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PÁPAI PÁRIZ FERENC KIADATLAN VERSE ZRÍNYI MIKLÓSRÓL 1663-BÓL 

Erdély enciklopédikus műveltségű polihisztorának, Pápai Páriz Ferencnek verses mű
veit az utóbbi negyedszázadban két kiadvány is igyekezett összegyűjteni, a teljes szöveg
korpusz összeállítására mégsem került sor egyik esetben sem. Nagy Géza válogatása öt 
rövid latin költeményt adott közre Tóth István fordításában, valamint három magyar 
nyelvű, hosszabb verses szöveget közölt (Igazság koronája, 1696; Életnek könyve, 1702; 
Izsák és Rebeka, 1703). Azt viszont már ő is megemlítette, hogy Pápai igen korán, már 
14-15 éves diákként dicsőítő verset szerzett Zrínyi Miklósról, akinek törökellenes prog
ramját éltette, s 1664-es téli hadjáratához sok reményt fűzött. Bevezető tanulmányában 
Nagy Géza idézett is tizenkét sort e költeményből, majd Pápai nagyenyedi, diákkori 
kéziratainak listáján feltüntette adatait. Eszerint 40 soros magyar költeményről van szó, 
amely egy tizenegy soros latin hexameterrel (Epigramma) együtt szerepel a Kolozsvári 
Akadémiai Könyvtár Kézirattárában Mss. 2935. sz. jelzet alatt.2 A szövegek teljes közlé
séről Nagy Géza szót sem ejtett. 

A 17. századi magyar költészet reprezentatív összkiadásának megfelelő kötetében 
Varga Imre feladata volt Pápai Páriz verseinek sajtó alá rendezése, s ö az általa akkor 
elérhető műveket közre is adta, ez összesen tíz verses szöveget jelent.3 A Zrínyiről szóló 
latin epigrammát és magyar parafrázisát Nagy Géza nyomán ő is megemlítette jegyzetei
ben, azonban hozzáfűzte, hogy a szöveget „nem sikerült megszereznünk".4 Akkor (a 
romániai diktatúra idején) ez valóban nem volt lehetséges, azonban szerencsére azóta a 
helyzet javult, s a magyar tudományos kiadványoknak ilyen okok miatt fennálló hiányos
ságai fokozatosan pótolhatók lesznek. A debreceni és a kolozsvári egyetem régi magyar 
irodalomtörténészeinek együttműködése közös forrásfeltáró munkát tesz lehetővé, ennek 
során esély mutatkozik arra, hogy több „fehér folt" eltűnjön irodalmi múltunk térképé
ről.5 E törekvés jegyében sikerült rögzítenünk Pápai Páriz Zrínyi-versének teljes szövegét, 
amelyet az alábbiakban adunk közre, pótlásként az RMKT XVII/13. számú kötetéhez. 

A most közölt szöveg jelentőségét egyfelől a Zrínyi-recepció minél gazdagabb doku
mentálása adja, másfelől a szerző gondolatvilágának minél teljesebb és árnyaltabb be
mutatása teszi indokolttá. A hithű református Pápai ugyanis különösen nagyra becsülte 

1 PÁPAI PÁRIZ Ferenc, Békességet magamnak, másoknak, bev., jegyz. NAGY Géza, Bukarest, Kriterion, 
1977,341-401. 

2 i/o., 15, 607. 
3 Régi Magyar Költők Tára, XVII. század, 13. kötet, sajtó alá rend. VARGA Imre, Bp., 1988, 475-519. 
4 i/o., 640. 
5 Ezt a munkát az OTKA T 023770 és az FKFP 0450/1997 sz. pályázatok támogatják. 
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Zrínyi felekezeti toleranciáját, a protestánsokkal szemben képviselt türelmes álláspontját. 
Egy későbbi művében, a Rudus redivivum (Szeben, 1684; magyarul: Romlott fal építése, 
1685) című egyháztörténeti összeállításában azt beszéli el, hogy az 1659-es országgyűlé
sen Zrínyi kiállt az „evangélikusok" szabad vallásgyakorlása mellett, s szónoklatában 
többek között így érvelt: „Ihol a török megesküdt ellenségünk, [ha] az evangélikusokat is 
ellenségünkké tesszük, miképpen állunk annak ellene, ha ezek velünk nem fogják! Hát 
még ha az törökhöz csatolják magokat s fegyvereket."6 A továbbiakban - Pápai elbeszé
lése szerint - azt is kifejtette „az említett tudós vitéz úr", hogy evangélikus katonái vité
zebbül harcoltak a török ellen, mint sok „pápista" kardforgató, s bizony „dühös bolond
ság" lenne például a légrádi evangélikus vitézeket posztjukról száműzni vallásuk miatt. 

A Rudus redivivum e részlete azt mutatja, hogy Pápai igen jól ismerte Zrínyi felfogá
sát a felekezeti vitákról, lényegében helytálló az az előadása, amely a horvát bánt az 
1659-es diéta vallásügyi vitáinak lecsendesítőjeként jeleníti meg.7 A protestáns rendek és 
a Lippay György vezette katolikus aulikus párt összecsapása ekkor az előbbiek javára 
dőlt el, a szabad vallásgyakorlat megerősítést nyert, a jezsuiták birtoklási igényeire vo
natkozó törvénytervezetet elutasították, s mivel mindebben Zrínyinek szerepe volt, nem 
véletlen Pápai különleges rokonszenve iránta. 

A most első ízben teljes terjedelemben közreadott Pápai-vers első része még a históri
ás énekek vitézi szókincsét és formulakészletét használja, buzdítás a török elleni harcra. 
Különösen jó tájékozottságra mutat a 16. sor, amely a hárs említésével Zrínyi belső ellen
felére, Lippay érsekre tesz célzást.8 A vers utolsó soraiban több kifejezés („hazánknak 
régi szabadsága", „bánatos siralom", „orvosság", „igaz magyarság") a korai kuruc kor
szak versszövegeinek hangulatát idézi. 

Az igen szakadozott, négylapos kézirat borítóján olvasható megjegyzés: Pápai Páriz 
Ferenc: Epigramma etc. (cca 1663). Apapír szakadásai miatt olvashatatlanná vált szava
kat, betűket kipontoztuk, a ligatúrákat feloldottuk, de ezt mindenütt zárójellel jelöltük. 
A két vers után még egy latin nyelvgyakorlat következik: néhány közmondás latinul és 
magyarul, majd egy vihar leírása két változatban, köztük egy átvezető mondattal („Alia 
brevis descriptio tempestatis"). 

A vers latin szövege: 

Arma paret quicunq[uej Focos patriosq[ue] Penates 
Diligit ubi .... pudor est Patria[e] sic genti 
Bárba pac... confída .... ultra 
Hun .... praestat veterno 
Martern, Pann cedat vectoria palmafe]. 

6 PÁPAI, i. m., 297. 
7 Magyarország története, m/2, szerk. R. VÁRKONYI Ágnes, Bp., 1985, 1078-1079. 
8 A hársfa szláv neve: lipa. Az érsek és a bán közti ellentétről vö. KLANICZAY Tibor, Zrínyi Miklós, Bp., 

1964, 639. Lásd még erre vonatkozóan Zrínyinek Rucsics Jánoshoz, Zágráb vármegye alispánjához írott 
sorait: „De te, hársfa, fák leghitványabbika és leghaszontalanabbja, mivel dicsekszel szent árnyékodon kívül?" 
ZRÍNYI Miklós Válogatott levelei, kiad. BENE Sándor, HAUSNER Gábor, Bp., 1997, 110. 
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Ite alacres, et sp.... Martia nondum 
Sedib[us] ex viris virtus degessit et oris, 
Zrinium hoc Magnus Ban [us] ori [?] Fata proellis 
Turbarano voto poscit, Turcamq[ue] potenti 
Orba[m?], procul Ferro prompt[us] proscribero toto 
Martius est animo Hie est sento Palladis audax. 

Magyar szöveg: 

Fegyvert s bátor szivet kel annak szerzeni 
Az ki hazájáért kész harezot próbálni 
Elet s halai között szerencsét készítni. 
Kard, sűrű lövés közt nem kel semmit félni. 
Világh élőt szegény hazánk pusztulása, 
Minden csata nélkül Magyarok (puszt)ulása 
Nagy hírű nemzetek praedara (jutása) 
Török Danadaroknak kénnyén k 
Kedves békességhez, mellyel csak hiteget, 
Az Török bennünket s magához édesget, 
Ne bízzunk: mert mutat romlandó üveget 
Vagy édes méz alat nyújt keserű mérget. 
Zászlód alá Hazám .... Magyar Mars, 
Sok spah.... ellen .... társ 
Mert már halnod al az Ars, 
Félek rajta, hogy .... ne légyen hárs. 
Szály ki hát álmodbul migh pihenést vehes, 
Fogh fegyvert markodban szabadulást nyerhess, 
Es bánatos ködbül, majd örömre mehess, 
Föltöt szándékodban kivant véget érhess. 
Im hol sok Bestia ellened kardot vont, 
De ha serénységed, tunnyaságod el ont 
Sok zászlós kópiát holdgyaval öszve ront, 
Rendelt csapatokat szaggatva széllel bont. 
Virtus migh közzülünk szintén ki nem szakát, 
Noha sok Musulmán bátorságra fákat: 
Sokszor Magyar miat Török hold megh apát, 
Mostis édes kardunk hüvelyben nem rágat. 
Zászlós Magyar vitéz tüllünk oly jót kivan 
.... megh imár kedves hazánk kárát 
Ne hadgyuk töltözni Pogányt magunk javán 
Példát kész mutatni egy vitéz magyar bán. 
Ha Magyar kard Pogány kardval öszvezördül 
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Jol fordult az koczka szerencsénkis perdül 
Banatbul bús elménk örömre fel zendül. 
Vitézségünk miat Pogány füle csendül, 
így jű megh hazánknak régi szabadsága, 
Bánatos siralmon örömünk váltsága, 
El pusztult földünknek lehet orvossága, 
Igaz Magyarságnak csak ez kívánsága. Finis 
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