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*A LENGYEL KIRÁLY MAGYAR TÁBORI PAPJÁNAK 
KÖNYVE HAZÁJA ROMLÁSÁRÓL. 

1603-ban jelent meg Pázmány Felelete^ az első magyar vitairat, amely 
az ország romlásáért való felelősség Luther óta hagyományos vádját vissza
fordítja a protestantizmus ellen. Ugyanabban az évben Krakkóban is meg
jelent egy magyar embernek latin nyelvű munkája, mely Pázmányéhoz 
hasonló határozottsággal, bár irodalmi előzményekkel szemben való állás
foglalás nélkül, vallja az ország pusztulásában bűnösnek a reformációt. De 
ugyanez a könyv, akkor még jellegzetesen erdélyi-lengyelországi szem
lélettel, a törökkel egyenlő veszedelemnek látja a németet, s mint utóbb 
Zrinyi, előtte pedig talán legb as on lobban Báthory István, csak a katholiciz-
mushoz való visszatérésben és a külföldi segítségre nem számító magyar 
összefogásban látja a bajok orvosságát. 

A könyv címlapjának szövege : 
D I A L Ó G U S DE IIORRENDA ET TERRIBILI RVINA ET DESOLA-

TIONE STATVQVE LVGVBRI ET BELLO INFAVSTO NOBILIS ET ANTIQVAE 
OMNIQVE DECORE PLENAE HVNGARIAE. EX S AG RIS . Script: per 
Martinum Feierdi, Sacerd. peditum Hung, S. Regiae M. Poloniae. Si 
volueritis et audieritis me, bona terrae comedetis. Quod si nolueritis, 
gladius devorabit vos, quia os Domini locutum est. Isa: I. CRACOVIAE. In 
officina Typographica LAZARI. 1603. (4-r. 123 1.) 

Estreieher lengyel bibliográfiája isnipri, sőt Wiszniewski irodalom
története is (Historya literatury poîskiej, VIII. 74.), a magyar irodalom
történetben és könyvészetben azonban, szerzője nevével együtt, tudtommal 
teljesen ismeretlen, holott a Ráday-könyvtárban megvan egy példánya.1 

Fejérdi Márton, a lengyel király (III. Zsigmond) magyar gyalogságának 
tábori papja, valószínűleg erdélyi nemes családból származott, s Báthory 
István egy katonájának lehetett a fia; Báthory lengyelországi seregében u. i. 
négy Fejérdi is szolgált, egyikük, Bertalan kapitányi rangban."1 Könyvét 
pártfogójának, Bobola András püznói kapitánynak ajánlja. Bobola(l540—1616) 
III. Zsigmond egyik legkedvesebb embere, de már Báthorynak is udvari 
embere volt, s azoknak a hadi vállalatainak, amelyekre magyar seregét 
szervezte, legkivált a danckainak egyik vezetője. Még innen eredhettek azok 
a kapcsolatok, amelyek Fej érdinek is pártfogójává tették. A lengyel ellenrefor
mációnak is fontos szereplője, a jezsuiták föpártfogója, magának Skargá-
nak személyes barátja. (S. három könyvét is ajánlotta neki), sőt maga 

1 Az előzéken olvasható bejegyzés szerint Janaszowic János tarnovi 
kanonok stb. ajándékozta 1669-ben Holló Zsigmond aranygyapjas lovag 
felvidéki kamarai tisztviselőnek (1. róla Rényes István jezsuita halotti 
búcsúztatóját 1685-ből) viszonzásul egy Bécsből megküldött kéziratos 
dialógusért. 

2 V. Ö. Veress Endre : Báthory István lengyel király udvari számadás
könyvének magyar- és erdélyországi adalékai. 1918. 
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is szerzője vallásos, iratoknak. Mindez igen érthetővé teszi, hogy Fejérdi 
neki ajánlja munkáját. Ajánlásában hazája szörnyű pusztulását és a benne 
regnáló bűnöket festi ; az utóbbiak miatt nincs miért csodálni az előbbit : 
nyilvánvalóan Isten igazságos haragja támadt föl ellene, s csak annak kien
gesztelése javíthat sorsán. 

A könyv négy szakasza négy külön dialógus Magyarország és Erdély 
helyzetéről; közülük kettőben Isten törvényszéke előtt vádlottként á l la két 
ország, a harmadikban a szerző inti Hungáriát, a negyedikben Isten beszél 
Erdéllyel. A dialógusok szövege, kivált ott, ahol Isten beszél, valóságos 
bibliai cento, hosszú darabokon minden áthidalás nélkül; a XVI. század 
protestáns irodalmával teljesen egyező módon vonatkoztatja az ótestamen
tumi igéket Magyarországra. Elvétve egy-két klasszikus vagy újabbkeletü vers
sor is illeszkedik a szövegbe idézet-voltának külön jelzése nélkül.- Magának 
a szerzőnek latinságán itt-ott megérzik, hogy magyarul gondolta, amit 
latinul írt. ' •* 

Az első dialógusban Isten a vádló, Pannónia a vádlott ; védelmében 
megszólal Isten könyörületessége is. Isten a maga nagyságának és kegyel
mének jellemzésével kezdi, azután a könyv jeligéjéül választott prófétai 
idézet szellemében megtérésre int : ha megtér, kegyelmét ígéri, konoksága 
esetén végső pusztulással fenyegeti. Nem gyűlöletből cselekszik, kímélni 
szeretné; fenyegeti, majd ismét gyöngédséggel igyekszik magához téríteni, 
hálátlanságát veti szemére, bajában vigasztalja, majd ismét feddi. A vádlott 
előbb fölényeskedve hárít el fenyegetést és kegyelmet. A törökkel és Ger
mániával kötött szerződéseiben bizakodik. Isten rámutat a szerződések 
ingatagságára, s megjósolja, hogy a német szövetségből épúgy veszedelem 
következik csak számára, mint a törökből máris származott. Isten könyö
rületessége föltételezi, hogy nem annyira rosszakarat, mint inkább ostobaság 
okozza makacsságukat, s azt ajánlja, hogy az ország előkelőit kellene meg
győzni, de Isten tudja, hogy azok buják, kegyetlenek s minden bűnben tob
zódnak. Ismét magához az országhoz fordul tehát ; szemére veti, hogy bár 
Scythiából kivezetvén, minden jóval megáldotta, elpártolt tőle. Ezért bűn
hődnie kell. Polgárháború és tatárdúlás rémségeivel is fenyegeti : «Et quid 
tum faciès, cum spiritum pessimum mittam in te et concurrerè faciam 
Hungaros cum Hungaris ? cum vir contra fratrem suum pugnabit, et contra 
amicum suum. . . cum venient Tartari, qui olim Medi, qui argentum non 
quaerent, nec aurum volunt, sed sagittis parvulos interficient, et lactan-
tibus uteris non miserebuntur, cum super filio (!) non parcet oculus 
«orum.» 

A második dialógusban Erdély megunja eddigi jó dolgát és békességét, 
harcot, dicsőséget akar. Ezért és Germania fényes Ígéreteinek hatása alatt 
fel akarja bontani a törökkel való szerződést. Isten a keresztény testvérek 
védelmét emlegető Transylvaniával szemben a szerződéseknek, esküknek 
pogány ellenében is kötelező erejét hangoztatja. Erdély azonban nem hallgat 
rá s keresi, kit tegyen hadvezérré. Isten igéje a királyt választó fák bibliai 
példázatára emlékeztet, majd Törökország Joas*példázatára a nagyravágyó 
bogáncs bünhödéséről. Isten kimondja áz Ítéletet: «Ideo traderis gentibus, 

• donec convertaris.. ,'•» 
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A harmadik részben a szerző cáfolja meg az eretnekségben fetrengő 
"Hungária alaptalan reménykedését. Első reménysége, hogy Isten vele van. 
Ez ellen bűneit hozza fel : Istentől és törvényeitől elfordult, templomait 
díszüktől megfosztotta s ezzel a pogány törökön is túltett, igaz papjait 
kiűzte, az eretnekek élvezetekben tobzódnak s böjttel stb. nem törődnek. 
Hungária e vádak ellenében a «sola fides» elvét hangoztatja, míg a szerző 
a szeretet által jót cselekvő hitet követeli. Romlása kiemelésére felidézi 
egykori nagyságának képét: «Scis quomodo timuerit Turca olim, in fide 
Catholica cum adhuc reges habebas et corona tua non erat tibi fraude 
erepta : dico formidabant reges tuos inimici tui moderni : Joannem Corvi-
num (!), Matthiam, S. Stephanum primum regem vestrum, quomodo fuerant 
invicti : quid faciebant iis, quorum tu nunc manus formidas, qui sub simu-
latione officii desolaverunt.» Mióta a békák módjára idegen királyt kívánt 
s tökének hitte a régit, katholikus hitét megtagadta : megérdemelte azt a 
királyt, aki nem őrzi, hanem szipolyozza. «Meruisti regem, qui non custodit, 
sed deglubit et déglutit,» Hamis reménykedésének másik oka néhány győze-
em. A szerző szerint ezek csak arra valók, hogy megmutassák : ha megtér, 

még mindig visszaszerezhet mindent. Addig azonban igazi eredményt nem 
érhetnek el. A legutóbbi évek történetéből a Kanizsa körüli harcok ered
ménytelenségét említi : az Olaszországból jött felmentő seregnek csúfosan 
meg kellett futnia, mint Jozsue seregének az Isten akarata ellen cselekvők 
miatt ; utal továbbá Erdély sorsára. Most már Magyarország arra gondol, 
hogy akkor a törökkel kellene ismét megegyezni ; a szerző figyelmezteti, 
hogy a töröknek nem volna vele más célja, mint kirabolni. Arra az ellen
vetésre, hogy hiszen Lengyelország is hosszabb ideje szövetségben van a 
törökkel, azt feleli : ez csak azért lehetséges, mert egyszerre nem nyelhetvén le 
mindent, addig biztosítani akarta magát a török onnan jövő támadás ellen, 
amig a többivel végez. 

A negyedik dialógusban a másodikban megjövendölt szörnyű csapások 
alatt gyötrődő Erdély panaszolja sorsát s kérdi, ismernek-e az arra járók 
az övéhez hasonló fájdalmat. Istent érdekli, ki kesereg, irgalma felvilágosítja 
s erre ő utas képében fordul Erdélyhez. Megkérdi, nem intette-e Isten előre. 
Erdély töredelmesen megvallja konokságát. Isten előbb bibliai sorokkal 
felel kérdéseire, végre fölfedi magát s biztatja, hogy ha megtér, megújulhat. 
Ehhez fűződik a szerző tractatusa, amely az apokalyptikus szörny tíz 
szarvával szimbolizált bűnöket részletezi. Majd Isten igéje oktatja ki Magyar
országot és Erdélyt a szabadulás módjáról. Magyarország itteni panasza is 
említi a német igát: «Germanica affinitás vendidit libertatém meam». Arra, 
hogy csak együttes és rögtöni szakítás az eretnekséggel hozhatja meg sorsa 
javulását, azt feleli, hogy a prédikátorok viszont a pápistaságot okolják a 
bajokért. Ez az egyedüli célzás az ellenkező irányú protestáns iratokra. 
Isten igéje azt feleli, ne higgyen nekik, s miként Pázmány is, azzal bizonyítja 
e vád alaptalanságát, hogy ha ez igaz volna, nem kímélte volna Isten a 
reformációig (számítása szerint 564 évig). Térjenek hát meg, akkor Isten 
kegyelme velük lesz. 

Külön figyelmet érdemel formájánál fogva a könyvecskét záró verses 
intelem ; echós vers latin Balassi-strófákban : 
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Echo. 
Oh QVIS non lugeat, qui te conspiciat, moesta Transylvania '* 
Quam sic desolatam, undique concussam reliquit Hungária ? 
Quam saeve plagavit, cum confinem fecit te confoederatio. 

Echo. FOEDERATIO. 

Oh VÉRE quod foeda, et nee est ratio, qua sic pericli taris : 
Imo ut video, es mala adeo, ut iam agonizeris : 
Splendida promissa procurarunt ista, quae ut nubis disperiit. 

Echo. PERUT. 

En NOVIT hoc orbis, quod sic perierit. Sed cur omnes ignorant, 
Et cur credideris tam facile eis, stupentes te accusant. 
Quod nee cognoveris, cum sic decepta sis, tu in hec iniquare. 

Echo. QVARE? 

IRAM Dei esse, quae venit super te, nee tu potes negare : 
Sed quod merueris, tuis infinitis peccatis, hanc concede, 
Et mala Haeresi, fonte omnis mali, venit quae te in^cio. 

Echo. SCIO. 

DEI est punire ferro, peste, igné te, sed non ex odio : 
Sed ut convertaris, nec sic affligaris in hoc purgatorio: 
Si non converteris, ut stuppa peribis ; non exibis ex eo. 

Echo. EO. 

Veni ergo cito, in corde contrito, a via hac pessima, 
In qua corruisti, Deum irritasti absque poenitentia, 
Et ipse conversus, et dolore tractus, confringet hoc examen. 

Echo : AMEN. 

Ebben a latin versben Balassi utóéletének egyik korai emlékét kell 
látnunk : versformája és verselő technikája egyaránt az övének különös 
latin alkalmazása, s feléje mutat az is, hogy ez épen echós versben törté
nik. Egyébként a negyedik dialógus kezdete is nyilvánvaló rokonságban van 
humanista és magyar költészettel — Balassitól Gyöngyösiig. 

A lengyelországi magyar tábori pap könyve joggal hívja fel a figyel
met a lengyel király magyar gyalogságának s általában az ottani magyar
ságnak Báthory halála utáni életére s a magyar—lengyel szellemi kapcso
latok szempontjából gyanítható jelentőségére is. 

WALDAPFEL JÓZSEF. 

KOLOS VÁR SIRALMAI. 

A fenti címmel alább olvasható három költeményt Aranka György 
nevezte így el. A költemények eredeti kézirata az Aranka-féle szépirodalmi 
kéziratgyüjteményben található a kolozsvári liceumi könyvtárban. Ezeket 
a költeményeket először Aranka György Magyar Nyelvművelő Társasága 
című nagyobb tanulmányomban (IK. 1918.) említettem és ismertettem rövi
den. Most közlöm a három költeményt egészében, régibb (1916) másolatom 
alapján. 


