
"Ez Vilagh Hivságárol Szent BernaId
irásibol formalt versek"

Ismeretlen XVII. századi vers

Az itt közölt kilenc versszakos költeményt a katolikus székely főnemes, kőröspataki

Kálnoki Sámuel (1640--1706) vetette papírra gazdasági feljegyzéseit tartalmazó köny
ve első lapjaira. A datált bejegyzések 1680-ban kezdődnek s 1690-ben érnek véget - a
vers tehát e két időpont között, de valószínűleg 1680 körül kerülhetett a kéziratra.

Kálnoki Sámuelről keveset tudunk, történeti irodalmunkban csupán néhány el
szórt adat vonatkozik rá annak ellenére, hogyaHáromszéken birtokló Kálnoki-csa
lád legjelesebb tagja volt, s a fejedelemség megszűnése előtt - azután pedig kivált
képp - fontos tisztségeket töltött be.

Nevét elsőként Kemény János említi 1657-ben, a tatár rabságba került erdélyiek
között.' Elképzelhetőazonban, hogy ez az adat téves, tekintve, hogy 1658 elején Kál
noki már Bécsbe kerül, hogy ott filozófiát tanuljon az akadémián. 1661-ben Itálián
keresztül Horvátországba utazik s - miután hosszabb időt töltött Zrínyi Péternél 
1662-ben visszatér Erdélybe.! 1678-ban részese a Béldi-féle Teleki Mihály-ellenes
szervezkedésnek. Még ugyanebben az évben - a családi hagyományokat követve - a
közigazgatásban vállal szerepet: adószámvevői megbízatást kap. 1683-ban a török
szövetségeseként Bécs ellen vonuló erdélyi hadban találjuk.' 1685-től a Deputatio
tagja. 1686-ban Teleki megbízásából ő vezet egy kisebb sereget Thököly ellen, Vajda
hunyadnál rajtaüt s kiűzi Erdélyból. 1690-től Háromszék fökirálybírája, ez év máso
dik felében a visszavonuló Thököly árulás gyanújával - több erdélyi nemessel együtt
- Havasalföldre hurcolja és csak többek kezességvállalása mellett bocsátja szaba
don.' 1694-ben kiveri Csíkból az oda betörő tatárokat. majd - az erdélyi udvari kan
cellária létrehozása után - ő lesz az első udvari kancellár Bécsben. alkancellári cím
mel. E tisztséget haláláig viseli, az erdélyi katolikusok helyzetének erősítését szolgáló
müködéséröl eléggé egyoldalú leírást ad Bethlen Miklós, akinek hivatali ellenlábasa.'
1697-ben grófi címet kap I. Lipóttól. 1699-ben leányát, Borbálát altorjai Apor Péter, a
"Metamorphosis Transylvaniae" írója veszi feleségül. 1702-ben megjelenteti Bécsben
Pethő Gergely "Magyar Króniká"-ját. 1703-tól Erdély kincstartója, 1706-ban hal meg.

Azt, hogy a verset Kálnoki csak lejegyezte valahonnét, esetleg fordította vagy ő

maga írta, teljes biztonsággal megállapítani nem tudjuk. Szerzőségemellett szól azon
ban a címen kívül (,Jormalt versek") a vers szövegkörnyezete. Az utolsó versszak
után ugyanis a következő mondat olvasható:

"Ez világi bóldogtalan alhatatlansag na k eleven Peldajára irtam fel, az Magjar Co
rona alatt menyi meltosagos, Fejedelmi, Uri s Feő Rendek váltak meg ez mostoha
mulandosagnak arnyekatol, csak az én gjarlo eletem ne k idejebcn"

Az utolsó két sor s a fenti idézet egybecsengése is valószínűvé teszi, hogy Kálnoki
Sámuel a szerző. Ezen kívül még egy verséről tudunk: a fent már említett Krónika
ajánlásában szerepel egy hatsorosa.s

Az eddig ismeretlen költemény? - amint címéből is kitűnik - clairvauxi Szent Ber
nát (1091-1153) múvei alapján született. Tanúja annak - több hasonló színvonalú ko
rabeli verssel együtt! -, milyen népszerű is volt a "mézajkú doktor" magyar földön, a
XVII. században.
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"Samson erőssége, Absolon szépséghe
Szolgák nagj Sereghe, fiak nemesseghe
Ambar tied legien Dariusok' kincse
Mit használ visgald meg világ dücsössege!

Viiagon mi vagion, minden el mulandá
Az erő, s, az szepség hamar valtozando,
Szerencse kerekin eletünk forgandó
Gazdagság, méltóság kevessé allandá.

Mert az melly oraban szuletünk világra
Az halál mellénk áll, üdöt batorsagra
Senkinek nem igér, jár lopó modgjára
Mind kicsiru. mind nagiot kerget halojára.

Elete embernek gond, munka, faratsagh
Kezdete siralom, banat, szomorusagh
Közepe vigiázás. sok nyughatatlansagli
Vege kin, betegségh, lelki haboruságh.

Testünk Por és hamu, üveghez hasonlo,
Mint tavaszi virágh, csak ideig állo,
Ma frissen lakozó, holnap mint az holló
Fekete ruhaban lesz utczán sétálo.

Adam első Atyánk földből teremtetett
Nagyerős munkaval eledelt készitett
Az után földé lett, vegig nem élhetett
Nekünkis hasonlo Törvény igirtetett.

Mit kerkedel tehat ember szépsegeddel
Miért mutogatod magadot erőddel?
Meg nem menekedhecz halaltol kezeddel
Ellene sem allhacz semmi fegjvereddel

Ha azért örökké vigan akarsz élni
Legj igaz mindenben, Istent tanold félni
Eözvegiet és Arvat igazan itélni
Az sok ajándékot ne szeresd szemlelni.

Ez sok hivsagoknak ujabb Peldajara
Kevely gondolatnak zabolarassara
Magiar meltoságok vegső orajokra
Mely sokan jutottak, olvassad csudara."

Kozli: Kárpáti Miklós

Jegyzetek: l. Tört. Tár 1905. 482. p. - 2. Szinnyei: Magyar irók élete és munkái 5. köt. 890. h. -
3. Trócsányi Zs.: Erdély központi kormányzata 1540--1690. Bp. 1980.317. p. és Cserei M.: Erdély
históriája. Bp. 1983. 133. és 170. p. - 4. Cserei i. m. 233. p. és Angyal D.: Késmárki Thököly Imre.
2. köt. Bp. 1889.222. p. - 5. Magyar Életrajzi Lexikon l. köt. 847. p.; Kemény János és Bethlen
Miklós művei. Bp. 1980.912. skk. - 6. Régi Magyar Könyvtár I. köt. 1645. sz.: Pethő Gergely: Az
Magiar Krónikának Veleie és Summáia ... Bécs 1702. - 7. Stoll Béla szives közlése. - 8. Régi
Magyar Költök Tára XVII. szd. 1-10. köt.
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