
ADATTÁR 

Gömöri György 

CSEH HUMANISTA LATIN VERSE BETHLEN GÁBORRÓL 

A cseh humanistát, aki Bethlen Gáborról írt panegirikuszt, Jan Rokycanskynak hívták, 
de nyomtatásban többnyire a „Sictor" nevet használta. Jan Sictor Rokycansky 1593-ban 
született a csehországi Litomericében és miután szülővárosában elvégezte az iskola al
só és felső osztályait, a prágai egyetemre iratkozott be, ahol 1616-ban magisztériumot 
is szerzett. 1614 és 1619 között több iskolában tanított, Rakovnikon, majd Prágában, és 
1619-ben a királyi udvarban kapott állást, mint a Fellebbezési Bíróság írnoka. Latin vers
készsége már iskolamester korában megmutatkozott; amint azt angol életrajzírója, Robert 
Fitzgibbon Young kimutatta,1 1614 és 1619 között nem kevesebb, mint tizenegy alkalmi 
versgyűjtemény (iskolai „carmina gratulatgria") közölt tőle verset 

Rokycansky, vagy ahogyan mostantól fogva nevezzük, Jan Sictor életében Frigyes 
pfalzi fejedelem cseh királlyá választása, illetve az azt követő politikai események dön
tő fontosságúnak bizonyultak. Mivel 1619-ben maga is a királyi kancellária tagja lett, az 
1620-as vereség után először Ambergbe, majd onnan Heidelbergbe menekült. Csakha
mar úgy látszik Heidelbergből is távoznia kellett —1623. április 24-én már a groningeni 
egyetemen matrikulál. Groningenben két évet töltött és ittléte alatt három latin versgyűj
teményt adott ki; ezek közül az egyik, a Carmina congratulatoria ettm tribus epicediis et 
nonnullis epigrammatíbus című gyűjtemény tartalmaz egy hosszabb, Bethlen Gábort latin 
nyelven dicsőítő költeményt. 

Mielőtt azonban magát ezt a nemzetköziségében egyedülálló szöveget —cseh vándor
humanista Hollandiában kiadott magyartárgyú versét — ismertetnénk, illetve közölnénk, 
röviden át kell tekintenünk Jan Sictor további pályafutását. Groningenből az emigráns 
cseh költő átment Leidenbe, ahol 1625. június 18-án matrikulált az egyetemen, s innen 
valamikor 1626 folyamán távozott Angliába. Ettől kezdve Sictor 26 éven át (de lehet, 
hogy még tovább is) az angolok vendégszeretetét, illetve vendég-türelmét élvezte, itt je
lentek meg egymás után alkalmi jellegű latin költeményei. Fitzgibbon Young tizenhárom 
ilyen kiadványt tart számon 1629-től 1652-ig, köztük négy olyat, amelyik nem London
ban, hanem Cambridge-ben látott napvilágot. Sictor termése eléggé vegyes — van közte 
költemény a londoni főpolgármester, a Lord Mayor beiktatására (Panegyricon inaugura-
Ic.sive majoris Londinensis, 1638) és van epicédium, amelyik nyolc különböző londoni 
tanácstag, illetve más közéleti férfiú elhunytát gyászolja (Continuatio epicedorwn super oc-
to senatores, 1641). Jan Sictor utolsó Angliában megjelent műve, a Nathaniel Brent oxfordi 
tudós halálára írt epitáfium 1652. november 6-i keltezéssel jelent meg Londonban. Fitz
gibbon Young úgy véli, maga Sictor is meghalt ebben az évben, de erre nincs bizonyíték; 
az is lehetséges, hogy elhagyta Angliát és más országban érte a halál valamikor 1652 után. 

Sictornak több segélykérő levele maradt fönn a londoni holland egyházhoz, illetve Sir 
George Clarke-hoz, a londoni tanács egyik tagjához, 1634 és 1644-ből.2 Az is valószínű, 
hogy Sictor London mellett a legtöbb időt Cambridge-ben töltötte —a kollégiumok szám
adáskönyvéből kimutatható, hogy több alkalommal kért és kapott segélyt, így 1640-ben 

1 Robert Fitzgibbon YOUNG, A Czech Humanist in London in the 17th Century. London, 1926. 5. 
2J.H. HESSELS, Ecclesiae Londmo-Bataviae Archívum III. Part II. (Cambridge, 1897), 1660-1663,1924-

1925. 1. 

489 



490 





a Trinity kollégiumtól, 1647-ben ugyancsak a Trinitytől és a St. Catharine kollégiumtól, 
1651-ben pedig az Emmanuel és a King's College-tói. Ez utóbbi, 1651 tavaszáról, azért ér
dekes, mert a segély megindoklása mellett a következő szöveg szerepel: „exuli Bohemio 
ad Germaniam redituro specialiter recommendato".3 Vagyis ekkor Sictor azzal a gondo
lattal foglalkozott, hogy Daniel Melmicanus száműzött cseh lelkész társaságában visszatér 
a kontinensre, alighanem inkább a Palatinátusba, mint magába Csehországba. 1652-ben 
ezt az útját még halasztotta, de talán éppen a fent már említett Nathaniel Brent halála 
után döntötte el, hogy elhagyja Angliát. 

A Bethlen Gáborral foglalkozó vers a groningeni Carmina congratuloria... második da
rabja. Teljes címe: „Aliud Gratulatorium Ad Serenissimum et Potentissimum Dominum 
Dn. Gábrielem Bethleen, Dei Gratia Electum Regem Hungáriáé et c. Principem Transyl-
vaniae, Siculorum Comitem, etc. D(omi) num Clementissimum" és sorrendben rögtön a 
Frigyes „téli" cseh királyhoz írt üdvözlő vers után következik. Keletkezésének időpont
ját 1622-1623-ra tennénk, mivel a kötet egyes darabjai kronológiai sorrendben követik 
egymást és a Frigyeshez írt vers dátuma 1622. november elseje. Bár az 1622 januárjá
ban megkötött nikolsburgi békében Bethlen Gábor lemondott a magyar királyi címről, 
Sictor őt még mindig „választott magyar királyként" ünnepli. Üdvözlő verse 59 sorból 
áll és látszik belőle, hogy a szerző rendkívüli jelentőséget tulajdonít az erdélyi fejedelem 
szerepének: az ő kezében van a Prágában kötött protestáns szövetség „fő ereje", „szeren
csés csillagzat" szülöttje ő, akit a cseh költő nem haboz „Erdély és Pannónia fényének" 
(lux Transylvani Pannoniéique soli) nevezni. Ezt katonai győzelmeivel érdemelte ki —le
győzte Dampierre és Buquoy császári tábornokok csapatait, valamint a császári oldalon 
harcoló magyarokat is. Sictor rutinosan, gördülékenyen versel; retorikájában a humanis
ta antikizálás időszerű protestáns jelszavakkal és fordulatokkal keveredik. így jóllehet a 
protestáns szövetség az Űr, Jehova tiszteletét állítja retorikája középpontjába, s Bethlen 
Dávid király zsoltárainak szellemében, azokból merített jelmondattal száll a csatába, di
csőségét ugyanakkor „maga Jupiter védelmezi" tulajdon pajzsával. 

A vers befejező részében Sictor elmondja, biztos a „szent háború" győzelmében, ab
ban, hogy Frigyes vissza fogja nyerni a cseh trónt és „Krisztus... jövendölései" beteljesül
nek — Isten haragjától elpusztul az Antikrisztus, másszóval „a tiberisi fenevad", aki a kor 
orthodox kálvinista értelmezésében nem más, mint a római pápa. A cseh humanista Beth
len Gábort dicsőítő költeménye tehát a protestáns ügy győzelmébe vetett rendíthetetlen 
hit kifejezésével, s az ügy melletti fohásszal zárul. 

Jan Sictor: 
Másik üdvözlő vers a fenséges és hatalmas úrnak, Bethlen Gábor úrnak, Isten kegyelméből 

Magyarország stb. választott királyának, Erdély fejedelmének, a székelyek grófjának stb., a legke
gyelmesebb úrnak. 

Akinek kezében van a fő ereje ama megszentelt szövetségnek, amelyet Prágában hat 
nemzet kötött jámbor szándékkal, hogy tudniillik Jehova tisztelete, melyhez az igaz hit 
oszlopa támaszkodott, érintetlenül fennmaradjon: Ő, Bethlen Gábor, szerencsés csillagzat 
küldötte, az erdélyi és a pannon föld világossága: Jó szándékodat kísérje szerencse, had
ban győzhetetlen király, akinek a magyar föld kormányzói jogart adott: Csakis csatában 
verhetetlen virtusodnak köszönheted, hogy kiérdemelted ezt a királyi ékességet Mert 
úgy mondják, hogy Isten segítségével négyszer tíz csatából vezetted vissza az ellenségen 
győztes csapataidat Hogyan? hát Tampiriust (Dampierre), akinek egyenest Józsué dicső
ségét tulajdonították az életrajzok, nem a te erőd döntötte le? hát a belga hőst, a béke 
helyreállítóját, Buquoyt, nem a te vitézed kardja pusztította el? ók , a császár hadban ha
talmas vezérei, bizony mindketten mindenestől megismerték erődet. Legyen tanú akár a 
Duna, amely közelről látta a víz közepén a lekaszabolt ellenséges testeket Hogy aztán ne 
beszéljek sokat azokról az ellenséges seregekről, amelyeket magyar méhből szültek a fú
riák: Ezeket Isten jobbja a te erőd által már a pokolra küldte, hogy ne hátráltassák tovább 
istenségének dolgát. Tehát ki ne hirdetné áldva dicsőségedet, akit maga Jupiter védelmez 

3Mundum Books (King's College), Vol.29,1650-54,1651 Term Bapt. alatt 
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így tulajdon pajzsával? A szent zászlók jelmondatodat hordják, Dávid lantjának oly em
lékezetes mondását Hogy Isten felkel, és szétszór minden ellenséget, aki istenségét hamis 
tisztelettel imádja. Mivel tehát a szentelt szövetség fő ereje a magasságbeliekután benned 
és erényeidben van, most Krisztus segítségével folytasd, nemes Király, amit szerencsésen 
megkezdtél. Ügyed jogos, ne hagyd el a jogos ügyet, az ő vezérletével győzni fogsz, 
ahol szent háborút folytatsz, ő erőt és törhetetlen szívet ad neked, míg hozzá hű leszel. 
Mindenki, akit egy szövetségbe fon az igaz szeretet, azt kívánja, és őszinte fohászkodás
sal sürgeti, hogy miután a kötést a pápista csalárdság széttörte, annak ékességét ezután 
szilárdabban állítsd helyre. Frigyes király így vissza fogja kapni korábbi méltóságát, ő 
most maga tanúsítja Dávid példáját: Akire Isten ráhelyezte Csehország koronáját, annak 
az égből fogja igazsággal visszaadni a szilárd trónt Ezért titeket, földek urai, királyok, 
a hithez méltó egyetértés kössön bilincsbe, és ez mindegyiteket képessé tesz arra, hogy 
a napok végén bátran meghiúsítsátok az ellenséges fenyegetéseket Mivelhogy Krisztus 
megmásíthatatlan jövendölései azt tanítják, hogy Isten hangjától elpusztul a tiberisi fene
vad. Végre eljön a nem is remélt óra, amelyben Frigyes mint a haza királya visszatér: 
Isten újra a korábbi méltóságra emeli, te pedig ismét az ifjú áldott második atyja leszel. 
Akinek szívügye az istenfélelem és a két király kegyelme, őszinte szívvel mondja velem, 
Amen. 

Magyarra fordította Kulcsár Péter 

Varga Imre 

A BRASSAI-KÓDEXRŐL 

Stoll Bélának A magyar kéziratos énekeskönyvekés versgyűjtemények bibliográfiájában (Bp., 
1963.) a 22. tételnél azt olvashatjuk a Brassai-kódexTŐi, hogy a kézirat „a kolozsvári uni
tárius főiskola Brassai-osztályában volt, de jelenleg nem található ott. Valószínűleg Ka
nyaró kezén veszett el." Mint a bibliográfiának több más elkallódott, ismeretlen helyen 
lappangó gyűjteményével történt, szerencsére, a Brassai-kódex is előkerült1 A törzsanya
got tartalmazó — 39 levélen 18 ének — kézirathoz Kanyaró Ferenc 1895-ben kétoldalas 
tartalomjegyzéket szerkesztett, benne két csoportra osztva sorolta fel a gyűjtemény anya
gát Az I-ben az 1-70. lapok énekeit, egyes daraboknál a kéziratban olvasható címtől 
eltéróleg, esetenként a keletkezés idejének, a szerző nevének, a szereztetés helyének fel
tüntetésével.2 A II. részben „Alkalmi rövid éneketskék" címke alatt a kézirat 7 vallásos 
énekének a kezdősorai következnek egymásután. 

A tartalmi jegyzéket Kanyaró Ferenc „Kolozsvár, 1895. jan. 21." dátummal és neve 
aláírásával látta el. A következő évben a Történelmi Tárban ismertette a kódexet3 Azó
ta senki sem foglalkozott a kézirattal, 1933-ig senki sem kereste a gyűjteményt. Ebben az 
évben ezeknek a soroknak írója a kéziratos énekeskönyvekkel foglalkozva egyetemi hall
gatóként az Erdélyi Múzeum Egylet levéltárosához, Kelemen Lajoshoz fordult a Brassai-
kódex lelőhelye ügyében. Hogy ő hogyan reagált erre a megkeresésre, a FÜGGELÉK-ben 
közölt levele mutatja. Talán a csaknem hatvan esztendővel ezelőtt írt, a Kelemen Lajos 
segítőkészségére, közvetlenségére, tájékozottságára annyira jellemző levelét szabad már 
nyilvánosságra hoznunk, s a közel 30 éve elhunyt tudós megbocsátja magáninformáció
nak készült tudósításának nyilvánosságra hozatalát. És a több, mint 80 éve halott Kanya
ró Ferenc szellemét sem háborítja fel a publikálás. 

1 A kézirat jelenleg magántulajdonban van. 
2Pl. kiigazítja a téves címet a 7. éneknél: A Rdkotzi Ferentz éneke helyett II. Rdköfei György tisz

tességtétele (1661. Sárospatak). A 8-nál Magyarok siralmas éneke helyett HoUvilági veszedelem (XVII. 9Z. 
Eperjesi hegy). 

3 KANYARÓ Ferenc, A Brassai-kódex históriás énekei. TT 1896. 121-136. 
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Mielőtt azonban a levél kiadásával feltárnók a kézirat sorsát, szeretnénk a Kanyaró 
Ferencnek közel száz éves ismertetését az azóta végzett kutatások eredményeinek szám
bavételével kiegészíteni. Annál is inkább, mert Kanyarón kívül a gyűjteményt a maga 
egészében senki sem vizsgálta, csak alkalmanként utaltak rá, hogy egyes énekek a kó
dexben is megvoltak. 

A kézirat ismertetésekor Kanyaró a gyűjtemény két énekének a szövegét teljes egészé
ben közölte, de nem filológiai hűséggel. Az egyik ének a kódex legrégibb keletű darabja: 
A szebeni polgár éneke.é Lakatos Péter búcsúja egyéb kéziratos gyűjteményekben csonkább 
változatban fordul elő. A kritikai kiadás5 kiegészített szövegéből gyűjteményünkben hi
ányzik a 23. és 29. strófa. Az utolsó versszakban minden más kéziratban a keletkezés 
ideje 1595 és nem 1598, mint a Brossai kódexben. A Rákóczi György énekét a Brossai-kódex 
szövegének hívebb, javított kiadásával is olvashatjuk.6 A kritikai kiadásban is megoldat
lan maradt azonban a kódex két értelmetlen (rosszul másolt?) helyneve: a 11. sor Sentoig 
és a 20. sor Pasi szava, melyeket Kanyaró Szabácsig, illetőleg Pocsa/ra változtatott minden 
megjegyzés nélkül. 

Ezen a két, már Kanyarótól is kiadott szövegen kívül még két szerzeményt közöltek ez 
ideig a Brossai-kódexből. Az egyik legszebb kuruc költeményt, a kuruc vereségeket keser
gő énekek egyik jeles darabját, az 1704. január 28-án Holdvilágnál elszenvedett vereséget 
sirató Magyarok siralmas énekét a kuruc költészeti antológiában olvashatjuk.7 „Az ének 
legrégibb lejegyzése a kódexből ismert, de ennél teljesebb, három versszakkal hosszabb 
szöveget tartalmaz a Bathó Mihály énekeskönyv.6 Az erdélyi kuruc költészeti gyűjtemény 
sajtó alá rendezői a Brossai-kódexet figyelmen kívül hagyva, három kéziratos másolat szö
vegéből adták ki egy „helyreállított" kontaminált szövegét.9 

Csak a Brossai-kódexből ismerünk egy másik kuruc verset is, a rácoknak Püspöki (Bi
harpüspöki, Váradpüspöki) városának feldúlását kesergő, a kéziratba Igen szép ének cím
mel került siralmat.10 Nem tudjuk pontosan, melyik rác dúlás visszhangja az ének. A 
Váradtól északnyugatra fekvő bihari falvakat először 1703 júliusában rabolták végig a 
váradi rácok. A Boné András megsegítésére küldött kuruc csapatok aug. 6-án a várad-
olaszi szerb katonai palánk elpusztításával álltak bosszút a rácokon.n Ekkor lényegében 
kezdetét vette Várad évekig tartó kuruc ostromzárral való körülvétele. Az ostromzár hol 
szorosabb, hol tágasabb volt. Hol a bihari, hol a püspöki, hol a diószegi sáncokban tá
boroztak a Váradra vigyázó kurucok. 1704 januárjában a rácok a váradi őrség egy ré
szével újra megtámadták a kurucokat, és a bihari sáncból kiszorítva, Diószegig üldözték 
őket. Az útjukba esett Püspökit is felégették. 1705 ápr. elején a rácság Püspökiből megint 
visszanyomta a Váradot körülzáró kuruc sereget" A sirató ének akármelyik dúláshoz 
kapcsolható. Az 1977-es kuruc költészeti antológia 1704 elejére teszi keletkezését13 

Több szöveg eddig nem került kiadásra a Brossai-kódexből. 
A kézirat nagyobb része azonban más forrásból ismeretes, és modern, kritikai kiadás

ban is napvilágot látott. De a Brossai-kódexben olvasható énekek nem egy esetben támpon
tul szolgálhatnak a szerzői szöveg rekonstruálásához, legalábbis annak megközelítéséhez. 

457-61. 
5RMKTXVll. 1. köt. 10.SZ. 
6 61-63. RMKT XVII. 9. köt. 180/1. A címről 1. a 2. sz. jegyzetet! 
7 A kódex 64-67 lapjáról kiad. A kuruc küzdelmek költészete. Bp., 1977. S. a. r. VARGA Imre. 130. sz. 
8Kiad. KOCZIÁNYI László, Ószi harmat után ... Bukarest, [1957.] 157-158. 
9 A kuruckor költészete. S. a. r. DÁVID Gyula és TORDAI Zádor. Bukarest, [1957.] 73. sz. 

10 A kódex 69-70. lapjáról kiad. VARGA, KKK 129.SZ. A címről 1. a 2. sz. jegyzetet! 
11 ESZE Tamás, 11. Rákóczi Ferenc tiszántúli hadjárata. Bp., 1951. 71-74. 
12THALY Kálmán, Adalékok a váradi ostromzárlat történetéhez. Régészeti és történelmi közlemények, 

Nagyvárad, 1875. I. 1-7. 
13 Vö. VARGA, KKK 813. 
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Az 1618-ban ismeretlen verselőtől származott Hét ifjak énekeu kódexbeli változatából 
pl. a 8., 10., 29., 60., 69. strófa eredetibb szövegnek látszik, jobb valamennyi forrás meg
felelő versszakainál. A kritikai kiadás 118 strófa terjedelemben közli a hét Makkabeus-
testvémek a hitükért szenvedett mártírhalálát, ebből kéziratunkban hiányzik a 36. és 112. 
versszak. Egyik forrásban sincs azonban meg az itteni záróstrófa: 

Minketis Ur Isten vigy a ditsöségben, 
A szent Angyalokkal való nagy örömben, 
Hogy miis ditsérjük Angyali zengésben 
Szent, szent, szent te Neved mind örökké Amen. 

Fiatfalvi Györgynek 1626-ból való Pokolbeli látomását a gyűjtemény Az szentgyörgyi mes
ter históriája címmel tartalmazza.15 Hiányzik itt a 27., 120-121. versszak, és a másoló 
összerántotta a 60-61. strófát. A kéziratból kiegészíthetek az ének első versszakai, me
lyek az eddig rendelkezésünkre álló forrásban nehezen, illetőleg nem olvashatók. A kri
tikai kiadás hiányosan közli a 2. és az 5. strófát. A Brossai-kódexben ezek így festenek: 

Egek magosságát bűnöd már fel érte, 
Gonoszságod s bűnöd mint Tenger fövenye, 
Az föld tsak alig tart vétkekkel terhelve, 
Kiért az Istennek rajtad büntetése. 

Gyötrő nagy tüzéről Pokolnak most szollok, 
Kit a szent jrásban világoson látok, 
Külső irasbanis sokat fel találok, 
De ha az nem elég, Pokolból is hozok. 

Szentmártoni Bodó Jánosnak az 1625-ben írt A vasnak ditséretiről szóló énekét nyom
tatott kiadásokból ismerjük.16 Bár Kanyaró azt írja: „kéziratos másolatára gyakran aka
dunk", eddig csak a gyűjteményünkben való előfordulásáról tudunk. Bizonyos, hogy a 
másoló forrása kézirat volt. Pontatlan, talán nehezen kibetűzhető. A kódex szövegében 
ugyanis másképpen nem magyarázható értelmetlenségeket találunk.17 

Kanyaró ismertetésében leghosszabban Az apostoloknak keserves históriájával foglalko
zik.18 Nem tűnik ki azonban szavaiból, hogy a kézirat nem Czeglédi István históriáját 
tartalmazza, hanem a nyomtatásban utána következő, az 1674-ben elítélt protestáns pré
dikátorokról szóló siralmat, melynek kezdő sora: „Oh vajha valaki vizek árjaivá... " 

A másoló forrása itt is nehezen olvasható kézirat lehetett. Értelmetlen szórontásai közé 
tartozik pl. a 91. sor Ebedmelek név helyett ebéd felett szórontása. A kézirat nem tartalmaz
za a nyomtatványok 10. és 42. strófáit. 

A „Bátyáim közt küssebb valék... " kezdetű, A Dávid éneke19 című darabot „szomba
tos vagy unitárius éneknek" mondja Kanyaró. Bizonyára azért, mert Kriza János a Vad
rózsák I. kötetében „Szombatos énekek" címszó alatt közölte.20 Az ének megtalálható a 
Bogáti-zsoltárok kéziratos példányaiban a 150. zsoltár utáni toldalékként. Thüry Zsig-

1412-27. Kritikai kiad. RMKT XVII. 4.köt 54. sz. 
15 25-45. Kritikai kiad. RMKT XVII. 4.köt 55. sz. 
16 45-51. Kritikai kiad. RMKT XVII. 4.köt 208. sz. 
17 A 4. sorban: A szölös gazdák hegyeken izzadnak — hizlalnak; a 20. sorban: (a pénzt) Károllyák 

adni — Királhjok adnak; 136. sorban: Hegyes vas nélkül roszsz az kopiaia — kapuja: 152. sorban: 
Tizenkét ökröt — Tűzön vált. 

1851-56. Kritikai kiad. RMKT XVII. 11. köt. 84. Itt a cím: Az Isten anyaszentegyházának nyomorúsá
gos sorsán és keserves állapattydn való siralom. 

19 67-68. 
^Kolozsvár, 1863. I. 270-271. 
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mond szombatos énekjegyzékében is szerepel.21 Az ének azonban nem szombatos erede
tű. Benne van az unitárius énekeskönyvben.22 

Nyomtatott forrásból kritikai kiadása is van a gyűjteményben Az szép Crokodüus éneke 
címmel szereplő Beniczky-versnek,23 mely az 1664-ben Nagyszombatban megjelent Ma
gyar Rithmusokban ezzel a bonyolult címmel olvasható: Hogy a szabad zabola nélkül való 
nyelv mindeneket viszsza magyaráz. A hamis, gonosz nyelvek megzabolását sürgető ének a 
Brossai-kódexen kívül még három kéziratos másolatból ismert 

A Brassai-kódex 70-78. lapjaira írt vallásos énekekben erős katolikus hatás érezhető. 
Faludinak jól ismert nagyböjti énekén kívül C/Szűzek ifjak sírjatok...") az itt található 
néhány énekben Szűz Mária tisztelete, dicsérete nyer kifejezést Ez a befejező rész öt 
karácsonyi, egy húsvéti éneket és Faludi egy versét tartalmazza. 

Ebből az anyagból más forrásból kiadásra került az „Örvendjen az egész világ. . . "kez
detű karácsonyi ének.24 A Mária-himnuszt eredeti latin szövegével együtt belejegyezték 
a Bathó Mihály énekes könyvbe,25 melyben ismételten előfordul, de más kéziratos gyűjte
ményben is megtalálható. Kéziratunkban egy változaton kívül (Alázatosságban helyett Ál
dás magasságban áll a 19. sorban!) a nyolcadik strófában található némi eltérés. 

Faludi énekét Ájitatos ének címmel „Keresztények sírjatok..." kezdettel olvashatjuk a 
kézirat utolsó beírt lapján.26 A népszerű énekről Kanyaró ismertetésében így nyilatkozik: 
„E szép kis elégiával nem egyszer találkozunk unitárius énekgyűjteményeinkben".27 

Ez utóbbi kettőn kívül a Brassai-kódex karácsonyi és húsvéti énekeiről eddig más for
rásból nincsenek ismereteink, nyomtatásban nem jelentek meg. 

Szövegüket itt közöljük. 

KÖVETKEZÉNEK RENDEL KARÁTSONRA VALÓ RÖVID ÉNEKETSKÉK 

1. Christusnak szent születése 
írván vagyon a szent könyvbe, 
Miképpen volt, ment is végbe, 
Hald meg, Istennek szent hive. 

5 2. Gabriel Angyal hirt hoza 
Arról, menyből alá szállá, 
Szűz Máriahoz jarula 
Názáretnek várossába. 

3. Szépen köszönte Máriát, 
10 A szent Josephnek mátkáját, 

Mert Isten ö szolgálóját 
Kedvelte és kedves voltát. 

4. Egésséggel szép áldott szűz! 
Az ur kegyelmével meg füz, 

15 Ne fély, mert már ö el nem üz, 
Szent Lélektől fogansz, szép szűz. 

21 THÚRY Zsigmond, A szombatos énekek bibliographidja. Mezőtúr, 1912.159. 
22 Modern kiad. Psalterium Magyar zsoltár kit az üdőkbeli históriák értelme szerint különb-különb magyar 

ékes nótákra az Isten gyülekezetinek javára fordított Bogdti Fazekas Miklós. S. a. r. GIUCZE Gábor, SZABÓ 
Géza; az utószót írta DÁN Róbert. Bp., 1979. 237. - Vö. RMKT XVII. 5. köt. 12. - L.: Imádságos es 
énekes, kézben hordozó könyvetske. Kolozsvár, 1700. 91-94. 

»68-69. - Kritikai kiad. RMKT XVII. 12. köt. 82. sz. 
24 69-70. 
25 74-75. - Kiad. KOCZIÁNY László, Őszi harmat után. Bukarest, [1957.] 59-60. 
»78. 
^KANYARÓ, I. m. 125. 
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5. Fiad nevezed Jésusnak, 
Világ szabaditojának, 
A magosságbélí Urnák 

20 Hivattassék szent Fiának. 

6. Hogy mehéuen szűz Mária 
Tized holnapban hordozna, 
Josephel ö elindula 
Betlehemnek várossába. 

25 7. Mert Augustus parontsola, 
Császár erős Decretuma, 
Hogy az ö birodalmába 
Minden íratnék laistromba. 

8. Betlehemben hogy jutának, 
30 Szállást nékik nem adának, 

Mert mindenütt teli vadnak 
Vendégekkel Minden házak. 

9. Kün egy hideg Istállóban 
Meg szállának nagy fárattan, 

35 Ismeretlen állapotban 
Lőnek Attyok várossában. 

10. Oh, nagy esméretlensége, 
Világ Istentelensége, 
Ki volna, hogy illyen lenne 

40 Kristusnak szent Születise. 

11. Néki helyt barmofc adának, 
Jászolybán takaradának, 
Teste gjenge küs Jésusnak 
Kin nyugonnik Máriának. 

45 12. Hogy szent fiát édes Annya 
Jésussat szüle világra, 
Le fekete bé pólálva 
Menten, imé, lön az tsuda. 

13. Az Gabriel Angyal ismét 
50 Viselvén nagy fényességet, 

Pásztorokhoz követtséget 
Hoza örvendetességet 

14. Beüehemnek szép mezejen 
Juhok nyájam'/ ot lévén, 

55 Vigyáznak vala nagyébren 
A Pásztorok Istent félvén. 

15. Az Urnák nagy fényessége 
őket mind meg környékezé, 
Felelmekis környül vévé, 

60 De angyal őket igy inté. 



16. A, Pásztorok, a szép jegyben 
Ne féllyetek semmit töfiem, 
Mert vadtok Isten kedvében, 
Tsak légyetek nagy örömben! 

65 17. Jo hir hozó Angyal vagyok, 
Szómat ha meg fogadjátok, 
Menten örömre fakadtok, 
Mert Isten dolgai nagyok. 

18. Tü néktek és mindeneknek 
70 Világon minden bűnösek, 

Üdvösséget lak kerestek, 
Meg tartatnak most mindenek. 

19. íme, vagyon Betlehemben, 
De kül a városon, nem ben, 

75 A barmok háló hellyekben 
Az Ur Kristus le fektében. 

20. Boldogok vagytok, Pásztorok! 
Kivánták ezt sok Királlyok 
Látni ezt, amit most lattok, 

80 Boldogbak azoknál vadtok. 

21. Mennyetek el, meg lássátok, 
Szivetekben kit vártatok, 
Lelketekben vigadoztok, 
Éjjel hogy szép nap fényt láttok. 

85 22. Lássátok ez világ Urát, 
Minden népnek kévánságát, 
Josephet ott és Máriát, 
A Kristus Attyát és Annyát. 

23. Ez mennyei szép éneket, 
90 Ezer Angyal kit éneklett, 

Leg elöszször miként zenget, 
lm, halgassátok ezeket. 

24. Az magosságban Istennek 
Ditsöség szent Felségének, 

95 Jó akaró mindeneknek, 
Ez földön élö rendeknek. 

25. A szent Angyalokkal edgyütt 
Rendet alván az Ur előtt, 
Mondjunk miis ditseretet, 

100 Mert szerzet nagy üdvességet28 

15 Nem 
41 barmot 
54 Juhok nyájánélet 

&70-72. 
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MAS 
1. Isten árva Anyaháza, 

Lelki Sión magos vára, 
Áron szentséges oltára 
Hajd szived öröm mondásra.' 

5 2. Régi vakidö már elmúlt, 
Világ az Úrban meg ujjúit, 
Kegyelmes szivet Isten nyújt, 
Szivünkben vig örömet gyújt. 

3. Szollot erről Esaiás, 
10 Hogy születnék a Messiás, 

Lelki ház épitto Esdrás, 
Ditsösséges Adoniás. 

4. E szent Jézus Isten Fia, 
Ki ma az egeket birja, 

15 Isten nevét rátok irja, 
Drága kenetnek osztója. 

5. Erre kész itelet széki, 
Hogy országollyon, szentéi 
Minden áldásnak kintsei, 

20 De lesznek életünkéi. 

6. Aldot Jesus, Lelki Dávid, 
Hol szolgaid áldásban bird, 
Kerubim Zászlójára írd 
Ily szép Tartásokban béird. 

25 7. Ha régen világ bűnben sirt, 
De Pásztorok mondtak oly hirt, 
Hogy a Jesus Jászolyban sirt, 
Minden hatalmakot elbirt. 

8. Pásztorokkal Jésushoz meny, 
30 Máriával olajjal kény, 

Tündöklik rád örökös fény, 
Be botsát kapuin az meny. 

9. Nem lesz, meg ládd, tiltott az Zár, 
Menyország ily éneket vár, 

35 Jok lelke tsillagokat vár, 
Szenteknek ily jutalmofr jár. 

10. Nints hát bizony illyen világ, 
Mint Kristusban lőtt ma váltság, 
Nints világban ollyan ország, 

40 Hol volna ily drága ország. 

11. Azért Meny, föld arra készüly, 
Jesus születésen örüly, 
Bűnödből Kristushoz terüly, 
Isten eleibe kerüly. 



45 12. Hol vigre örök áldásban 
A mennyei finyes várban, 
Paraditsom hajlékában 
Szentekkel légy unióimban. 

13. Mig e' lészen, Jézus, le szály, 
50 Menybe hiveid között járj, 

Sirtokba hiveid közt ály, 
Kegyelmedben minket bé zárj! 

14. Áldott Jésus, ez ház népet 
Tartsdmeg kegyesen szép népét, 

55 Áldásodnak gazdag létét 
Itt nyugosd meg kintsed népét! 

15. Aldot Jésus, áldásodat 
Itt szerezd maradásodat, 
Itt nyugosd áldomásodat, 

60 Itt kedvellyed áldásodat! 

16. Mikor halál sebes nyillal 
Testünk lövi mérges nyillal, 
Áldott Jésus, Angyaliddal 
Lelkünk fogd el ujjaiddal! 

65 17. Hogy szenvedtél végre mérgen, 
Szenteidnek seregében 
Ditsérhessünk mind szüntelen, 
Légy áldott örökké! Ámen.29 

8 Szivünkben 
11 épitto 
36 iutalmot 
54 kegyesek 
59 áldomásodot 

MÁS 

1. Oh, Jésus, Egek harmattya, 
Áron virágos Páltzája, 
Mágusok fényes Tsillaga, 
Istennek szerelmes Fia. 

5 2. Ma születet ez világra, 
De nagy alázatosságra, 
Nem királlyi Palotába, 
Hanem az barmok Jászlába. 

3. Nem egyéb ennek az oka 
10 Hanem ez világi Pompa, 

Ki Pokolra utat nyita, 
Ezt prédával el rontattya. 



4. Magát senki ne biztassa 
Azzal, hogy meg lészen napja, 

15 Kin bűneit sirathassa, 
Kevélységet el hadhassa. 

5. Mert az Istennek báránnyá 
Kész, hogy népét meg sirassa, 
Lészen, az mint a bölts mondja, 

20 Ki a böltseket foglallya. 

6. Azért midőn meg gondollya, 
Mi lészen ö kévánsága, 
Az ö népét hiven tartsa, 
Hogy az Isten hiven tartsa. [!] 

25 7. Mert ez a kegyelem napja, 
Kit óhajtott sok szent Atya, 
Azért, aki meg nem tartya, 
Nem lészen az Menyországba. 

8. Oh, Ádám óhajtót napja, 
30 Ez az Áron kivánsága, 

A ki téged meg rontana, 
A Királlyoknak Királlyá. 

9. Te vagy kegyelem tartója, 
Menyország kéntses ládája, 

35 Angyalok kéntses ládája, 
Kit e világ óhajt vala. 

10. Te vagy üdvességnek lelke, 
Paraditsom meg nyílása, 
Kiről ily jövendőt monda, 

40 Hogy Jákobnemzete volna. 

11. Te vagy Kígyóknak rontoja, 
Ki minket el rontott vala, 
Mirigy, halál bé jött vala, 
De immár nintsen hatalma. 

45 12. Te vagy Isten ajándéka, 
Kit nyújt vala ez világra. 
Vét embereket alája, 
Ördög prédájában juta. 

13. Ordít ma pokolnak torka, 
50 Ki az előtt vigan vala, 

Mert meg köttetvén pokolba, 
Nints rajtunk immár hatalma. 

14. Ki ez előtt iffu [!] vala, 
Azt már lábával tapadgya, 

55 Hazugságért már tsufolya, 
Haragját semminek tartya. 



15. Mi ezekért le borulva, 
Ha akarunk menni oda, 
Miis ördög hatalmada [!] 

60 Jarullyunk hálaadásra. 

16. Seregek ditsö Királlyá, 
Angyalok fényes tsillaga, 
Kerubimoknak szent Ura, 
Áldott légy az magosságba. 

65 17. Szent, szent az Ur, minden mondja, 
Mert hogy az ö akarattya, 
Kiért fiával meg válta, 
Hogy szüntelen öt imádja. 

18. Azért bűneit el had ja, 
70 Minden ötét magasztallya, 

Királlyoknak ö Királlyá, 
Egyedül Teremtő Attya. 

19. Semmiből ki mindent ada, 
El esvén, innét meg válta, 

75 Az bünekböl szabaditta, 
Áldott légy, seregek Ura. 

20. De még az árnyik világba, 
Vitéz Anya szentegyházba 
Leszünk Szentek nyomdokába, 

80 Tarts meg Kristus nyomdokába. 

21. Kit pokloknak sullyassága 
Tsap, de nem szék rontojába[!], 
Mert vagyon oly hármos jussa, 
Kinek őrizkedő Ura. 

85 22. Immár az kegyelem Ura, 
Menyországnak boldog Ura, 
Angyalok társaságában, 
Kérünk, vigy be, Atyánk, oda.30 

14 meg 
48 példájában 
óOJarullyuk 
80Tarsd 



MÁS 

Örvendjen az egész világ... 31 

MÁS 

1. Szól az írás az Christusrol, 
Mint olvassuk szent írásból, 
Hallyuk Propheták szavából 
Mint szent Atyák mondásából. 

2. Kitt az hatalmas Ur Isten 
Teremtenek kezdetiben 
Igirt volt régi időkben, 
Adam, Eva életében. 

3. Ezt az utolsó időben, 
Prophetia kezdetiben 
Meg adá kegyességiben, 
Nem lön hiba beszédiben. 

4. A Sioni szent Király ez, 
Kire más Sóltáris intéz, 
Sión Léanya réá néz, 
Egésségben is örvendez. 

5. Ég fel kenetet királlyá, 
Negyed, ötöd soltár mondja, 
Az Evangelium is irja, 
Méltóságáról azt mondja: 

6. Ez amaz áldott Messiás, 
Kiről irt az Esaias, 
Prophetált is az Micheás, 
Ötöd része mondja is más. 

7. Amaz szent Pátriárkának, 
Kegyes jámbor szent Attyának 
Törsökiböl Ábrahámnak 
Származik ily jo Atyának. 

8. Az Jákobnak unakája, 
Sido Judának is háza, 
Nemzetének nemes ága, 
Ki nyilt szép ékes virága. 

9. Amaz tiszta szűz Mária, 
Isten szolgáló Leánya 
Lön őnéki szülő Annya, 
Mint Gábriel Angyal mondja. 

. alatti jegyzetet! 



10. Ne fély, ugy mond, szűz Mária, 
Alázatosság példája, 
Szüzességnek nintsen hijja, 

40 Tisztaságának példája. 

11. Fogadsz, ugy mond, te méhedben, 
És szüly fiat betsületben, 
Kit Jésusnak nevez nevén, 
Isten fia, és nagy lészen. 

45 12. Dávidnak, az ö Attyának 
Székibe ülteted annak, 
Ura az Jákob házának, 
Nem lesz vége országának. 

13. A Pogányok is el jönek, 
Néki eleiben gyűlnek, 
Hitből hozzánk közelitnek, 
Örömekben énekelnek. Amen.32 

HÚSVÉTI ÉNEK 

1. Oh, Adam bünó's Fiai, 
Eva Anyánknak Leányi, 
Bezzeg szörnyű nagy kénnyai 
Volt az Kristus szenvedési. 

5 2. Nem vala ez gonosz tévő, 
Isten szent nevét gyűlölő, 
Söt mindenekkel jól tévő, 
Bűnösökén könyörülő. 

3. Még is az kegyetlen népek 
10 És a Papi Fejedelmek 

Szörnyű halállal megölék, 
Kereszt fára fel feszitték. 

4. Azt mondták, hogy káromló volt, 
Nemzetét el árulta volt, 

15 Császár ellen támadót volt, 
Magát Istennek mondta volt. 

5. ördöngesnek kiáltatták, 
Samaritánusnak hittak, 
Latrok barlangjának mondták, 

20 Tudom, ötét káramolták. 

6. Oh, te Júdás, hova leszel, 
Hogy Uradat aruládel? 
Tsak harmintz pénzen adád el, 
Bezzeg igen kárhoztál el. 

3275-76. 
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7. Tü is, Sidok, hová lesztek? 
Menyországbol ki rekedtek, 
Isten kedvéből ki estek, 
Ez világon el terjedtek. 

8. Sirattya ezt az hegy és völgy, 
Vérre változót nap és hold, 
Sirnak a fényes tsillagok, 
Meg indult hellyéböl az föld. 

9. A' Templomnak szép kárpittya 
Hertelen kette hasada, 
Az ártatlant ö is szánnya, 
Még is senki nem sirattya. 

10. Oh, kemény szivü emberek, 
Miért vadtok ily kemények? 
Oh, háládatlan emberek, 
Miért nem keserülitek? 

11. Oh, igaz itélíf Isten, 
Nem vala é más mod ebben, 
Mellyé/ az bűnös emberen 
Könyörülne mindezeken? 

12. Uram, honnan érdemiette 
Adam bűnös nemzettsége, 
Hogy szent fiadat érette 
Adád a nagy gyötrelemre? 

13. No, azért mi Istenünknek 
Ditséretet szent Nevének 
Mondjunk, hogy nagy bűneinknek 
Meg kegyelmezet fejünknek. 

14. Köszönnyük meg a Krístusnak 
Mint kegyelmes meg váltónknak, 
Hogy érettünk szent Attyának 
Engedelmes lön halálnak. 

15. Ditsértessél Atya Isten 
Szent Fiaddal a mennyegben, 
Vigy minketis ditsőségben 
Holot ditsértessél Amen.33 

1 biinos 
23 add 
41 itélo 
42 marnod 
43 Mellyek 



Az itt közölt énekekről Kanyaró nem ad semmi tájékoztatást. Énekeskönyveink bibli
ográfiája köszöntőknek mondja őket. Legfeljebb az „Isten árva Anyaháza...' kezdetűről 
érezhető, hogy háznál elhangzott karácsonyi köszöntő is lehetett. 

Az öt énekhez hasonlóan nyomtatásban eddig nem látott napvilágot a Brassai-kódex 
első darabja, bár a história több unitárius gyűjteményben megtalálható. Teljes címe: Cál-
vinus Jánostol Gyénévában igaz vallásáért meg égetetett Servétus Mihálynak utolsó tisztesség-
tételed Servétus énekéként is emlegetik. Helytelenül. A hosszú (83 versszak!) históriás 
éneken kívül ugyanis létezik egy rövid (30 soros) Servétus ének, mely gyakran a Servétus 
haláláról szóló históriát követi a gyűjteményekben. Ez a Servétus szájába adott pana
szos fohász megjelent nyomtatásban is.35 A két alkotást néha összekeverik. A kéziratos 
énekeskönyveink bibliográfiájának mutatója, ahol a Servétus vértanuságáról szóló histó
ria lelőhelyei {Servétus éneke címszó alatt) vannak felsorolva, tévedésből ott említi a rövid 
vers egy előfordulását.36 A rövid vers egyébként nem szerepel a mutatóban. 

A Servétus halálát tárgyaló énekben a történet azzal indul, hogy Servetusnak az „em
ber Jézusról" szóló tanítása miatt el kell hagynia hazáját. Bécsbe jön, de elfogják. Testét 
„igen megrongálják", tömlöcbe zárják. De megszabadul. Genfbe megy, ahol Kálvin a 
város püspöke, a város ura. Hozzá Servetust régen barátság fűzte. Kálvin azonban meg
tagadta az ember Jézust. Servétus éppen vasárnap érkezik Gyenevába. A templomba 
siet Ott Kálvin prédikál az elválasztásról. A hamis tanítás miatt sírva fakadó Servétus 
a kérdezősködők előtt ellene mond Kálvinnak. Ez, a hírt hallván, nyomban odasiet. Rö
vid vitájuk eredménye, Kálván bilincsbe vereti Servetust, majd máglyahalálra ítéli. De 
ha az ember Jézust megtagadná, gráciát és papságot nyerhetne. Mivel Servétus állhatato
san kitart hite mellett, máglyán égetik meg, hamvait szélnek szórják. A befejező részben 
a szerző Kálvint, a predestinációt kárhoztatja, Servétus hitbéli állhatatosságát dicséri, s 
tanulságként azt hirdeti 

Az Antichristusnak nem illik engedni, 
Szükség azért nékünk a vérig küzdeni, 
Ha megkívántatik, halálra is menni. 

Az ének szerzőjét Kanyaró nem ismeri. 
Az unitáriusoktól vértanúként tisztelt Servetusról (1511-1553) Gejzánovics Sándor, 

szerezte az éneket 1727 táján dersi iskolamesterként.37 Gejzánovics 1717-ben lett a Ko
lozsvári Unitárius Kollégium tanulója. Ebben az időben vették el az unitáriusoktól Ko
lozsvárt a templomot, iskolát. Újkori történetüknek ebből a válságos korszakából csak 
hosszú vergődés után tudtak újra felszínre jutni. Ez a történelmi helyzet közrejátszott, 
hogy Servetusban Gejzánovics példaképet állítson hitsorsosai elé. Egyébként is Servé
tus eszményképe volt mind dogmatikai tanulmánya, mind lírai hangú tanító verseinek 
tanúsága szerint. 

A Brassai-kódexet anyagának összeségét nézve komoly tematikájú gyűjteménynek kell 
tekintenünk. A másoló nem igényelte a könnyű műfajt, nyoma sincs szerelmes versnek, 
diákszájon természetes dévajságnak, mulató éneknek. Ez azért különös kissé, mert feltéte
lezhetően a Kolozsvári Unitárius Kollégium diákja írhatta össze. A másolatok minősége, 
a sok szórontás, értelmetlenség gyakorlatlan versolvasóra, másolóra vall. Nem lehetett 
jártas a verselésben. Ennek ellene mond viszont a gyűjtemény írásának gyakorlott kéz
re mutató szabályos gondos vonalvezetése, könnyű olvashatósága. Alig fordul benne elő 
javítás, nincsenek áthúzgálások, föléírások. Egy-két szóráírás ellenére a kézirat kiállítá
sa szinte csinos, jó hatást tesz az olvasóra. A gyűjteménynek a kuruc siraloménekeken 
kívül nincs különösebb irodalmi, művészi értéke. Ha elvetjük a diákmásoló feltételezé-

541-12. 
^KOCZIÁNY, 157-158. 
XCzombó Mózes-ék., 94-%. 
3 7 V Á K I Albert, Gejzánovics Sándor. KerMagv. 1917. 121-127. 
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sét, egy provinciális műveltségű felnőtt másolóra gondolhatunk, aki először határozottan 
unitárius jellegű énekanyag gyűjtését tervezhette. Meggyőződésükért, hitükért szenvedő 
hősök históriái (ebbe jól beleülik a protestáns prédikátorokról szóló panaszvers isi), ismert 
unitárius verselők művei töltik ki a gyűjtemény bő kétharmadát. A hátralevő részben is 
vannak unitárius énekek, de közben lemásolt a háborúskodással kapcsolatos néhány sze
rencsétlen esetről szóló éneket is. A színhely mindegyiknél Erdély. Talán A szebeni polgár 
éneke is azért került gyűjteményébe, mert Nagyszebenhez kötötte. Az unitárius és erdé
lyi jelleget a Beniczky- és Faludi-féle rövid versek és a kézirat utolsó részében található 
katolikus színezetű, Máriát dicsőítő énekek bontják meg. 

A Servetusról szóló ének és a Faludi-vers jelenléte azért jelentós, mert lehetőséget ad
hat a Brassai-kódex keletkezési idejének a megközelítéséhez. Erről a kérdésről Kanyaró 
nem beszélt. Kéziratos énekeskönyveink első komoly bibliográfiájában sincs erről szó.38 

Stoll Béla a gyűjteményt a XVIII. század első feléből származtatja, de megkérdőjelezi a 
datálást. Annyi bizonyos, hogy a másoló 1727 táján kezdte el a gyűjtemény összeírását. 
Első darabja Gejzánovicsnak ebből az időből való szerzeménye. A kézirat többi énekének 
nincs időt meghatározó jellege. Faludi énekének nem ismerjük keletkezési idejét Bizo
nyos, hogy nem Révainak 1786-os vagy 1787-es kiadásából ismerte a „Keresztények sírja
tok... kezdetű vallásos énekét. Faludi „versei kéziratban is eléggé elterjedhettek."39 Ez 
az ének benne van pl. az 1716-1739 között, Székelyföldön keletkezett Bocskor-kódexben40 

és az 1762-ben összeírt Szakolczai István-ék.-ben.*1 A XVIII. század első felében eljuthatott 
a Brassai-kódex összeírójának a kezébe is. A gyűjtemény keletkezési idejét Stoll Béla jól 
állapította meg. 

FÜGGELÉK 

Igen tisztelt Kolléga Úr! 
November 22-ről keltezett levelére csak ma válaszolhatok, mert kívánsága teljesítésére 

el kellett mennem az Unitárius Kollégiumba. Ott aztán szomorú valóságot tudtam meg: 
a Brassai-kodex nincs meg. 

Hogyan, mikor, kinél tűnt el, nem lehet megállapítani. Tény, hogy nincs. 
Elvesztenek azonban, azt hiszem, hogy elég biztos és nagyon szomorú körülményeiből 

lehet sejteni, hogy kinél és hogyan veszett el. 
Kanyaró Ferenc, aki a Tört. Tárban 1896-ban a kéziratot ismertette, hosszú ideig volt 

az unitárius egyházi (kollégiumi) nagy könyvtár könyvtárosa. 
Éles elméjű, gunyoros, szellemes, vitázó, sőt marakodó természetű, szakjában kitű

nő, tanításában jó módszerű, de sokban kicsinyes, versengő lélek volt. Én nem voltam 
tanítványa, mert Marosvásárhelyt a ref. kollégiumban tanultam, de mint unitárius, már 
VI. gimnazista koromban olvastam akkor igen fölkapott, rapszodikus, de érdekes művét, 
amelynek címe Unitáriusok Magyarországon volt. 

Reám rendkívül hatott ez a munka, s szerzőjével megismerkedni különös szerencsém
nek tartottam. Én 1896 őszén kerültem föl Kolozsvárra az egyetemre, s akkor láttam elő
ször, s azután talán egy évvel ismertem meg személyesen is Kanyarót. Akkor már benne 
volt a sorvadásban (tabes), de még magára, botra támaszkodva járt Utóbb lábai csaknem 
kifliszerűen elhajlottak, s a régi kollégiumba, mellyel csaknem átellenben, az utcasarkon 
lakott, két deák vállába kapaszkodva járt át órái megtartására. Már 1900-ban alig hagyta 

38SZABÓ T. Attila, Kéziratos énekeskőm/veink és verses kézirataink a XVI-XIX. században. Zálau-Zilah, 
1934. 121. (Téves SZABÓ T. Attilának az a megállapítása, hogy a kódex XVIII. századi anyagot őrzött 
meg.) 

39 HORVÁTH János, A magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig. Bp., 1927. 33. 
40 24b. 
4169b-70a. 
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el a szobáját máskor, mint óráiért Betegségével kedélye is romlott, s lelke gyengéi felbur-
jánzottak. Párszor voltam nála, s néha meg-megállított ablakánál az utcán, ahol órákig 
elnézelődött. Egy ilyen alkalommal döbbentem meg gondolkozásán. 

Pokoly József akkor írta meg az Erdélyi Ref. Egyházkerület történetét, s ehhez én is 
pár apró dátummal járultam egy Éber-kalendárium jegyzeteiből. E naptárban aztán ott 
voltak Bogáti Fazekas Miklós családi följegyzései is. Pokoly tőlem megkérdezte, hogy 
én nem szándékozom-e azokat közölni. Mondtam, hogy nem, mert azok nem az én ta
nulmányaim körébe vágnak. — Közben Kanyaró élesen nekiment Pokoly könyvének a 
Keresztény Magvetőben, s Pokoly pedig nem állott vitába, hanem éppen a Ker. Magvető
ben közölte Bogáti F. Miklós följegyzéseit, megemlítve azt is, hogy azokhoz az én utamon 
jutott 

A cikk megjelenése után pár nappal történt, hogy Kanyaró lakása előtt haladva a Fő
tér felé, az utca másik soráról átszólított, s rögtön a Bogáti följegyzéseire tért Apróra 
kikérdezett, hogy hol, mikor találtam azokat. En nem tudtam, hogy neki Bogáti éppen 
kedves költője volt, s mint történelemszakos nem ismertem az ő Bogáti-tanulmányait se. 
Utóbb jöttem reá, hogy szegény beteg ember arra gyanakodott, hogy én esetleg ellene 
akartam tán tenni valamit, hogy ellenfelével közöltem a Bogáti-adatokat A beszélgetés 
alatt azonban kiderült, hogy én azokat nem akkor, hanem előbb találtam. így is valla
tott, hogy miért nem közöltem én, s miért adtam éppen Pokolynak. Midőn én erre azt 
mondtam, hogy én nem vagyok irodalom-történész, ez a tárgy nem engem illet, és csak 
kapkodó közléskedés lenne tőlem effélékbe vágni, s nézetem szerint egy nagyobb célt, a 
történeti igazság minél nagyobb teljességéért mindnyájunk kötelessége támogatni: egész 
ingerülten kiáltott fel: „Nem! Nem! Fiatal ember! Ha valamit talál, azt az közölje, aki ta
lálta!" „De én nem vagyok szakembere a kérdésnek, csak műkedvelősködni nem komoly 
dolog. A fő, hogy megjelenhetett, mert így most mindenki használhatja" — vetettem el
lene újra. „Nem, nem, fiatalember!" — felelt újra hevesen. Ha maga nem használhatja, 
akkor inkább el kell dugni, hogy más se használhassa!" 

Engem valósággal pofon vert ez a felfogás. Szinte kínos zavarba jöttem, s azt válaszol
tam, hogy ezt a felfogást én soha sem teszem a magamévá. Hiszen ez a kutya eljárása, 
amely mikor jól lakott, a csontot elássa, hogy ha ő nem eheti meg, akkor más sem éhes
sé meg. Elvörösödött, s csak azt mondta, hogy nincs igazam, és tapasztalatlan vagyok, s 
nemsokára elváltunk egymástól. 

Mindezt én miért írtam meg ily apróra? Hogy megérttessem az azután történteket 
Kanyaró betegsége folyton súlyosbodott, s pár év múlva nyugalomba kellett küldeni. 
Ekkor kiköltözött Tordára, szülővárosába, hol egy nőtestvére volt férjnél egy varga

mesternél. Ehhez ment lakni s ez ápolta. Utóbb úgy elnehezedett, hogy beszállították Ko
lozsvárra az elmegyógyintézetbe. Akkor már csak emberrom volt Egyszer én is meglá
togattam szegényt A tabesesek bágyadt, álmatag tekintetével nézett, de csakhamar meg
ismert, s élénken kezdett szakirodalmi kérdésekről beszélgetni velem. Mert érdekes volt, 
hogy amíg pl. a számok értékéről és az időről teljesen tönkre ment minden értékképzete, 
addig szaktudományából akkor is teljes biztossággal rengeteget tudott 

E közben az történt, hogy 1909 március legelején Seprődi János, az ismert zenetörté
nész, rég meghalt kollégám és barátom, az Erd. Múzeum Kézirattárába egy XVII. századi 
graduált hozott eladni. Akkor én még ott is szolgáltam. Seprődi Erdélyi Pálhoz, az igaz
gatóhoz vitte a kéziratot, s ez 50 koronáért megvette, és felküldte hozzám bevezetni az 
osztálynaplóba. A kéziratban Kanyaró kuszált bejegyzéseire ismertem. Aztán kiderült, 
hogy Seprődi 10 koronáért vette a kéziratot valakitől, aki Tordán az ószeren vásárolta. 
Kiderült, hogy a kézirat Felvinczi György grádualja volt Megbizonyosodtam erről, s ar
ról is, hogy az unitárius egyházi (Kollégiumi) kézirattárából veszett el. 

Mivel a kutatás alatt kipattant, hogy az Erd. Múz. Kézirattára mit vett meg, az akkori 
koll. könyvtárnok követelte, hogy a kéziratot adjuk vissza oda. A vele való vitám alatt 
aztán kitűnt, hogy Kanyaró betegsége miatt egyáltalán nem volt közte és Pálffi Márton 
könyvtáros közt rendszeres átadás és átvétel, s az utóbbi reájött, hogy sok becses régi 
magyar könyv és kézirat nincsen meg. Erre én, aki már 1908 májusától fogva rendes 
tanár voltam ott, az erdő felől állottam, s megmondtam, hogy ahol ily becses dolgokat 

508 



csak olyan ellenőrzés mellett őriztek, mint itt, ott elfér annyi lecke, hogy veszítsenek, 
s más találjon. Különben én nem azért mondtam meg a Felvinczi féle gráduált, hogy 
orgazdaságot keressek, hanem azért, hogy máskor jobban vigyázzanak. Ha éppen keresni 
akarnak pedig: tessék a többi elveszett könyvet keresni. Hiszen világos, hogy Tordán 
a Kanyaró nővérénél kell keresni az elveszett anyagot, mert kiderült, hogy a Felvinczi-
kéziratot is az adta el. 

A dolog vége az lett, hogy többszöri erélyes sürgetésemre végre —hetek múlva —a 
könyvtáros egy ügyvéddel és a tordai rendőrség igénybevételével lefoglalt Vargáéknál két 
láda könyvet, kéziratot és irományt, melyek közül az utóbbiakról aztán kiderült, hogy 
Kanyaró magántulajdonai voltak. Ellenben a többi mind elhurcolt közvagyon volt Az 
asszony előbb nyelvelt, de mikor megfenyegették, hogy orgazdaként járnak el vele szem
ben, megenyhült, és bevallotta, hogy a testvére azt mondta neki, hogy a két ládában nagy 
értékű könyvek és irományok vannak, ő nem tudta, hogy azok kiéi. Testvéréének tudta, 
s mikor az bekerült az elmegyógyintézetbe, a szobából kiköltöztette a két ládát a bőrös 
szín padlására, s néhányat eladott az ócskaszeren. Ekkor már Kanyaró teljesen öntudat
lan beteg volt, s 1910. W. 21-én meg is halt Kolozsvárt. 

A Felvinczi-kézirat kétségtelenül innen, Tordáról került ki; s valószínűleg innen ve
szett el a Brassai-kéziratkötet is. Szegény beteg embernek „az eldugás más elől" rögesz
méjévé vált, s így csupa ritkaságot vitt és dugott el más elől magánál, hogy aztán tudatlan 
testvére korlátoltsága miatt némelyik talán örökre elvesszen. 

A lefoglalt könyveket és kéziratokat aztán behozták, s Kanyaró magántulajdonát ké
pező jegyzeteit az Egyház pénzen megvette a testvérétől. Nem sokat érnek. 

A visszahozott kéziratok közt én is megtaláltam egy olyan kéziratomat, melyet még 
1894 őszén Kis-küküllő megyéből hoztam magammal, s Kanyarónak 1907-ben adtam át 
meghatározásra. Előbb hónapokig húzta a visszaadást, s végül letagadta az átvételt is, 
mikor évek után ismételten kértem. Ott hagytam, s ma is megvan a koll. kézirattárában. 

A Brassai-kéziratot Kanyaró használta először és utoljára. O azonban nem közölt min
dent belőle. Valószínűleg ezért tette félre, hogy még közöljön belőle, vagy szokása szerint 
csak azért, „hogy más ne használhassa". 

Minden lélektani és logikai következtetés oda mutat, hogy nála, illetőleg az ő útján 
veszett el. 

Ezért írtam én most oly részletesen erről az ügyről s szegény néhai Kanyaróról. Ter
mészetesen mindezt csak magáninformációul kérem tekinteni. Elég sajnos, hogy nem a 
kéziratról magáról, csak az elvesztéről írhattam ezt az elég hosszú levelet, —vagy mond
hatni: gyászjelentést Annyival inkább sajnálom, hogy csak ezeket írhattam, mert amint 
látom, az a szerencse érhette volna a kéziratot, hogy kiadják. Ha valami véletlen szeren
cse előkerítené, s én megtudhatom, okvetlen tudatom erről. 

Egyébként kivételesen, igen ritkán kölcsönöz is az Erd. Múzeum. Az erre vonatkozó 
kérést a Választmányhoz kell intézni. Postán semmi esetre sem küldünk. Néhány ritka 
Régi Magyar Könyvtári darabot György Lajos vitt fel és hozott le Budapestre és onnan 
vissza. 

Én mindig szívesen állok rendelkezésére, amiben tudhatok, csak azt nem tudom, hogy 
meddig, mert nyugdíjazásom ideje közeledik, s itt azon kívül is elég szeszélyes a sorsunk. 
De az ember megszokik mindent, mint a kínai ember a szurokba főzést vagy a harctéren 
a katona a pergőtüzet. Hiszen nincsen olyan helyzet, melynél rosszabb ne lehetne. 

Gombocz professzor úrnak, kérem adja át szívből jövő tiszteletteljes meleg üdvözlete
met. Mennyire hiányzik ő itt! 

Melegen üdvözli tisztelő kollégája 

Kolozsvár, 1933. XI. 27 este. Kelemen Lajos 
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