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Decsy-kódex eddig k i a d a t l a n

énekei:

1. (18.)

A l i a & optima a d nota[m].
ßent Danid király beiiney ellen igy paSzent seregeknek Vra istene es erós kiralia, mónnek es földnek ö : teremtóie ditsóseges Vra, köroßtiensegnek gond uiselóie. es Kegielmes
Attya. |
_
•
61* Tegódet mostan segítségéül hi az Ania ß : egihaz: ßep ditserettel halaadafsal előtted óruendóz. Kiknek ßiuokre tsak az ie Búmód egiedeül
most uigiaz.
Egiedeül uigiafz mert uagi uezere az Kóröztienóknek. te uagi órzóie
niomorusagban az te hiueidnek. ßabaditoia az kesertetból uagi
kóróztienidnek.Pnedicaltatik emingieliom giakorta elótteünk, mely óruendetós izenet
teúled az mi ßiueinknek. mólyból ismeriók hozzánk is keduet edes
istenónknek.
Háborúságban tudgiuk keresni mi az Jesus Christust, mert ó egiedeül
m i kézben iaronk ó megh ualtott minket, ßana ueßtönket ueßedelmónket ertónk megh fizetótt. |
62» Az koroßt faan ó megh feßitetot megh sebósitetótt drága Bent uere ott
ki ontatott ertónk ugi áldozott, faratsagaiert immár mi teulönk keuan
hálaadást.
No azért Bollok róuid summában mostan itt az hitről, mitsoda az hitt
auagi hol lakik moly feüg ßent lelókteül, m o l y hálaadást soha nem
tehecz az igaz hit nekeül.
Vagion sok helión az ßent irasban ez emlékezetben, ßent Pal azt mondgia
Attia istenteül onnan föllieül uagion, bizonnial mondgia nekönk
adatot es ö benne hidgionk.
Semmi hitt nekeül az te eleted nem leß iduófsegöd, ugi forgasd elmed
ez roß uelagban j] 62» meah ne tsallion tegód. mert álnokságai hitetlensegel el karhoztat tegód.
De eyel Nappal uigiaz lelkűdben giakran imatkozzal, enni sok ioiert kit
hitód által uóttel az istenteül, mert kegielómból hitnek általa iduófsegót niertel.
Ez iduófsegót kit mar niertel nem erdömód által, de Jesus Chriftus
Bent halálának 3 kegiolme által, az moniorßagnak ßep tarsasagat
birhad te ez által.
Tartoztasd meg mar az te kezedet az sok uer ontastul. az te nieluedet
ßabolazd megh mar ßitoktul atoktul, sok gonozsagot kit tselekódtel
ßeünniel megh azoktul. |
63» S ßent Temploma nagi az Vr istennek igafsagot Beress, mert az igafsag
az isten elótt bizoniara kedues, ßentsegh iamborsagh alazatofsagh
eü elótte kedves.
Irodalomtörténeti KCílenu-nyek. X X X V I I .
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65»

65"
,

66»

lamborsagban ely ha kúróztien uagi azzal ditsekúdgiel, gonozsagodal kit
az isten ban bar te ne kerkódgiel, mint phariseus fúl fuualkoduan
bar ne imatkozzal.
Az kesertelben niomorusagban iol tutz imatkozni. isten ostora sok tsapasaual ha rad keßd ßallani, ßent fölsegenek nagi sok fogadást
keß uagi akkor tenni.
Lam nem allod megh fogadasidat hamar el feleitód, ostora heliót (Jent
áldomását ha botsatia read, ö beüntetese eßödben sem iut hamar
elfeleytód.
Rakua tar hazad' minden Bepsegel ez uelagi iokkal, megh ßabadultal az
kesertetból az niomorusagból, nintsen Beüksegód. nints mar niaualiad
nemis imatkozol.
Peldad az szent lob ki Istennek nagi ßent embere [így] uala, ki bekesegben niomorusagban egi arant eel uala, az igaz Hittel io remensegel mindent megh gióz uala. |
Sokßor hitiben eiltet próbálta sok kesereilsegel, botsatta rea az gonoß
satant sok kesertetiuel, eilt látogatta testeben ualo nagi sok niaualiakkal.
Teükór es peldad az Bent lob légión niomorusagodban, az isten ellen ne
zugolodgial te kar uallasodban, tsak nagi halat agy ó felségének
látogatásában.
Lam az mely fyat Attia Bereti giakran ostorozza, igi az Istenis az ó
hiueit giakorta proballia, ostoro/afsal es ueresegel giakran latogattia. |
De nem azért uer bog iliinten teüle el akarna uetni, de Berelmeból az ostor
alat akar sórkógetni, az keserteltel ó hozza minket fyait Boktatni.
Az kesertettel lam taniUtol isteni Bolgalatra, hogi az beüli ellen Borgalmatos legi az io uigiazasra, az -salán ellen hogi okot talaly
uigaztalasodra.
Van ellensegód uai te uak uelag ki utánad indult, az ki az beiinre nagi
haniat homlok mind untalan izgat, az ó tóreben ha akaßthatna
utannad uet sok lest.
Ne engegi tehát az te testódnek megh zabolázd eütett, ki az beün
teteit ugia[n] Bereti mint az edós mezét, az tóruent forgasd az te
Biuedben ezzel alhacz ellent.
Nem menthed magad hogi nem tudtad az tiz parantsolatott, mind az
ket tábla az te sziuedbeu lam be irattatot, az ket táblában az egez,
tórueni éppen foglaltatott.
Ha nem oluastad sokßor hallottad nambor tanitoktul, giakorta intnek
fednek tegódet isten tóruenieból, meg iobbulafra sok peldat hoznak
az ßep Ii: irasbol. |
Az megh teresre uisely nagi gondot penitentiara, ter megh istenhóz ó
keß megh térni tsak sies ó hozza, had el beünódet gonoßsagodat
mert azt igón bánnia.
Nielued es az Bad igaz mondásra órómest indullion, gonoz mondásra
arultatasra tsak megh se mozdullion. felebarátod karara kezed soha
ki ne niullion.
Lábad se fufson paráznaságra ölesre lopásra, az reßegsegre es tobzó
dásra másnak artasara, az tónnón magad ueflódelmere auagi
rontására. ]
Sir lam az fóldis az sok beiin miat mert el niomattatott, mi beüneünk
miat ostoroztatot istenteül ueretót, mi uelónk óBve az beüntetesben
ó raitais esött.
Tudom elmedben goromba ember uagion ily gondolat, soha nem láttam
ugi mond az földnek eü kónihullatasat, nem hallotta|m| en soha az
földnek semmi iaigatasatt.

1

Lehúzva a kétszer irt .minden' egyike.

Nézd orßagunkban Varasok Faluk nagi sok pußtulasat, sok ß: Templomok
földig rontattak mi sok beüneünk tsak iait kyaltnak ßomorusagban
az puztasagh miat. |
í»6 Az föld nem teremt lam eleteünkre taplalo gieümólczót, mert aldas
heliót öis átkot uótt parraga maradott, az io siros fold igi fizet
nekónk gonozsagunk miatt.
Sörkeni föl kérlek az mely alomból háládatlan uelag. kövesd megh
immár te terómtödet te goromba uelag. IJand megh beünódet kitt
tselekóttel uai te gonoz uelasr.
Pórben Bal ueled az igafsagert hidgied az Iehoua, az igaz tóruent hogi
fordítottad sokßor hamisságra, nem igiekóztel az igafságra de ma
gad haßnara. |
67» Vallions mit felelß az király elót hogi ha leß pörósód. mert semmit nem
fog ott hazugságod hamis eskeüuesód, miben találnak abban itelnek
kesó ott megh törnöd.
Az niomorultat megh ne niomorgasd az te hatalmadal, mint Antiocus
keuelysegódböl fól ne fuualkodgial, inkább taplalliad hailekod alat
istenteül uót iodbol.
Hogi ha eßt teBód az igafsagot kóuetód eltódben, isten tórueniet ki
Bolgaltatod az io igafsagban. io ualaßal iarß az király elót az utolsó
napon. |
67" Az Iesus Christus leßön Vezerönk kik hiuei leßonk 3 igazgattia az ifn
Bazlonkat leBón gonduiselónk az satan ellen ö leBón nekónk erős
oltalmazonk.
Az móni orBagnak boldogságára ó általa iutunk. ßep eköfsegben es
ditsőseghbe uele eirieüt elünk, megh heruadatlan Bej) Coronaual
megh Coronaztatunk.
Ezt engedgie megh az Attia isten az ó B: fiaual. az uigaztalo es báto
rító B: lelók istennel, hogi möniorßaghban feienkent eliónk ó B:
fólsegeuel.
Ezör hat ßaz es kilentz efitendóben karatson hauaban. egi ifiu Börze
egi io kedueben az niomorult Detsben neuet megh lelód ha te kiuanod
az Versók feieben. finis. |
h

2. (22.)
97» Induli fól lelkóm istenódnek ó diczeretire ßiuem es nieluem kézül hoza
ó tiztólctire lam uótted iauat ßep aldasat mindón naponkent büsegós io uoltat elö mónetódre. |
97" Halakat adok edós islenóm egez eletemben, hogi megh őriztél es takar
gattál hűsegei lelkómben hogi az ördögnek czalardsaga te tüled
isten ó álnoksága nem ront el engómet.
Io egefsegót en testömben es lelkómben attal, es az en lelki ismere
temben szepón megh niugottal te benned ualo bizodalmimban es B:
neuednck uallasaban czondezßen tartottal.
Ettelt es italt ruházatot io uoltodbol attal, kiuel tápláltad en testűmet
irgalmásságodból es ingien rola gondot viseltei, mórt az Christusban fiada fogattal io akaratodból, |
93» Ha mi vetkókel gonozsagimmal en megh bántottalak tekintetimmel gon
dolatimmal föl indítottalak iol tudod giarlo mindón eletóm megh
boczasd azért edós istenóm ha búsítottalak
Por hamu uagiok ha kezedéi nem enógecz engómet el esőm mindiart ha keduedból nem tamogacz engóm, enged megh azért uetkeim nekóm
,
irgalmasságod fódózze bírnom töröld el esetóm
Őriz megh engóm ez eyelis az gonoz satantul, agi io eyelt niugodalmat
irgalmassagodbol gonoz ejely latasoktul es förtelmes almodozastul
oy megh io voltából. |
1

' Lehúzva utána: lelkómet.

98'' Nekűd aianlom életűmet es az en testűmet azal egyénben kegios iste
nem
lelkűmet elmemet kegiűsse&űdbűl le niugodva[n] es ßent
kezedben magam aianluan erzekűnsegűmet,
Szent Angialidal űriztes kérlek eyeli almámban bogi az űrdűgnek dihűssege en nitlgodalmamban ne arthasson álnoksága es niughattatlan
czalardsaga nekűm en ágiamban.
Holnapi napon en fűi keluen tegűd egessegben diczerhesselek magaztallialak kűgielmes Vristen es életűmben tiztűfsegúdre barátimnak
elű műnetre rűndűlliűn kegiossen. |
99 Légión te nekűd nagi diczűssegh fűlsegűs Vr isten te ß: fiadal nagi
tiztűfseg az magas műnniegben az ß: lelűkel mi uigaztalonkal en
lelkűmnek niugodalmaual mind óróke Amen finis.
a
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3. (30.)
CANTIO

optima

F'ölsegűs istennek aldot ß : serege
az Jesus Christusnak ki uagi ó iegióse
drága ß: uereuel megh váltattál twle
hogi lónnel ó neki hitben Bentűlűie
Sok ßep ß : irasok elűtted forognak
regi Jelűs dolgot te élűdben hoznak
•
hitben hogi erűsivly igón batoritnak
es az fatan ellen nagion vigaztalnak |
11

153 Tudod latod embúr világ allapattiat
alhatatlansagat vtolso ideiét
isten hiueiben Christus kergeteset
ű ß : igeinek bwczületlenseget
Ezért kergettetik Christusnak cgihaza
Anti Christus miat igaz tudomania
ki az Jesus Christust elégnek nem vallia
ú iduóssegere beuesnek alittia.
Part iltest támadást mindón felól reiank
hoznak sok insegót sok niaualiat reiank
kikben nagi hatalma vagion az sátánnak
kik Christust nem ualliak iduözitöiwknek |
153° Hitben czak tevóliógh mast ez egez uilagh
Anti Christus miat megh holt az igazsagh
ninczen bóczületben mast az ß : haromsagh
czak karomlattatik az istensegh
Az egez ß : irast iol megh hanniuk vessük
mi igaz bitónkét igón oltalmazzuk
Ariust es papát soha ne iaualliuk
ß : irasbol Christust nagi niluan ismeriük
Nagi ßep áldozatot Istenünknek tűgiűnk
ßep Oratiokal giakran latogasuk
Christust megh váltónkat egi istennek valliuk
egienlű hatalmat az attiaual hidgiük |

154» Vagion bátorságunk hitónk uallasaban
mórt egi istont uallunk az haröm ßömeliben
nem hogi három uolna isten uallasunkban
de egi allattiaban három ßomeliben
Sok helión az iras Christus istenséget
elónkben tamaztja órök istenséget
es nem idő fiórent ualo istenséget
hanem mind óróke ualo méltóságát
lm Esaias is kilenczed rezeben
wt erós istennek uallia irasaban
tób ß : prophetak is niluan Írásukban
bizon istenséget erósitik niluan |
154" Szent Pal Romaiakhoz leueleben iria
es ó istenséget mi élőnkben adgia
órókre áldandó istennek wt iria
es ßep tanúságra nekónk meg mutattia
Tudgiuk hogi valaki istentül ßilletot
oya az gonoztul Bóntelen ó magát
io értelmet neki mórt az Christus adot
ez az igaz isten es az örök elet
Ez uolt az istennek elöue ludasa
hogi Christust mutatta az paradiczomban
mórt eló fa Christus kepe abrazattia,
kit Ádámnak isten akoron mutata |
155» De az istensegban [így] igi vógied ezódben
semmi idó űórent. ualo dologit ninczen
hanem mind óróke ualosag lam uagion
es hogi órók isten Vr ó az egekben
Foghatatlan erós ó bólczeíegeCen
mölliel mindónöket tud istenségében
megh minek előtte volna mindónt tuduan,
erós bólcz hatalmas ó kiralsagaban
Ennek drazalatos bóczilletes voltat
ismerni Christusnak bizoni Istenfegett
megh ANgialok is kiuantak látnia
kinek w latal'a lelkönk keuansaga |
155» Christus az eló fa mi egi iduófsegónk
kinek Ismeretül mijs óruendózónk
az móniei karban mind eggiwtt diczeríivnk
halhatatlanfagban fól óltóztettefsónk
Irgalmafsagodnak fölséges io voltatt
hozzánk niluanfagal uagion ki mutatua
hogi ßent iduózitö igédnek lakása
kößtunk lakik mindón köroztieni iora
Te uagi kezdet es uegh Alfa es ómega
elsó es utolsó mint az iras mondgia
k i lez ez világnak iteló hiraia
bizon istensegód niluan ezt mutattia. |

156» Idvóssegónk te uagi benned bizodalmunk
mórt tegód aianla 8 : attiad mi nekónk
ki el ueued bánónk ßanad uezedelmónk
te általad mijs örókösid vagionk
i)
Nilvan megh mutattia nagi gond viselesód
hiueidhóz ualo nagi io akaratod
kez irgalmasagbol isteni tanaczod
iduósegre miken hiueid oktatod
Pokolbeli órdóg czalardsaga miat
im mint iára Adam alma etel miat
epsegból ki esek bwnben eses miat
halalt niere Adam artatlansagh heliilt | •
156t> Az Christust igered az nagi ßep eló fat
kit az istenségben mint második liómelit
ki nekünk megh niere az ártatlanságot
es rólunk el uónne bűneinknek terhet
Te nem ßanad ertónk halaira boczatni
az embóri testben ertónk öltöztetni
az magas kórózt fan es megh fezittetni
es drága ß: veret ertónk ki ontatni
Róndit mogiat mastan enókömnek halliad
igaz hit summaiat iol ezödban uögied
Christust megh ualtodat te is igien ualliad
bizon istenséget soha ne tagadgiad. |
157» Iai ki nagi kart uallaz hitben ki teuóligez
ez uelagi dolgot elmedben czak lorgacz
az mónniei iokal czak keuesset gondolz
iduóssegöd felól hitben nem erósswlz
Aldasat istennek im naponkent uezód
drága iauaiual testódet táplálod
kóniórgessel penigh czak nagi ritkán eröd
halaadatlansagod eben megh mutatod
Most uolna ideié te megh teresódnak
mórt immár iob rézre az iegiók be tóltek
móllieket az Christus megmutatot nekórk
az B : Írásokban megh iratot nekónk |
1

157° Kezwli induli embór ítélet napiara
kemeni ßam adásra isten orzagara
legi az ß : irasnak ßivel halgatoia
es ß : országának órók lakozoia
Nagi dicseret aldas az attia istennek
vele egietómben az fiu istennek
es az vigaztalo ß : lelók istennek
tellies ß: haromságh egi bizon istennek
1

Felibe írva: ielóntöt.

Ez kisded onókót ki versókban ira
tieuet vers leiekben ó el be foglala
Begeni hazaianak io keduel aianla
az ezór hatzaz es tizón égiben ira f[in]is. |
158«

i.

(31.)

Solutis Verbis Psalmi

Nota: Sok históriákat imar

100.

magiaraztunk.

Egi ßep iduósegós tanúságot adok
Dauid prophetanak Soltarabol ßolok
isten templomahoz mindónt igi ßoktatok,
imatkozni mindónt istenhóz indítok,
mindón emhóróknek ezzel io peldat adok.
Mórt ß: dauid mondgia ezt a soltar kóniben:
ó diczeretinek ßazadik rezeben,
az egez kerek fóld óruengión istenben.
mindón aldottakat mórt | be vet kedveben:
akaria iktatni az örók dicsóssegben
1

158°

Ez végre ßep ßoual templomahoz ßoktat,
ß : bezede által imatkozni ßoktat
ó elóle senkit ó el nem pirongat
edós inteseuel inkab mindönt oktat
ß: prophetaiual mindónút igi kialtat

159"

Regi ßent altiaknak az ó maradeki
az eló istennek aldot ß: hiuei
az egi igaz hitnek kik uattok örzöi
kik martiromoknak uattok kóuetói |
ier kezüllielók fól istenhóz imatkozni
Istennek népei mórt mindniaian uattok.
azt igón Bereti mikor imatkoztók [igy]
o ß : templomában mindónkor be giültók
nagi sok io teteröl mikor halat a ttok
ti fiaitoknak mikor io peldat attok

159°

Czak az Vr istenre ti Bómótók nezzón
előtte kezótók fól emelue légión
Biuetók lelkótók kóniörgesben légión
uelagy dolgoktul el Bakadua légión
nieluetók Batokban iiep enöklesben légión |
Vr az ti istentók hizóm iol tudgiatok
leiköt ti beletók ó adot tudgiatok
templomot is nektók ó adot tudgiatok
hogi oda giilllietók kiuannia tudgiatok
azért arra intlek hogi el ne mulassatok
Bent apostolokat lam köztetök iartat
elóttetók utat ezók által irtat
konkolit tóuisk poliuat köztetök giomlaltat,
az 8 nepe kózze ekképpen Bamlaltat
az mónniei örök sionra igazgattat

1

Lehúzva: egh.

160»

Bátor nieluel azért mindniaian mondgiatok
az iehoua hogi io igón kialczatok. |
irgalmas az isten hizóm iol tudgiatok
igereti igaz aztis iol tudgatok.
hogi meegh megli coronaz hizóm azt is tudgiatok.
Ezért mondgia dauid ó soltar koniueben
ó ßep enókenek ßazadik rezében
hogi io az iehoua mindón bezedeben
nagi io az iehoua czelekódetiben
embórókre ualo nagi gond uiselesebe[n|

1

160'

Czudakeppen mindónt mórt eróttónk formait:
ha ót nem diczeriiik mindón reánk kiált
ellenónk mind az egh mind az fóld fól kiált
ha mi ßiuonk lelkónk | istenre nem kiait:
meegh az füueknekis soksaga reánk kiált
Szentsegós tanacza mórt mind uegigh megh all.
igaz decretoma mind órókke meeh all.
az elók koniueben irua neuónk ot all
azt mondgia az isten hogi iobia felöl all,
ualaki ez fóldón az büntól nagi tauul all
Ezertis az isten tudgiatok igen io
mórt az fl orzaga mindón felólnagi io
az mónniei seregh egigiül egigh mind io
ualamit ez fóldón czelekódik mind io
az móniorzagbannis az mit el uegez mind io I

161»

Nagi ßepön az mit mond azt mind el uegezi:
az ó ß: sereget nagi Bepón élteti:
az aldot lelkóket Bepón legelteti
az órók kut fere Bepón teróngeti.
az mi lelkónketis meegh oda fól uiheti
Czak peldaual légión az egi abel dolga
az egi lazar dolga Susannianak dolga,
az nagi puztasagban budoso nep dolga
kinek sok ideigh étke uala manna:
kezükben ezóknek mastis az órók manna: |

161

b

Szent patriarcakat mórt halgattiak uala
az isten sátorát mórt giakorliak uala
az bibliát giakran oluastattiak uala
isten sa'orahoz giülekeznek uala
az órók életre igien kezűinek uala
Igi mijs migh elónk sok iot czelekódgiónk
mónniei hazánkról giakran gondolkodgionk
isten templomában mi el ne alugionk
ili tanúságunkkal bar peldat ne ad;;ionk
inkab az istennek órókke halat adgionk |

162»

Otet mi mindniaian ö ß: egihazaban
az ó iuhainak, ó társasagában
aldgiuk es diczeriük lelki uigasagban
hogi minketis uigión órók boldogságban
az B: angyaloknak kedves niaiasagokban

Az ezör hat zazban es het eztendóben
az ki ez enókót róndóle u orsókben
igón Bomorkodik ezón eleteben
az egi hazi népek hogi élnek róstsegben
az isten giraiat hogi igi tarttiak reitókben: finis |
1

5. (32.)
162i>

CANTIO

o p t i m a et

pulcra.

Ez világnak utolsó uege fele
sok pusztulások uannak mindón fele,
isten tóhet igazat mindón fele
mórt az ö nepe el ozlot sok fele
Mast en
isten
arról
migh

163»

czak egi dologról emleközöm
tiztófsegere* igiekózóm
soha el nem feletkózó[m]
ez életben lezön nekóm reze[m]

Egi peldat elótetók magiarazok |
kit Daniel kóniueból eló hozok
az igaz isten hiúéiról Bollok
Czak iora mindönóket ebben intók
Regön babillonia orzagaban
nabogodonozor tartomaniaban
eppite egi ozlopot határában
mint istent imada birodalmában
Izenetót hamar ten mindón fele
ki ki mind siessón az ozlop fele
ha nem akar iutni halála fele
sebós Bennek emeztó langia fele |

1630

o.ak keuessen talaltattanak uala
kik az ozlopot nem imattak uala
mórt az istent félik róttegik uala
ellene baluant nem imádnak uala
Vivek óket Nabugodonozornak
mondák óket ßo fogadatlanoknak
nem itelek igaz hitii ifiaknak
uegezek azért hogi ágiak halainak
Sietségei ifiakat kötöztetek:
egő kemónczeben bele wzetek:
Sidrach misrach Abdenagot uettetek:
ez három ßep ifiat hogi ot ueztenek j

161» Dul ful Nabugodonozor buuaban
az Benet góriezteti haragiaban
kenköuet faramontat hordat abban
sok kendórt puskaport haniata abban

1
s

Lehúzva: uala.
Lehúzva: emlekózóm.

Az istennek czudalatos hatalma:
ot hertelen meg ielónek oltalma:
az igaz hitnek len igaz iutalma:
mórt az űennek ot semmi lón hatalma.
Róttenetós sebós ßennek ereié:
feiedelóm haragianak ózóne:
Czóndezódek mórt angial oda iüue:
megh monda mit isten oda izene:
1

164 » Oli ezudat daniel propheta bezel
hogi istentwl i.üt ifiakra ollian ßel
mólliel erőtlenné lót az sebós Ben:
maga termezet Bórent melegh az Ben.
Czillagos Bep egeknek czatornain,
az elleztó haznos efsók utain:
ezudalkozom az istennek tanaczin:
istentül bü harmat lón az ifiakon
Igón ezón ifiak órűlnek uala:
alazatossan köniórógnek uala:
istennek térdet leiét haitnak uala.
az Ben kózót iaruan ezt mondgiak uala |
165a Fólseges isten elódben fól mónnión
feledekón bezedónk által hafson
kóniórgesónk móniben elódben iusson
Bep egeket Bauonk meghasogafson
líaitonk latod haborusagh nagi uagion
róttenetós ßen mi melletónk uagion
eletónk ßidalomban nagiban uagion
de lelkónk nagi bizodalomban uagion
Az te drága igédnek Bóvetnóki.
Bent paranczolatodnak uitollai:
oktató Bep intesidnek ßazloi:
Biuónkben mast az prophetak bezedi. |
165'' Nem róttógtek nagi Bórniw halalukat
noha Benuettenek fullios kinokat
hittel találtak móniben ßallasukat
mind óróke ualo birodalmukat
Czak azoknak peldaiukra mi nezzónk
azért suplicatiot nekód niutonk
alazatossan ma it k i t ' be mutatónk
mónniei oltárodra kit le tezónk
Igeretódhóz igón ragazkodunk:
azért Binód eleibon iarulonk:
kegiós Bekód elót im le borulonk:
mint edós attiankat im megh ßolitonk: |

1

Lehúzva: mast.

16r>a Seregeknek megh giózhetetlen Vra
iakob haza népének erós Uara
mit paranczól im kezók vagiúnk ara.
hizók hogi nem iuttacz zórnú halaira.
Czudalatósan mert meg' oltalmazod.
az hitú [így] emhórt teh meg' mentőd
Sok hórerók kezeból ki iktatód
iviruendóben meniben meg' koronázod:
Oltalmaztad nóet az ózón uizben
Jonastis meg tartódtat az tengórben
Josefót Putifarnak tómlóczeben.
Sufannat az két fw biró kezeben.
Lót patria[r]k[at] Segór határában
meg' tartödtad sodóma Varafaban,
mert wt Bamlaltad uólt hiuek zamaban |
166''
mi lelkünknek edós lakó hazában.
-

*

Ige [így] noha nagi Vagion mi feywnknek :
tugiók határt rendeltei eletünknek
óróme uagion azon mi lelkünknek
neheze noha nagi uagion terhwnknek.
Tudgiók te tartód az fenós egeket,
abban eltetód az aldót lelkóket,
abban lelted Vristen w keduóket,
meniben hogi meg' kórónazód feyókel.
Eltetöd egiedúl az Angialokat
te hordozód az fok zapór efóket,
te tartód az ködöket fóllegóket.
Is minkettys meg' tarthatez ha akarod. |

167" Regi martirömöknak w eletók,
te általad óriztetót ófueniők,
ezt gondolván rópós bennu[n]k mi ziünk,
mert minketis meg tarthacz ha akaród.
Az te
te
te
it

menniei sebős algiiidtül,
methecz megh az menitü kóuektül,
tarhatez megh az [ók mendörgeföktül,
minketis meg etc.

Temerdóki fok uizeknek órueni,
az tengernek reltenetós ezudai,
te általad tartartanak (igy) czet halai,
it minketis megh tarhacz [így] ha akarod.
1

OH igón erós fezedben az az Begh
hogi megh marad mind addíglan az Beg,
kin erósen tartatik az fúld.
It minketis megh tarhacz ha akarod.
8

1

3

Valószínilen tollhiba ,tartatnak' helyett.
Lehúzva utána: mind addigh.

11

167 Igón bewlczen az fok Villamasokat,
üolgaltatód az fok zilzmarafzókat,
bewczen tartód az eló allatokat,
It minkelis megh tarthacz ha akaród.
Nagisagos egeknek zep ekófsegi,
Ez lóldnekis zepon zóldeló fay,
te általad tartatnak zep viragi,
It minketis meg tarthacz ha akaród.
Oli gondod vagion niindön allatokra,
Ez világi nagi sók hatalmafókra,
zamót tartaz mindönük iarasókra,
It minketis megh tarthacz ha akarod.
Regi magas hegieknek setin fait,
Cédrus erdeiének tarkalló fayt
te tartod ez földnek fók alkótmanit.
It minketis megh tarthacz ha akaród. |
a

lt)8 Oli Isten vagi hogi haiúnk zalaira,
zamót tarthaz mi labwnk niomaira,
igi tanogacz meniorzagh iauaira,
It minketis megh tarthacz ha akarod
Sok mergós sarkaniók setét melifegók,
zelek hauak zeluezek fórgetegók,
te általad lehetnek fók ehsegók
It minketis megh tarthacz ha akaród. •
Zónknek [igy] az meney karók ha zóllaz,
ez földi [ígyJ hadak indulnak ha intéz,
mindónúket te megh indíthacz tarthacz
It minketis megh tarthacz ha akaród.
1

Io Isten az diczoültek tabórat,
Az ferafin angialóknak satórat,
te tartód az bódóg' lelkók hajlókat
It minketis megh tarthacz ha akarod. I
b

lt>8 Feyedelmek zabadófsók Űegeniók,
czüzó mazó allatok mindón férgek,
Sók hauafök halmok uiragos retek
általad adattanak mindón étkek.
2

Kgih zep madarak fenós czillagók
iegek hauak rógiak es mindón párak,
Általad az nap hold uilagófsítnak,
tiztókben mindón nap zepón el iarnak.
Czuda bizódalómra mi lelkűnket,
mind ezók uezerlik az mi lelkwnket,
ualamikor uegezód eletwnket,
ábrahám kebeleben uid lelkünket. |

Lehúzva: vagi hogi.
Lehúzva: allatok.

169» Irta ezt egi baratwnk öroßiban,
ezór hat zazban es negi eztendóben,
igón bus z i u e l u a l a eleteben
mert regulta fórógh tórók kefzeben.
1

Tudgia Isten ha az en eletómmet,
Valkofaghban el keuannia lelKömet,
ez enókót cziapan ferencz diáknak
haltóm utan hagiom testamentumban
finis p[er] me.
6. (36.)
181»

C A N T I I O] O P T I m a .
Czillagos égnek Belös fóldnek te[njgórnok istenét ezókben való allatok
nak az ó teremöiet gondviselőiét éltetőiét mindónók algiak bölczeseget lattvan sok io tetet
Enis ó neki hozzam valo nagi Bermet ortven gondviselését Berelmeból
reiam megh ismervén leikőmet ezzel fól górieztven ßep enóklesre
föl sórkentven ez keppen diczerven
Te nekód isten örvendeznek kiket terómtöttel füvek az fákkal ßep
virágokkal ekös giümólczókkel erdei vadak fóldi férgekkel | ßarnias
allatok gióniórüsegel diczernek enókkel.
Nagi hatalmadat bólczesegódet magukon mórt tudgiak gondviselefód es
oltalmad mindón nap proballiak áldomásodat vezik lattiak Bentsegós
neved ezért algiak es fól magaztalliak.
Szódelló füvek ßep virágokkal te nekód engednek az siros földből
akaratodra ki iüni sietnek ßep ruháinkban twndókólnek ßep illattiukban ekófillnek nekód órueudóznek
Kerti giümólcz fak ßep bukrokkal te előtted álnak engődelmódból ó
rendűkben ßepön | megh maradnak ßep virágokkal megh uyulnak
io giümólczókkel nekód áldoznak es fól magaztalnak.
Tegód az erdók ßep ßfl[n]gefsel ßent isten kialtnak nagi vigasagal
te ß: ßodnak engedni akarnak az ó heliükben megh maradnak
eköfsogükben czillagoznak es uruknak válnak.
Az fene vadak sok allatok io voltodat tudgiak az terómtefból taplalafbol
Bepón megh tanultak fölfogod ezért gazdaiuknak éltetőinknek lónnie
valliak B: nevedet algiak.
Egy madarak urafagodat hogi ezükben vezik hangos enókben ßep
Bavukat te hozzad | emelik hatalmafsagod gond viselefód halaadafsal megh enóklik, io voltod hirdetik
Szóngnek az egek Bentsegódnek nagi díczeretitül az düczófseges Angaloknak [így] ßep enóklesüktwl kiralisagodnak birodalmadnak nagi irgal
madnak hirdetcfetül emlógetcsetül.
Engóm is uram fólfegódnek nagi sok áldomása bólczefegódón en
lelkemnek el almelkodasa indit ßivemben hálaadásra tiztöletödnek
megh adafara neved aidasara.
Mórt egiedüt te terómtöttel engóm ez életben sok iavaidal megh
áldottai testemben | lelkómben gond viselőm vagi Büksegómben
bitóin eröfsül kógielmedben ß: igeretódben
Nekód ezókert mint altiamnak díczeretót mondok en aiakimnak tulikaibol áldozatot adok mas attiat soha te kívüled es gond viselőt
nem valaztok czak tegód tiztóllek
2

3

181»

182»

182»

183»

,

1

Lehúzva : uala.
* Lehúzva: mindenek algiak bólezeseget.
így : szerelmét helyett.
8

Szivemet erre ß: lólkeddel meg is eröTsiczed ßent aiandekod mólliet
keztel bennem veghóz vigied en aiakimmal iotetódet ßep enók
ßoban emiógettefsed el ne feleitefsed
Hogi mígh elendók ß: áldásod en reiam ßallhalson fiad erdóme orzagodban engóm eoronazon tiztelötiben ß: haromsagh egi órók isten
megh maradgion mindón áment mondgion.
1

183"

7. (37.)
A L I A.

Próbára vetőt feiern s búval rakva ßivem fól kiált Vr isten hozzad keser
vessen fól kiált vr isten
Ez vilagh ßep ßaia s hizólkqdó Báva nézd engóm mint czala s igem
mire iuta nézd engóm mint czala
Haynaly harmattul rosa fenlik s uyul ßegeni feiern butul s agaztalo kentul
El epedót Bivem sir az en eletóm, hogi illien hirtelen czala világ engóm. |
184» Kkós ifiusagom s regy Babadsagom s mindón mulatságom, mast immár
fogságom.*
Giónge Liliom Bal, ki erdót mezót all lasd te móli móli [így] ßepon all,
migh neveseben all.
Szinten igi eletóm fenlik vala nekóm ßabad órómeben mint viragh
kertében.
De hirtelenségei vilagh bezedevel, megh kótte kezevei s itata mérgével
Hamis haloiara mint hal az horogra nem tekintvén iomra kerite fogságra.
Im hol engóm tekintcz leiemre bwnt ne hincz megh ismeród hogi nincz
világnál hamisb kencz
Sok bu bánat gondot feiemre ßallitot illien okot adot maga felól tar(tot) |
184 " Elein en voltam migh Babadon iartam bánatot nem tuttam nézd mire
iutottam, bánatot nem tuttam
Számion iaro idő hatßaz egi eztendó irta megh' bőit eló kemény hidegh
idó irta meg
linis
2
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8. (38.)
ALIA.

Móli csalárd ez vilagh ki mer neki hinni rementelen dolog hozza ragazkodni czodalkozom raitad mint kól hizólkódni
diczófsegeben mint
kól gióniórkódni.
Az kegiótlen vilagh sokat fogad vala enis ó hozzaia ragazkottam vala
de hogi en megh latam alhatatlan voltat ottan megh ismerem el
mulandó voltat
Rementelen dologh ki arnieknak hizón, Berenczere veti feiet ki vgi tezón
halála ideien bizontalan lezón öröm es vígasagh el mulandó lezón.
1

Lehúzva: aldafa.
A Vasady-kódexben : wgiem.
Ez a versszak nincs a Vasady-kódexben.
Vasady-k. : szal.
E két sor a Vasady-kódexben : niig viragiaban ál, neße mely ßepen
anll (így).
Vas.-k. Igi az en eletóm
' V.-k. ,nekóm' helyett Bepen-t ír.
A V.-k. ezt a két sort felcseréli. Ez után egy itt nem levő versszak
van a Vasady-kódexben: Zinten igi igerni, magát kedueltetni, de but s nem
iot adni, kez fogadást teonni. A Decsi-kódex többi versszakából viszont csak
a záró strófa van meg a Vasady-kódexben.
Vasady-k. meg irta.
2
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4

5

6

8

9

Az kinek czillaga el esik tudgiatok sok iotul foztatik hizóm hallottatok
Czak egi tartót madaratis el ßalaztanatok az utannis tudom bizoni
bánkódnátok
Immár Bómeimet ninozen kire vetnóm mórt niomorult vagiok ninczen
fegódelmem el esót elótlem iaro feiedelmem ózvegh marattam
mar ózvegh eletóm |
184>> lm nem regón isten adot vala tarsot hogP giamolom lónne egi elóttem
iaro, kire tartok vala oli igón nagi ßamot nem tuttam volt várni
az halalt mint orvost
Az nap hesegetwl az harmat el ßarad es az mezon termo ßep viragh
meg hervad mint az embör ßine halvanogi meg hervad embór.el
változik mint az iegh el olvad
Czak az Bold erdóról vód ezódben magad az levele el hul ó ottan el
hervad ez arinek világhoz nem kól ragazkodni el múlik eletód higgied
megh nem kaphad |
187 Senki ez világra bar ne tarczon ßamot es ne czinaltafson senki iegón
hazat mórt az ßerenczenek mondgiak egi íwrt haiat nem kaphad
wstókón mórt el ranttia magát
Rementelensegben nem eytóm magamat kétségben sem hagiom esni en
ßivemet ezzel vígaztalom az en eletómet vigan varom az en edós
Christusomat
Az ßep folio vizek meg nem álnak folinak az ßep ifiusagok mind el
muldogalnak, az giors eztendókis az napok el múlnak de megh az
roshado testók fól támadnak.
Szamot vezón isten akor mindónóklwl elegh valazt tezón ott az igazakról
es meg boldogittia testóstwl lelkóstwl órók móni orzagra vißi
mindónóstwl finis. |
1

s

a
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9. (40.)

CANTIO OPTIMA |
193"

Holdnak az fzep napnak az szép czillagnak,
I[ste]nne vezére io fzerenczemnek
Ura eló mónte allapatomnak,
Világa virága Ifliufagomnak.
Világa virága
[Oh ki] fzep arannial Gyóngiel Gyémánttal,
megh aldot[tal] engóm borral buzaual,
tekintel megh engóm [drajga marhavai,
en hozzam fordulal vidám [orc]zaval,
en hozzam fordulal vidám orcza

193

b

[Mint] fzep hainalt fzarnul napon fól hozod,
en [c]zillagomatis ugi lói tamaztod,
es sok bánátimat | eltávoztatod,
fzivemet lelkómet megh vig[asz]talod.
fzivemet lelkómet megh viga
Oly fzep Diczerettel es tísztólettel,
en fól magaztallak erómmel,
nekód halat adok fzivel lelókkel,
mór[t hozjzam fordulal kegielmes fzómmel:
mert ho

1

s

-

8

Javítva, előbb : özvege.
Jav. hal vahogi-ból.
Lehúzva: mind el muldogal.

Nem hacz en I[ste]nóm megh fzegiónwlnóm.
mert cza[k ben]ned vagion bizonnial bitóm,
megh halgacz engo[m] edós I[ste]nóm
erós kw fziklara maida[n] vecz engöm,
Nap keletre délre az nap niugotra,
Ura|m] gondod vagon az nagi Tengórre,
az migas kek égre es fenossegre,
es az fzelós fóldón való ölökre:
es az fzeló |
194»

[Az| [en ia]rafimat es utaimat,
hordozd igienóTsen [en laha]imat,
read hiztam haltam uram magamat,
[bjiriad igazgafsad gondolatimat,
biriad igazgas
. . . eget es fóldet fzelós fok vizet,
Ura[m] hogi terómted |föve)nt es kóvet,
az nagi diczófsegót es fenófsegót
[azért] nekód adom az Diczeretót.
azért nekód
|lgaz v]agi Ur I[ste]n igeretódben.
megh halgacz engómet |kó]niórgofómben,
megh aldaz engómet testben le|lók]ben,
enis magasztallak Diczólsegédben :
en:
[Bátor] fzivet terómcz Uram en bennem,
az te fz : |lol]kódet nevellied bennem,
es az igaz hitöt uycz megh bennem,
had órvendózzenek t[ete|mim bennem,
had örvendózenek tetem
A z egh fenofsege es eköfseire,
tegódet Diczerión gio[nió]rwfege,
Vilagh fzelófsege föld kerekfege,
nagi [tenjsör molifege es fzelófsege.
nagi tengór me
Latod tudod Uram gondolatimat,
biriad igazg iffsad] akaratimat,
mert csak read biztam Uram maga[ma]t
fólfegódtwl varom en mindón iomat.
fólfeg
Ily io hirel nevel sok io vitézzel:
mint edóf attiama[t] ízép tiztófseggel,
epicz lói Ur I[te]n ezfzel erővel,
eló menetellel io fzerenczevel,
előmenetellel io
Nagi tengórt

— — —

1

(A többi hiányzik.)

1

A lap végén örszóként van e két szó.

ADATTÁR

10. (42.) (Eleje hiányzik.)
202«

giermókam farban rugót.
[M|ost en adattam oezmani nemzetnek, giermókóm fórtóztetó cmbóróknek, Boczkoros Daroczós fakó kólykeknuk, ezók mastis saiatomban
kergetnek.
Czoppigh ki Bittak mar en verőmet, megh emeztek marhámat nemzelitnet, Czontombolis ki Bittak en velőmet, czak bagiat testómet
batlak búromét
[Pjuzfa Magiar Orßagh tallad fenének, semmit ne örvendóz io Berenczednok, higied ehón variak sok ellensegók, hogi fogiatkozasat
las ik erődnek.
Az Górójíh Orfagnak Bep birodalmat, vizza vonias vezte [el] tartomaniat,
magiar OrBagnakis nemóli hatarat. ugian el filhe/.to mint egi
Sodorna t.
Segély meL'h mar cngöm kellek B: lelök, ha segélnél ta'ain mégh fól
kelhetneí<, es beleglegömbíil lábra alhatnék io illatú áldozató
tehetnek.
212 ' [Attilának Fiúnak os Bent Lelöknek Diezer[et le]... B : haromfagnak,
Enged megh ezöket Begeni ar[vadnj...
Babadulasat lathafsam
hazamnak fúiis per. .
1

202i>

11. (43.)

nola nagi bánatban David mikoron mla
Bizodalmam I T I[ste]n czak te benned [helihe/.]tetóm en mindón renienfe'.'óm, mert el . . . ben az en keserues lelköm, nálad nel[köl] nem
lehet en Islenöm.
Vr.im tekincz reám Bent Bómeiddel, boczasd megh enneköm fok
bűneimet, az Christusert hald megh en keresöm[et] tarcz megh
Ura[m] mind vegiglen az hitbe[n]
De miért hogi ily keserves eletónk, keserves it nekónk mindófn] kenierónk, felebaratinktul czak bozzontatonk, ellenfeginktwl czak niomorgattatunk. |
203* [Az en eletőjmnek 8 ideieben, tericz megh Ur I[ste]n engflm az
en,
es sies hozzánk hamar kegielmefsen, hogi cl ne vezönk , . . rtelen
az bVvnben.
. . . . i o l ezódben az mint regönten, attiaink voltának nagi [i]nl'egókben,
az Pogánifagnak ö kemeni kezwkben, az Rgiptombeli nagi erófseghen.
. . .tentiara az te népedet, el ki hozad ;iz igeret földere, kik . . .ndenkor
Diczertekfölfogödet megh Űaporitad az ö eletwket.
. . . l a m Ur I[ste]n az to haragod, íme mostan moly igón reánk Balot
ez idegón földön nincz tób Giamolionk, senk [így] ninczen te kivitled
taplallonk.
Tery hozzánk mar oh hatalmas Ur l[ste]n, mert kőniörgönk, nekód nagi
kerervefsen, ne hagi el veznónk a mi bwneinkben, tekincz reánk
immár nagi kegelmes B : Bömeidel. |
203 En vagiok mert ez földón niomorult emhór, ki mindón... fegetfegódet,
latnya akaria te B: Binódet, az te B: f i a d . . . Diczófsegeiert,
Reamis mar mutafsad nagi hatalmad, az Christust te e g i e . . . . egi
fiadat, vöd el rolónk imar nagi haragod.it t a v . . . t a s d el . . . l o n k
az Poganiokat.
Diczerhefsónk Cra[m] I[ste]n tegódet, hirdethefswk mindenkor B : ig
magasztalhatok mys B: nevedet, oltalmazhafsuk megh az te i g e . . .
h
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Lehúzva: akariak efetinket.

I r o ' i a l o m t ö r t ú n e t i Kczlemt'iiyek. X X X V I i .

Ili

Elesicz megh azoknak ó nielvóket, kik mod nekwl reánk Bolnak Bó[n]telen nem akariak som[m]iben ßerenczenket, de sót inkab kivaníak
esetinket.
Az te fogadatod ßorenl Ur I[ste]n, czak mindón iot varonk twled Böntelen, kit megh mondai Ezekiel köniveben, hogi megh halgacz
minket köniórgei'ónkbon |
Kegiótlc— ||
1

(A többi hiányzik.)
12. (44.)

Nota oh en hegielmes Istenöm \
200° Izrael igaßgatoia, ania ß: eghaz... ki wlz az Cherubinokra, tekincz
reánk árváidra
Orczadat Beneaminra. emeld fól a z . . . tellies Manafscra, iövel ßabadula. . .
Agi megh terest Uram nekönk, te l!: [Binőd] . . . l i e k raitonk, hogi te
hozzad meg terhefsónk, es órókre el ne vezónk.
Nam Dávidot az Saultul, megh mented az Goliattul, igi lelkómet az
Satantul mencz megh mindón feregetwl.
Ne haragudgial sokaigh, en I[ste]nóm ily Bozaigh [így] siralmimnak
kenierevel lam' sok ideigh eltetel
201" Elpuztitad néped elol Poganiokat lam ez lóidról, gioke . . .ket fcitiabol,
hogi ki hozad a vakfagbol.
. . . e l az egez orßagban, le telepíted mindniaian, Againkatis Uyobban,
ki teriezted vigafagban.
. . .dogfaban elónk vala, de tegód el hatto[n]k vala, ß: lelködis foka
hiva, de m i Bivónk megh nem haila.
A mi orliagonk fóveniet, le rontatad ekótseget, erdey vadak gwmólezet,
megh evek ó edófseget.
Kegiótlen erdey kanok, megh emeztek az sok latrok, mindón féle utou
iarok, le niomodak az tolvayok.
Oh seregóknek I[ste]nne mindónóknek terómtóie, tekincz hamar népeidre
az egekből híveidre |
201° Siefsed el végeznie, moly job kezed el kezdése a . . . el kezdése, légion
fiadnak kedvere.
Íteleted tavoztafsad, bwneinket megh boczafsad, vetkónk twzet le
ßallidczad. lelkónket ne karhoztafsad.
Végezd el örókl'egódct, B: hadban Diczófsegód, hogi e l . . . ne ßakadgionk twled, hyuk feüetfegre neved.
Segély minket mind ezókre, B: neved tiztösfegere, lelkünknek idvófsegere,
tegód kerónk mind ezókre Finis.
2
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18. (45.)
201» Szelós Tengór habia'> égik az masikat wzi sietfeggel égik az masikat,
ugi égik niavalia tolgia az masikat, mint most én magamról vóttem
erre okot.
204» |Tengórnek| vizey im el burretanak, mólyben s o k . . . . ok ugian ram
omlanak, mert en igón hivek . . . l a r d világnak, iai azért ennekóni
im miben hozanak.
1
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Lehúzva: sokaigh.
Lehúzva: wket.
így, (bol)dogsagban helyett.
Lehúzva: lelkünk.
Lehúzva: karod.
Lehúzva: julia.

...kiált lelkóm azért ö bwneböl, Manafe? kirali Tömlöcz fenekéről,
megh ...det engóm fia erdómehúl, m?gh halgát [enjgőmet az 8 io
voltából.
...levő teftóm ambar l'auiargal'sad, csak hogi en lelkómet tüled el ne
vefsed: te fegetfegödet meze ne halazzad, s8t kialtafomat föllel
halliad.
[HJalgasd kiáltásom -s- buzgofagal fogiad. tizta ßiböl való imatsagom
204° halliad, en ream tamado | hitlen embórt ronczad, ßolgalo . . . h a m a r
mellem adgiad.
Az urat ohaitom lelkóm varia Urat, ßomiu... hogi lafsa az Urat, ne
fogia megh
föle...
irgalmas voltat, adgia Christus által órók
elet k . . .
Nap költet virazto regei aligh varia, lelkóm a . .Istent bizoni ugi
ohaitia, rógelról rögeire... Urat ohaitia, estveról estvére Istent
liivem...
Vetél Isten engóm bánat melifegeben az nagi r o t t e . . . tengörnek
vizeben, fene embórúknek körni.. .zeteben, de mégis azt monda|m|
akor en Bivemben
ßabadeto Is[ten| kegielmofsegódból Vöd ki eletömet ez nagi giótrelSmból, te fel emely Uram hamar — — — — —
— —
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(A többi hiányzik.)
Közli: DÉZSI LAJOS.

BESSENYEI

GYÖRGY

ÁTTÉRÉSE.

Bessenyei Györgynek áttérését a katholikus hitre már Kazinczy

érinti

Báróczy Sándor élete c. dolgozatában s nyomán Ballagi (A magyar testőr
ség története, 434—435. 1.), Závodszky [Bessenyei György, 38. 1.) és Beöthy
(Szépprózai elbeszélés, II. k.) ismertetik és magyarázzák: legrészletesebben
azonban mégis ugyancsak Kazinczy tájékoztat róla abban a kéziratos följegy
zésben, amelyet a bpesti Ráday-könyvtár Szemere-tára tartott fönn (1:39,
119—120 1.). Az életrajzi szempontból más tekintetben is igen érdekes föl
jegyzés a következő:

Bessenyei Györgynek Pápistává létele,

1779.

Derecskéi volt Fiscális, Nyéki Németh János szájából, a' ki a*kor Gen.
Beleznaynak Kiscalisa 's Secretariusa volt; Debreczen, 28. .Mart. 1803.

*
Bessenyei György kilépvén a' Gárdából, Gener. Beleznay által, a' ki a'
Reform. Ecclesiáknak Protectora volt M.(ária) Therézia előtt, Religionalis
Ágensnek tétetett. Bessenyei olly formát reménylett, hogy a' Generális, kinek
egész szeretetét megnyerte vala, ötet ex asse heresének teszi, és vele Podmaniczky Ersébeth kisasszonyt elvéteti, hogy így a' fieneralisné is (Podmaniczky Anna Maria) megeggyezzék férjének végzésében. Azonban a' nagy
kedvesség itt is hűlni kezdett. B(essenyei) haladni látván reményeinek tel
jesedését írt a' Generálisnak, 's szertelen kívánságokat tett. A' Generalis
megbosszankodott s ezt a' rövid levelet írta neki
1

Lehúzva: vógied.

Bizodalmas* Öcsém Uram !
íme küldök 200 ltot, 's azt tanácslom, hogy jó volna a' Tiszahátra
lejönni ' • Bécset oda hagyni.
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Beleznay Miklós.

* (Innen ez úttal kimaradt a' kedves.) Kazinczy jegyzete.
Bessenyei megértette a' levelet, 's B. Gratzné által, a' ki M. Theréziának
nagy kedvében állott, és a' ki Bessenyeit mind tudománya 's ékes s/.óllásai,
mind szép külsője miatt kedvellette, azt a' jelentést tétette, hogy ő nem
idegen a' Római hitre térni. Biztatták, s' ö 1779. Augustusnak lödikén,
Bécsben, a' Carolus Boromaeus Templomában, délelőtt 11 és 12 óra köztt
megtette a' professiót. M. Theréziának a' hírt a' Salzburgi Érsek vitte-meg
Scliönbrunnba, 's ez a' szeretetre méltó Fejedelem azonnal ment az Oltár'
lábainál tenni meg haladását eggy léleknek megnyerése miatt. — B(essenyei)
még akkor nap bilietet kapa Báró Grátznétól, mellyhen 2000 f. vala neki Ígérve.
Közli: HARSÁNYI ISTVÁN.

BESSENYEI
IRATOS

GYÖRGY

A M É L T Ó S Á G K E S E R V E C. K É Z 

POÉMÁJÁXAK

ÉLŐBESZÉDEI ÉS UTÓSZAVA.

Bessenyeinek A méltóság keservéé,

ké/iratos, eddig kiadatlan poémája

voltaképen nem egyéb, mim A természet világa vayg a józan okosság c.
1

tankölteményének rövidebb, vázlatos kidolgozása, amint azt már Závodszky
(Széchy) és Beöthy Zsolt'helyesen megállapították Kiadása épen ezért egyelőre
mellőzhető. Érdekesek és fontosak azonban e poéma előtt olvasható élő
beszédek és a végén álló utószó, mert ezekben a jeles úttörő író életére és
munkásságára vonatkozó becses adatok találhatók.
8

E tanköltemény 4r. alakú, 165 lapra terjedő eredeti kézirata a Magy.
Tud. Akadémia kézirattárában őriztetik, hova Toldy Ferenc hagyatékából
került. Címe:

,
. .
A .MÉLTÓSÁG K E S E R V E
POEMÁBAN,
1796.
Elöl áll a Pétsi Imre bihari alispánhoz írott ajánlólevél, melyben
Bessenyei e kis munkája védelmére kéri, hogy oltalma alatt cenzúráját meg
lábolhassa. E munka némely részeibe saját sorsa van befoglalva. «Professoraihoz«, a sárospataki kollégium tanáraihoz intézett beszédében több jellemző
nyilatkozata vonja magára figyelmünket. Egyik szerint «úgy járt, mint egy
sebesen nyargaló iiatal tulok, mely a kerítésnek ütközvén, le dül, nűg szé
dülése fejéből eloszlik s ismét utjának indulhat". Ez az érdekes önjellemzés
nyilván arra az időre vonatkozik, amikor a jövője szerencséjébe velett
reménység biztatására kilépett a gárdából s 1773-ban ref. főconsistoriumi
1

• Kiadta Bokor János. Bpest, 1898. (BMK. 7. k.)

* Bessenyei György. Pest, 1»72. 195 1. 14. sz.
' A szépprózai elbeszélés. Bp. 1887. II. k. 284 I.
4

Sárospatakon tanult 5 évig, 1755—1760-ig.

titkár lett 2000 frt. fizetéssel 1775-ig. Ezután állás nélkül volt s Beleznay
ref. fögoiulnok magánmegbízottjaként dolgozott. 1779-ben, a viszonyok kény
szerítő hatása alatt, áttért a r. kath. vallásra s Mária Terézia kegyességéből,
mint udvari könyvtárör 2000 frt. kegydíjat kapott. József császár azonban
ezt megvonta tőle 1782-ben. Nyilván erre céloznak fentebb idézett sorai. E
föltevésünket igazolja egy jegyzete (a poéma 788. sorához fűzve), melyben
Mária Teréziának iránta tanúsított s mindig növekvő kegyelméről emlékezvén,
előadja, hogy «mikor szerencséjének tárgyát elébe ki tette (t. i . a királynő)
és mosolyogva nézte mitsoda sebességgel kapja el (Bessenyei t. i.): akkor
ragadja ki a halál reménysége közül*. Ekkor úgy hitte, hogy minden sze
rencséje örökre eltűnt. De belátta, hogy veszélyes tengerekre kívánkozott. ...
Ezután Bérceire, majd 1785-ben pusztakovácsi birtokára költözött. Buzdítja
a professzorokat, hogy a józan természet Istenének sugallásaira figyelmezvén,
egyeztessék a nevekedő ifjúság szívén ösztöneit dicső alkotójának több rendű
törvényeivel. Ö is elméjének rég elhagyott omladozó árkára fordul vissza s
óhajtja, hogy ez az omladozás elméjét tisztulásra vivén «had beszélné
könyvezö Musája életének hanyatlását, mint egy élemedett hattyú, mely
utolsó óráit közelgetni érezvén, abból áradt keservét hajnalonként bánattal
énekelgeti)). Kényszeríti álomba merült Múzsáját, hogy ébredjen fel s nézzen
ki a világra. Úgy érzi magát, mint az ágyból először fölkelt beteg, ki meg
tántorog és támaszhoz kapdos, segélő kezekhez ragaszkodik. Professzoraitól,
mint erkölcsi orvosoktól és nevelő atyáktól kérdezi: írjon-e, vagy hallgasson?
A professzori hivatalt és szolgálatot a legnemesebbnek, leghasznosabbnak
tartja, mert az apró férfi majmokból ők képeznek keresztyéneket, filozófu
sokat, papokat, bírákat, hazafiakat. Majd fölsóhajt: Vajha minden ifjúnak
Ariadné fonalát adhatnátok erkölcsképen ! Boldoggá tenné az a tudat, hogy
ha művei által a boldogság oszlopai közé egy követ 6 is letehetne. Ir, hogy
élete enyhülésre jöhessen ; ír, hogy az erkölcs igazuljon és az ember boldo
guljon; ír, hogy szikra valósága emlékezetben maradion.
«Az Olvasohoz« intézelt beszédből kitűnik, hogy Bessenyeit a benső
kényszer, az ellenállhatatlan hajlandóság készteti az írásra, mint egykor
Ámos prólétát. Kéri az olvasót, hogy munkáját olvassa, nézze, ítélje.
Érdekes, hogy mikor e beszédben Bessenyei a régi vitézeket sorolja
föl, megemlíti köztük Kádárt, Pikó Demetert és Boné Andrást, a törvény
bölcsek során pedig említést tesz Stilfridröl és Markalfról. E vitézek és böl
csek együttemlegetéséböl azt következtetem, hogy nemcsak Kádár István vitézi
tetteiről szóló versezetet (irta Ködi Farkas János. IK. 1907 : 307), továbbá a Sala
mon és Marha/f történetét (első kiadása Kolozsvár, 1577) és Stilfrid históriáját
árulták vásárok idején a ponyván a XVIII. században, hanem valószínűleg voltak
olyan ponyvairodalmi, nyomtatványok is a XVIII. században, amelyek
Pikó Demeter és Boné András kuruckori vitézek hősi tetteit énekelték meg.
1
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Pikó Demeter II. líákóczi Ferenc ezredese, aki a kurucok részéről
aláírta 1711-ben a szatmári békeszerződést. (Nagy Iván : Magyarország

családai 9 : 891.) .
* Boné (Bonohó) András, régen végbeli vitéz hadnagy, a kuruc moz
galmak elején a bihari nemesség e^yik szervezője, a kuruckori költemények

ben is szerepel. (Erdélyi Pál: Kuruc költészet Bp. 1903. 242. 168 I. Századok.
1904:679.692.)

A NB.-vel jelzett utószóban Bessenyei azt az óhajtását fejezi ki, hogy
vajha kellő méltánylásban s kedvességben részesülhetnének a nemzet részéről
a magyar írók ! Boldognak mondja az olyan tudóst, aki nemzetét munkájá
val megilletödésre vagy elmosolyodásra készteti. Minden világi dicsőséget
fölülmúl az, ha hazájának gyönyörűséget okozhat. Szellemesen mondja, hogy
ha minden árnyék és hiábavalóság is az ember életében, mégis helyesebb
dolog a legszebb árnyék után kapkodni. Egy nemzetnek az íróra való mosolyodása a halál keservét is idvességre hozza szívében. Ha pedig a nemzet
nem fogadja kegyeibe az irót — ami azt jelenti, hogy a dolgot nem érti —
akkor tegyen úgy, mint a mindont nevető Democritus, aki (félésszel) mégis
okosabb volt, mint a mindig síró Heraklitus.

I
T e k i n t e t e s Pétsi Imre úrhoz. E z e n nemes B i h a r V á r m e g y é n e k
első V i c e Ispánnyához.
Tudomány, születés, sors, verség, baráttság, emberiség ; minden kötelezi
V : uramat, ezen kis munkának védelmire. Küldöm, hogy láthassa; s, oltalma
alatt censuráját meglábolhassa. Nagyváradon senki nem érti, sem érezheti
annyira mint V : uram, mit írok; vagy nézésem mitsoda Tárgyakra van
függesztve. Gyűléseink törvényszékeinek idején meg tet egyszeri, s, másszori
beszélgetéseink, engem is sok félő gondolatra vezettek magánosságomban.
Némely részeket, sorsommal egyben foglalva adom által V : uramnak : kézen
fogva vezetvén őket, állíttsa magyar világa elébe. Lássák e mai és követke
zendő maradékok ; hogy ezen Nemes Vármegye Táblabírájánál is az emberi
sors; és kötelesség, hány féle színben ismertetnek: Ne vádoltassunk,mintha
mindezeket tsak szőri mentében vennénk.
E, még hátra maradót munkáimnak tsak a kisseb része. It is egy, egy
fel vet dologról tized részben sem mondhatom ki, a mit benne látok, tudok;
és érzek. Jaj annak, ki minden dolgot egész igazságában mezítelen kíván e
világ elöt fel mutatni!
Emberi Társaságunkak boldogsága Igazságért esedezik ; még is annak
egy részét örökös halgatásra veti; úgy oszolván meg világossága setéttségével, mint a nap éjjelével; hol egyik homályosságával s. nyugodalmával;
másik világával, munkájával tartya fen nyögő világunkat.
Sok dologban annyira el tévedt már a Természet magától; hogy önnön
Igazságaira sem ismer. E l kel magát egy felöl rejteni, hogy más része a
nap alat ragyoghasson. Hány féle igazságot kel az Urnák is sokaságunk elöt
szivén meg szorítani, mely szemében gyakorta könyvez; és fogságát siratlya.
De vannak is a Természetnek magának néha olj nyögései, mellyeket okos
sága fedezni köteles is, kéntelen is.
Valamennyi józan értelein e kis írásban világi boldogulásra tartozik, azok
közzül egy sints, meljet V : uramban nem láttam volna. Minden nemes lélek
a Természet Igazságaihoz ragaszkodik, jól tudván, hogy valamely dolog valóban
mély, és gyönyörűséges, a'.nak mind természet szerint valónak kellenni!
Bátorsággal küldöm V : uramhoz elmémet, szívemet, sorsomat, mivel
személlyéhez közzelitvén sok tekintetbon tsak magamat tapasztom És ha

szivembül a viszontagságnak szoritó sajtója vért, verejtéket ki csafart; ezen
túl ilres sóhajtásaival semmiségét fére vetvén; az Urén is, egyszer, másszor
keserves sebeket ejtet! Boldog, ha keservén futó csajkája veszélyjes tenge
rét által evezvén; végre tsendcs révpartya közöt ingadozhat! Én az Urnák
irántam meg szakadhatatlanul fen tartani szokot jóságát utolsó fohászkodá
somig érezvén, vagyok is addig, Alázatos szolgája

Bessenyei

György.

II.

A' H A Z Á N A K IFJÚSÁGÁT
O K T A T Ó B Ö L T S P R O F E S S O R A I H O Z ' ) T E T BESZÉD. )
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Uraim!
Oljá lettem, mint egy pusztában bujdosó szarándok, ki nyájjas vilá
gát cl hagyván, tsak magánoson ül; s, abbul áradt keservében, ortzáján le
tsorgó könyeit kámsájával törölgeti mejjérűl! így ülök néma lakásomban;
szüntelen ara forogván artzal, mint a ki édes Hazájátul távozik, hol a nyájjas
Böltsek egymással társalkodva, életeknek unalmát magok közt enyhítik, s
édessitik.
Ifjúságomnak örömmel tellyes mezeje, hol egy kezemnél fogva a szere
lem ; mással a böltsesség vezettek, oly magánossaggá változót, melyben tsak
a magát rágó gond és szomorú egek boronganak. Tizenkét esztendeje; hogy
magamra borulva, e setéten ülök; nézek, gondolok; és halgatok. Ugy jártam,
mint egy sebesen nyargaló fiatal tulok; mely a kerítésnek ütközvén, le dűl,
mig szédülése fejébül eloszlik, s, ismét uttyának indulhat. Most emelkedvén
én is: hogy utamra vissza térjek; s, e világra nézzek. Mit szóljak hozzá?
Hízelkedni előtte eszetlonség, mivel tekintetben nem hozza : Szidni gyenge
ség ; mert sem érti, sem magára nem veszi ; sem tettérül felelni nem tarto
zik. Nyűgös oskolájában minnyájunkat szabad útnak bocsát; akár ütközzünk
kőszálaihoz, akár szerentsésen kerüljük azokat; egybe nem vígasztal, másba
nem oktat.
F, világnak tárgyai közt elterjedet látásom, mere induljon inkáb, mint
ollyan halandókhoz, kik zajos tengerét kerülvén, tsendcs egek alat ülnek;
honnan bültsességok, a Természet igazságait titkos álmélkodással nézi, és tsendes
okossággal hirdeti. Királyi székek körül? hartzoló vitézek seregében? vagy
a magával marakodó törvények közöt találjam fel tsendességteket uraim; és
józan ítéllettételeteket ? a kiknél gondolni tanulhatok; és a mint gondolok,
úgy szólhatok? Kiket a közönséges választás már tudományokra hivot? Kiknek
sorsok állapodásra jöt; és a közöttük szökdöső fényes rangokra tolvajul kap
kodva, fogaikat egymásnak nem mutogattyák; Kik mindezeken kívül még,
inig e világnak nagygyai, predájokon egymást mint sikoltó sasok a fellegek
alat szaggattyák, magoknak ide alat, mint szorgalmatos hangyák eledelt
gyűjtvén, bátor megmaradást szereznek!

') T, i. a sárospataki kollégium tanáraihoz.
-) Bessenyei e beszédnek kb. egyharmad részét
kidolgozás elé «Olvasó !» címmel.

csatolta a részletes

Ti tapogattyátok uraink! a józan természet Istenének hatalmában élö
ereit: ti tudgyátok hol ilt bádgyadással; éá hol vér veszedelemre si.ijető
sebességgel. Sugarlásaira ligyelmezvén, eggyeztossétek a nevekedő iliusáunak
szívén ösztöneit ditsö alkotójának töb rendű törvényeivel! Kn is elmémnek
régen el hagyott árkára fordulok vissza, mely már magára omladozván, gon
dolatomat reggetve botsáttya! Vajha ennek ostroma amazt tisztulásra hoz
hatná; had beszélné könyvezö Musám élelemnek hanyatlását; mint egy
elemedet Hattyú, mely utolsó óráit hozzá közelgetni érezvén, abbul árad(t)
keservét hajnalonként bánattal énekelgeti! De hoszszason hevert elmém tár
gyait már útnak erezgette: Musám szerszámait rakásba bánta: tüzét hamvába
takarta, — maga mély álomnak ereszkedet, - kénszeritenem kell; hogy
abból fel otsódván a világra nézzen ki.
•
Alig vehetem fel Uraim, hogy írjak, minek ? és mit ? — Valamenynyi világi
tudós még e földön írással okoskodot, mind kinnyába tselekette. Vagy az
ember gonossága ellen kilszködöt: vagy szegénységében kereste kenyerét:
Vagy sorsál panaszolta : vagy el felejtet semmiségéből kívánta magát küsz
ködéssel a többi közt fel mutatni! írok én is, akár egy, akár más okon
kínomban ; de i-egéllö kezekhoz ragaszkodom, mint az ágyából elösször fel
költ beteg, ki még tántorog, és támaszhoz kapdos. Mongyátok hát ki Uraim,
ha szólhatok é hozzátok ? vagy sokat írva, semmit se mondva, halgassak ?
T i vagytok Elme Mesterek, erköltsi orvosok ; és nevelő Atyák ! —
De mi is könyebb természeti Atyáknak, mint gyermekeket nemzeni ?
ellenben mi nehezebb, mint azokat emberekké tenni? Hozzátok Uraim, tsak
apró férfi majmokat küldenek ; néktek pedig azok helyet Keresztényeket, l'hilosofusokat, Papokat, Ilírákat, Hazafiakat kel vissza botsátani, .\li lehet hiva
talotoknál nemeseb ; szolgálatotoknál haszuosab ?
Mi az ember ha uttyain nem vezéreltetik? Oly szakállas állat, mely a
lompos medvével egyenlő sorsot visel. Hogy most elmémet hozzátok
írva küldhetem, azt is oktató férfiak szorgalmatosságoknak köszönöm. Es ha
kezek alat, ugy, mint most, gondolni nem tudtam is, tsak ugyan ök helyhez
tettek fel azon ágra, melynek alatsonságárul ennek magasságára fel kaphatni.
De ki is adhatna tsoportra gyűlt esztendők nélkül olvasással meg ért s,
tapasztolással meg aggodt értelmet ? gyepesedet földbe szoktak a mohos élö
fák a reájok rohanó szélveszek ellen küszködni, mellyeknek gyenge tsemetéit
kezetek plantállya szivünkbe. Vajha minden ifiunak Ariadné fonalát adhatnátok
erköltsi képpen ; hogy általa az elmének labirintusábul szabadulván, végre
édes megelégedésre; és belső tsendességre juthatna!
Valaki embert oktat, hirdető papja az igazságnak ; s, Nemzetének orvossá.
Oly kötelességnek tellyesitése, melyet érezni, töb a hírnél; s, futó ditsösségnél.
Mit tészen a ditsösség; hír, ha nem igaz érdem által emeltetik halhatatlan
ságra ? Lehet é érdem valami az, melyből Emberi Nemzetünknek boldogsága
soha semmi tekinteben nem származót? A nyomtatásban vet írásnak
ditsössége is, mellyért néha futottunk, nagyon kéttséges; hol az okosnak,
igaznak; más értellennek, gonosznak kiált. Mitsoda halandónak nagyságában
nyégodtak meg, egyenlőül mind az emberek V Vagy mitsoda Istenség jelent
valaha meg a Földön, kinek tisztelői, tsufolói ne lettek volna? Miért keressük
hát a ditsösséget? Nem tudom; tsak érzek a bennem élö Természetnek

világában oly ellene álhatatlan ösztönt, mely magát embertársainak világával
közölni kivánnya! Végső óráimon tul vit beszédem, ugy tettzik, mintha
halálomnak komor éjtzakáját hozná könyvezö szívemén kiderülésre; enyhítvén
fájdalmát e dolognak előre való tudása : hogy sirombul elevenekhez szólhatok
ki I Ha pedig, emberi Társaságunk boldogságának felemelt oszlopai közöt
egy követ én is le tehetek, abból származót vigasztalásom, koporsómnak
örökös álmai közt is bővülésbe hozza hideg hamvaimat I
írok: hogy származásakor halálra ítélt életem, szívének nyögését e
világra ki fújván, enyhülésre jöhessen : írok: hogy az erkölts igazullyon; és
az ember bóldogullyon! írok végre: hogy e'véghetetlen teremtésnek kiterje
dése közt lebegő szikra valóságom emlékezetbe maradgyon! Engedjétek meg
Uraim, hogy ily megszólításoknál fogva, magamat elmélkedésetekben zárhassam;
és lehessek betses életeteknek örökös tisztelője.

B. Gy.
P. S. Nem kel ugy vélekedni, mintha az író halálát annyira rettegné;
vagy ezen örökre állandó esetet panaszolná. Tsak a Természetnek közönséges
sohajtfisait fedezi fel; mellyeket idö, alkalmatosság szerint, minden Európai
Tudós érezni szokot hanyatlásának esztendeiben: Boldogságunknak ezen
keserves neme, tudományokkal származót: A vad embereket soha sem
szorongattya. Beszéllye hát a Tudomány.
III.

AZ

OLVASÓHOZ.

Olvasó-Ember barátomI — Okoskodgyunk hát; és Írjunk? minek? ha
kérdésem eddig való értelmem ellen meg nem botránkoztat ? Tudod é; hogy
a Világ egy igen nagy Tallós, hová az Ur Isten minnyájunkat rakásra zárt.
Eszetlensége, szenvedése ellen, mit tehet a tudomány? Okosság é abban
fáradni: hogy gonoszok, bolondok ne legyenek ? Mehet é világi böltsosséged
annyira: hogy viszontagságai alat tsak ugy ne sóhajtson, mint az együgyű;
sőt sokkal jobban? Ha kárba, romlásba jösz, sem Apostol, sem Evangélista,
sem Filosofus végbe nem viszi; hogy ne szenvedj.
Engem a kondásom töb boldogságra tanitot mint a könyvek. Tsutora
Peti (így hittak) örökké sillt szalonnát eszik; vizet iszik többet; fődön hál;
szüntelen ki lévén tétevte az idö kegyellenségének egy szűrben; azonban
Péter mindég szökdöső öröm között lakik; én pedig ugy tehetek egy, két
mosolyodást, ha valaki, vagy valami elfelejteti vollem: hogy mi vagyok, és ki?
Tsutora Peti két ittze bortól, ha ajándékba kapja, minden kedvét
érzi, valamit a lármájába jöt Természet, száján ki kiabálhat; nékem pedig
eféle örömöt a világ böltsessége sem adhat. Miben látz hát töb hasznot ?
böltselkodni fájdalommal ? vagy vigadni tudatlanul ? Césarnak gondolom
magamat; s, még nagyob bolondot látok benne, mint Petiben. Salamont
tekintem kintsel, böltseséggel. — De ki keres boldogságot már ma hétszáz
ágyasba, háromszáz feleségben; mikor egytől is irtódzunk? így ki sül: hogy
Tsutora Peti nyájja után bottyát hajigálva bóldogab; mint te verseket írva.
Nekünk a nagy Tudomány gyakorta savanyu emlékezettel forgattya
fejünkbe a halált; ezt a közönséges emberi semmiséget; Tsutora Peti pedig
soha semmi tekintetbe nem veszi, sem a reá gondolással egy szempillantásig

tartó kedvét meg nem rontya. — Azomban egy pár ajándékozót tsomó dohány ;
egy kun atzél, örömét e világon újra, meg újra szüli.
A Tudósoknak esztendőnként sok ezer forintot érő szükségek van,
melynek megszerzésében magokat okosan feszítik. Tsutora 25 forintal, szalon
nával egésségesen, vigan él. Szaporittsuk é a Tudománt fajdalomra, unalomra ?
De szeretnél é a IO""* Ildik I2<iik I3«k sat. százak közt valamelyikben
inkáb élni, mint a maiban? Meg égetnéd az öreg asszont ördög képibe?
Jó volna, ha a vallástul let megveszésnek öldöklő fegyvere, most is vérrel
borítaná e világot ? Ez a lelken fakadt kelevény fertelmességével mind addig
gúnyolta a Természetet; mig a józan okosságnak világa, tudomány által
felibe nem kapót.
Európa sem részeg már minden ebéd után, mint a régi százakban; hol
naponként nem emberek, hanem országok ittasodtak meg. Jó é: hogy e gálád
eszetlenség alól ennyire ki evezhettünk? Ez a bolond bűn felül reá még,
sokáig vitézi tulajdonságnak ismertetet.
Mind ezeket, töb e félékkel elmémben forgatván, neki ültem e világnak:
hogy dolgait magamban jól kérdőre vehessem. Fel mentem régiségeiben.

A vitézek során meg leltem Sámsont, Herkulest, Theseitst, Bellerofont sat.
Le jöttem közöttük Kádárig, Pikó Demeterig, Boné Andrásig. A Törvény
böltsek során látom Móxest, Hermest, Orfeust, Thalest, Zoroastest sat
Le jövök Stilfridre, Markalfra. Az uralkodás sorján Babillon, Memfis, Tirus
tul sat. jövök Heszhomburgra; és Raguzára. Kkkor fejemben a gondolatiul
meg aszaltatva; meg állót vérembe életemmel egészlen belé fúlva kiáltok
segedelemért, írást, tudománt, világot szidva. De elmém újra, meg újra elő
fog. Erőltet, biztat, sugarol, kerget, huz magával; mind addig, mig tsendességembül a világ elibe nem vét ki.
Olvasó, figyelmez. Látod: hogy az ember életében egy, és más dolgot,
nem meg fontolt okokból; de tsak természeti hajlandóság mellet, vagy ugy
mondót passióiul követ el, és üz; melyet osztán kereset okokkal kíván a
világ elöt meg igazítani.
Ellene álhatatlan hajlandóság az emberben ez: hogy értelmét, akár írással,
akár beszéddel másokkal közölje; és ha lehet, helyben is hagyassa. Innen
származik leg inkáb az írásnak, beszédnek, okoskodásnak véghetetlen tengere.
Ehez járul még : hogy ki ki tudni szeretné a rólla tett közönséges vélekedést.
Egy embernek sem lehet erköltsi erejét magában, magátul tellyes megha
tározásba venni. Tsak vélekedik mint egy. Valamint termeteddel, ábrázatoddal
egész erőben soha sem tudhatod: hogy mások eleibe lépvén, mitsodás tekin
tetet mutatz; ugy elmével sem. Mind egyben, mind másban, szomszédid
ítélletekre kel figyelmezned, meljet megtudni mindenkor nehéz; mivel a
közönséges mértékletesség; és szemérem, mind erődet, mind gyengeségedet
előtted fedezni szokták.
De enged meg már: hogy hatsak szokásból is, had szólyak munkám
mentségére valamit.
Az Elme midőn forrásában van ; hol felylyeb emelkedik, hol aláb eresz
kedik ; hol éppen meg tsendesedni láttatik. Majd gyermeki játékra terjed ki
majd méltósággal néz tsendesen ; mintha nyugodna. E pedig mind Természet;
és változásáért ítélni sem lehet. Híjába emelkedik a kettős kiáltásu sas,

sebes tünéssel a napnak sugári alá, nem kóvájoghat mindég a magasságban ,zuhogással botsátkozik alá, a pusztákon ülő halmokra; hol elszunnyadt mél
tósága, tsendes kevélységgel nyugoszik. Igy látod a Poétáknak égő lelkeket
is repülésekben.
Lehetetlen embernek, lestel, és lélekkel, ugy dolgozni: hogy gyengü"
lést soha, sehol se mutasson. Tudod é, hogy minden jó dolog hibájivat
szokot kelni, egyre, másra ?
A szív, néha érzésében meghidegszik: fenékre ü l : néha magában
buzdulván felforr: tüzet vét a szunyadozó elmében, melynek kavargó láng
jával érzését öszvo fűzvén emelkedik fel magasságra ; hol az egekre függesztet
látás határozattyának végső szélei felet lebeg. Másszor, tárgyára függedve
mint déli nap ugy á l ; és a mélységre rejtet dolognak setét kebelét fejteget
ki világosságra. Hol tsendes nézéssel; hol mosolygással van : hol nevetésre
fakad ki. Innen jön : ho?y az embert hol erőben, hol gyengeségben gondolod
látni; noha, ezek mind természetre tartoznak. Valamint tehát gyenge ízek.
tagok nélkül egyben alkotót erös testet nem találsz; ugy lelket sem; mely
nek gyengeségei, szintén ugy meg vannak.
Ezen okok mellet íróinknak szokások szerint kérni kellene már nékem
is tégedet olvasó: hogy munkámat hadd helyben : mindenféle okokkal magya
rázván mely helyes, mely szép: és mélj: e mellet: hogy fel emelkedést is
mulat. De eszetlenség lenne ugy é ? ha valaki, minek utánna a Teátrumra
ki áll, termetét, formáját kezdené tajtékzó lélekzéssel beszélleni, mi tsodás ;
it, vagy amot nézzék ? Nézői szemébe nevetve ezt felelnék : had e l ! . . .
Látunk. — tehát: hogy nékem is szemembe ne neves, ehol következik a
munka, — néz, itély, élj.
NB. Mivel az író a maga költségén nyomtattat; írásit nagy tagokban
nem oszthattya. Az e féle emberek, ritkán szoktak e világban gazdagok lenni.
Vajha szegény együgyű M gyar írók, kedvességet találhatnánk ! Szerentsés, és boldog örökre egy oly Tudós, ki elméjével; s. érzékeny szívével
édes nemzetét, akár megilletödésre ; akár elmosojodásra viheti! Valaki Hazá
jának gyönyörűséget tehet; minden egyéb világi ditsösséget sokkal felül
haladót! Ha minden árnyék, és hiábavalóság is az ember életében, mint
Bölts Salamon irja: tsak helyeseb dolog a leg szeb árnyék után kapkodni ;
és érdemmel hijábavalóskodni. Mig érez az ember, gyönyörűségei; és
fájdalmai vannak. Ha semmi vigasztalásunk nintsen is; a fáidalmak azért
nem kéméllenek ; s ki sem maradnak. Ezek is mulandó árnyékok ugyan,
mint a gyönyörűségek ; de alkalmatlan köztök heverni. Egy nemzetnek reád
való mosolyodása a halálnak keservét is édességre hozza szíveden.
Pálya futó társaim, — magyar írók ; Poéták. A nemzetünk egy olljan
szép asszony, mint Láisz; mi pedig körülte reszkető szeretők vagyunk. Ha,
kegyelmét megkapjuk, gyönyörűségünket gödény torokkal nyeldessük alá;
ha reánk sem néz, hosszat ásítva; s, a hideg izzadtságot homlokunkról
törölve, sétállyunk fére. Együnk kövér hust, igyunk reá jó bort; és határozzuk
meg kínunkban : hogy olvasóink a dolgot nem értik. Fordítlsunk nevcltségre
mindent, mint Demokritus; kinek (e világot örökké nevetvén fél észszel)
még is töb okossága volt. mint Herakliinsnak,
ki mindég sírt.
HAKSÁNYI ISTVÁN.

UDVARHELYI

S Z E L E S JÁNOS HALÁLTÁNCÉNEKE

A XVIII.

SZÁZAD

VÉGÉRŐL.

A régi irodalom sajátos termékei az ú. n. haláltáncénekek, melyek a halál
hatalmát hirdetik császár és koldus fölött egyaránt. A haláltáncénekeknek
három típusát' ismerjük: 1. a legenda-dialógust, 2. az everyman-dialógust
és 3. a vadomori-monológsort.
A legenda-dialógus legősibb formájában három élö király vadászat közben
találkozik három halott királlyal, kik az élőket figyelmeztetik a mulandóságra
és a túlvilági büntetésekre. Emlékeztetik az élö királyokat: «Was ihr seid,
das waren wir. Was wir sind, das werdet ihr!» Az overyman-dialógusban
a halál megjelenik Everyman ember előtt, vele hosszabb vitába elegyedik
s fenyegetések között távozik, vagy megöli az embert. Ennek a típusnak
más neve Altercatio Mortis et Vitae. A vadomori-monológsorban az emberiség
különféle magas- és alacsonyrangú képviselői rövid, kétsoros monológokban
búcsúznak az élettől és panaszolják a halál kegyetlen hatalmát. A monológok
e szavakkal kezdődnek: «Vado mori . . . etc.» «Elmegyek meghalni . . . stb.»
Innen a nevük: raJomon-költemények.
A harmadik típusba lehet sorolni Szeles János székelyudvarhelyi
poétalelkü nótárius haláltáncénekét a XVIII. század végéről, melynek
eredeti kézirata a kolozsvári piaristák róm. kat. líceumi könyvtárának
tulajdona.
Szeles János az összes halandókat 10 rendre (papi, uralkodó, úri, tábori,
városi, nyomorék, lakadalmi, vallás, házas és mindenféle rend) osztja, minden
rend monológsorát a halállal nyittatja meg, s az négysoros versekben dicsek
szik hatalmával, mely ellen erőtlen mindenféle rend.
•Szeles János haláltáncénekét egyéb verseivel együtt először Lukinich
Imre ismertette röviden, midőn a versek alapján életének folyását is össze
állította. Néhány évvel ezelőtt Dézsi Lajos a magyar haláltáncról írván részlete
sebben ismertette Szeles haláltáncénekét s néhány sor szemelvényt is adott
belőle.
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A haláltáncének teljes szövege a következő:

Az

Halálnak minden halandó rendekhez, és minden
halálra menő rendeknek végső szavai.
HALÁL.
Jöjjetek mind halni a' kik eredtetek
Ádámlol, s világra tölle születtetek:
Nints semmi mod benne, hogy menekedjetek,
Meg kell annak lenni, mind halni jöjjetek.

1

L . Kozáky István: A középkori haláltánc keletkezéstörténete. (EPhK.
1926: 90—101., 202—210. 1.)
Lukinich Imre: Szeles János. (Erd. Múzeum 1903: 15—27. 1.)
Dezsi Lajos: A ma'iyar haláltáncról. (Magyar Bibliofil Szemle 1924:
1 9 - 2 7 . 1.)
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Papi rend.
HALÁL.

Első rendet szabom a' papi Tiszteknek
S utánnok szolgáló belső személyeknek,
Cánon erejével nagy mentségüeknek,
De én eröm ellen fegyverteleneknek.
l'ÁPA.

Halni megyek: Roma butsuzzál pápátol,
Mert meg fosztotta azt az halál koltsától.
CÁRDINÁL.

Halni megyek: semmit veres bársonyommal
Nem gondol az halál s rojtos kalapommal.
PÜSPÖK.
Halni megyek: másnak aranyos páltzámot
Hagyom, szkoliumos két águ kutsmámot.
ESI' ER E S T .

Halni megyek (Fratres) immár mást tegyetek
Nem lehetek tovább mert Esperestetek.
PAr.
Halni megyek: semmit nem használ az oltár
Mely az halál előtt oly bötsös mint a' sár.
DIÁCONUS.

Halni megyek: már több Ite missa est-el
Nem mondok, követem mert az Esperestet.
SUB

DIÁCONUS.

Halni megyek: a' mint Sz. Pál levelében
Meg irta, s olvasám a' mái letzkében.
PLEBÁNUS.

Halni megyek: magam után kösségemet
Várom, és én tölleni halgato népemet.
PRÉDIKÁTOR.
Halni megyek: utat másoknak mutattam
Halálra, melyre most magam inditattam.
BARÁT.
Halni megyek: tsenget a' portán a' halál,
Nints oly rejtek tzella, melyben fel nem talál.

REMETE.

Halni megyek : halál kii szikla likában
Fel keresett, s meg lelt a' szörnyű pusztában.
Al'ÁTZA.

Halni m e g y e k : halál nem tud tilalomban,
Püspök hire nélkül hé jött a klastromban.
CÁNTOR.
Halni m e g y e k : mivel az halál nótáját
Kell már kintornálnom s keserű strófáját.
HARANGOZÓ.

Halni megyek: soknak húztam a' harangot,
Mely hallom most nékem ád szomorú hangot.
PAPI

R E N D KÖZÖNSÉGESEN.

Halni megyünk: nintsen semmi tekéntetünk,
Canon erejével nem menekedhetünk,
A' Laicusokkal egybe kevertetünk
Átkot az halálra de még sem tehetünk.

Uralkodó rend.
HALÁL.
Az második rendet az koronásoknak
Ez világi minden hatalmaskodoknak
Szabom az nép felett és uralkodóknak,
Szabad Monárcháknak, s Electivusoknak.

1

TSÁSZÁR.

Halni megyek: leg főbb ur világon voltam,
De nagyobb az halál, magamon tanoltam.
KIRÁLY.
Halni megyek : törvényt Dictáltam népemnek,
Végső törvényt szabott halál életemnek.
KIRÁLYNÉ.

Halni megyek: ültem a' mely magosságban,
Majd szorulok éppen oly alatsonságban.
FEJEDELEM.

Halni megyek: feje nélkül az országom
Marad, s semmivé leszsz majd régi nagyságom.
1

Eledivus:
választó (facultate, iure eligendi reges praeditus), tehát
iváltságos rendi. Bartal, A magyarországi latinság szótára, 237. 1.

URALKODÓ REND KÖZÖNSÉGESEN.
Halni megyünk: tsufnak az uralkodokot
Tartya halál, 3 minden hatalmaskodokot,
Nem kedvez, adnánk is ámbár országokot,
Jobbágyokkal öszve hánya királyokot.

U r i rend.
HALÁL.
Az harmadik szerben már azok jöjjetek,
Kik amazok után fő poltzon ültetek,
Nagy tutulusokkal (így!) kevélyen éltetek,
Uj Donátziokot hogy töllem vegyetek.
VICZÉ KIRÁLY.
Halni megyek: hiven királyért szolgálák
De most magam helyett Viczét nem találék.
GROFF.
Halni megyek: valék fö király házában,
Kondással egy leszek halál udvarában.
BÁRÓ.

Halni megyek: eddig voltam Báró liber,
Halál a' kösséggel majd egy békóba ver.
UR.
Halni megyek: de lám sok szolgáim közül
Nem késér még egy is, tsak megyek egyedül.
URI ASZSZONY.
Halni megyek: midűn frajok seregében
Parantsolnék, esém halál veszélyében.
NEMES EMBER.
Halni megyek: a' köz népből ki vétetve
Voltam, de most vagyok a' közé vettetve.
TÖRVÉNY PRAESES.
Halni megyek: praeses ügyében votumot
A' halál (még pedig) mond decisivumot.
ASSESSOR.
Halni megyek: végzem törvény tételemet,
Mert halál a' rendből ki veté székemet.

URI REND KÖZÖNSÉGESSEN.
Halni megyünk: halál falát kastélyunknak
Meg hágá, s véget tén nagy uraságunknak,
S mint ha soha sem lett volna nagyságunknak
Árnyékát sem hagyá meg titulusunknak.

Tábori rend.
HALÁL.
A' következő sor Tábori rémieket
Alsó, felső sorsú, s Stábális tiszteket
Illeti, kik zsoldért magok életeket
A' kotzkára vetik, s ontják is véreket.
GENERÁLIS.
Halni megyek: mert az halál generális,
Ordert adott a' ki nagyobb Tsászárnál is.
KAPITÁNY.
Halni megyek : majd az egész Compánia
Követni fog engem, s minden Ármádia.
HADNAGY.
Halni megyek: hadnagy király Dandárjában
Valék, Had kiss leszek halál táborában.
ZÁSZLÓ TARTÓ.
Halni megyek: szivem a' mellyenihen dohog,
Mer halál zászlója szemem előtt lobog.
STRÁSA MESTER.
Halni megyek: Strásák roszszul vigyázának,
Halálnak bé jőni, mert utat adának.
KÁPLÁR.
Halni megyek : már nem járok quartelyokot:
Az Halálnak teszek tsak Keportumokot.
1

TROMBITÁS.
Halni megyek : nem is lehet el korülni,
Halál fuj trombitát útra kell készülni.
DOBOS.
Halni megyek: addig a' Dobot pergetem,
A' meddig az halált magamra hergelem.
Beportum:

jelentés. Bartal: id. m. 571. 1.

V..LUNTÉR.
Halni megyek: mostan elmém eszére tér,
Nem tudja az halál, mit tészsz az voluntér.
KÖZ KATONA.
Halni megyek: mert igy az kapitányommal
Egyenlő úr leszek, s generálisommal.
LOVAS KATONA.
Halni megyek: midőn elöl ellenséget
Vágnék, halál hátul tén éltemben véget.
GYALOG KATONA.
Halni megyek: tovább nem gyalogolhattam,
Halál glédájában mert által Írattam.
PATTANTYÚS.
Halni megyek: halál kanotom kezemből
E l kapa, s ki siité lelkem a' testemből.
OBSITOS.
Halni megyek: Tisztem vég obsitot ada,
Halál a' magáé közé hé fogada.
SZÖKÖTT KATONA.
Halni megyek: sok zászló alotl szöktem el,
Ez mostani aloll nem menyek el.
RAB ŐRZŐ PROFÜSZT.
Halni megyek: halál rab bilints vasamot
Nyakamra szorítá, s meg fojtá torkamot.
TÁBORI REND KÖZÖNSÉGESEN.
Halni megyünk: a' kik ellenség kardjától
Nem féltünk, s rettegtünk tüzes ágyújától,
Most Istennek egy rut, tsunya álattyátol
Halomba hányatunk kopár kaszássátol.

Városi R e n d .
HALÁL.
Az ötödik számban a' Tisztes polgárok
Jöjjenek, városi hivatalban járok:
Minden féle mester emberek s kalmárok,
Kikkel tclli szoktak lenni az vásárok.
I r o d a l o m t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k . XXXVH.

BIRO.
Halni megyek ; másnak tettem igazságot,
De az halál nékem tészen álnokságot.
TANÁT3

UR.

Halni megyek : nintsen halál ellen Tanáts,
Ugy bánik mindennel, mint a' fával az Áts.
NÓTÁRIUS.
Halni megyek: halál éltem meritumát
Fel vette, s meg irta Deliherátumát.
PERCEPTOR.
Halni megyek: mindent már administráltam,
Halál adójával éppen hogy restáltam.

1

VÁSÁR BIRO.
Halni megyek: bé attam az vásár vámot.
De lelkem dolgáról még nem adtam számot.
PERES.
Halni megyek : nintsen több apellátio,
S majd végbe vitetik az Executio.
PRÓKÁTOR.
Halni megyek : nints mod praeceptoriummalHalaszszam éltemet, vagy grátiosummal

3

VÁROS SZOLGÁJA.
Halni megyek: sokszor mást kötve vezettem,
De én is haláltol most meg kötöztettem.
KALAMÁR.
Halni megyek : hasznát vészem mértékemnek,
Mert három sing földet mérnek majd testemnek.
ORVOS OOCTOR.
Halni megyek: halál Doctor az eremet
Tapasztá, s meg hütté az egész testemet.
PATIKÁRIUS.
Halni megyek: estem ollyan nyavallyában,
Mely ellen orvosság nints a' patikában.
1

2

3

Rest ál: hátralékban marad.
Praeeeptorium: perfelvéletö parancs. Bartal, id. m. 510
Gratiosum : kegyelmezés.

FELTSKR.
Halni m e g y e k : halál vága rajtam eret,
Ki másokon vágtam eddig sok ezerét.
BORBÉLY.
Halni megyek: halált roszsz kedvvel találtam.
Haragszik, hogy soha meg nem beretváltam.
POSTA MESTER.
Halni megyek: halál fuj a trombitáját,
Más világra vinni az ország postáját.
ORÁS MESTER.
Halni megyek: minden ez szomorú szóra
Figyelmezzen, mert üt az utolsó ora.
KOVÁTS.
Halni megyek: nem kell már lovat patkolni.
Mert az halál uttyán kell tsak gyalogolni.
KAZAKAS.
Halni megyek: addig hajtám korongomot,
A' mig a' fazékban lelem halálomot.
MÉSZÁROS.
Halni m e g y e k : marhát sokat bárd fokával
Öltem, öl most engem halál a' kaszával.
VARGA.
Halni megyek: viselly jo gondot lábadra.
Mond az halál, s sarut készíts jot utadra.
SZABÓ.
Halni megyek: vártam subákat másoknak,
Gondjuk leszsz reám is az asztalosoknak.
ASZTALOS.
Halni m e g y e k : ládát másnak készítettem,
Magamnak tsinálni de el felejtettem.
LAKATOS.
Halni m e g y e k : tettem abban magamnak kárt.
Hogy az halál ellen nem tsináltam jó zárt.
KŐ MÍVES.
1 lalni megyek: házat erőst építettem,
De az halált abból ki nem rekeszthettem.

GOMB KÖTŐ.
Halni megyek : tovább sinorom nem nyulék,
El szakada, s mindjárt halálra ájulék.
MOLNÁR.
Halni megyek: hamar a' Garat le jára,
Halál több ideig engemet sem vára.
TSISZÁR.
Halni megyek : egy i világ tsászárátol
Külömböztet, semmi de nem halálától.
VÁROSI REND KÖZÖNSÉGESEN.
Halni megyünk: nintsen pompás köntösünkben,
Avagy minden féle sok mesterségünkben,
Népünkben, s azok közt való tisztségünkben
Halál ellen erü, s kő kerítésünkben.

N y o m o r é k rend.
HALÁL.
Ezek után a' kik vagytok nyomornak,
Eröllenek, ágyban fekvők, szigorúak,
Érkezzetek, és meg vettetett sorsuak,
Zászlóm alatt lesztek jobb állapotúak.
SZÁRAZ BETEGSÉGES.
Halni megyek : addig köhögék, fulladék,
A' mig ez világból éppen ki száradék.
VÍZ KORSÁGOS.
Halni megyek: halok meg viz nyavalyában,
Holott azt nem ittam életem folytában.
ERŐTELEN.
Halni megyek: esém az halál ágyában,
Erőért nem adok már pénzt patikában.
KÖSZVÉNYES.
Halni megyek: sok pénzt heába fizettem,
Most haláltól ingyen lábra eresztettem.
VAK.
Halni megyek: tsudát hally süket barátom.
Mert a' halál uttyát vakul is jól látom.

SÜKET.
Halni megyek: mert (jaj) bé dugult fülemmel
Halál tsengetyüjét hallom félelemmel.
SÁNTA.
Halni megyek : majd nagy méj földet mérek,
S az kengyel futóval mindenütt el érek.
KOPATZ.
Halni megyek: halál (olyant ki gondolna)
Éppen ugy huz, mint ha nagy üstököm volna.
NYOMORÉK REND KÖZÖNSÉGESEN.
Halni megyünk: majdan friss erőben leszünk,
Sok Ínségeinknek és majd véget teszünk,
Nagy szenvedésünkért nagy jutalmat vészünk,
Tsászárral királlyal együtt lészen részünk.

L a k a d a l m i rend.
HALÁL.
Hetedik nótára azok halgassatok,
Kik lakodalomban vagytok, s vigadjatok,
Vigon tántzollyatok, egyetek, s igyatok,
De holnap minnyájan hozzám tartozzatok.
NÁSZ NAGY.
Halni megyek: senki illyen nász népével
Nem kívánja járni halál seregével.
NYOSZOLYO ASZSZONY.
Halni megyek: már az meny aszszonyt ágyában
Vezettem, de magam megyek föld gyomrában.
ÖRÖM ATYA.
Halni megyek: még az öröm atya tántzot
Nem végzem el, halál tén lábamra lántzot.
ÖRÖM ANYA.
Halni megyek : öröm anya kalátsomot
Tegyétek el, s azzal tartsátok toromot.
VŐ LEGÉNY.
Halni megyek : halál marasztya toromra
Az népet, mely gyűlt volt vig lakodalomra.

MENY-ASSZONY.
Halni megyek: tegnap szűz leányságomot
Hagyám el, hagyom ma meny aszszonyságomot.
VŐ-FÉJ.
Halni megyek: sokat sok lakodalomban
Hivtam, hivők mindent mostan a' toromban.
HEGEDŰS.
Halni megyek : Halál hegedűm húrjait
Pengeti, s ugratja rajta tsont ujjait.
TÁNTZOLO.
Halni megyek : de tsak tántzolok egyedül
Mert keserves nótát az halál hegedül.
KONYHA MESTER.
Halni megyek: hamar ha megfőtt a' tüdő,
Adjátok fel, töllem mert el tölt az üdö.
SZAKÁTSHalni megyek: már fel adtam főtt étkemet,
Ezennel fel adom földnek a' testemet.
MOSOGATÓ ASSZONY.
Halni megyek: tiszták immár az edények,
Nem komádznak velem többet a' legények.
LAKADALMI REND KÖZÖNSÉGESEN.
Halni megyünk: de (jaj) méltó siralomban,
A' kik ide gyűltünk víg lakodalomban,
Mert nem látta senki mult éjjel álomban,
Hogy ma rakatassék haláltol halomban.

Vallás rend.
HALÁL.
Az nyoltzadik számot ti azok tartsátok,
Kik Istent sok féle módon imádjátok,
Az üdvösség uttyát sok lábbal járjátok,
Mi légyen az igaz, majd megtanoljátok. .
KERESZTÉNY.
Halni megyek: biztam Krisztus keresztében.
Bizom részt is vészök ö sz. érdemében.

ZS1D0.

Halni megyek: Krisztust Messiásnak lenni
Tagadtam, s ha az Ieszsz, roszra fogok menni.
TÖRÖK.

Halni megyek: Mahometet prófétának
Tartottam, s ha nem Ieszsz, jaj fejem allyának.
KÖZ

VALLÁSÚ.

Halni megyek: minden vallást köznek véltem,
Meg válik dolgom mint Ieszsz hogy ugy ítéltem.
BÁLVÁNYOZÓ.

Halni megyek: vallyon a' sok Istenekben
Melyik segit meg most faragott képekben?
ISTENTELEN.

Halni megyek: hogy nints Isten azt tartottam,
De ha van, lelkemnek nagy kárát vallottam.
KÁROMKODÓ.

Halni megyek: de jaj félek Istenemtől,
Mert sokat szenvedett ő is a' nyelvemtől.
VALLÁS

REND

KÖZÖNSÉGESEN.

Halni megyünk: halál nem teszsz külömbséget
Hgyik vallásnak is nem ád elsöbséget,
Egy aránt kaszállya a' kereszténységet
Zsidót, Istentelent, s pogány Törökséget.

Házas r e n d
HALÁL.

Az kilentzedik kar Ieszsz az Házasoké,
Kedves vagy kedvetlen életű pároké,
(ionosz nyelveseké, szelid jámboroké,
Özvegységben élö férfi, s aszszonyoké.
JÓ

HÁZASOK.

FERFFI.

Halni megyek: éltem boldogul világban,
Isteni áldással tellyes házasságban.
ASZSZONY.

Halni megyek: árván hagyom jó férjemet,
Jaj, hogy szakaszszam el szivétől szivemet.

GONOSZ

ASZSZONY

FÉRJE.

Halni megyek: halál életem párjától
Meg választ, vagy inkább lelkem hóhérától.
GONOSZ

FÉRFI

FELESÉGE.

Halni megyek: fülem a' káromkodástol
Nem tseng, s nem kékül már testem korbátslástol.
GONOSZ

FÉRFI.

Halni megyek: sirasd feleség férjedet,
Mert nem rovja immár páltza a' testedet.
GONOSZSZ

ASZSZONY.

Halni megyek: halál békót tén nyelvemre,
Nem kiáltok kégyot, békát már férjemre.
ÖREG E M B E R .

.

Halni megyek: régen már görbülve járok,
S egyebet testemnek a' földnél nem várok.
VÉN

ASZSZONY.

Halni megyek: testem mert nékem is görbe,
Ezennel bé taszít halál a' gödörbe.
ÖZVEGY

EMBER.

Halni megyek: halál jo házas társamtol
Fosztott meg ez előtt, foszt most sok gondomtol.
ÖZVEGY

ASZSZONY.

Halni megyek: férjhez előbszer Som Pálhoz
Mentem volt, másodszor megyek az halálhoz.
HÁZAS R E N D

KÖZÖNSÉGESEN.

Halni megyünk: halál unalmas párjától
Némelyt meg foszt, némolyt de kedves társától,
E l von sok gyermeket apjától s annyátol,
Nem tart az árváknak semmit siralmától.

M i n d e n féle rend.
HALÁL.

Tizedik járásban azok belyheztetnek.
Kik sokaság mián nem neveztethetnek
Valójába számba, nem is vétethetnek,
S pórázomra egybe zavarva füzetnek.

SZÁNTÓ

VETŐ.

Halni megyek: éltem az Ádám átkában,
Már most részesülök halála módjában.
KASZÁS.

Halni megyek: ki nem vághatám rendemet.
Mert az halál állal vágá életemet.
GAZDAG.

Halni megyek: mint az szomjú száraz kútra,
Sok kintsembűi egy pénzt sem viszek áz útra.
SZEGÉNY.

Halni megyek vigan: nyomoruságombol
Ki viszen az halál sok adósságomból.
ADÓS.

Halni megyek : halál az én búm tágítja,
Annak pedig a' ki adott, szaporítja.
JO

BARÁT.

Halni megyek: az én sok kedves barátom
Ez állapotomban mind el hagyott, látom.
HALÁSZ.

Halni megyek: fogván halat a' hálóban, Az halál véletlen hé ránta a' tóban.
VADÁSZ.

Halni megyek: estem az halál tőrében,
A' sok tőrt hánytam én vadak elejében.
MADARÁSZ.

Halni megyek: raknám midőn ki lépőmet,
Az halál el foga testemből lelkemet.
KORTSOMÁROS.

Halni megyek: sokszor sok nép gyűlt boromra.
Most tsak egy koldus jött nyujtoztatásomra.
RÉSZEGES.

Halni megyek: sirass engem kortsomáros,
Mert az én halálom Ieszsz tsak néked káros.
TÉKOZLÓ.

Halni m e g y e k : békességet gyermekemnek
Hagyok, mert semmi nints minn veszekedjenek.

VESZTEGETŐ.

Halni megyek: a' mit az apámtol vettem,
Gyermekemre nem száll, meg ittam, s meg ettem.
VENDÉG

FOGADÓS.

Halni megyek: halál az utrol bé tére
Titkon fogadómba, még szállást sem kére.
UTAZÓ.

Halni megyek: halál ki tsala házamból,
S nem hagyá, hogy viszsza térjek az utambol.
SZÉP

LEÁNY.

Halni megyek: mostan senki nem tsokolgat,
Tsak éppen az halál ölelget, s ápolgat.
RUT

LEÁNY.

Halni megyek: senki bé nem vett kedvében,
De lí.m most az halál véve szerelmében.
IFFJU

EMBER.

Halni megyek : midőn legjobb eröm vala,
Le ilte az halál, s a' testen el hala.
MENYETSKE.

Halni megyek: élek vala gyöngy életet,
Meg irigylé halál, s téve végezetet.
RÉSZEGES

ASSZONY.

Halni megyek : koma nem a kortsomára,
Nem iszom már többet kontyom zállagára.
TORKA

KI GYÚLT.

Halni megyek : gőzöl füst ki a' torkamon,
Tüzet is majd tesznek pokolba hátamon.
BOSZORKÁNY.

Halni megyek: halál a' költs likán bé fért,
E l akarván futni a' kürtőben el ért.
VARÁSLÓ.

Halni megyek: halált Bab s rosta vetésből
Nem láttam hogy jöne, sem az ón öntésből.
SZEM

FÉNY

VESZTŐ.

Halni megyek: másnak szemét meg tsalhattam,
Halál szeme előtt de el nem huhattam.

K . . . A.

Halni m e g y e k : sokat vittem a' veszélybe,
Magam is vitetem pokol mélységébe.
PIPÁS.

Halni megyek : halált meg tsalni ezüsttel
Nem lehet, s mint méhet el kergetni füsttel.
PÁSZTOR.

Halni megyek: soha farkas a' nyájamot
Nem fogdosta, halál fogja most nyakamot.
TZIGÁNY.

Halni megyek: láték nagy tsudát álmomban,
E g y hus nélkül való kaszást sátoromban.
TZIGANYNÉ.

Halni megyek : én is követem Dádémot,
Árván hagyom tsóré hét rajkó purdémot.
JOBBÁGY

Halni megyek: adót sokat a' királynak
Adtam, most utóisót adok az halálnak.
RAB.

Halni megyek: halál tömletz ajtajára
Jőve, s kivezete az őrzök láttára.
AKASZTÓFÁRA

VALO.

Halni megyek : jaj mely sokan ez tsudára
(íyültek, k i késérni az akasztó fára.
FŐ VÉTELRE

VALO.

Halni m e g y e k : sok roszt tettem életemben,
Azért fertödzik most testem a' véremben.
ÉGETNI V A L O .

Halni megyek: a' kik fáztok siessetek,
Mert az én tüzemnél majd meg füttőzhettek.
HÓHÉR.

Halni m e g y e k : éltét el vettem másoknak,
Már most ón is nyomát követem azoknak.
SZOLGA.

Halni megyek : eddig sok urat szolgáltam,
Most végtére ugyan gonoszra találtam.

SZOLGÁLÓ.

Halni m e g y e k : immár asszonyom hajamot
Nem tépi, s nem veri öklivel nyakamot.

DUDÁS.

Halni megyek: egyik felöl a' Dudámot
Halál fúja, s majd ki fuja a'szuszmámot.
ÉJJELI

1

KIÁLTÓ.

Halni megyek : uttzák vég kiállásomot
Halljátok, hirdetem mert most halálomot.
T&Ó'Sz.
Halni megyek: ki sok gödröt ástam másnak,
De mások is nékem majd hasonlót ásnak.
MINDEN

FÉLE R E N D

KÖZÖNSÉGESEN.

Halni megyünk : a' mint egybe vágattatik
Minden fii kaszától, s egybe száraztatik,
Az haláltol senki ki nem választatik,
Hanem mind egyaránt halomba hányatik.

POÉTA.

Ha tettzik barátom, ezlet olvasgassad,
Nem tettzik olvasni ? olvasni halgassad,
Halgatni sem tettzik ? el ne hasogas ad,
Ali (így!) i rtzádot vélle vagy ne simmogassad.
Mert tsak papiros ez s magában ártatlan,
Ártatlanon boszut tenni az hallatlan ;
Én vagyok a' vétkes, ha munkám mosdatlan,
De nem leszek hidd meg, többet alkalmatlan.
Mert midőn ezt írnám, valaki meg véré
Az ajtót, s az mig azt mondám: ingrederé,'A' sarkából aztot ki veté, s tekeré,
S gyomrom bennem a' félsz éppen fel keveré.
Bé lépek az halál óriás lábával,
Fegyverkezve lévén jobb keze kaszával,
Meg foga hajamot bal keze markával,
S igy szoll, haragosspn gürhögő szavával:

1

Szuszma: lélekzet, lélek. Szinnyei, M. Tájszótár, II. 615. I.
' Ingredere: lépj be! szabad!

HALÁL.
Iadullj miért fülelsz itten a' suttomban,
Sok ideje várlak, hogy jöjj országomban;
.Mely halni menőket írtál a' lajstromban,
Kövessed azokat, s járj vélek egy nyomban.
POÉTA.
Jő halál ellennod ugyan mit vétettem ?
A' mit irtain, kedved szerént tselekodtem,
Meg botsáss abból ha mit ki felejtettem,
Hogy igy bánnyál velem, azt nem érdemlettem.
HALÁL.
Oh Ádám maradék! semmit nem vétettél ?
Tudod é hogy mikor világra születtél,
Akkoron mindjárt oly nagy vétkessé lettél,
Halál törvény alá leg ottan vettettél.
POÉTA.
Bár ne tudnám, de jaj, tudom valójában,
Tanit a' sok példa minden órában,
Hogy minden, a' mi lett a' holdnak altjában,
Meg halljon, s rothadjon el a' föld porában.
HALÁL.
Miért kenterfalaszsz, ha tudod heába,
Nints semmi toldalék élet határába,
Menedék, haladék nints egy átalljába,
Meg kell lenni meg hallj hogy most ez órába.
POÉTA.
l'apok, Uralkodók, Urak, Táborokai
Polgárok, Nyomoruk, Lakadalmasokkal,
Vallások, házasok, több minden másokkal
Halni mennek, én is megyek már azokkal.
AZ EGÉSZ EMBERI NEMZET.
Halni megyünk : mikor a' világ kezdetett,
Meg másolhatatlan oly törvény tétetett,
(A' kit senki el nem kerül s kerülhetett)
Hogy minden meg halljon a' ki születtetett.
Közli: HÁRSING ISTVÁN.

AMADÉ LÁSZLÓ I S M E R E T L E N

VERSE.

Amadé László verses müveinek eddig legteljesebb kiadása 1892-ben

jelent meg (Tárkonyi báró Amadé László versei. Összegyűjtötte, bevezette
és jegyzetekkel kisérte Négyest) László),
azonban miként előszavában
Négyesy megállapította, Amadénak még sok verse lappanghat különböző
levéltárakban. S valóban,. Vértesy Jenő az 1K. 1902. évfolyamában költőnek
még 7 addig ismeretlen versét tette közzé s Erdélyi Pál is újabbakat az EPHK.
1907. évfolyamában. Amadé versei «az élö dal szárnyain «jartak szájról-szájra,
vagy másolatokban kézröl-kézre. Így kerülhetett kél vers a XVlII-ik században
Udvarhely nótáriusának, Szeles Jánosnak kéziratai közé, melyek az ö saját
verseiből, mesékből, mondákból és másolatokból állanak. Hallomás útján
vagy kéziratban keringő szövegekről másolhatta le Amadé e két költeményét is.
Szeles János életére és kéziratban maradt müveire vorratkezólag 1.
Lukinich Imre: Szeles János (Erd. Múzeum 1903. évf. 15—27. 1.) és Hársing

István: Pyramus és Thisbe históriájának
XVIII.

erdélyi, magyar feldolgozása a

századból (Csengery János-Emlékkönyv 160. 1.).

A két vers közül az első Ah már hová legyek kezdetű, Szelesnél Báró
Amede éneke címet visel; ezt már közölte Erdélyi id. helyen. A másik
címe nála Ugyan azé; ez betűhíven másolva a következő:
Nem tudom ki ditsérne, ha mint én ugy isinérne,
Szépek ugyan fogadásid, édesdedek ajjánlásid,
De szavad nem állandó, szived máshoz hajlandó.
Bizonyosnak Ítéltem, hiven maradsz azt véltem,
De mely hamar meg változtál, mással öszve barátkoztál,
Tekéntetid mu latyak, és k i nyilatkozi atyák.
Légy bár most vig kedvedben, sirva jut még eszedben,
Hogy szívbéli jo voltomat, és sok hiv ajjánlásomot
Oly könnyen el felejted, 's illetlenül meg veted.
Fáj

ugyan azt meg vallom, de Istennek ajjánlom,
Kitől hivségem fizetve, tsalárdságod Ieszsz büntetve
Akkor szived bánkódni, fog értem fohászkodni.
Közli: HÁRSING ISTVÁN.

KÁLDI GYÖRGY A LEGRÉGIBB M A G Y A R

BIBLIA

FORDÍTÁSRÓL.
A legrégibb magyar bibliafordítást egy névtelen ferences krönikaírónak, nem is valamelyik kortársnak, hanem egy későbbi másolónak tudósítása
alapján a huszitaság hírébe keverték. A névtelen barát látott egy biblia
fordítást, mely a Spiritus Sanctust,zent zelleth'-nek fordítja; ebben a nyelvi
régiségben eretnekséget vélt. Egyéni, véleménye azután egyeseknél döntő
bizonyítékká lett a kódex-biblia eredetének kérdésében. Nem vizsgálták meg
behatóbban, hogy ki, mikor, hol és mit látott vagy láthatott. A Bécsi és

Apor k.-rc nem vonatkozhatik megjegyzése, mert bibliai szövegükben csak
elvétve, egynéhányszor fordul elő a Spiritus Sanctus fordítása. A Müncheni
k.-t sem láthatta, mert az 1557-ben már Münchenbe került, előzőleg pedig
Widmanstetter János Albert kancellárnak, a híres orientalistának birtokában
kiillüldön volt. Senki sem tudja, milyen bibliafordítást látott a névtelen
barát, mégis esküsznek rá, hogy arról a bibliáról szól, melynek szövegét
a Bécsi, Müncheni és Apor k. őrizte meg. Ebbe a hibába esett legutóbb
Waldaplél József is. (IK. 1927, 97. 1.)
Mivel a ránk maradt legrégibb bibliafordításban (Bécsi, München^
Apor k.) valóban előfordul a spiritus
.szellet' vagy ,lélek', Spiritus Sanc
tus = ,szent szellet', vagy ,szent lélek' fordítás, a kódex-bibliát azonosították
a huszitasággal vádolt Tamás és Bálint papok bibliafordításával. Pedig
a .szellet' vagy ,szent szellet' fordítás korántsem kizárólagos a bibliában,
hanem legkivált az újszövetségi részben (Müncheni k.), de még az ószövet
ségi könyvekben (Bécsi és Apor k.) is erősen keveredik a spiritus — ,lélek',
Spiritus Sanctus = ,szent lélek' fordítással. A spiritus =,szellet' vagy „szél'
fordítás előfordul más kódexben is. (Döbrentei k., Keszthelyi és Kulcsár k.,
Festetics és Czech k., Jordánszky k.. Batthyány k., Érdy k.) Ez nem a biblia
huszita jellegének ismertető jegye, se nem «forditasi hiba» vagy «ügyetlen
kifejezés)), hanem nyelvi régiség.
Később a ,szellet' szót (pl. ,fertezetes szellet') inkább csak a ,gonosz
lélek', ,rossz szellem', ,ördög' jelzésére használták, ezért látott benne a név
telen barát eretnekséget. Kortárs nem akadt volna fönn a Spiritus Sanctusnak ,szent szellet'-tel való fordításán.
Akik a kérdéshez hozzászóltak, elkerülte figyelmüket, hogy Káldi
György idejében élt egy hagyomány a magyar katholikusok kétszázéves
bibliafordításáról. Káldi Szent bibliayíhoz (Bécs 1626.) függelék gyanánt
csatolt Oktató intésében szól a régi kéziratos bibliafordításról.
Károlyi Gáspárról azt mondja Káldi, hogy «az egész Bibliának első
Magyar lördítáfát magának tulajdonittya». (4. 1. I. has.) Káldi evvel szemben
azt vitatja, hogy már 1426 táján volt nálunk katholikus magyar bibliafor
dítás. Cáfolja Szenczi Molnár Albertnek azt az állítását is, hogy a vizsolyi
bibliának megjelenéséig a prédikátorok csak deák könyvből magyarázhatták
a Szentírást a népnek. Többek közt ezt mondja Káldi: «Tovabba, ha Molnár
a' ki-nyomtatolt Bibliáról l'zóll, akár-mi nyelven-is nem igen régi lehet a'
Biblia: mint-hogy a' nyomtatás mel'tersége találáfának, mind-is alig vagyon
két-fzáz ofztendeje. Ha pedig az írott Bibliáról kell fzóllani, nékem bizonyos,
és hitelre-méltó ember mondotta, hogy látta az írott Magyar Bibliának
nagyobb réfzét, melly két-fzáz esztendő-elött fordíttatott: kétfég nélkül nem
a' Ijuterihiiktól vagy Kalriniü-íktíú
(kiknek akkor hírek fem volt hane az
igaz Kerefztyenektöl.» (4. 1. 2. has.) Ennyit mond Káldi a régi bibliafordí
tásról .
Íme, Káldi 1625—1626-ban tudott egy kétszázéves, kéziratos magyar
bibliafordításról. Egyik szavahihető ismerőse hívta föl rá figyelmét s az látta
is a kéziratot. Annyit megtudunk a szűkszavú tudósításból, hogy a kéziratos
fordítás nem volt teljes, a bibliának csak nagyobb részét tartalmazta a
kézirat. "
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TÍMÁR KÁLMÁN, TRENCSÉNY

KÁROLY

A biblia koráról szóló értesítés valószínűleg csak kikerekített évszám.
Káldi Biblia]* 1626-ban jelent meg, így 1126 tájára lehetjük a kéziratos
biblia korát. Ez összevág a huszita eredetűnek vitatott legré.ibb magyar
bibliafordítás korával. Szily Kálmán 1416—1435 közti időre tette a biblia
fordításának korát.
Káldi tudósítása sokkal szükebbszavú ahhoz, hogysem fogódzót nyúj
tana, vajon milyen kéziratot látott va^y láthatott barátja. Csak annyit tudunk
bizonyossággal, hogy nem volt teljes bibliafordítás. Legrégibb biblifordításaink
közül mind a huszita eredetűnek vitatott kódex-biblia, mind a Jordánszkybiblia szemelvény es, csonka fordítás. Nem valószínű azonban, hogy Káldi
korában a Jordánszky-kódexet tartolták volna kétszázéves fordításnak. Inkább
a régibb bibliafordításra illik rá Káldi tudó-ítása.
Egyelőre beérhet ük annyival, hogy Káldi korában még élvén élt
a hagyomány egy 1426 tájáról való, katholikus eredetű kéziratos biblia
fordításról. Káldinak tudósítása mindenesetre számíthat annyi hitelre,
mint a névtelen ferencesnek a huszita fordításra vonatkozó füljegyzése, sőt
többre is.
Akik a kérdéssel foglalkoznak, mérlegeljék a Káldi följegyezte hagyo
mányt is s ne higgyenek vakon a ferences krónika szövegének! Itt az ideje,
hogy töviről hegyire megvizsgáljuk a ferences krónikaniásoló szavahihetősé
gét. Jómagam tovább kutatok ebben az irányban s újabb bizonyítékaimat
sem fogom véka alá rejteni.
TÍMÁR KÁLMÁN.

KISFALUDY

SÁNDOR

SÁMUEL

RÉSZVÉT-LEVELE

HALÁLA

PÁPAY

ALKALMÁBÓL.

Száz esztendővel ezelőtt, 1827. május 31.-én halt meg 57 éves korában,
Pápán, az első rendszeres magyar irodalomtörténet írója, A magyar literatura esmérete szerzője: Pápay Sámuel, vármegyei táblabíró és Esterházy
M. gróf pápai, ugodi s devecseri uradalmának liskálisa. Halála alkalmából
fiához Pápay Miklós törvényszéki bíróhoz — aki atyjának az akadémia könyv
tár olvasótermében ma is látható olajfestésü arcképevei megajándékozta az
Akadémiát — intézte ezt a részvét-levelet Kisfaludy Sándor.
Sümegh 12 Júnii 1827.
Kedves Uram Öcsém I
Boldogúltt Altyának, kedves Ilarátomnak halála, mellyet már előbb
hallottam, szomorúsággal és fájdalommal tölte el szivemet A ' j ó , emberséges
embert, lelkes hazaliat, munkás Literátort nyugoszsza Isteni — Emlékezete
tiszteletben maradand örö.tké mind n jó hazali előtt. Ezzel viyasztallya magát
Uram Öcsém, és törekedjék, az Elhúnyttnak dicső nyomdokit követvén, a'
Boldogúltthoz hasonlóvá lenni. Jeies embernek gyermeke lelietni, a' Sorsnak
egygyik szebb ajándékai közül való; és annyival több öszlön és inger, a'
mindennapi emberek közül kiválván, magának érdemeket szerezni. —

Egyéb eránt az egész háznak méltó fájdalmában szivemből részt vévén,
a' Tettes Aszszonyt tisztelem, és magamat Uri szívességekbe ajánlván vagyok
Uram Öcsémnek

igazszívü szolgája

Kisfaludy

s. k.

A negyedrét-alakú papiros két levelének első oldalán van a levél
szövege. A papiros, régi módon, levélformára van összehajtva, s lepecsételve.
A külső címzés:
á Monsieur
Monsieur Niclas de Papay

ä Pápa.
A piros pecséten Kisfaludy Sándor címere. A pecsétes oldalon Pápay
Miklósnak ez a följegyzése:
Kisfaludy Sándor Úr levele Juni 12-éröl 1827.
A levél eredetije Szenté Arnold veszprémi állami felső kereskedelmi
iskolai tanár birtokában van. Az ö szívességéből közlöm.
TRENCSÉNY K Á R O L Y

VÖRÖSMARTY
PERCZEL

MIHÁLY

L E V E L E

SÁNDORHOZ.

Vörösmarty Mihály 1817 őszétől — egy évi megszakítással — 1826
nyaráig a Perczel-családnál volt nevelő. Ez időszakra vonatkozó adatok
gyűjtése közben dr. Perczel Béla nyug. főszolgabíró úr szíves engedelmével
betekintést nyertem a Perczel-család Bonyhádon levő irat- és levéltárába,
amelynek darabjai közül a tulajdonos jóváhagyásával a költőnek alábbi
búcsúlevelét közlöm. Megjegyzem, hogy azt a levelet, amelyre az első sorok
céloznak, eddig nem sikerült a család levéltárában megtalálnom. A végbúcsút
vevő levél, melynek borítékán a (hátlapon) «16. Vörös Marti Myhál Ur»,
nyilván levéltári jelzés található, következőkép szól:
Pest 25 Aug. 1826.
Tekintetes U r !
Most, midőn liaival több izben együtt tett utazásom végtére elmarad,
noha mind levélben, mind személyesen búcsút vettem immár, megújítom
ismét búcsú vételemet 's evvel legyen befejezve végső elválásom. Nem sok,
a'mi még mondanom való van; de igaz érzésemből származik: fiai épen, 's
úgy hiszem, iskoláiktól szerencsésen menekedve térnek haza, engedje Isten
hosy m ndezek, mind az otthon levők boldog' nevekedéssel serdüljenek az
élet' kellemeire, a' Tns' Ur pedig, és Tns' Asszony sokáig öröm tanúja
lehessen előmeneteleiknek. E n törölhetetlen emlékezetemben viszem el az
ott töltött éveket, s' boldog, igen boldog leszek, ha tapasztalhatom, hogy azok
nál, kiket tisztelnem, és szeretnem kell, én sem vagyok egészen felejtve.—
Ajánlom magamat a' Tekintetes Ur szives jóvoltába, 's a' Tekintetes Asszonyt,
kis Asszonyt kézcsókolással tisztelve maradok
a' Tekintetetes Urnák

alázatos szolgája

Vörösmarty Mihál
Irodalomtörténeti Közlemények. XXXVII.
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HAJAS BÉLA. GULYÁS JÓZSEF, HARSÁNYI

ISTVÁN

Cím a borítékon

ii

Pestről
Tekintetes Nemes Bonyhádi

Perczel Sándor
Urnák, több T. N. Vármegyék'
Tábla Birajának

. . -.

Börzsönyben.

Bonyhád.

Közli: HAJAS BÉLA.

ADALÉK

KAZINCZY

ÉLETÉHEZ.

Héczei Dániel a naplójában (Prot. Egyháztört. Adattár, V. 217. I.)
Kazinczyról ezeket jegyzi fel: « . . . szállánk a Fejér farkasba... Ugyanazon
vendégfogadóba voltak a Kazinczyak hárman, Ferencz, Dienes és még har
madik, a kik mind rendeletlen emberek voltak. 10» 8
[1790] ebédelünk az
ebédlöházba nagy asztalnál, tele volt gróf, báró s más rendű emberekkel. Kazinczy
Ferencz ur étel kezdetive! kezdi előhozni Keresztelő János sáskáját, azután
Sámson rókáit s egyebet, mind bélésül. Végül emliti Voltér egy munkáját,
melybe leginkább gyönyörködik ; azt hallotta Kapuvári ur (pápista) és mondja :
,Csuda gusztusa van az urnák, holott ennél becstelenebb munkája sincs
Voltérnek, én egyszer olvastam, de soha többé nem, mert keresztyén lélek
és emberséges humor utálja!' Még tovább Kazinczy Ferenc: ,Én úgymond
becsülöm a derék embereket, akármi valláson legyenek, török vagy keresz
tyén, akár egri, akárhova való püspök egyaránt, ha derék ember.' Felváltja
Kapuvári úr és mondja: ,Én pedig ugy tartom, hogy amely pap engemet
vezet az örökkévalóságra,... azt tartozom mások felett becsülni... az ur
pedig, látom, azt sem tudja, hogy az egri püspök egy nagy fantaszta. Punc
tum !' Ez a Kapuvári pedig créci [czeczei?] possessor volt és Meszlényianus
successor... Már ekkor Ferenc úr cum longo naso evasit e refectorio.»—
A jelenetről sehol sem láttam említést.
u i i 8

Közli: GULYÁS. JÓZSEF.

ÚJABB

ADALÉKOK L E N G Y E L
KÖLTŐI

JÓZSEF

MŰKÖDÉSÉHEZ.

Az 1K. mult számában Lengyel több versét közöltem. Azóta a debreceni
kollégium kézirattárában több ismeretlen versére akadtam. F.zek a követ
kezők : 1. Névnapi versek Zsuzsanna napra. Szatirikus jellegű. A költő név
napra akar menni, azonban a szalontai rossz, pallótlan úton beleesik a sárba,
így csak másnap tud áldást mondani. 2. Olvasd el. Tréfás vers. Ha a sok
«ha» nem «volna», akkor minden máskép volna. «Holnap magam megyek meg
kérdeni, a pincében egy kis jó bor volna?» 3. Invitatoria Doktor Sándor fi
József úrhoz. E verset a költő beteg-ágyában írta. Az echós-versek közé
tartozik, de az echója miatt küzölhetetlen. (Érdekes, hogy Csokonai is beteg
ágyban s épen Sándorffy doktorhoz írt egy verset, a kellőleg nem méltányolt

Tüdögyidadásomról címűt.) 4. Poétái contradictio Thurzó György szolga
bírónak martiházi s kiskeményi birtokába való statuálása ellen. Lengyel
szalontai lelkész és Héczei Gábor rektor munkája. (Ez a Héczei a Rhédeiné
temetésére is írt verset.) Négy részre oszlik. 1. Az emberiség deputatusa
ekként contradicál. II. A barátság deputatusa contradicál. III. A keresztyén
ség contradicál. IV. A gyermekek közül a legidősebb contradicál. V. Epilógus :
Nem perel a két poéta, inkább gratulál. 5. A biharmegyei ökrük és lovak

közt folyt titkos, de, felfedezett leveleknek mása. A hosszabb verset már
közölte az Igazmondó hetilap (1868), azonban ez sehol sem lévén megkapható,
a vers tartalmát néhány szóval elmondom: 1. Levél: Lombár Ráróhoz Nagy
váradra. Margitán kicsi korukban eladták őket. Az utak rosszak, senki sem
csinálja őket, a szántóföldeken járnak, nagy kerülőt tesznek. De egy idő óta
jók. Kinek köszönhető ez ? 2. Ráró Lombárhoz. Ö Rhédeihez került, mert a
gróf mindenüvé elment, öt meglátta. 0 csináltatta meg az utakat. Oszlopot
sem kell neki emelni, emlék maga az út is. 3. Lombár Ráróhoz: «Az út
építésnek nagy munkáját végre gróf Rhédei vitte tökéletességre.))
E verseket a R. 651-es kézirat őrzi. Végén A legszükségesebb székhez cím
mel, mint Lengyel által fordított vers. Csokonainak Oda az ármjékszéklwz című
verse van. (1805?) E füzetet 1871-ben másolta le J . K. H . Szoboszlón.
GULYÁS JÓZSEF.

KIK

ÍRTÁK A D E B R E C E N I

GRAMMATIKÁT?

E címmel Törüs László pályamüvéböl a M. Ny. XXIII. (1927.) évfolya
mának szept.—okt. füzetében, a 477—483. lapokon egy részlet jelent meg,
melyben szerző a D. G. keletkezésének körülményeit, szerzőit kutatja s vég
eredményül kimondja, hogy «Renedok Mihály, Szikszay György, Gál András
debreceni ref. papok és Domokos Lajos fűgondnok, városi főbíró a D. G.
írói.» Tőrös tehát a Kazinczy-féle névsort kiegészíti a Gál András nevével,
a Váczy-féléből pedig törli a Hunyadi Ferenc nevét s helyére írja a Gál
Andrásét.
Legyen szabad Tőrös L . cikkéhez néhány megjegyzést fűznöm. 1. Tőrös
azt a pályamüvét, amelyből a közölt részlet való, nyilván 1925 előtt írta,
mert az IK. 1925. (XXXV.) évfolyamának 121—123. 1. megjelent A Deb
receni Grammatika szerzői c. közleményt nem ismeri, amely egy sárospataki
könyvtári följegyzés alapján megállapítja, hogy a D. G . szerzői heten voltak:
Tiszt. Hunyady Ferenc Superintendens, Benedek Mihály és Gál András Praedikátorok, Tiszt. Szilágyi Gábor és Kocsi István Professorok, és még Domokos
Lajos s Szikszay György. A D. G. szerzőinek megállapításánál, véleményem
szerint, többé nem lehet figyelmen kívül hagynunk azt a Szentgyörgyi-féle
adatot, amelyet Kölcsey Kazinczyhoz 1808 nov. 12-én, Kazinczy pedig Helmeczyhez 1814 febr. 27-én küldött levelében közöl, (Váczy: Kaz. Lev. V I : 119.
X I : 252. [és nem XI. 266—7; 225. 1., mint Tőrös jelzi.]) t. i., hogy a D. G .
jrői nem csak azok voltak, akiket Kazinczy a Magyar régiségek és ritkaságok
Utólírásában (XXX. XXXI. 1.) említ (t. i. Domokos Lajos, Szikszay György
és Benedek Mihály), hanem Böszörményi Pál és Domokos Imre (Lajos lia)

•városi szenátorok is, amint Kölcsey megjegyzi: «minden akkori (debreceni)
papok és professorok»-i>n kívül. Szerintem Szentgyörgyi József orvosnak
Böszörményire és Domokosra vonatkozó tudósítása megbízható, még ha más
egykorú írásos följ"gyzés nem volna is róla, mert hiszen ö igen jól tudta,
hogy Debrecen tudományos és irodalmi köreiben mi történik s kik írják
a D. G.-t. Kazinczy megjegyzi, hogy a két szenátor nevét Domokos Lajos
előtte elhallgatta. A Kölcsey által említett «egy az itt valók közt nevezetes
Ferjfiu» alatt (akitől adatát vette), szerintem, Szentgyörgyit kell érteni.
Eddig ismeretes adataink szerint tehát a D. G. írói kilencen voltak:
Hunyady Ferenc szuperintendens, Benedek Mihály, Gál András és Szikszay
György prédikátorok, Szilágyi Gábor és Kocsi Sebestyén István professzorok,
Domokos Lajos városi főbíró, Böszörményi Pál és Domokos Imre szenátorok.
2. Tőrös fölveti a fökérdést «amit eddig nem tettek meg»: milyen
viszonyban van a D. G. a Földiével? — E kérdésre megnyugtatókig valóban
nincs még megadva a felelet, de nagy általánosságban megfelelt rá már
maga Földi. Aranka György Magyar Nyelvművelő Társaságához 1795. okt.
4-én írotf levelében előadja, hogy megküldte a társaságnak a Debreceni
Grammatikát, «a mellybe — írja — az én Grammatikám is belé olvasztodott.»
(IK. 1918. XXVIII. évf. 40. 1.) Egyébiránt téved Tőrös abban, hogy az általa
fölvetett «főkérdést» eddig senki sem tette volna fel, mert hiszen Szily
Kálmán már 1911-ben így szövegezte azt: «Mennyit veti át a debreczeni
.Magyar Társaság' Földi .Nyelvkönyv'-éböl' és mi az, a mit belőle elhagyott ?»

(Gulyás K. Földi J. magyar grammatikája. Bp. 1912. Előszó. 4. 1.).
HAKSÁNYI ISTVÁN.

