz es kilenczuenben uala, 
Mattyas király ez uilagbol ki múlt uala. 

174. Bőit mashonak ötöd napian ez uala, 
negyuenhet esztendős korába uala, 

695 nagy siralmat országának hagiot uala, 
nekünk emlékezetre czak marada. 

175. Holta előtt sok czudak lőttek uala, 
Duna uize szertelen arat uala, 
sok falukot uarast mind el uó't uala, 

700 nagy szertelen menidőrgis is lőtt uala. 

665. II. Mindenek amelkoduan 
692. II. király uilagbol 695. II. országnak 

6 'Mátyás oroszlán módjára küzd a halállal Bonfini művében is. „Hay hay tantum et Jesu exclamare 
. . . Contre ille ad dolorum tantum insultus, adauctusque ingemiscere, rugire Leonis more, et cum ipsa 
morte ecerricé colluctari." 
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176. Mely nap Beczben az király megh holt uala, 
oroszlánok Budán megh holtak uala, 
hollók Budáról ki oszlottak uala, 
egy fó' loua az napon megh holt uala.6 8 a 

705 177. Király ruhákban fel öltöztetek, 
Aranyas nioszoliaiaban fektetek, 
Nagy palota eló't ki nioytosztatak, 
megh holt király testit mindenek lássak. 

178. Keserves ohaitas, nagy siras uala, 
710 János herczegh attyat sirattya uala, 

az kiraline aszoni keseregh uala, 
Magyarorszagh gyászban öltözőt uala. 

179. Termete szép uitezy módra uala, 
magyar módra uallas es uastagh uala, 

715 arany sziniő haya, piros orczaia, 
ket szeme neki szép uilagos uala. 

180. Teste neki mint Nagy Sándoré6 9 uala, 
kinek eltiben köuetőie uala, 
gyors es okos, serény dolgában uala, 

720 minden dolgot ő előb megh lat uala. 

181. Bodo Gáspártól7 ° testet ala köldek, 
Duna uizen io Budába kisirik, 
minden kinczet szekerekre fel szerzek, 
Beczből io Budában el ala küldek. 

725 182. Onnat Székes feieruarba kisirik, 
magyari urak testuel föl ménének, 
nagy sokat siranak es keserginek, 
Szent Mark napian tisztessigel temetek. 

183. Jo hiuei boligoban maradanak,7' 
730 lőn öröme ezen mindkét czaszarnak, 

fogyatkozása lőn az igazságnak, 
szabad uta lőn minden kóborlónak. 

6 8aA király betegségét és halálát jelző csodákról ír Bonfini is. 
69Bonfini többször hasonlítja Mátyást Nagy Sándorhoz, kinek nevét „az egész világ tisztelte és 

félte . . . Mint Nagy Sándorról mondják, valami csodás illat áradt szét belőle . . . Békében és 
háborúban, miként Nagy Sándor, jobbjában az istent, baljában a lándzsát hordozta . . . Mátyás pedig 
mindenképpen Caesar vagy Nagy Sándor volt." (IV. dec. VIII. könyv). 

70 Bodó Gáspár, főtiszt, főlovászmester, foasztalnokmester, Beatrix udvarmestere. „Inter hos 
amicos etiam Caspar Bodo de Györgyi, Mathiae socius in carcere..." KATONA: História eritica 
regum Hungáriáé, Colotzae 1792. XIV. 134. p. 

7 ' bolygóban maradanak = itt: szétszélednek, vezér nélkül maradnak. 
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184. Kegyelmes Isten, mostan neked köniörgünk, 
Tekinczed megh ueszedelmünköt nekünk, 

735 Adgy io feiedelmet most azon kirönk, 
Tekincz kegyeimessen azért mi reánk. 

185. Ezer ött száz hetuenött esztendőben, 
Lőn el uigezise Szamos mentiben, 
Megh talala Bomfinius köniuiben, 

740 kinek neue uagyon iruan uers főben. 

A Mátyás királyról szóló ének ismeretében Ilosvai Péter írói világához, költészetének sajátos 
vonásaihoz jutunk közelebb. Egy évvel Toldi Miklós históriájának megírása után a költő ismét egy 
népszerű hőst választott. Toldi és Mátyás tettei a nép ajkán is éltek, a szájhagyomány együtt is 
szerepelteti alakjukat. Mátyás mint igazságos uralkodó, kiváló hadvezér, fáradságot, félelmet nem 
ismerő katona maradt meg az emlékezetben, s ilyennek látjuk Ilosvai művéből is. Ahogyan Toldi 
Miklós históriájának írásakor Ilosvai főleg a szájhagyományból merített, úgy csempészte a Bonfini-
műből fordított részek közé a Mátyás alakjához fonódó mondai elemeket, történeteket, megmentve 
számunkra azokat, amikről másként nem tudnánk. 

Ilosvai a címben és az utolsó versszakban forrásként a Zsámboki János által megjelentetett Mátyás 
királyról szóló Bonfini-művet jelölte meg, az 1568-as bázeli kiadásra gondolva. A IV. decas VI., VII., 
VIII. könyvéből fordított részleteket. Ilosvai a címben utal Mátyás jeles, tréfás, szemtől szembe való 
mondásaira. Bonfini Mátyásról szólva megemlíti: Salibus et facetiis admodum oblectatus est. Nem 
kizárt, hogy Bonfini kedvet kapott egy olyan mű megírásához, mely Galeottohoz hasonlóan a király 
tréfás tetteit, mondásait gyűjtötte egybe. 

Ilosvai Görcsöni félbemaradt munkáját ismerve írta meg művét. Ott folytatta, ahol Görcsöni 
abbahagyta: Bécs elfoglalása utáni időkről ír, a jeles Hunyadi Mátyás magyar király viselt dolgainak 
utolsó öt esztendejéről. A bevezető versszakból is ez a szándék tűnik ki: 

Immár halljuk több dolgait Mátyásnak, 
Bécs vitele után az kik voltának, 
öt esztendő közben kik forgottanak, 
siralmas halálát Mátyás királynak. 

A második versszakban Ilosvai megismétli Görcsöni befejező gondolatait. Görcsöninéi az utolsó két 
versszak így hangzik: 

Ada hálát ezen az nagy Istennek, 
Mert segítségével ura Bécznek, 
Szép seregi táborban ki ménének, 
Urak Béczben mind le telepedének. 

Megada szabadságát az varasnak, 
Fizetett nép Gróffal elindulának, 
Mind marhástul nagy békével járának, 
Királlyal az urak vigan lakának. 

Ilosvainál mindez egy versszakba sűrítve olvasható: 

Lön öröme, ada hálát Istennek, 
kezében kulcsát hogy adta Uy Bécznek, 
szarva szegett Fridericus Császárnak, 
urak az királlyal nagy vigan laknak. 

733. II. most 
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Az első és az utolsó sorok szinte szó szerint megegyeznek. Mindkét ének 11 szótagú, 4 - 4 - 3 ütemű, 
Ilosvai Görcsönihez hasonlóan a szájhagyományból is merített, ugyanakkor a Bonfininel nem szereplő 
helyneveket is átvette Görcsömtől. Bogáti Fazekas Miklós Mátyásról írt énekével összehasonlítva 
elmondhatjuk, Uosvai verse színesebb, hangulatosabb, gazdagabb képzelettel megalkotott. 

Az ének első kilenc versszaka a IV. decas VI. könyvéből való fordítás, mely Bécs elfoglalását követő 
eseményeket tartalmazza. A 3., 4., 6., 9. versszak hű Bonfini szövegéhez. A közbeeső részek Ilosvai 
betoldásai. 

A 10. versszaktól a IV. decas VII. könyvéből vett részek következnek. A 13-20. versszak 
különösen értékes számunkra. Az itt elbeszélt történetnek sehol sem akadtam a nyomára. 

A Lekcsei és Alsó-Szopori Sulyok család Szatmár megyéből származott. Az a Sulyok Balázs, aki 
1542-ben királyi főkomornyik rangot viselt, s három lánya közül Anna, a költő Balassi Báljait 
édesanyja, Krisztina gyermekei Bocskai István és Erzsébet,'Sára az egri várkapitány Dobó István 
felesége, nem lehet a történet szereplője. Mátyás idejében élő olyan őséről, akit ugyancsak Balázsnak 
hívtak, adatot nem találtam. így az apára, Sulyok Istvánra kell gondolnunk, a Pécs-környéki birtokok 
pedig felesége, enyingi Török Margit hozományaként kerültek a családba. A költő Balassi Bálint 
dédapja, Sulyok István jelent meg feketében Mátyás király előtt, hogy bepanaszolja a pécsi püspököt, 
Janus Pannoniust. Ilosvai Bonfinitől tudott a nagy humanista költőről, nem tudni, mennyire ismerte a 
verseit. A nagybányai könyvtár katalógusa, mely 1633-tól maradt ránk, nem tartalmaz Janus 
Pannonius-művet, de Bonfini és Sambucus sem szerepel a névsorban. 

A Sulyok Balázsról szóló esetet több forrásból hallhatta Ilosvai. Megfordulhatott a Sulyok-család 
valamelyik tagjánál, de a szatmári birtokos Drágfiaktól is a fülébe juthatott a dolog. Valószínűleg 
Perényi István ugocsai főispán felesége, ajSulyok-rokonságba tartozó Dobó Anna, Dobó Jakab testvére 
mesélte el a történetet. Régi kapcsolat fűzte Ilosvait a Perényiekhez, így az sem véletlen, hogy egy 
évvel előbb, 1574-ben Perényi Istvánnak ajánlotta Toldi históriáját. Köztudott, hogy Balassi Bálint 
hamarosan három verset is szerzett Toldi Miklós énekére, közülük kettőt 1578-ig. A vitézi életet, 
kalandokat kedvelő nagyerejű Miklós történetét szívesen olvasta a 23-24 éves hasonló beállítottságú 
költő. A Toldi-ének korai népszerűsége nem vitatható, de ami mégis döntő lehetett, a históriás éneket 
a Balassi-rokonságba tartozó, akkoriban Nyaláb várában élő Dobó Anna férjének ajánlotta Ilosvai, s a 
fiatal Balassi Báthory István udvarába kerülve rokoni látogatásra is sort keríthetett, ami még való
színűbbé teszi a Toldi-ének mielőbbi megismerését, megkedvelését. Lehetséges, hogy a két költő 
személyesen is ismerte egymást. 

Sajnos a mű első részének 70 versszaka hiányzik, mely bizonyára újabb, a Bonfini-műből hiányzó 
történettel gazdagítaná ismereteinket. Bonfini elbeszélésből következtetve az országgyűlésen történt 
dolgokat, az igazságtalanságok, a visszaélések megfékezésére hozott törvényeket, a legmagasabb méltó
ságú földbirtokosoktól kezdve a legszegényebb jobbágyig mindenkit érintő királyi igazságszolgáltatá
sokat tartalmazhatta. Valószínűleg Mátyás újabb területszerző hadjáratait is versbe szedhette Ilosvai, 
végül a francia király követének távozásáról írhatott, akit Mátyás király Filipecz János váradi püspök 
kíséretére bízva, pompás ajándékokkal megrakodva engedett útra. Bonfini a Joannes Varadiensis 
megnevezést használja, közli a püspök életrajzát, olmützi születésűnek mondja. Érdekes lett volna 
tudni, ebből mennyit és hogyan vett át Ilosvai. Filipecz János feladata volt még Corvin János és Sforza 
Blanka házasságának egyengetése. Erről az ének második részében szól Ilosvai, ahol a püspök követ
ségéről ír. 

Gondja vala királnak ő fiára, 
János hercegre egy maradékjára, 
Jó válasszal Tót János pispök jára, 
Blankát neki jgirték házasságra. 

Az északi szlávokat az eddigi adatok szerint a XVI-XVII. század fordulójától kezdve nevezték 
tótoknak. Az ide vonatkozó legkorábbi adatot Szentsei György daloskönyvében találtam. A Cantio 
alia de schlavis című óh mely nehéz az szerelem nótájára szerzett csúfolódó ének az utolsó versszak 
szerint 1600-ban keletkezett. 

Tótok birják az darab országot, 

Morva vize ő finom jó borok . . . énekli az ismeretlen szerző. 
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A most előkerült Ilosvai-énekben levő 25 évvel korábbi adat egy eddig nem bizonyított kérdésre ad 
választ: a XVI. század második felében az északi szlávokat is tótoknak nevezték. 

Az ének második részének - Expugnatio Neapolis sequitur - kezdősoraiból megtudjuk, hogy 
Ilosvai jól ismerte a váradi püspök életéről írtakat. Bonfinivel egyezően indít, miután a király 
elbocsajtja a Filipecz János kíséretében hazainduló francia követeket, hadseregével Németújhely 
ostromlására indul. Bonfini szövegét továbbra is híven követve szedi versbe a változó harci szerencsével 
folyó ostrom nehézségeit, végül a király fényes győzelmét. A gazdag képanyagból kiemelkedik egy, 
később Balassi költészetében is felbukkanó hasonlat szépsége. A magyarok erejét látva a vár védői 

Mint az apró madarak megrettennek, 
Mikor érzik lehelletit sólyomnak.7 2 

A két hónapja eredménytelenül folyó harc során Mátyás népe, pénze fogyóban, de nem adja fel a 
reményt. Bonfini mondata: „úgy ne lássék, már a végén kénytelen az ostromot gyalázattal abba
hagyni" Ilosvainál szemléletes képpé növekszik: 

Vitézeknek sziveket vigasztalja, 
Ne kellessék neki ugyan járnia, 
Ki az Dunát félig által gázolja, 
És az partján liszen belehalása. 
Ujhely alatt való nagy fáradtsága, 
Félben hagyta, ne térjen orcájára. 

Ilosvai arról is tud - látta vagy hallotta - , hogy Mátyás király 

Ujhelyben sok épöléseket hagya, 
Most is fenn áll annak sok bizonysága. 

Két esztendővel Németújhely ostroma után jut a Budán tartózkodó uralkodó fülébe az éppen 
lakodalmát tartó, a boritaltól meggondolatlanul kérkedő, szavaival a király személyét sértő Göböl 
János esete. A 145-155. versszakig terjedő történet csak Ilosvai énekében olvasható. 

Besztercebánya XIV. századi előkelő lakosairól Ipolyi Arnold közöl adatokat, köztük található egy 
Gobel nevű gazdag besztercebányai háztulajdonos, kit minden bizonnyal a történetben szereplő Göböl 
János ősének tekinthetünk.73 Besztercebánya gazdagságát, pompás épületeit, aranybányáit idézi a 
„kincses Bánya", „nagy, szép, aranyos" ház, „szép ház", „nagy sok helyen nem voln'ám annak mása". 
Besztercebányán Mátyás király és Beatrix is szívesen tartózkodott. 

Az ének 182. versszakáig Ilosvai ismét Bonfini művéből, a IV. decas VIII. könyvéből fordít. Mátyás 
Bécsbe megy, innen Szüéziába készülődik. Virágvasárnapján hirtelen beteg lesz. A haldokló király 
kínszenvedését, a királyné és az udvari nép kétségbeesését rokon értelmű igék változatos használata 
teszi szemléletessé. A forgódik, maroklálja, kiált, igyekszik, futamik igék a rémült, tehetetlen királyné 
zaklatott lelkiállapotát érzékeltetik, míg a király fájdalmában rív, ordít, tusakodik, gyötrődik. 

A halott király leírását is átveszi Bonfinitól, ezzel alkalma nyílik összegezni Mátyás kivételes 
egyéniségét, uralkodói, emberi nagyságát. 

Amikor Ilosvai Mátyás királyról írt éneket, nemcsak Görcsöm művét akarta befejezni. Saját 
korának szomorú helyzetét állította szembe a régi dicsőséggel. A kiválóan megkomponált, egységbe 
fogott szerkezet kettős célt szolgált. A költő számára egyrészt az ország egységét, rendjét biztosító 
igazságos uralkodásra törekvő király belpolitikája volt fontos, másrészt a nagyszerű katonai sikerek, 

7 a Balassi: Kiben azon könyörög, látván, hogy semmi választ nem vehet tűle, hogy ottan csak ne 
feledkezzék el róla. Csak búbánat nótájára. „Mint sólyom kis fúot, bús lelkem magadot szerelmében 
úgy üldöz." 

7 3 IPOLYI Arnold: Besztercebánya városa műveltségtörténeti vázlata Bp. 1874. 41. (Tudunk egy 
Besztercei Geubul Jánosról, Beszterce-Naszód megyében, aki 1311-ben Károly Róberttől Epemezőt 
kapta ajándékul. (GYÖRFFY György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. 560-561.) Ez 
a Geubul család Zemplén megyéből származott, Gergely 1491-ben Szepes várában várnagy, 
1501 -1505-ig megyei alispán volt. (NAGY Iván: Magyarország családai. Pest, 1858.) 
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győztes csaták sorozatát állította például. Bonfíni munkájából remek érzékkel válogatta ki a 
szándékának legmegfelelőbb részeket, helyenként tömörítve, máshol bővítve az esemény fonalát. 
Ugyanakkor Bonfinitől átvette Mátyás Nagy Sándoréhoz hasonló világraszóló hírnevét, a nemzetközi 
körökben félelmet keltő hadvezéri nagyságát hirdető részeket. Arról a kivételes tehetségű uralkodóról 
írt, aki még Bécs városát is sikerrel ostromolta, s Bécsújhely elfoglalásával teljes győzelmet aratott 
Fridericus császár felett. 

Mátyás dicső harcainak eredményeit Ilosvai idejére csupán az irodalom s az emlékezet őrizte meg, a 
katonailag erős, virágzó feudális állam már részekre hullott, ebből egy rész éppen Bécs irányítása alá 
tartozott, a magyar végvárakat a török ostromolta. 

Ilosvai úgy érezte, Mátyás halálával kezdődött az ország veszedelme: 

Nagy siralmat országnak hagyott vak, 
Nekünk emlékezetre csak marada 

Az egymást követő uralkodók alatt fokozatosan romlott a helyzet, s 1526, a gyászos mohácsi csata 
végleg megpecsételte az ország sorsát. 

Szatmár megye és a hajdan virágzó, Mátyás irányítása alatt álló két fontos város, Nagybánya és 
Szatmár is szomorú sorsra jutott. Különösen rossz gazdát kapott Balassa Menyhárt személyében, aki 
Szatmári 1558-tól birtokolta Izabella jóvoltából, Nagybányát pedig két évvel később, 1560-ban kapta 
jutalmul I. Ferdinándtól. Balassa kegyetlenségét, gonoszságát jól példázza az 1563-as pozsonyi ország
gyűlésen történt eset. Amikor Miksa királyt koronázták, többek között megjelent ott a rendek színe 
előtt egy nemes ember, levágott két karját a nyakába akasztva, megrendítően emelt panaszt Balassa 
ellen, ki Őt ily kegyetlenül megcsonkíttatta.74 

A lakosság mindig várta vissza régi urát, Báthory Istvánt. 1564 őszén Báthory ki is használta Balassa 
távollétét, a szatmáriak kérésére katonáival bejött a városba egy tehéncsorda porfellegébe rejtőzve. 
Rövid időre ismét kezébe került Nagybánya és Szatmár városa.7 s 

Ilosvai Péter deák 1564 nyarán éppen Szatmáron vigasztalta szívét szomorúságában Szent Péter 
apostolról verselve: 

Istennek fiai kik akarnak lenni, 
Azoknak háborúságot kell szenvedni, 
Sok jámbor embernek vitézség életi, 
Sok nyomorúsággal kell menyországba menni. 

Évek múltán egyre nagyobb aggodalommal kereste a bajok forrását. Műveiben a hazát féltő, 
mindenkit figyelmeztető költő szólal meg. 1570-ben Ptolomeus históriájában a széthúzásért, a 
háborúskodásért azokat az urakat hibáztatja, 

Kik mindenkor csak magoknak vakarnak 

1574-ben példás vitézségre buzdít Toldi Miklós tetteivel: 

Az jó vitézeknek például jelentsük, 
Az félelmeseket ezzel bátorítsunk. 

7 4 Wolffgangi de Bethlen História de rebus Transsylvanicis Cjbinii 1782. tom. II. 31. 
7 s Interim Stephanus Báthoreus de Somli, qui tunc Váradio Praeerat, intellecto eo, Balassam ad 

diripiendam vindemiam Tokaiensem ditionis Transsylvaniáé, sive, ut alii referunt, ad restauandum 
castellum Szöllös, non ita pridem ex consensu tarn Ferdinandi quam Joannis Ducum dirutum, cum 
majore praesidioriorum parte egressum, occasione hac utendum sibi esse ratus, eductis Váradino secum 
praesidiariis, Sathmárum adveniens vespertino crepusculo, dum armenta e pascuis gregatim domum 
versus remearent, inter densum pulverem cum suis commilitonibus in civitatem irruit, eamque per 
Balassam arte captam reduperat: arcem quoque, milite repentina impressione in eam üruente, capit. 
Ubi uxor Balassae cum liberis et magna summa pecuniarum pretiosaque supellectili reperta, Regi 
Joanni Sigismundo in Transsylvaniám renittitur. Eodemque impetu Rivulinum quoque Báthoreus 
capit. (Wolffgangi de BETHLEN: i. m. 39-40. - 1. még: FORGÁCH XIV. 274. - ISTVÁNFFI XXII. 
272. - VERANCSICS 1564. évnél.) 
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1575-ben a haza sorsáért aggódó költő szomorúan írta le személyes tapasztalatait a magyarországi 
állapotokról: 

Fogyatkozása lón az igazságnak, 
Szabad uta lőn minden kóborlónak. 

Az országszerte ismert mondást „Meghalt Mátyás, oda az igazság!" egy évvel később Bogáti Fazekas 
Miklós Mátyásról írt énekének kilencedik versszakában így fogalmazta meg: 

Csoda mint változék hazánknak dolga, 
Igen igaz ám a magyar közpélda, 
Mátyás király miolta megholt volna, 
Az igazság megholt Magyarországba. 

1575-ben Báthory Istvánt lengyel királlyá választották, s ezen a jogon követelte Nagybányát és 
Szatmári. A sokat szenvedett lakossággal együtt Ilosvai is reménykedve várt egy Mátyáshoz hasonló 
,jó és bölcs" uralkodót, aki „mint egy kegyelmes atya" gondoskodik népéről. Mátyás méltó utódát 
várva kimondatlanul is Báthory Istvánra gondol az ének befejező részében, amikor a sok szenvedést 
megváltó kegyelemért fohászkodik. A mostan és a most határozószók nyomatékosan utalnak a jelen 
helyzet tarthatatlanságára, az adott lehetőségekre. 

Kegyelmes Isten, mostan neked könyörgünk, 
Tekintsed meg veszedelmünköt nekünk, 
Adj jó fejedelmet, most azon kérünk, 
Tekints kegyelmesen ezért mireánk. 

Az eddig ismeretlen, Mátyás király uralkodásának utolsó öt esztendejéről szóló históriás ének 
egyértelműen bizonyítja, hogy Ilosvai, a sokszor igen nehéz körülmények között dolgozó énekszerző 
az eddiginél rangosabb helyet érdemel a XVI. század irodalmában. Nem holmi hiányos műveltségű 
vándorénekes, udvari lantos. A nagybányai tanító oktató, nevelő szándékkal szerzett népszerű énekeit 
szívesen olvasták, tanulták és terjesztették a diákok az irodalmat szerető közönséggel együtt. Nem lehet 
egyértelműen elítélni Ilosvai költői nyelvét sem, hiszen útkereső ő is a magyar nyelvű költészetben. 
Erre gondolva érezhetjük igazán énekszerzőnk szorgalmas, lelküsmeretes törekvésének nagyságát, 
nemes szándékát. 

A Pompery-kódexben kétségtelenül az eddig ismeretlen Ilosvai-ének a legfontosabb, de a kódexben 
található ismert ének-variánsok tanulságait sem szabad figyelmen kívül hagynunk. 

Váradi-Sternberg János 

KAZINCZY FERENC ÉS KRIEBEL JÁNOS 

Kazinczy Ferenc Levelezésének 1903-ban kiadott 13. kötetében található az író 1815. december 
21-i német nyelvű levele. Kriebel János Galíciában élő történészhez (3077. sz). A kiadvány szerkesz
tője, Váczy János, megjegyzi, hogy az írást a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában őrzött 
másolat alapján teszi közzé. A továbbiakban még hozzáteszi, hogy a szöveg hátlapján egy megnevezett 
illetőnek a királyhoz intézett beadványa olvasható. A szerkesztő feltételezi, hogy Kazinczy „nyilván" 
feledékenységből írhatta a levelet erre a lapra, vagy pedig „a levél visszakerült hozzá és akkor jegyezte 
reá az említett folyamodványt".1 

1 Kazinczy Ferenc levelezése, XIII. Bp. 1903. Szerkesztette VÁCZY János Bp. 1903. 365-366. (A 
továbbiakban erre a XXI. kötetes kiadványra, valamint az 1927, illetve 1960-ban megjelent XXII. és 
XXIII. kötetekre a szövegben hivatkozunk. 

10 Irodalomtörténeti Közlemények 673 


