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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. 
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A költemények ismeretlen szerzője az első ének 30 hatsoros strófájá
ban siratja Kolozsvár pusztulását. A második ének 28 négysoros versszak
ból áll,' és az elsőhöz hasonlóan írja le a kolozsvári tűzvész pusztítását. 
Legterjedelmesebb a harmadik ének (48 négysoros versszak); ez az 1697-i 
tűzvész pusztításáról szól. A költemény alapgondolata — a bűnös lakosságot 
az Isten haragja sújtja — megegyezik a két előbbi alapgondolatával. Költői 
értékük e verseknek csekély, de van irodalomtörténeti és történeti értékük. 
A harmadik siralmas ének rokon Misztótfalusi Kiss Miklós Siralmas 
panaszával amely ugyanerről a tűzvészről szól. Ez a két ének több tartalmi 
egyezést mutat és alapgondolatuk is ugyanaz. Misztótfalusi Kiss Miklós 
Siralmas panaszát Gyalui Farkas adta ki (Kolozsvár, 1892)1. 

* 
Bokros | Jaj szó Kiáltás az az | Kolosvár Városának [ Szörnyű tűzzel 

való megégéséröl | Szerzet Siralmas j Jajjal te 11 yes j Három Énekek, | Mellyek 
közül ) 

Az két eiső Énekek az másodszori égést, melly 1655. Esztendőben, 
Szent György Havának harmadik napján délután; Az harmadik pedig az 
1697-dikben Pünköst Havának 6-ik napján véletlen és reméntelen történt 
égéseket példázzák. 

K o l o s v á r t - Anno 1699. 
* 

Nota: Téged Uram valamikor, 
Jó hírekkel, s nagy értekkel Mellyel kérlek téged, s intlek, 

Szépen fénlő Kolosvár, Hogy igen jól meggondolly, 
Hogy meg romiái, s el-pusztultál, Jó mértékkel s józan fővel, 
Hlyen igen melly nagy kár. Mindeneket meg fontolly, 
Hozzá térni s meg jobbulni, Romlásodra, nagy károdra, 
Téged Isten meg is vár. Bűnre senkit ne onszolly. , -, 

Oly vad'szivü s természetű Hogy Postáit, sok ostorit 
Éz világon hol volna, El ne küldgye sietve, 
Illy, romlásért s pusztulásért, Haragjában búsultában 
Ki tégedet nem szánna, Rád kézit ne ereszsze, 
Maradványa vagy másikja Kegyelminek, s jó kedvinek 
Gambisesnek a volna. Oszlopit ki ne döjtse. 

Jerusalem, kin sírsz velem, Fekete gyász olly rút mint váz, 
Romlásának mert mássá Előtte semmit nem fog, 
Egyedül lesz, ha meg nem térsz, óstorival, s tsapásival 
Pusztulásának mássá, Tsak egyaránt mindent fog. 
A szörnyű bűn, mind belől s kün, Ha nem tértek, bűnben éltek, 
Kőfalaidat ássa. Rátok több bú jőni fog. 

Isten'ellen ki erőssen Most sok kintse s kegyessége,, 
Meg büntetett, vétkeztél Városoknak hová lön, 
Bűn habjába s hajójában, Melly hirtelen és véletlen, 
Téréj (így!) nélkül eveztél; Por s hammuá minden lön, 
Mélly víziben, örvényiben, Ur tsapása, tüze lángja 
Alig hogy él nem vesztél. Tütököt mazurrá* tőn. 

,. .,i* V.o.! Erdélyi Híradó, 1891. 296. sz. , 
* L. Magyar Nyelv, 1932. 237. lap. 
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Urasághoz, .Pompasághoz 
Kik ez előtt szoktak volt, 
Mulatások, víg lakások 
Palotákban, kiknek volt 
Szívek búhoz, nyelvek jajhoz 
Szegénységnek már tanólt. 

Keservessen nagy szivessen 
Azokat tsak gondollyák, 
Mert már el-költ, s töllök el-tölt, 
Régi javok jól tudgyák. 
Könyv szemeket seb Lelkeket 
Kimiletlen bágyaszttyák. 

Arany s Ezüst mint pára füst, 
Szemek előtt el-multak ; 
Rejtek hellyben nagy erőssen, 
Kik zár alatt tartattak, 
Tsak sírásra, sóhajtásra 
Keresői marattak. 

Nagy zokogva sóhajtozva, 
Immár sírnak házakért, 
Lelkek vesztő, s szépen fénylő 
Drágalátos kintsekért 
Hogy meg váltak s meg pusztultak 
Azoktól sok bűnökért. 

Melly álnok kints, ki mássá sints, 
Némellyeket meg fojtott, 
Sebes tűzben, szörnyű füstben, 
Hogy mellette marasztott, 
Lépeihez, rút enyvihez 
Halálokra ragasztott. 

Füst párája nehéz doha, 
Ki testeket el járta, 
Romlásokat, sok károkat, 
Meg nézniek sem hattá, 
De halálra s végső napra 
Szegényeket jutatta. 

Kik halálán s ki múlásán 
Szerelmesi bánkódtak, 
Sok jajj szóval s köny hulással, 
Eseteken szánkodtak, 
Sok jovoktól, rokonoktól, 
Hogy egyszersmind meg váltak. 

A szörnyű tüz ki sok bút fűz, 
Jaj ki nagy kárt ezzel tőn, 
Hogy semmié porrá, s földé 
Gyengén hizlalt testet tőn, 
Semmi kedvet, sem kegyelmet, 
Szegényekkel ő nem tőn. 

Isten Háza szent Temploma, 
Mindezeknél keservesb, 
Minden kárnál s Gazdagságnál, 
Iszonyúbb és sérelmesb, 
Melyben kérés, vagy könyörgés 
Isten előtt leg kevesb. 

Hogy azoktól, kik szájoktól 
Gyakran hallott szép Hymnust, 
Szépen zengő, s ott ditsíró 
Hangoskodó szép Psalmust, 
Igv el rontá, s el pusztitá 
Néki szentelt szép Ghorust. 

Mellyért gyászban szomorúan 
Kolosvár van öltözve, 
Keserűség és sok inség 
Gyükeriben födözve, 
Szörnyű búnak, s nagy bánatnak 
Ezért Szüvén van fészke. 

El romlása pusztulása 
Néki lészen jovára, 
Mert hüségit, erős hütit 
Próba köve igy vonsza, 
Ha békével, csendes szívvel 
Tűrni tudná próbálta. 

De ne féllyen, sőt reméllyen 
Erőssen az Istenben, 
Az kegyelem, segedelem 
Mert néki-van kezében. 
Vélle lészen, hidgye készen 
Mindenütt inségiben. 

Miként fiát, vagy Magzattyát 
Édes Attya megveri, 
Nagy szerelmit és jó kedvit, 
Mellyel hozzá jelenti. 
Igaz Isten nagy jó böltsen, 
Kedves népit serkenti. 

De hát meg-lásd jól meg vizsgáld 
Te meg romlott Kolosvár, 
Tsendesen tűrj, perben ne ülly 
Isteneddel, mert nagy kár 
Ismét talál, melly le kaszál, 
Jóddal (?) együtt hidgyed bár. 

Minden előtt szemed előtt 
Ezt forgassad gyakrabban, 
Isten házát, szent Templomát 
Mint építtesd leg jobban, 
Az többire segítségre, 
Hegy szent Nevét hidd abban. 

Azt meg épitsd, magad készítsd, 
Szent színihez Istennek, 
Könyörgéssel, könyves szemmel, 
Eleiben székinek, 
Tégy fogadást, nem adsz szállást 
Többé ondók vétkeknek. 

Haragjából s Tárházából, 
Hogy ostorit ne öntse 
Rád tsapását, prédálóját 
Áldásinak ne küldgye, 
Hogy meg terhes, szentül élhes, 
Élted Tzéllyát terjessze. 
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Melly meglássa, ki meg hattá 
Illy keserves veszéllytől, 
Szem láttára, nagy tsudára 
Sebes langu tüzitől 
El ne állyon, vagy pártollyon 
Az kegyes Ura mellől. 

Ki ostorát, most próbáját 
Rád botsáttá bal kézből, 
Orvoslásra, s gyógyulásra 
Adgyon írat jobb kézből, 
Téged szánni, könyörülni 
Nézzen alá Mennyégböl. 

Kolosvárnak, s mint Trójának 
Hogy gondolom romlását, 
Eötven ötben Áprilisban 
Történt szörnyű siralmát 
Ez énekkel, könyves szemmel 
Siratám, nézvén kárát. 

Alia. 
Nota: Sok szomorúsággal-

Jaj szegény Hazánknak iszonyú romlása, 
Ékes Városunknak szörnyű pusztulása, 
Mire jutái immár Istennek szent Háza, 
Méltó vagy bizonnyal sok köny hullatásra. 

Vallyon s ki érhetett valaha olly időt, 
Kit Szerencsétlenség soha sem követett, 
Ha boldogul töltünk egy vagy két esztendői, 
Siralommal érjük az jövendő időt. 

lm mű is küsség vigasságban éltünk, 
Kitől már meg foszta kérkedékenységünk, 
Ezt hozta mi nékünk nagy kevélységünk, 
Az Eget felérte Istentelenségünk. 

Ha meg gondolod is óh hires Kolosvár, 
Bizony méltán sirhatsz, mint egy romlott vár, 
Nem lehetett volna te benned nagyobb kár, 
Azért sirat téged immár sok erőss Vár. 

Mi voltál az előtt immár mire jutái 
Régen sok kintsekkel a ki bővös valál, 
Siratható dolog a miképpen jártál, 
Félő hogy ez után még nagyobb kár talál. 

De hol lehet immár ennél szőrnyebb romlás, 
Egy szegény Városnak, egy nagyobb kár vallás, 
Mint hogy nem hallatik a' szép harang szollás, 
Ezért szállott reánk illyen nagy búsulás. 

Gyönyörködtél régen szép magos Tornyodban, 
Szép faragott kőből rakott Templomodban, 
Erős Bástyáidnak szép alkotmányiban, 
De immár ezek vadnak leromlásban. 

Sok pénz érö, szépen fénylő 
Gazdagságot most el vött, 
A Boltokban s Tárházakban 
Por s hammuá minden lőtt, 
Egy kis vésznek, sebes Tűznek 
Porontsolván üdőt tött. 

.Hogy meg térjen s kedvet nyerjen 
Szántalan bűneinek, 
Most jutalmát és bő árrát 
Vészi az is mívének, 
Ha ostorit, büntetésit 
Rád botsáttya kézinek. 

é* 
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Örültél az előtt hangos harangidban, 
Kik ugyan fel hittak az Isten házában, 
Erössen hangozó Trombita szóllásban, 
De immár mind ezek vadnak halgatásban. 

A hóvá az Urak igen nagy Pompával, 
Régen bé szállottak sok vitéz szolgákkal, 
Dali térd hajtással, nagy Trombita szóval,. 
Nézik csak a hellyét sürü óhajtással. 

Láttya minden ember számtalan károdot, 
Rajtad nagy hirtelen történt nyavalyádot, 
Siratásra méltó sok kárvallásodot 

' De senki nem láttya meg jobbulásodot. 

Oda vadnak immár számtalan szépségid, 
Jaj mint megromlottak te fris Palotáid, 
Jaj hogy elveszének te szép tzifraságid, 
Gazdagsággal rakott sok erős Boltaid. 

Nagy Isten ostora kezdett uralkodni, 
De még sem akarunk bűnünkből kitérni, 
Inkább igyekezünk gonoszabbul élni, 
Az utóbbi romlás kezdett hátra lenni. 

Tsudálkozik minden vakmerőségeden, 
Hogy semmit sem jobbulsz ennyi büntetésben, 
Semmit sem hadsz alábbá nagy kevélységben.* 

Félő hogy még téged ollyan veszély talál, 
Az miképpen soha még eddig nem jártál, 
Még a nagy Isten is tégedet meg utál, 
Sok büntetésiben egyet sem fogadál. 

Jaj melly sok Városok az bün miatt vesztek, 
Iszonyú vétekben, hogy véget nem értek, 
Poenitentiával sona meg nem tértek, 
Azért az Istentől nagy büntetést vettek. 

Sodomát, Gomorát, im mint megbünteté 
Kénköves essövel bűnökért elveszte, 
Sok hamisságokért olly igen meg véré, 
S igen tsudálatos veszedelem éré. 

Melly igen szerette Isten sidó népét, 
De mivel még unta számtalan vétkeket^ 
Gyakorta megverte a Jerusálemet, 
El vette ő tőle Fejedelemséget. 

Nabugodonozor az Isten Templomát, 
Tűzzel el égeté ditsöséges házát, 
A földig le rontá annak szép oltárát, 
Az Istennel kötött frigynek szent ládáját. 

Ha ez Városnak is nem lesz jobbulása, 
Egy kőnek a máson nem lesz maradása, 
Mert el tapodtatik minden Tzifrasága, 
Oh bé tellyesedik a Krisztus mondása. 

A versszakból hiányzik egy sor. 
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Melly Boldogok vattok, kik el nyugodtatok, 
Ez sok búval tellyes löldröl ki multatok, 
Tü immár a földben békével alusztok, 
De a kik még élnek, vallyon mire juttok. 

Oh Kegyelmes Isten tekints le népedre. 
Nézz kegyelmes szemmel szegény híveidre, 
Mi, most is Városunk ostoriddal tele, 
Bűnünk sokasága az Eget fel érte. 

Szány meg Uram Isten illy nagy keservünkben, 
Ne büntess már tovább te keménységedben, 
Kérünk, hogy ne örülly mü veszedelmünkben, 
Hadd lakjunk békével megmaratt hellyünkben. 

Légyen elég immár ennyi sok Fájdalmunk, 
Sok nyomorúságunk, számtalan bánatunk, 
SzivünkÖr bággyasztó nagy nyomorúságunk, 
Légyen elég immár ennyi kár vallásunk. 

Ne tekénts Ur Isten számtalan vétkünköt, 
Te hozzád kiáltó keserült Lelkünköt, 
A vagy az nyomorult kisded Gyermekeket, 
Nyavalában borult erőtlen Véneket. 

Meg vallyuk Ur Isten számtalan Vétkünket, , 
Hogy meg érdemeltük az büntetésedet, 
De tudjuk Ur Isten Kegyelmességedet, 
Hogy mindenkor szánod a te híveidet. 

Azért follyamodunk te hozzád Ur Isten, 
Mert tudgyuk meg maradsz te ígéretedben, 
Hogy meg halgatsz minket keserűségünkben, 
Ládd mostanis vagyunk nagy veszedelemben 

Azért segits Uram minket mindenekre, 
Te Szent Templomodnak fel építésére, 
És Szent házadnak öregbülésére, 
Ne jutás már minket nagyobb szegénységre. 

Gerjezd fel szivünköt az jámbor életre, 
Indítsd fel Lelkünköt buzgó könyörgésre. 
Hogy ne szállyon immár nagyobb bú Fejünkre, 
Légyen gondod kérünk szegény híveidre. 

Bízunk Uram Isten te segedelmedben. 
Minket bátorító Kegyelmességedben, 
Ne íogyatkozzunk meg nagy veszedelmünkben, 
Kérünk légy mi nékünk segítség mindenben. 

Az ezerhatszázban és az ötven ötben, 
Kolosvár elégett Tavasz kezdetiben, 
Hogy el ne felejtsük teliyes életünkben, 
Én őtet siratom ez küs Énekemben, 
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H a r m a d i k é g é s r ő l v a l ó É n e k . 
Márvány kőfalai Priamus Várának, 

Xaritbus vize mellett hires Ilionnak, 
Tróján hogy erőt vösz1 tíize Vulcanusnak, . 
Phrygiában pusztán és tsonkán állanak. 

Viíásc két tsudái között Joniumban, 
Épült szép Machina Görög, Tartományban, 
Diana Temploma a nagy Ásiában 
Meg ége egy lator miatt Ephesusban. 

Aeneas azt látván : Hazája Várossát 
An tenorral eggyütt siratták nagy Tróját, 
Siratták Görögök Templomok romlását 
Siratta Asia szörnyű kár vallását. 

En is bus szivemen mostan nyitottam zárt, 
Hogy Hazám Várossát feirassam Kolosvárt, 
Kiben nem Vulcanus sebes lángja tett kárt,-
Hanem Isten tüze, kit jó lélek nem várt. 

Olvassuk amaz szent Eyangeliomban, 
Corazinról mit írt Idvezítönk abban, 
Szintén olly jaj hallott akkor Kolosvárban, 
Mikor romlása lön szép Pünköst Havában. 

Kilentzvenhetedik ezer hat száz felett, 
És hatodik Május hogy Dél szinben fénylett,. 
Gyönyörű kis Szamos vize partja mellett, 
Egy néhány órák közt Kolosvár elégett. 

0 ! Dél színben fénylő napúink szép Plánetánk, 
Be ártalmas időt fordittál mi reánk, 
Kiért uttzáinkon hármas jajt kiált szánk 
S két szemeink sírnak, s gyászban burult Hazánk. 

Melly siralom és gyász minden oka bennünk, 
Isten ellen sokszor tselekedett bűnünk, 
Térésünket várta, de hogy meg nem tértünk, 
Vakmerőségünkért látyuk mint bánt vélünk. 

Lám irgalmát hozzánk mindenkor mutatta, 
S két arany vödriből Lelkünket itatta, 
Prophétái által azt praedicáltatta, 
Hogy térjünk s ne vesszünk szája kiáltotta. 

De hogy Isten látá vad Természetünköt, 
Gyémántnál s aczélnál keményebb szívünköt,, 
Miként Aegyip tómra hozá veszéllyeket, 
Úgy ránk is külde emésztő Tüzeket. 

Mely tűz erejétől Kolosvár Várossá, 
Magyar Izraelben kinek nem volt párja, 
A'kiben zeng vala Musáknak Chorusa, 
Jaj elromlék Hazánk szép Metropolissá l 

1 így; nyilván tollhiba vön helyett. 
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Eggyütt piatza két Templomok s Toronnyal, 
Abban öt harangok és egv nagy órával, 
Kik is szép piramis formájú voltokkal. 
Hammuban hevernek faalkotmányokkal. 

Melly nagy kárt és romlást, ha melly szem fény látna, 
Nints ollyan keresztény, ki azon se sírna, 
Hanem ha az Pogány vagy Phalaris volna, 
Vagy Néró szívével és lelkével bírna. 

Vajha Sigmond Tsászár, kinek idejében 
Épült nagyobb Templom Tornyostól elsőbben 
Ezemégy száz tizen kilentz esztendőben, 
Ha mondom életre jöhetne ez hellyben. 

És magával eggyütt Isabella fiát, 
János királyt, kissebb Templom Pátronusát 
Sírból ez világra hozná s ketten kárát 
Néznek Nemzetünknek s ez heilynek romlását. 

Bizony kívánnának inkább vissza menni. 
És a koporsóban örökké nyugodni, 
Mint sem ők szemekkel illyen romlást nézni, 
Mellyeket bűnünkért szoktunk mi szenvedni. 

Hát te ditső hírrel fénylő magyar Átlás, 
Vitéz Magyarok közt győzhetetlen nagy Mars, 
Jó Hunyadi János, ki voltál bölts Pallás, 
Itt te s mit mondanál, hol ott van illy romlás ? 

Főképpen ha látnád néhai Hazádnak 
Olt lévő Scholának s más két Templomának 
És rendel ott épült utzáknak, soroknak 
Hammuvá vallását az egész 0 Várnak. 

Holott régen lakol vala nagy haszonnal, 
Óvár közepében Gazdával egy szászszal, 

'Mikor Nemzetedért véres Triumphussal 
Szembe hartzolsz vala dühött Pogányokkal. 

El romlott az Ó Vár, kiben akkor éltél 
S jó Pannoniában Gubernátor lőttél, 
Kiből szent Imréhez Metset Bekre mentél 
S Hercules módjára vélle kopját törtél. 

El pusztult a kiben laktál jó Társaddal 
Szilágyi Mihálynak testvér szép Húgával, 
Az hol Isten téged két jeles fiókkal 
Megálldott volt régen Lászlóval s Mátyással. 

Kiknek születések Földe az Óvár lön. 
S Kolosvárt szülétek Mátyás, ki király lön, 
Emberi ellenség, kin erőt nem vön. 
De mindenik ellen ő diadalmas lön. 

Ennek idejében Kolosvárral egyben, 
Pannónia örült a szép békességben, 
S fénylett jó arany időben sok részben, 
De azok el múlván s mentenek mind tűzben. 
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lm láttyuk Kolos vár piatza áll pusztán, 
Hol az hamis Bíró meg fúlt volt három fán, 
Satzoltatofcnak is nints most keze tsonkán 
Azért húznak s vonnak sokat nem igazán. 

Mivel el hunt szeme jó Mátyás Királynak, 
S számok szaporodott köztünk Acháboknak, 
Mint vér saivó nadály és éh szúnyogoknak 
Ugy meg többűlt számok a' sok Carnoknak.1 

Nállunk a Virtusnak maratt tsak galléra, 
Kiért kün s ben rajtunk az Isten ostora, 
Minden rend meg veszett, s ninlsem ollyan óra, 
Hogy bűnre ne futna mint a juh a' sóra. 

Mell y bűnnek nagy mérge Isten eleiben 
Fel hatván bosszúját álla rajtunk Isten, 
S két hetekig lön nagy szárazság Aerben, 
Tűz gyulás indult rettenetes szélben.3 

Eredeti ennek lön Magyar uttzában, 
Egy szabó Házánál tűzetlen szobában, 
A fenn meg emiitett hosszas szárazságban, 
Mellynek nagy erejét terjeszté szél abban. 

Ollyan nagy erővel, kit semmi mesterség, 
Vízzel nem olthatott emberi segítség, 
Ellent nem állhatott, mivel kéntelenség. 
Városból à népet ki űzte a' hévség. 

Ott azon siralmas nép eggyütt Kösséggel 
Hegyekre szál adott, mint a Juh sereggel, 
S Romlását Városunk siralmas szemekkel 
Néztük tüzes Lángját, mint ment az Égig fel. 

Melly tűzben meg süllek tizen öt emberek, 
Monostor, Hid, Szappan uttzák elégtenek, 
S a nagy Templorn körül lévő Boltok szerek 
Fedelei edgyig hammuvá lőttének. 

És a Plébánia sor is ott egészlen 
Ujj Collegiummal eggyütt azon rendben, 
Lábos Ház és Piatz sorok mentek füstben, 
Kis meszes uttzával s Hid kapuval egyben. 

Söt Magyar és Közép uttzák is szomszédban 
Nem maradtak éppen az emésztő lángban, 
Nagy károk esének rész szerént azokban, 
Mert meg tsonkulának rendekkel sorokban. 

Két magyar Bástyák is itten el égének, 
S tűztől fedelei megemésztetének. 
Isten tudná számát leírni ezeknek 
Mennyi kára lőn ott Kolosvári Népnek. 

1 Nyilván tollhiba Zsarnokoknak helyett. 
* Egy szótag tollban maradt. Szerk-
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Mert a tüz egyfelől mit meg nem emésztett, 
S tüz elől szegénység ott miket félre tött, 
Az idegen nemzet valamit lelt el vött, 
Meg bötsülhetétlen nagy romlás és kár lőtt. 

Mert meg emésztetett Templomok Scholájok 
S hammuban hevernek uttzánként szép házok, 
Sír a szegény község, sírnak a Lakósok, 
y károkat siratván vadnak kiáltások. 

A kiknek javokat tüz meg emésztette 
S Házaknak falait meg feketítette, 
És sokaknak kezét s lábát meg pergette, 
Sőtt éhei halóvá s nyomorulttá tette. 

De evei sem szűnvén hatalma a szélnek 
Maiorokra vivé erejét a Tűznek, 
Kitől sok Majorok s azomban szép kertek 
Egész Szamos partig rendel el égének. 

igy midőn siralmas nép Isten haragját 
Ez szerént szenvedné emésztő ostorát 
Es a Tűznek látná mondhatatlan sullyát, 
Ujjólag valóban érzé nagy hatalmát. 

Egész két betekig szörnyű rémülések 
Lőnek villámlások és nagy Meny dörgések, 
Menykövek buliási s azoknak ütések. 
Ott az égés után el következének. 

Kiknek rettentések miat az Emberek, 
Kivált képpen az ott lakó Asszony népek, 
Mint szarvasok sokan idétlent szültenek, 
S némellyek majd tsak kéttségben estének. 

Az Farkas uttzai Templom héazattyát 
És Boltjával eggyütt város egy Bástyáját 
Meg ütvén, Emberek szeleknek zúgását 
Haliák két hetekig tartó Ostromlását. 

Égéstől megmaradt falok s épületek, 
Fedél nélkül való nagy magos kémények, 
Sok hellyen szél miatt házakra dölének, 
Kiknek bóltozattyok öszve töretének. 

Mondhatatlan romlást azon helly szenvede, 
Mit ki sem gondolhat [az] emberi elme, 
S mivel Istentől volt olyan érdeme1 

Hogy akkor szenvedgyen: le jő segedelme. 

Mikor az fertelmes szokott bűnt elhaggya, 
Isten is hozzája nagy kegyelmét nyujtya, 
Romlásából viszont isméi meg ujjitya, 
Es illyen ostorral ha meg tér nem bántja. 

Sies Kegyelemre azért jó Istenünk, 
S ostorodot ne küld Hazánkra ellenünk, 
Mert te benned vagyon hitünk s reménységünk, 
Paisunk tsak te vagy s minden segedelmünk. 

szótag tollban maradt. Szerk. 
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S száraz polyva ellen tüzedet ne gerjeszd, 
Méltó haragodat mi reánk ne erezd ; 
Sőt hazánkot minden romlástól védelmezd 
S boldog állapotra rendít s sorsát szerezd. 

Hogy jó rendben, s sorsban lévő Kereszténység 
Tégedet imádgyon, mert te vagy nagy Felség, 
Menyben Uralkodó egy igaz Istenség: 
Amen ! Amen ! légyen siralomban már víg. 

Vége. 
PERÉNYI JÓZSEF hagyatékából. 

ADALÉKOK A NEMZETI SZÍNHÁZ TÖRTÉNETÉHEZ. 
Nemzeti Színházunk történetének első három évtizede méltán az anyagi 

és művészeti válságok korának nevezhető. Az alábbiakban a színház e 
zilált helyzetét rendezni hivatott s a képviselőház által 1861-ben kiküldött 
«színházi bizottmány» megválasztásának előzményeiről lesz szó. 

Az első válsághullám közvetlenül a megnyitást követő években sepert 
végig a nehéz küzdelmek árán felépült és oly féltő gonddal ápolt intézeten. 
Ezt a rövid — kerek három esztendős — korszakot zárta le az. 1840. évi 
XLIV. t.-c. Ez kellő állandó anyagi segítséget biztosított a nemzet színházá
nak, s az ettől fogva a «nemzeti» jelzőt nevében is viselte. 

A következő időszak ismét hároméves : 1840-től 1843-ig tart. Ennyi 
idő alatt a vezetőség dilettantizmusa a csőd szélére juttatta játékszínünket. 
A színház művészi színvonala a mélyponton is alul járt. Anyagiak terén 
pedig elég arra utalnom, hogy még a most említett törvény által érinthetet
lennek mondott és annak rendelt alaptökéhez is hozzányúltak s abból tete
mes összeget — 28.000 frtot — elköltöttek. Más mentség nem lévén : bérbe 
adták a színházat, ami valóban segített is rajta. Mind a művészi teljesít
mény, mind a látogatottság grafikonja felfelé ívelt, s e kedvező helyzet a 
Bartay-bérletet követő Ráday-féle (első) «országos kormányzat» és Bajza, 
második igazgatósága idején is tartott. A színház talán talpra is állott 
volna, ha közben ki nem tör a szabadságharc, ezt pedig nyomon követte 
az abszolutizmus, ami az intézetre — már csak annak sajátos, politikai 
színezetűén nemzeti jellege miatt is — valósággal katasztrófát jelentett. 

Helyzetére rávilágít akkori vezető aligazgatójának, Erdélyi Jánosnak,, 
a rémuralom első hónapjaiban — 1850 kora tavaszán — az ország ideig
lenes polgári közigazgatási főnöke elé terjesztett ismertető irata. «Az intézet 
múltjának minden alapja összedőlt —: írja kétségbeesve Erdélyi — mert 
közönsége megfogyott, pénztárnoka a pénzzel és irományokkal megszökött 
s az új évet egyetlen krajczár jíélkül kellett megkezdeni.»1 

A színház is, mint minden magyar intézmény, legválságosabb napjait 
élte, ha ugyan életnek lehet nevezni azt az — egészen a kiegyezésig tartó — 
tengődést, amelyben napjai teltek. Az intézmény nemzeti közügy volt — 

1 Berzeviczy Albert: Színészet és zene az ötvenes években. Buda
pesti Szemle, 199. köt. 82. 1. 


