
III. IRODALMI SZEMLE. 

a) Hazai irodalom. 
Régi magyar költők tára* VI. kötet. Kiadja a Magyar 

Tudományos Akadémia. Ára 3 frt. 
A M. T. Akadémia eme vállalatának tudós gondozója 

és szerkesztője. Szilády Áron dr., ennek a hatodik kötetnek 
kiadásával megbecsülhetetlen szolgálatot tett a magyar iro-
dalom történetével foglalkozóknak, másfelől pedig a protestáns 
egyháznak is. Bennünket tehát a Régi Magyar Költők Tára 
kettős szempontból érdekel: irodalmi és egyháztörténeti szem-
pontból. Irodalmi szempontból, mert néhány, eddig kevéssé és 
részben ismert vagy épen ismeretlen iró munkáit hozza nap-
világra, vallási szempontból, mert egyházi énekeink fejlődésére 
s átalakulására vonatkozó adatokhoz juttat. 

E kötetet — mondja maga a szerző, előszavában — a 
XVI. század közepének költői foglalják el. Az 1545-ik évtől 
az 1559-ikig mintegy huszonöt énekszerzővel találkozunk vagy 
névszerint, vagy csak évszámmal megjelölt műveik alapján. 

A szerzők s énekeik tárgyai itt is oly különféleséget 
mutatnak, mint az előbbi kötetekben foglaltak. Papok, mesterek, 
deákok mellett prókátor, senator, városbiró, kamarai főtiszt-
viselő és hadvezér, ki fiatalon, ki öregen mondja énekét. 
Zsoltár, hymnus, szertartásos ének, hazafias jeremiád, bibliai 
epika, egyház- és magyar-történeti ének, regényes elbeszélés, 
házasok éneke, menyegzői vers, gúnyvers egymást fölváltva 
követik. Nemcsak az egyház szolgái ragaszkodnak a hagyo-
mányos formákhoz, tartják és adják tovább az öröklött hangot 
s kifejezési módokat, mint például Gergely mester, pótlékul 
közölt Fösvényében, mely Szkhárosira emlékeztet, hanem a 
világi énekmondó is hű marad azokban. 

Szegedi Kis Istvánnak máig zengő Jövel Szentlélek 
Úristene bizonyítja, hogy török rabságból kiszabadulásért való 
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Hálaadása épen ügy szívhez szólt a maga idejében, mint 
Szánja az Úristen kezdetű siralmas éneke, melyre még Arany 
János is szívesen emlékezett vissza gyermekkorából. Az az 
idegenkedés meg, melylyel a nép a folyó század elején a 
reformátusok új énekeskönyvének behozatalát fogadta, nyilván 
azt mutatja, hogy Szegedi Gergely zsoltárait nemcsak Szenczi 
Molnár Albert tartotta legszebbeknek, hanem annyi idő mul-
tával is nehezen vált meg azoktól a magyar nép. Jeruzsálem 
pusztulását csaknem egy évben ketten is foglalták énekbe: 
Mádai Mihály és Szegedi András. Kár, hogy Mádai énekének 
csak kezdete maradt meg, mert az összehasonlítás nemcsak 
a nyelv és verselés, hanem a forrásmunka felhasználása szem-
pontjából is tanulságos lehetne. Sziráki Balázs és Paniti János 
szintén egy tárgyról énekelnek, talán mindkettő fiatalon, épen 
saját házasságát ünnepli énekkel, mely énekek e nemben 
Batiziéval, Tar Benedekkel, Nyilas Névtelenével, az Adhor-
tatio mulierummal és Dézsi Andrásnak az iQú Tóbiás házas-
ságáról szerzett énekével már eddig is olyan csoportot képez-
nek, a mely a 264. lapon olvasható Menyegzői verssel együtt 
a kor szokásai és erkölcsei megismerésére elsőrendű kútfőül 
kínálkozik. Nagyfalvi György Chain és Ábele, egy Névtelen 
Ábrahám patriárkája, Békési Balázs deák Sodomája és Gomo-
rája, a HoffgrefF-gyűjtemény hátralevő és itt 75—99 lapon 
közölt hasonló tárgyú darabjai meg a bibliai epikának eddig 
közrebocsátott tömegét jelentékeny számmal növelik. És így 
tovább, ki a zsoltárírók számát szaporítja, ki meg bibliai 
tárgyú énekei által teszi magát nevezetessé. 

A gyűjteménynek egyik nevezetessége az is, hogy Heltai 
német müvének czimét 'közli s a Heltai által használt eredeti 
forrásra ráutalva magyar versei közül, ha mindeniknek nem 
is, egy párnak német szabását is feltünteti. 

Az énekszerzők sorát Szegedi Kis István nyitja meg, a 
kinek szerző terjedelmes és kimerítően pontos életrajzát írta 
meg. Csak egy dolog feltűnő előttünk az életrajzban. Az t. i., 
hogy Szilády Á., a ki oly gondosan s körültekintően szokott 
minden adatot felsorolni ott, a hol többféle a felfogás és véle-
mény, itt, a Szegedi Kis István életrajzában egész határozott-
sággal Tasnádot mondja Szegedi Kis István 1544-iki tanítós-
kodása helyének, a mely ellen nemcsak a valószínűségi 
argumentumok szólnak, hanem tények és szerzők is, mint 
Schmeizel M. „De statu ecclesiae Lutheranae in Transylvania" 
Jena, 1722. 106. lap, mint azt a Protestáns Szemle mult év 
folyamában Földváry L. Szegedi Kis István élete czímü 
munkájának ismertetésében kifejtettem. Mivel Csanádot említ 
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Schmeizelen kívül Desericki. Czvittinger, Oltványi s Fraknói 
is, feltűnő, hogy a tudós szerző ez eltérést, a lis de loco-t 
egyáltalában nem emliti. Szegedi Kis István, mint énekszerző 
részesül itt kiváló méltatásban. Megtudjuk, hogy öt éneket 
irt. Első éneke azokra a hymnusokra, sequentiákra s anti-
phonákra emlékeztet, melyeknek első sora nála is első sor 
(Veni Creator Spiritus. Veni sancte spiritus). A szöveg Huszár 
Gál énekes könyve 1574-iki kiadásának 325. lapjáról vétetett. 
A lőcsei 1635-ik évi énekes könyv megjelenése óta mai napig 
mint pünkösii ének, úgy a református, mint az evangélikus 
magyar énekes könyvek minden kiadásában változatlanul elő-
fordul. Második éneke minden izében eredeti. A protestáns 
egyháznak siralma, a mely csak 1808 óta maradt ki az 
énekes könyvekből. Czime: Az anyaszentegyháznak siralmas 
panaszolkodása a Krisztus előtt az ő ellenséginek ellene. 
A negyedik ének hálaadás a török rabságból való kiszabadu-
lásért, az ötödik pedig a magyarok siralmas éneke a tatár 
rablásról 

Sziráki Balázs, kit Cziiják vagy Czirjék néven hallot-
tunk emlegetni, a házasok énekét írta, melyet őszinte vallásos 
érzés, naivság jellemez s mintegy hálaadó és áldást kérő 
imádsággá tesz A magát buzgósága szárnyaira bizott lélek 
csupán a külső formáért ejtette útba a költészet világát, 
melyet a bibliai képek virágával díszített fel. Sem életrajzi 
adatait nem bírjuk, sem pedig több verses darabját, mely 
tehetségéről bővebben tanúskodhatnék. 

Az erdélyi szász Ambrust Kristóf a „Gonosz asszony -
embereknek erkelczekről" szerzett éneket, melyet abból az 
alkalomból írt, midőn Oláh Miklós kíséretében az 1550. évben 
tartott augsburgi birodalmi gyűlésen jelen volt s ez éneket 
„egy kopott ebagnénak bosszúságára, ki a magyarokat csuda-
képen igen gyüleli vala,a írta, hihetőleg először német nyelven 
s azután egy barátja kérésére fordított magyarra Itt már 
életrajzi adatokat is találunk, ha nem is sokat — mert nem 
szerzőn mult — de eleget. 

Mddai Mihálynak is csak egy éneke maradt fenn 1551-
ből Jeruzsálem pusztulásáról, ez is csonkán a Szabolcsmegye 
jegyzőkönyvének 150-ik lapján, hol 1837-ben Jászay Pál 
fedezte föl. A szerző maga lehetett az a megyei jegyző, a ki 
a megyei tárgyak közé írta e verseket. Közelebbi biztos 
adatok Mádai Mihályra nézve nincsenek A sarlóközi névtelen 
az utolsó ítéletről ír. Itt találjuk meg Ráskay Gáspár Vitéz 
Francescoját is. Ráskay Gáspár gyermekkoráról semmit sem 
tudunk. 1526-ban már temesi főispán. A mohácsi csatában a 
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király mellé rendeltetett, s ha Tomory a csata alatt a király 
mellől el nem küldi, elveszett volna. így megmenekülvén, a 
mohácsi vész után János király párthíve lőn, a ki által 
nógrádi főispánná neveztetett ki. 1530 óta nincs róla adatunk, 
halála idejét sem tudjuk. A darab fejtegetésében érdekes az 
a föltevés, mely a Francesco történetét Ráskay idejebeli zre~ 
bernik-vidéki mondának tartja, melyet ebben az alakjában 
magyar és szláv érintkezés hozhatott létre s melynek nemcsak' 
egyszerű énekbe foglalása, hanem színezése körül is meglehet 
nek Ráskay érdemei. Eme föltevés alapján eldöntendő kérdés 
marad az is, hogy létezett-e a XVI. században magyar Béla-
mondakör. 

Ezután 1553-ig a következő énekeket találjuk névtelen 
szerzőktől: 1. Penhencziára intő história, melynek szerzője 
Kálvm „sola fidestf-ét hangoztatja s egy húrt penget Szkhárosi 
Horváth Andrással; 2. Jeremiás próféta siralmas panaszol-
kodás&inak 5-ik része, melyet az utána következő kettővel 
Jeremiádok név alatt szokás összefoglalni. Ezekben Jeruzsálem 
pusztulásának részleteiben kész vonásokat, megtörtént ese-
ményeket talált a fordító, melyek Magyarország pusztulásakor 
épen úgy ismétlődtek; 3. Az három istenfélő férfiakról, kik 
az igaz hitnek vallása miatt az égő kemenczébe vettettenek, 
de Istentől megtartattanak; 4. Az Babilóniabeli Bél és Sárkány 
bálvány istenekről való história Dániel próféta 14-ik fejezete 
után csonka töredékben; 5. végül egy töredékes ének, a mely 
töredékkel a Lugossy-codex kezdődik, s a mely a 30. levél 
első lapját foglalja el, hova 1629-ben Íratott. Az ének czime 
Jónás próféta lehetett és sok jel vall arra, hogy Tinódi 

Gyulai István Hymnust írt, melynek nótájául Paulus 
Diacoansnak Ker. Jánosról írt Ut queant laxis resonare fibris 
kezdetű hymnusa van jelölve Gyulai kétségtelenül az a Gyulai 
Estván kolozsvári magyar prédikátor, a kiről Heltai Gáspár 
bibliájának első köteteben mint bibliafordító társáról emlé-
kezik meg. Magyar stílusának világossága, természetessége 
ejég:gé kitűnik hymnusából. Munkásságának e hymnuson s a 
bibliafordításon kívül ugyan nem maradt fenn más nyoma, 
ftógis kétségtelen, hogy irodalmilag is működött. E hymnus a 
Huszár Gál énekes könyvében (1574) is megvan. 

Heltai Gáspár mint eredeti író, fordító, kiadó, könyv-
nyomtató, három nyelven szolgálta a vallásos, tudományos és 
magyar nemzeti irodalmat. Heltai életére vonatkozó adataink 
uagyon kevés világot vetnek e derék férfiú származására, 
élete körülményeire. Nem tudjuk, mikor és hol született, nem 

Protestáns Szemle. IX. ért. I. 4 
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tudjuk hol élt és mit mívelt 1543 előtt Ebbeu az évben 
iratkozott be a wittenbergi egyetemre. 1548-ban már kolozs-
vári pap. s mint ilyen kap meghívást a beszterczei ekkle-
zsiára Irodalmi munkássága csak 1550-től kezdve ismeretes, 
a mikor Catechismusát a saját nyomdájában kiadta. 1551 ben 
kolozsvári fő lelkipásztornak írja magát. Mint nyomdatulaj-
donos 1550 1553-ig Hoffgreff Györgygyei együtt működött, 

* 1553-ban egyedül, 1554-től 1559-ig Hoffgreff neve alatt áll 
fenn a nyomda Kolozsvárt, mig 1559-től kezdve ismét mint 
könyvnyomtató szerepel s az is marad haláláig. Heltainak 
confessionalis álláspontja elég változatos. 1557-ben még Luther 
híve: 1559-ben a medgyesi zsinaton már mint Kálvin értel-
mének szószólója vitatkozik a lutheránusokkal, 1568-ban már 
a váradi disputatióban mint unitárius és Dávid Ferencz hive. 
Lelkes, ideális gondolkozású, új eszményekért és irányokért 
hevülő ember, a ki oda siet segíteni, hol legnagyobbnak hiszi a 
szükséget, lutheránusból kálvinistává, kálvinistából unitáriussá 
lett, mint a hogy a szászból magyarrá tudott lenni, hogy míg 
németül papol, addig magyarul írjon és nyomtasson. Összesen 
25 évig volt a magyar irodalom munkása. 

Versei Heltainak 1553-ik évben közzétett Vigasztaló 
könyvecske czimű munkájában találhatók a prózában írt szöveg 
között. Eredetileg németül írattak s az 1549-ben megjelent 
Trostbüchlein durch Johann Spangenberg 1549. Gedruckt zu 
Wittenberg czímfi és a Seivert és Trausch által említett könyv-
ben jelenhettek meg. A magyar könyv czíméből hiányzik a 
források megnevezése, a mi a német czímben oly világosan 
ki van fejezve. A két elsőről megjegyezhetjük, hogy tartalmuk 
jórészt megegyez régi halotti énekeinknek részben a bibliából 
vett tartalmával. A harmadik vers „közbeszéd", a melyet a 
XVI ik században főleg Németországban nagyon kedveltek. 
Luther többször idézi beszédeiben. Legrégibb alakja a Xl-ik 
századbeli spanyol zsidó költőnél, Ibn Gabirolnál1 található, a 
ki ..királyi korona" czímű hymnusában írja az emberről, hogy 
világra jön és nem tudja miért örül és nem tudja minek el 
és nem tudja meddig. A négysoros „közbeszéd" többféle válto-
zatból állt elő s német alakjában Luther is használja. Heltai 
versének tartják azt a „Gyermekeknek való Intés"-t is, mely 
1553 ban a Heltai nyomdájából kikerült ABC és káténak 
czímlevele hátán olvasható. Lehet, hogy e vers Heltai 1550-ben 
megjelent Catechismusának kivonata: de ha nem is az, az 
egész intés módja, nyelve, verselése oly annyira hasonlít Heltai 
verses dolgozataihoz, hogy ezt abban az esetben is az övének 
tarthatjuk, ha a káté és ABC más szerző műve volna is. 
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Tőke Ferencz nevével először találkozunk e téren. Mint 
egyik versének ntolsó soraiból kitűnik. Alsó-Lendván élt, mint 
az urasággal együtt a reformáczióhoz csatlakozott népnek 
papja vagy tanítója, tehát Kulcsár György elődje, kit hosszas 
tanulásnak, töprengésnek eredménye, hitbeli meggyőződése 
bátorít „kárhozandóról való bánatjában s a visszavonó néppel 
való vesződésben, hogy mind predikáczióval, mind hegedő-szó-
val és énekléssel intse megtérésre a tévölgőket"; majd meg 
„a szigeti hősökhöz való szerelmében, kik véreket érettünk 
kihullatták1, hazaszeretetre, pogányság ellen való viadal) a 
buzdít s énekel, mert a kik Sziget alatt „sebesedtenek vagy 
megboltanak, méltók, hogy dicséretben maradjanak". Bkr élet-
viszonyairól nevén és két énekén kívül semmit sem tudunk, 
jobb verselőink egyikének tarthatjuk, a kit Tinódi mellé állít-
hatunk, sőt a nyelvvel való bánni tudás, ügyes fordulatok, 
eszmék s költői tehetség dolgában bátran elébe tehetünk. Két 
verse közül az egyik „Az Istennek rettenetes haragjáról és 
büntetéséről^ ki megjelentetett ez mostani időben a Spira 
Ferencz doctorban azoknak példájára, kik az hitet megismer-
vén megtagadják, avagy eltitkolják" 475 soros versszakok-
ból áll, a másik „História obsidionis insulae Antemi. quae nunc 
regia Sziget vocari solita est", 625 soros hoszszú versben 
van írva. Kár, hogy a szigeti históriának szövege gondatlan 
másolatban maradt reánk, mert emiatt versei nehézkesekké 
váltak, egyes sorai pedig megcsonkultak, elferdültek. Sziget-
vár első ostromának e históriája a b. Révay Ferencz birto-
kában levő Tinódi Cronikához kötött lapokra van írva. A 
czímben előforduló „insula Antemiu onnan származik, hogy 
Szigetvárt 1450 körül a görög eredetű Anthemius Osvald 
építette, de ez már 1479-ben királyi birtokká (regia Szi-
get) lett 

Szegedi András neve is az újabbak közé tartozik. Álla-
potára, életmódjára vonatkozólag „História de expugnatione 
urbis Jerusolimitanae" czímfi 1095 soros versének utolsó tizen 
hat sora ad némi sejtést. Bánkódik, mert nincs pénze tarsolyá-
ban, nem tud merre menni, most ura tisztességén mutatja 
magát, azután pedig, ha pénzzel, szép szóval nem enyhítik 
őt, nagy a világ, minden bokor szállást ad a vándor dalnok-
nak, hegedősnek, a ki még csak ura lakodalmát váija meg-
Asszony jön a házhoz, vége szakadhat nemcsak a tivornyának, 
hanem a tisztességes víg életnek is, nem lesz többé szükség 
lantosra, hegedősre. Telegdet említvén tartózkodása helyének, 
a miből semmi bizonyosat nem következtethetünk, csak annyit, 
hogy Szegedi András afféle udvari lantos, csak ideig-óráig 
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jó állapotban levő hegedős lehetett. Az a codex, a melyhez 
a vers csatolva van, a versfőkben történt sok változtatás 
daczára is, a czímmel együtt Szegedi nevéről tanúskodik, mint 
szerzőéről. Szegedi gyakorlottabb verselőnek látszik, bár lantos 
létére nincs tisztában a rhythmus tagoltságával, a metszettel 
stb. Dictiója, színezése a korabeli s a régibb verses irodalom 
ismeretét mutatja. Különben e versében Josephus Flaviusnak 
Rufinus által interpretált hét könyve közül főleg a két utolsót 
kivonatolta elég zavarosan rímekbe szedve. 

Panili János-tói, kinek nevét is csak a versfőkből ismer-
jük ,Házasoknak könyörgési" czímen egy 56 soros vers maradt 
fenn, melynek szerkezetét az imádság alakja teszi egységessé, 
mert benne a vallásos érzület az Istenhez szóló fohászkodás-
ban nyilvánul. 

Szepetneki János valószínűleg a zaiamegyei Szepetnekről 
származott s egy időben élt azzal a Cepetniky Andrással, a ki 
1546-ban a bécsi egyetemen tanult, arról a Szepetneki János-
ról, a kit annak idejében igy hittak a Szamos mentén, semmit 
se tudunk. „Bátorítás a halál ellen" czimfi 116 soros versét 
ahalálra való készültében irta. A halál ellen bátorítja magát, nincs 
szivében félelem, csak némi világellenes keserűség; erős hite 
biztatja, hogy tűrésének, szenvedésének nagy, bőséges jutalmát 
kapja meg Istentől. A végén confessiójának összefoglalása van, 
melylyel testét-lelkét Krisztus kezébe ajánlja. Az ének azt 
bizonyltja, hogy szerzőjének mind a belső, mind a külső forma 
iránt volt érzéke; érzelmeit, gondolatait erős vallásos meggyő-
ződésével egyesítve nyomatékosan tudta kifejezni. 

Egy névtelen „Az nagy Ábrahám pátriárkhának köröszti-
ről Való szép históriát" írt a Genesis 22. fejezete után 272 
sorban versekbe szedve. Énekét saját nyomorúságában a maga 
biztatására szerzette, de azért másoknak is ajánlja, hogy kísér-
téseik között ők is a pátriárka példája szerint cselekedjenek. 
A vers strófái 13 tagú sorokból állanak 6 + 7 felosztással. 

Szegedi Gergely-nek mint versirónak tehetségéről elég 
bizonyság 1569-ben megjelent énekes könyve, mely a M. T. 
Akadémia által kiadva közkézen forog. A hozzácsatolt jegy-
zetben a reá vonatkozó adatok is bőségesen vannak tárgyalva, 
ide e kötetbe csak azért kerül, mert előbb ki voltak nyomva, 
mint az énekes könyv megjelent. Szegedi, ki a róm. kath. 
klérus sorából lépett át a protestáns prédikátorok közé, 1556-
ban Kálmáncsehi S. Márton debreczeni pap költségén Witten-
bergbe ment, honnan 1557. nyarán visszatérvén Epeijesen és 
Kassán több ízben prédikált s mindkét helyre meghivatott 
papnak. Szegedi a meghívást nem fogadta eL, mert nem sokára 
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jótevője, Kálmáncsehi helyébe, annak halálakor, papnak válasz-
tatott Debreczenben, s egy időben volt pap Melius Péterrel. 
1&62 ntán nincs róla, mint debreczeni papról emlékezés. 1569-
ben valószínűleg Pankotai Ferencz egri vicarius foglya, leg-
alább ez következik Verancsicsnak a vele való bánásmódra 
vonatkozó, Pankotaihoz intézett utasításaiból. További viszon-
tagságairól nincsenek adataink. 

Szegedi mint énekszerző és szónok egyaránt korának 
jelesebbjei k'&ié tartozik. Zsoltárfordításait Szenoui Molnár 
Albert a legszebbeknek mondja. Igaza is van, mert úgy ere* 
deti énekei, mint zsoltárfordításai nyelvöket és dictiójukat 
tekintve kiválók, bennök a nyugodt és mély vallásos érzület 
tartalmas érthetőséggel párosul; a zsoltárok igen sokszor híven 
és megközelítő szépséggel és erővel csendülnek meg. A versala-
kok sokfélesége Szegedi Gergely ügyes technikáját bizonyítja. 

Pap Benedek egyike lehetett azon kassai polgároknak, 
a kikre Szegedi Gergely egyházi beszédei annyira hatottak, 
hogy Őt minden áron kassai magyar pappá akarták tenni. 
Azt, hogy Pap Benedek buzgó és tanult tagja volt a kassai 
gyülekezetnek, mutatja a nevét viselő két ének, az egyik 
„Dicséret Dávid XXVI. és XVII. psalmusából", a másik 
„Segítségül hívása Istennek", mely utóbbi csak keresztnevét tün-
teti fel a ver6főkben. A nyelv és tartalom egy kéz munkájának 
mutatja e két verset. A mind a kettőben nyilvánuló vallásos 
lélek kesergő panaszát eléggé igazolják a reformáczió kezde-
tével Kassán támadt mozgalmak, az azok elnyomására tett 
intézkedések, a folytonos súrlódások, s országos veszedelmek. 
Nyelvök, verselésök sok, abból a korból maradt énekénél 
külömb; erő, tömöttség tekintetében pedig kevés múlja felül 
ezeket. Szerzőjük életéről egyéb adatunk nincs, csak azt tud-
juk, hogy 1579-ben már nem élt. A „Bánja az Úristenu kez-
detű zsoltárfordítás 3. sora azonos Szegedi István „Szánja az 
Úristen" kezdetű énekének 3. sorával, a miből valószínűnek 
látszik, hogy Pap Benedek Szegedi éneke után, tehát 1566 
után írta énekét. E versek megvannak a Bornemisza énekes 
könyv 234, s külön a 256. levélen is, így jutottak be a Gönczi 
Énekes könyvbe. Megvan a Decsi-codex 40. s a gr. Kuun-
codex 28. lapján is. 

Barát István, ki a 69. psalmust fodította le, Kolozsvár 
városának egyik előkelő polgára s 1557-től 1561-ig birája 
volt, a kinek Zata nevű leánya Dávid Ferencznek, a nagy-
eszű 8 tudományos képzettségű, de viszontagságos életű pap-
nak és püspöknek volt a felesége, a kitől azonban elválasz-
tatott. Barát István több éneke nem ismeretes. 
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Ez az ének a 69. zsoltárnak a lehető legszabadabb 
paraphrasisa, nagyobb részt evangéliomi dogmák és mondatok 
versbe foglalása, mely versek elég folyékonyak, az egész pedig 
vallásos szellemével beillik a vele egykorú énekek sorába. 

Nagyfalvi György „Chain és Abel históriája" czímü 160 
soros versben állított magának emléket, mely versét lo57-ben 
Bánfiak Hunyadján, Kalotaszegen készítette. Ez a vers a n. 
múzeum kéziratai között maradt fenn s azt mutatja, hogy szer-
zője vagy gyakorlott énekszerző volt, vagy pedig finom érzéke 
volt ahhoz, hogy az előadásban és kidolgozásban a kellő 
mértéket és arányt szem elől ne téveszsze. Hogy az a Gre-
gorius Nagifalvy, a ki a váradi egyházmegyéből 1599-ben 
a római Collegium Germanico-Hungaricum növendéke volt, 
nem lehet az énekszerző, abból következik, hogy ennek 1599-
ben 20 évesnél idősebbnek kellett lennie, holott az oda felvett 
növendékeknek „mintegy 20 éveseknek" kellett lenniök. 

Vilmányi Libécz Mihály egyike Benczédi Székely István 
pártfogoltjainak, a ki 1558. őszén utolsó előttiuek iratkozott 
be az azon évben feloszlott magyar burza tagjai közé. Abauj-
megyének Vilmány nevű, a gönczi járáshoz tartozó falucská-
jából származott, a gönczi iskolában Székely István vezetése 
alatt tanulhatott 8 néhány évi predikátorság után mehetett 
Krakkóba, a hova kinyomás végett magával vitte-Székely 
István Chronicajának kéziratát. Tőle való az a latin vers, mely 
Némethi Ferencznek a Chronica czímlapja hátulján álló czíme-
réről szól s ő írja az ajánlást követő latin verset, valamint 
az erre következő „Corrector pio Lectori" czímü itt közölt 
magyar distichonokat. 

A kötetben ezután névtelen szerzők versei következnek: 
a 127. psalmus, egy „Hálaadás", „Az Communicáláskor való 
dicséret*, mely utóbbi Huss Jánosnak a reformátorok által 
kedvelt „de coena domini" czímű s Jesus Christus nostra salus 
kezdetű hymnusa nyomán készült, bár nem ragaszkodik Huss 
latin énekéhez s az úrvacsora szereztetésének majdnem szó-
szerint beékelt történetének előadásával és a tartalom némely 
részeinek ismétlése által hosszadalmas és terjengős A „Dicsé-
ret" czímü vers a 77. zsoltár fordításának látszik, de benne 
annyi a zsoltárból ki nem magyarázható fogalom és keresz-
tyén dogmatikus elem, hogy szerzője is e miatt hagyhatta el 
a végső sorokban a Dávid szerzőségének említését. Találunk 
itt még egy menyegzői verset is egy névtelentől, mely vers 
a zay-ugrófczi levéltárból való s 1560 előtt másoltatott le. 
Valami hosszúra nyúlt menyegzői jókivánságnak a kezdete, 
a mit a satöbbi-vei végződés is sejtet. 
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Békési Balázs atyja annak a Balázs deák Márton, a 
gyulai vár védelmében kitűnt vitéznek, kit I. Ferdinánd nemes-
ségre emelt 1563 ban. valószínűleg öreg korában Irta a Sodorna 
és Gomora veszedelméről szerzett verset, melyben a Genesis 
17 — 19. részének tartalma van egyszerű, 12 szótagból álló 
rímes sorokba foglalva. A secunda pars első és harmadik 
utolsó strófájából szelíd figyelmeztetés szól a gyulaiakhoz, a 
hol a folytonos hadi állapot sok mindenben erkölcsi romlásra 
mutató jelenséget idézhetett elő, a melyek láttára a jó Balázs 
deák pennájához nyúlt, hogy Sodorna, Gomora elrettentő sor-
sára figyelmeztesse lakótársait. 

Van a váradi énekes könyvben egy eddig ismeretlen ének, 
melynek tárgya ugyanaz, a mit tíz évvel előbb 1545-ben 
Szkhárosi Horváth András is megénekelt. Czime: „Micsodás 
az fesvény ember, itt megirattatik". Mindössze alig száz sor, 
szerzőjének neve azonban nem olvasható ki tisztán a vers-
fejekből. Valami Gregorius a Simeo, — de olvasható Sasi, 
Tasi sőt Vasnak is. A Szkhárosi énekének és ennek össze-
hasonlítása nem mutatja, hogy írója akár ismerhette, akár 
utánozni akarta volna Szkhárosi énekét, de ha ismerte, új 
formában, más képekkel, hasonlatokkal ékesítve igyekezett 
nevetségessé,, gyűlöltté tenni a fösvénységet. Nála is van pár 
bibliai hely, de leírása azért erős. pár markans vonása miatt 
itt-ott hézagos, de leírása nagy részben természetes és találó. 
A versforma megegyezik Szkhárosi „Pál érsek levelére való 
felelet -ének verses alakjával 

Ezekben ismertettűk a becses kötet anyagát, igyekezvén 
rövid kivonatban hű képét adni a végtelen gondosságra s 
körültekintésre valló munkának, a melyért irodalmunk nevé-
ben elismerés, egyházunk nevében köszönet illeti fáradhatatlan 
tudósunkat, Szilády Áront. 

Budapest. Dr. Rupp Kornél. 

A szatmári ev. ref. egyházmegye húsz éves története 
1875-től 1894-ig. Az egyházmegye megbízásából írta és szer-
kesztette F. Varga Lajos majtisi lelkész, egyházmegyei főjegyző 
és tanácsbiró. Szatmár, 1896. nagy nyolezadrét 313 lap, ára 
kebelbeli egyházaknak, lelkészeknek, tanítóknak és tisztvise-
lőknek 1 írt, egyebeknek 2 frt. 

Az anyagiakban szegény, de a hitbuzgóságban és jó igyeke-
zetben az elsők között álló szatmári egyházmegye folytatólagos 
monographiája áll előttünk. Az a millenniumi kulturális törekvés 
szülte, mely különösen a tanügy terén annyi derék munkával gaz-
dagította irodalmunkat, s mely törekvés, noha szórványosan, de az 
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