
Körösi Radó István versei. 
(1649.) 

A budapesti m. kir. tudományegyetem könyvtárában a Kaprinai-féle 
kézlratgyüjteményben becses történeti okmányok közé elrejtve maradt 
fent egy érdekes énekgyüjtemény ez alatt a czlm alatt: „Egy nihdny 
Uy Enekök \ Az Nemes és Nemzető* Uramnak \ KLOBVSICZKI 
ANDRÁS Urnák \ az Tekintetes es Ngos | RAKOCI OIÓROINEK\ 
ERDEL ORSZÁGÁNAK | Kegielmes Feiedelmenek | Hűséges Köveik
nek, es | SZÓMÖRE PÁL Uramnak \ ABa Uyvar Követének, nekem \ 
kegies es bizodalmas Urajmnak, \ ósmeretseghnek okáért j Czekély 
ayándék gyanánt nyuytatattanak \ KŐrősj Rhado Istvántul j Aö 1649 
in festő 5. Mathiae." \\ 

Tudomásunk szerint eddig senki se foglalkozott e versgyűjtemény-
nyel, ezért bemutatjuk itt annak tartalmát. A szerzőjük életéről alig tudunk 
valamit. Valószínűen Rhadó vagy Radó volt a családi neve, a „Körösi" 
származáshelyét t. i. Kis- vagy Nagykörüst jelüli meg. Arra nem gon
dolhatunk, hogy abból az előkelő vasvármegyei birtokos családból 
származott, melynek „szentmártom" a predikátuma, Klobusiczky András, 
zemplénmegyei zetényi birtokos nemesembernek, I. Rákóczy György 
bizalmas emberének s követének és Szemere Pálnak, ugyancsak Rá
kóczy udvarnokának s a kassai kamara tanácsosának és Abauj vármegye 
országgyűlési követének s alispánjának azért ajánlotta verseit, mert igy 
remélt ismeretségükbe jutni. Ez utóbbi iró is volt, a ki naplót írt azon 
országgyűlésekről, melyekben részt vett, (1630., IÖ34., 1637/8., 1642., 
1646/7., 1649.); szorgalmasan gyűjtötte az országgyűlési iratokat és ok
leveleket. Mindezek később a Kaprinai-gyüjteménynyel a budapesti 
egyetemi könyvtárba kerültek (Collectio Stephani Kaprinai A. lom. 26., 
27., 29., 30.) s mivel ugyanitt maradt fent a Radó versgyűjteménye is, 
valószínű,'.hogy a Szemere-kéziratokkal együtt került oda, noha most 
külön kötetben van s a kézírati katalógus tanúsága szerint a Timon 
Sámuel gyűjteményéből került a Kaprinai-gyüjteményébe. 

Körösi Radó nemcsak ösmeretségnek okáért ajánlotta e két előkelő 
embernek verseit, hanem az Ö költségükön ki is akarta nyomatni. Az 
„Ajánló Rhythmusok" vége elárulja ezt, hol „Keresztyén olvasódról 
beszél s azt mondja, hogy mivel Isten látót kedveskedőm azzal, az kik 
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el olvassák ez nihány Rhythniussal."' De ez a vágya nem teljesedett. 
Versei kéziratban maradlak. A költészet nem sokat veszített vele, hogy 
elmaradt a kiadás, de az irodalomtörténetiró figyelmére mégis igényt 
tarthatnak. Radó teljesen Rimay nyomdokain halad, verseinek tárgya, 
feldolgozási módja elárulják Rimay hatását. Különösen meglátszik ez 
„Arany láncz, az az Virtus ép széni Erkölcs" czirníi költeményén, 
melyben a Virtusnak ennek a vidám istenas$zony~m\k általános magasz
talása után elmondja róla, hogy nagy udvarnéppel bír, a szeretet 
reménység és hit tőle származnak, az okosság, erősség előtte udx'alnak 
vagyis udvarolnak, az igazság, józanság ő asszo.'iyolják vagyis asszo
nyuknak vallják. Azután külön is magasztalja ezeket, valamint a hozzájok 
sorozott mértékletösséget és tűrést is. Ugyanezeket egy latin nyelvű 
verses ajánlásban is dicsőíti. Lehetetlen e versen Rimaynak „Encomia 
et effecta virlutum" vagy rövidebb kidolgozásban „Encomia virtutum" 
czímü müvének hatását (el nem ismerni, melynek Írására egy piktúra 
szemlélése indította, a melyen a „Virtus, ép szent erkölez" az ékes isten
asszony, a többi kisebb erények társaságában egy asztalnál vigan lak
mároznak. A befejezés is ugyanaz, t. i. az iró pártfogásukkal akar idve-
zűíni; sőt még egyes kifejezések is megegyeznek. Pl. Rimaynál: 

Sugár szárnyaidon viselj egészséggel, 
Kövesselek téged engedelmességgel, 
Had leljék szivem meg tőled csendességgel, 
Lelkem penig menyben ör<ík üdvösséggel. 

és Radónál • 
Sngár szárnyaiddal íöllyegeket metsződ. 

Nekem Is nyls|s] utat az boldogultakhoz, 
czak szép közel jártass fényes tollaldhoz, 
Sugaridnál fogva visclly az nagy Úrhoz, 
KI sok szép intessél gyakran hiv magához. 

Érdekesebb ennél egy másik verse, vagy verselési játéka, melynek 
Catechesis echlca czímet adott s Balassának a szentháromsághoz írt 
második hymnnsa {Szilády kiad. 125. 1.) nótájára írt. Nemcsak a nótára 
vagy versformára, hanem a műfajra nézve is például szolgált Balassa. 
a ki két echós éneket is írt „Dialógus" és „ColloquiunT czímmel 
(Szilády kiadása 82. 115. I.). Akár ezt követi, akár Rimayt, a ki Szintén 
írt egy olyan verset, „kiben Echotul vészen feleletet" (Radvánszky kiadása 
14. I.).' Szerkesztésében egészen úgy jár el mint ezek, vagyis a?- Echot 
egy rímelő szóval felelteti a kérdésre, mely rendesen betüröl-betüre 
megfelel a kérdés utolsó egy vagy két tagjának. (Pl. rakás-ás, kérnek-

1 Sem a kézirat, sem a kiadás nem jelölt meg küfön az Echó válaszát, de a 
strófák első szavából ezt kitalálhatjuk. Valósziníl. Iiogy a második versszak is halál-
lal kezdődőit, s a másoló azért cserélte fel a szókat, mert igy magyarosabb-
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érnek, heverí-veri.) Szinte csodáljuk, hogy e versjáték rá nem vezette 
költőinket a jobb rímekre. Azonkívül a következő strófa is rendesen 
ezt a szót vagy gondolatot ismételve halad tovább. Szakasztott így szer
kesztik az echós éneket Zrínyi a „Vadász és Echóu-ban, Gyöngyösi 
„Kemény János"-a II. könyve ö. részében s a „Dedalus temploma" 
V. részében. A XV—XVII. század neolatin költői (Janus Dousa, Joannes 
Secundus, kit Balassa követett, Georgius Sabinus, Nicodcmus Frisch-
linus stb.) nagy kedvvel űzték e játékot, úgy hogy Nieolaus Nomesseius 
már egész anthologiát állltolt össze belőle „Echó sive Synopsis (liver-
sorúm Echwi exemplorutn" czímcn (Parnassus poeticvs bicollis. Col. Agr. 
1641. mellett). Mellesleg megjegyzem, hogy Gyöngyösi is ezeket utá
nozta, vagy esetleg magyar elődeit. Badics ugyan azt mondja (Gy. 
ismert és ismeretlen költ. 91. I.), hogy mindkét echós vers írásában 
kétségtelenül Ovidius inspirálta, de ebből csak annyit fogadhatunk el, 
hogy a Metamorphoses III. könyve 379—393., sorai adták az ideát neki, 
hogy Narcissus regéjére hivatkozással ő is echós verset írjon, de a 
neolatin költők modorában (V. ő. Rupp: Ovidius és Gyöngyösi 27—28.I.).-
Ovidiusnál még nagyon kezdetleges formában van meg az echós vers, 
t. i. csak ugyanazon szókat ismételteti Echóval. Radó verse is ezt a 
fejlettebb formát utánozza, a mint maga is megmondja „Az Echónak 
egy kérdezősködő szőmélynek kérdésire való feleleti az utolsó rhytlimus-
nak végéből" Uj benne az, hogy nálunk eddig világi tárgyat foglaltak 
ilyen versbe, Radó vallásos tárgygyal tett kísérletet, különös eszmetársítás 
folytán neki talán a Katechesis kérdései és feleletei adták az ötletet Echó 
szerepeltetésére.3 

Nem lehetetlen ugyanis, hogy szerző protestáns tanító lehetett, 
tikkor azzal a Körösi Istvánnal is azonosítani lehene, a ki a „Szomorú 
o'halál agyarió embernek" kezdetű halotti éneket szerzetté. Ez ének 
versfejeiböl Stephanus Körösi és rector Comjatiensis jö ki s Erdélyi 
Hál szerint (EPhil. Közi. XXIII. 1899. 212.1.) az Ujfalvi-féle Énekeskünyv 
váradi 1654-iki kiadásában jelent meg először. Az idő összevág, sőt a 
hely is t. i. Abauj-Toma vármegyében is van egy Komjáthi nevű 
község. 1621-ből ismét ismerünk egy KŐrösi Istvánt, a ki Ceyx és 
Halcyone szerelmét megéneklö versét „új házasoknak első örömök
ben" ajándékul szánta. Itt is a versfejekben mondja meg a nevét (Step
hanus Keöreösi), mint a halotti énekben. Kiadta ezt Barla-Szabó János 
a Vasárnapi Újság 1804. évi. 314. lapján.' De nincsen semmi bizonyi-

- Rupp sem titríja lehetetlennek, hogy Zrínyi nyomán írja Gy. echós verset. 
3 Noha a neolatin költök miivel közt is akad vallásos tárgyrí pl- „Fraucisci 

Panigarolae in Chrisli Natalem3 ez. verse az id. gyűjtemény ben. 
4 Azt hisszük, itt a czlmben sajtóhiba az 1625. év, mert az utolsó versszak 

világosan mondja : „Ezer hatt száz íölölt húszon egyedikben, Az farsang utollyán 
iram böjt elöben." 
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tékunk sem, melyeknek alapján ezt a három nevet egyesíthetnénk. Ez 
utóbbinál azt is tekintetbe kell vennünk, hogy az ilyen lakodalmi versbe 
néha a vőlegény vagy a menyasszony nevét foglalták be. (Pl. Házasok 
éneke: Stephanus Nilas—Anna Samboki). 

De hadd jöjjenek maguk a versek az eredeti helyesírással, melyet 
pontosan megtartottunk, csupán a szókezdő és szóközépi cursiv s-et (f) 
és az i-t helyettesítő szóvégi j-t cseréltük fel rendes s-sel és i-el s a rövi
dítéseket oldottuk fel nyomdatechnikai okokból. 

Egy nihány Uy Enekők. 

Ayánlo Rhythmusok. 
Ghőrőgh Póétáknuk ha hinny kőllenék, 
Czudára méltó hirt felölök írhatnék, 
Orpheusrol sokat, s,Linusrol szólhatnék: 
őket Uránia s,Calliope szülék 

Fü vala Linus az vers rendőlésekben, 
Herkulesnek sokat kedveskődék ebben, 
nagyobra lépőt volt Orpheus mindenben 
mert volt halhatatlan erő verseiben. 

Mellyekkel vizeket foljással állatot, 
erős kőszálakat megh tánczolíattatot 
vad Oroszlányokat kezehőz szoktatot. 
nagy hatalmas fákat heljekből ingatot. 

Hatható versekkel elmék főlőt álló 
kilencz Musak élőt nagy ékessen szollo 
Linus s,Orphéúsnak Attyok volt Apolló 
kihoz Amphyon is nem lehet hasonló. 

Amphion szavára hegyek megh indultak 
zörgés czattagással kövek szakadoztak 
erős kő bástyáit ha látod Thebasnak, 
Ghőrőg országh köszönd azt czak Amphionnak. 

Ezeknek igy lőnni hihetetlen czoda, 
de versők hatalma, gondolnád miczoda 
inert vad termeszető népek laktak oda, 
kikhőz ékes szollás jo erkőlczőt toda. 
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Mint sebőssen foljo vizeknek forrása 
bűnökben némelynek ollyan áradása 
Szőlidülhetetlen némelly vadulása 
mint kő sziklák kőzőt vadak ordítása 

Fák főid mélségeben ha győkerósülnek 
az nagy erős szelek ellen-is zöldülnek 
ha penigh idővel avulnak s,ledülnek 
apró fiatalok vesztere terűinek. 

Sokan ez világhban nagy gyökeret vernek 
az egek Uratol bű áldomást nyernek 
véghtere halálnak mergheről révülnek^5 

sokak siralmára főidben hidegülnek 

O erős kő sziklák szelek késedelmi 
nevedekőn zöld fák s,füvek veszedelmi 
erős ballangokkal vadak segódelmi 
mőlly nehéz tinektek repedni s ledülni. 

llly nehéz sokaknak láttyuk szőlidülni 
kik vad természetben szoktak őregbülni 
sokan nem akarnak bűnöktől el hűlni 
Virtus es z.1 erkűlcz-utára terülni 

Thebásnak Amphion volt erős bástyaia 
szép tudomannyával jóra szoktatoia 
versivel virtusra kegyes oktatoia 
mert virtus embernek lehet fői Istapia 

Noha sem Orpheus sem az bölcz Amphion 
mellette nem viselt derek tudományon 
Parnasus hegyen-is legh alaczomb halmon, 
ültem s. nemis jártam szárnyas Pegasuson. 

De im az sz. erkőlcz^nemes méltóságát 
hivek élőt kedves fényes abrázattyát 
kik kivánnyák nyuytom tükőrős orczáiát 
ennek nyomdokara rándiczuk az zablat. 

5 Ld. réül, révöl. rívöl. Ny. Sz. Ii. 1431. hasáb. 
6 Z. «= Szent rövidítése. 
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Nem birok Hermusnaé sárgha javaival 
sem penigh Sabannak tőmjenyős halmával 
mivel Isten látót kedveskedőm azzal, 
az kik elolvassák.ez niháuy Rhythmussal. 

Keresztyen olvasó tűlem fog'ia hiven 
mint nagy Artaxerxes kis vizeczket reghen, 
nagyob szolgálatnak beljege ez legyen, 
azért kegyelminek szárnya alá vigyen. 

Kőrősi Rhado István Mpria. 

ARANY LANCZ 
Az az 

VIRTUS Ép Z.7 Erkőlcz 
Mellyel Az hit, remenységh, szeretet, igasságh, okossagh, bekesegós türes, 

erős elme, mértekletőssegh, jozanságh egyben lánczoltatnak. 
Magyar Rhythmusokban 
szóm eleiben terieztetőt 

M. D. CXXX1X. 
I Cor. 23. v. I. 

Fides. Spes, Chaiitas tria sünt maxima autem illarum Charitas. 
DUODENA ANNOR[UM]. 

In Laudem virtutis, puta : Fidei, Spei, Charitatis, justiciae, Prudentiae. 
Patientiae, Fortitudinis etc. 

Vadé salutatum Magnós pulc[h]errima virtus 
Sedula, pollentes dexteritate viros 

Teque secuta tenax properet velocibus alis 
Salvifico Christi Sangvine pasta Fides 

Spes pia rumpe moram Diva virtutis alumna 
Erige coelestes, te super astra, domos. . 

Dulcis Ámor celsos non dedignare Curules 
Ubera pauperibus lactea pande genis. 

Sydereis delapsa plagis Aschraea bilancem 
Dirigis, et dextrá porrigis arma, manu 

Circumspectatus (!) speculum Prudentia vultu 
Consule, serpentis tegmine cincta manus. 

Cur dejecta oculos luges Patientia moestos 
Inque tuo mollis continet agna sinu? 

Erigit ut frondes victrix sub pondere pálma 
Erige sic vultum Mens valitura tuum 

7 Annyi mint: Szent. 
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Arida Sobrietas tecumque Modestia fautrix 
Largius exhausti dona vitate mei. 

Pergite doctisonae dulcissima túrba sorores 
Dicite supretni jussa verenda Dei. 

Plaudite Pannonibus Latio sermone remisso 
Confert Hungaricis Hungaris ore, loqui. 

Ite redite, vias Iongas, hűc ite, redite 
Saepius indociles, ite, venite, lares. 

Idem qui supra Mpria' 

Notaia: Jádzik az szerencse. 
Virtus áldot erkőlcz vidám Isten Aszony 
mennyei szép rosa idvőssegős haszon 
szivünkben személyed ékőssege hasson8 

jóra való szándék: hogy bennünk ne aszón 

O szép dragha zalogh örvendetes virtus 
lőlki jo illattal harmatozó Myrtus 
égh magosságával egyenlő nagy Cyntus 
lőlkünk ékesítő győződelmes Laurus 

Tégedet minden szent áld, magasztal, diczír 
mondván: bűneinknek gyogitoja szent ir 
lőlki vidámsággal fülünkben zőngő hir ' 
áldot az az ember az ki teveled bir 

Világi jok kőzőt nincs hozzád hasonló, 
kit te kőrnyül foghacz mint fat termőt komló, 
bátor az dolgában, s, lőhet ékes szollo 
mint az kilencz Musak mestere Apolló. 

O sőtítségh után fői jőt fényes Cziilagh 
haynali pirosságh moly nap élőt villagh, 
az te diczereted nem tunya nem ballagh 
de kerek főid hátán mint nap égen Cziilagh. 

Nem fél az ellensegh ugy erős Táboriul 
rettentesre ki vont két élü pallóstul 
trombita és álgyuk rut harsogasitul 
mint rőttőgh az őrdőgh szép abrazadottul. (!) 

8 Így, javítás „haszon"-bó\. 
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Mint piros hajnalnak mindenek őrülnek 
hogy sőtet el menvén nap világhra kelnek 
az Eghi madarak szépen énekelnek 
mégh az betegek-is ugyan kőnnyebülnek 

Az te szépségűdnek hivek ugy őrülnek 
Angyali karok is Eghekben zőndülnek 
kik Isten lőlkitől főidőn viseltetnek 
az te szerelmedre ugyan gőriedeznek 

Nagy Udvar néppel birsz kik neked szolgálnak 
szeretet, remensegh, Hit tüled származnak, 
okosságh erősségh előtted udvalnak 
igasságh, józanság téged aszouyolnak 

Mind tey s, mind méz vagyon az te birtokodban 
igaz Hüttel táplálsz idvősség dolgában 
czorgo lépes mézünk Remensegh az Úrban 
Szeretet lánczával kiket kőcz derékban 

O harczon forgóknak erős kő bástyája 
téged kővetőknek aczelos sisakia 
paissa, két keze, éles s, fényes kardgya 
virtus áldot erkőlcz, hivek Coronáia 

Fü szerszám füstinek jószága veszője 
tömjén halmán termőt Czillagos Czeszeie 
tövis kőzőt fénlő Liliom szépségbe 
kit Isten is kedvel virtus ékesseghe. 

Az Hit, szeretettel veled nyeri solgyát 
melletted remenség aranyozza tárgyát 
Igasságh, okosságh, jol talállya Céllyát 
jozanságh, tűréssel egy aránt fut pállyát. 

O Hit nemes virtus kit követ Igasságh 
szeretet, Remensegh, Erősségh, okosságh, 
Szép mértekletősségh, tűrés és jozanságh 
mi lehet náladnál dragab kincz és joszágh 

Hit Patriárchaknak erős diadalmok Heb. 11. 
Őrdőgh, Pokol ellen bajos viadalmok 
Kisertésők közőt Hit volt birodalmok 
Hit által Istenben mert volt bizodalmok. 
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O Hit dragha Gyémánt Mojses pálczaia 
Sidoknak pusztában éltető mannája 
főldrűl Eghigh érő Jákob laytorjaja 
llles Prophetanak tüzes Lectikája 

O Hit az Noénak faragot bárkája 
seabadulására le czendesült habja 
Hit volt Josuenak kedves áldozattya 
melly mégh az Napot-is Eghen megh allattya 

Jericho falait mi rontá le? az Hit 
nem trombita, kürt szo, kiáltás, zay, csak Hit 
Oroszlán fogaktul ? Dánielt menté Hit 
Hitnek méltóságán czudalkozhatnál it. 

Reminségh az Hitnek fői emelt job keze 
keserüségiben édesitő meze 
szeretet kőzőttők vakok szeme finye 
éhezők kenyere esendők sövénye. 

Igasságh mindennek igaz tőrvént kiált 
az szép okosságh is jot gonosztul ki vált 
türes barattyának kárt nem kevan s, halált 
az mertekletősségh azzal tud mit talált 

Mint koszorú formán egyben kötőt Cyprus 
illy szép dolgokból áll az szép nemes virtus 
draghab ez az kincsnél kit szőrzőt volt Chroesus, 
erre int az jóra mindent Urunk Christus 

Virtus o szent Erkölcz mennyei dragha kincz 
menyországh aytaián könnyen nyilo kilinc 
az ki tégőd követ azon szoros birincz 
sem Pokolnak kinnya, kénköves tova sincz 

Angyali kar közű! hozzánk szállót Erkölcz 
kit minden javánál főllyeb bőczült a bőlcz 
siketült fülemben ennekemis ivőlcz 
Lőlki buzgóságot én szivembenis tőlcz 

Ekés tollaidat ha szélnek eresztőd 
sugár szárnyaiddal főllyegeket mecződ 
Czillagos egheket utánnad tekintőd 
Amaz igaz Nap fent szentőkkel szőmlelőd 
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Nekem is njis utat a boldogultakhoz 
czak szép közel jártass fényes tollaidhoz 
sugaridnál fogva viselly az nagy Úrhoz 
ki sok szép intéssel gyakran hiv magahoz. 

Finis 

MAS 

Az Jákob Lajtoríaia példázta Christus 
Urunkat minden jo tétetnenyvel. 

Jákob Patriarcha Haranban indula 
kire áldás miát Esau czak dulfula, 
már egy napi utat hunnyábol rándula 
az napis azonban eyelre fordüla 

Nyuyta szép könyörgést Istenehőz büvőn 
az tőb kövek közül egy nagy követ fői vőn 
puha vánkos gyanánt, kit feje alá tőn 
és szép csendesseggel el alvek az kövön 

O gyönyörűséggel tellyes nyugodalom 
nem győtri elmejet haszontalan álom 
az melly némőllyeken oly nehéz mint halom 
mellyet is gyakorta ébrezthet siralom. 

Ez áldot könyörgés az Eghekben háta 
mőllyel bü áldomást Istenetői váta 9 

egy magos laytoriát mert álmában láta 
mellyet nem látót volt az kerek föld háta 

Ennek alsó része az főid hátán állott 
kire az Ur Isten főllyül réá haylot 
ahonnan Jacobnak illyenkeppen szollot 
oltalmat s kegyelmet utyára ajánlott. 

En vagyok Istene Attyadnak Isaknak, 
és Isák Attyának az nagy Ábrahámnak 
én akarok lenni Istene magadnak 
czillagha s. vezére minden utaidnak 

Mőllyőn most alulszol az főid tied leszen 
és Maradekidra száll sok ezer izén 

9 Ld. MTSz. II. 912. h. vált alatt. 
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benned és magadban áldást minden vészen 
Istenségem veled illy kegyelmet tészen 

Szírlecz10 nap nyugotra, kelíre északra 
és délre, mert magvad lészen olly szapora, 
mint nyári időben száraz főidnek pora, 
avagy mint esőknek temerdők zápora 

Azonban az kék égh kezde piroslani 
Holdis el eniszven széden haynallani 
mint Éghő szövetnek az nap czillámlani 
fői ebrede Jákob s, igy kezde szollani 

O szentséggel télies (!) és aldot föld háía 
mellyen én szivemben illy nagy őröm háta 
ahol be hunt szőmőm illy szép látást láta 
ahol kalauzzát utam fői találta. 

Az Isten házánál it bizony egyéb nincz 
it nitot ablakot amaz Istenes kincz 
it njilí fői énnekem az Mennyei kilincz 
it szakát le rólam az ártalmas birincz 

Az mőllyőn alut volt az követ oszlopul 
mezőn föl emele mint egy kis oltárul 
olajt őnte arra főllyül áldozatul 
s, illyen fogadást tőn Istennek azontúl. 

Ha az én utamban Isten velem lészen 
ahová iudultam bekével el viszen, 
kenyerem ő tüle s, köntösöm megh lészen 
tülem hála adást szolgáiatul vészen 

Ha Attyám házához térők szerenczessen 
egessegőm szolgai ackorigh fényessen 
ez kő kit fői tőttem Isten háza lészen 
mélyhőz mindenemből az Isten részt vészen Jo. 1. 

Az a Lajtoria czak Christus Urunk lehet Jo. 3. 
kire ha valaki hit által szőrt tehet Jo. 14. 
azon igyenessen Menyorszagban mehet 
fáratsági után nyugodalmat vehet 

,ü Annyi mint: széledsz. 
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Laytoriának alsó része emberségét, 
fölső penigh jedzi Christus Istenségét 
kinek elme meghnem foghattya mélségét, 
nyelv sem mondhattya ki diczős fényességét 

Angyali élettel fénlő keresztyenek 
Apoc. 4. az bárány veretül megh szépült edények 
Mat. 5. es az igasságot szomiuzo szeginyek 

fői mennek, az kiknek csak Isten remények 

Ismit alá jünnek ezer féle jockal 
bánat után való vigaztalásockal 
beteghséghből való megh gyógyulásokkal 
bün igája alól szabadulasockal. 

Az kik holtok után utolszor fői mőnnek 
többe nyomoruságh völgyére nem jönnek 
Christussal ha szentek itilni le ülnek 
ackor az fői s, alá járások megh szűnnek 

Ezen az Lajtorián minden ova járjon 
Luk. 16. hjffg) tamaszkodgyék, és erősset állyon, 

hogy test, világh s, ördőgh le ne taszigallyon, 
sőt Lazar öröme Menyben reád szállyon. 

Erőssen megh fogia, s, tarcza két mellyekét 
az Sacramentomat és az drága ighét, 
melyben Isten nyuytja nagy kegyelmességét 
s, ighiri híveknek őrök idvősséghet. 

Minden foghaira szőmőssen vigyázzon 
ketelkődéseket szivéről le rázzon 
Uráért szenvedgyen hévüllyön s, hol fázzon 
hogy Pokol továban őrőckén ne ázzon 

Kőrnyűl nézve lépien megh ne tantorodgyon 
Ördőgh s. Pokol ellen fogon megh maradgyon, 
az mennyei jóért testit hátra hadgyon Matt. 6/ 
hogy fölső foghárol nyaka ne szakadgyon 

Ennek alsó fogha testben fogantatás 
többi az z.11 szűztől bűn nélkül származás 

ii Szent. 
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szenvedés kőrőzt fán halállal áldozás Heb. 9. 
három darab gyolczal koporsóban szállás J0. 20. 

Az fölső foghai Christus támadása 
fői támadás után menybeli szollása 
szent Attyanak jobián ülvén országhlása 
az hivek számára heljők foglalása 

Ez Laytoria lészen verseimnek Cellya 
másképpen azért ne acéllya 12 

bátor elmejenek rostáján harellya,13 

csak az jot gonoszra rútul ne patellya. 
Finis 

Ezők után jövendőben kovetkőzni foghnak Christus Urunk születéséről, 
szenvedéséről fői támadásáról és Menyben meneteliről való Elmelkődesök 
AZ CHRISTVS JESVSNAK kénszenvedeseről valo elmélkődeshőz indito 

készület. 
O én bünős lőlkőm szarándok testemben 
miglen engettetik laknod ez életben, 
leg füveb szándékod ez légyen elmedben 
hogy az Ur Istennek szolgálj mindenekben 

Szent Lélek malasztyát az Atyatol kérjed 
Fia érdemiért hogy tüle megh nyerjed 
kit erted halálra bocsáta ősmerjed 
boldogulásodot az által hogy érjed 

Ur Jesus Uradnak uttyaira eredgy 
nagy kínszenvedésén bus szivedben epedgy 
mint kemény kő szikla nagy szelektől repedgy 
jo voltát diczérni torkom be ne rekedgy 

llly lőlki bánatban hogy lehetne kedved 
világh javaihoz vagyodo szerelmed 
halót tővisk alat szenved fejedelmed 
rútul czufoltatik bün ellen védelmed 

12 A NySz. 1. ö. h. idéz egy példát: Egy öreg fejszét aczéljanak d. 12. [12 déná-
rést.] Erd. Országgy. Emi. II. 383 1. 

13 MTsz: 810. h. harél: fecseg, locsog-fecseg, sok miudenfélét összebeszél. 
(Székeiyföld.) 

i* MTsz. II. 95. h. patél: 1. mosófával sulykol (ruhát) (Csallóköz.) 2. a vajból 
köpülés után a vizet kipaskolja. A NySz. egyik szót sem ismeri 

Erdélyi Múzeum 1914. Új folyam IX. 3 
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Keserves halálán az Eghekis sírtak 
czillagok magokra fekete gyazt vontak 
fenjes Nap, és az Hold homáljban borultak 
z.lB teremtőjőkőn olly igen búsultak 

Nagy erős kő halmok ugyan szakadoztak, 
az főid megh repedőt, koporsók megh nyíltak 
kikből Uy életre halottak tamattak 
kik Jerusalemben sokaktul láttattak. 

Hat én bünős lőlkőm véled edgyüt megyek 
Uramnak halálán hogy ne keserőggyek 
kőny hullatasokat orczamra hol vőgyek 
hogy zokogó jaj szót bűneimért tegyek 

Az én rutságimert pőgdősőt orczáját 
tövissel sértetet feje koponyáját 
megh ostoroztatot véres keres hátát 
kőny hullatásommal mosogatom tagiát 

Oldala sebeben Lőlkőm rekeszkődgyél, 
mind éyel és Nappal arról emelkődgyél 
kisertetid kőzőt azzal dicsekődgyél 
hogy holtom idein megh ne keserődgyél. 

Sok bűneid ellen ot találsz mentsegőt 
és az mőllyel fizes érdemes kőltsegőt 
ez nyaualjas testből, hogy ki mégy szépsegőt 
csak az által nyerhecz őrök dicsőségőt. 

Finis. 

MAS 
Az Júdás aruloságharol. 

Oh átkozot Judas Joab maradekja 2 Reg. 20. 
főid kerekségének temérdek moslékja 
Pokolbeli mérges Pluto iavadekja 
miért forr Uradra büdös szád tajtékja 

Mit készülsz áruló fegyveres kezekkel 
fogok czikorgato rompant seregekkel 
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botokkal pálczákkal sok szővétnekekkel 
hogy ez világh Urat keressed ezekkel. 

Papoktul pénzt mért vél mestőród vérere 
keserves kínokkal terhős gyötrelmére 
vermet ásal neki ő megh eytésere 
nem nézel veled tőt réghi kegyelmére 

Ah volt ki világhra tegődet teremtőt 
és Apostalsághra többi kőzze fői vöt 
szőmeid láttára nvmi csudakot tőt 
Canaban vizből lőt jo borral vendéglőt 

Sok kor betegőket ágyokbol gyogitot 
és-fáto szemekké! vakokat viditot 
sántákat bénnakat lábokra állitot 
némákból sokakat szollásra inditot 

Éhséggel pusztában meg nem szomoritot 
kevés kenyereket sokká szaporitot 
mőllyekkel őt Ezer embert gyamolitot 
Isten Fia volna: ezzelis tanitot 

Mit látál czak minap ben Bethaniaban 
negyed napigh fekvék Lázár koporsóban 
kinek nehéz szagha hathata orrodban 
Christus Urunk által nézd mint járt az házban 

Nem sirattya immár Jairus Leányát 
sem az Naimbeli asszony kit vitt fiát 
mert mihelt illete Urunk, koporsóját 
föl támat Iffiunak az nép hallá szavát. 

Az Attya Istennek illy hatalmas Fiat 
szeplőtelen szűznek szerelmes magzattyát 
illy olczon kőllőtte haráczolnod Urát 
harmincz ezüst pénzőn adnod bün váltsághat 

Talám Unicornis volt teneked Atyád 
pusztában nevelt volt mint Romulust Anyád 
ragadozó Farkas volt szoptató Dajkád 
teremtőd jo voltát: hogy vonni nem tudád 
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Mit használsz pénződdel Sidoknak vid megh bár 
nem lőhecz ez után pénz hordozó sáfár 
nem sok idő múlván füledet nyttya kár 
mert Pokol kénköves Tova magához vár 

Kevés számú pénzért el vésztőd lőlkődet 
gyalázatra adád édes Mes[t]erődet, 
soha nem remelhed már idvősségődet 
Pokolban készítik holnap ebedődet 

Job volt volna soha világot nem látnod 
mégh Anyád méhében burokban megh fúlnod 
vagy bábád kezéből halálra ki hulnod 
hogy sem veled jol tőt Urad el árulnod 

Így akart én Uram olczon el adatni 
szegények sirianak főidet vasaltatni 
hol főidet Fazekas szokot volt ásatni 
s, abból fazekait piaczon kongatni 

Ezt el végezte volt az mennyei Főlségh, 
hogy el arultatnék Christus egy reminségh 
de te szórnod élőt nem forgót ez a' végh 
hanem czak az álnok temérdek fősvénségh 

Orczatlan arulo hogy mersz szőmben menni 
jol. tőt mesterőddel nylván beszelleni 
hogy merőd kezedet vállaira tenni 
senyvet száddal czokot sz :16 orczaián venni. 

Poharodnak szélet édes mezzel kened 
hogy annak jo izit véle el hitetnéd, 
belől megh emisztő mérőggel elgyted 
méznek szine alat Uradrakőszőned 

Az mint az madarász madarat sip szóval 
az mehesz az mehet meznek io szagával 
teis czalard Lélek mestőrőző szóddal 
akarad Uradat fogatni Sidokkal 

Jol láttya szivedet ez világhnak Ura 
kész az én megh váltom menni az halálra 
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mert azért vőn Testőt az Szűztől maghára 
azért jűn elődben, mert el jőt az ora. 

De oh gonossághban atalkodot rósz faj 
mit használ teneked ez főlzőndült sok zaj 
Urunkra rohannak Sidok mint mérges raj 
ez dologért követ téged végetlen jaj 

Lőlkőd ismereti lészen legh fűb fanod 
szabadulásodban nem lőhet semmi mód 
langozo rakás fa lészen te koporsód 
mikoron főn akacz ez lőn utolsó szód 

El adám Uramat ki mint arany alma 
ollj tiszta kin bűnnek nem vala hatalma 
jay nekem, mert raytam Pokol diadalma 
arultatásomnak ez legyen jutalma. 

Finis. 

CATECHES1S ECHICa 
az az 

Az Echonak egy kerdőzkődő szőméljnek kérdésire való idvősseges feleleti 
az utolsó Rhythmusnak vegheből. 

Notaia : Az z.17 Háromságban, kinek etc. 

O mennyei Echó Istentűi jött szent szo 
felely egynehan szómra 

kerdesimnek szavát és annak utollyát 
szóld vigaztalásomra 

mellyet elől tévén z.18 szádból ki vévén 
essek boldoghságomra. 

El mennőm19 főnt forogh : hogy nem kiczin dologh 
az bűnökre hanyatlás 

az kikben vetkőzni jókkal megh ütközni 
már ugyan be vöt szokás 

ás e őrök Poklot hova Judas botlot 
bűnből rakodót rakás? Echó: Ás. 

i'-i8 A. m. Szent. 19 Így I (Elmémön ?) 
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Ás tííled im hallom, enis nem javallom 
hogy Istenhőz nem térnek 

sőt gonoszat jo-ért lőlkők váltsaghaért 
megh váltojoknak mérnek 

érneke védelmet az kik megh kegyelmet 
jol tőt uroktúl kérnek ? Echó: Érnek. 

Érnek mert irásbol értőm sok példákból 
hogy Isten sokaigh várt, 

mindent az ki megh tért arra réghi bűnért 
nem adót halálos kárt 

arté eletemnek: hogy megh térésemnek 
mesze vétőttem határt? Echó: Art. 

Árt bizonnyal tudom de én gyallosaghom 
elmém félre tekeri 

akaratom ellen testőm az kegyetlen 
bün sáriában keveri 

veri-e az kegyes az ki joktul üres 
s, ideit czak heveri? Echó: Veri. 

Veri ha jobbulást az bűnből ki állást 
az emberben nem talál: 

mond megh az ki eddigh való kerdesemigh 
csak szomorito valál 

allé az Ur boszut végtelen nagy hoszut, 
mikor el jtín az halál? Echó: Al. 

Ál, de kik megh térnek és.kegyelmet kérnek 
irgalmas az Ur immár 

az kegyetlen Sátán amaz Leviathan 
fenyőgetődgyék ám bár 

váré hogy megh térjek, bocsánatot kérjek 
Isten, ki mint erős váár? Echó : Vaár. 

Váar bizonnyal hiszem mert szavából veszem 
hogy kegyelemmel imád Matt. 11. 

látván győngheseghőm s, erőtelenseghem 
moly olly mint hajlandó nád 

ád-e mégh job időt bíint unásra erőt 
kitő! az választ hozád? Echó: Ad, 
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Ád mert hozzá vőhet, z.a0 Iőlkével tőhet 
engemet erőssebbé 

lőlkőmben epithet bííntül ííresithet 
hogy változhassam szebbé 

hát ugyan be vészen s, hozzam kedve leszen 
ha nem vetkőzöm többé? Echó: Be-

Be vészen s, az szerint vétkeim az miként 
érdemiének, nem sújt s, vér 

Job. 15. noha az bűnt iszom mint vizet ugy szivom 
mint spongia vagy hévér, 

miczoda az a' bér az mőllyert hozzám tér 
és nagy irgalma kövér? Echó: Véer-

Vér lőlkünk aranja, ezüstje Gyémántja 
mőllynél soha nagyob bér 

Joan. 3. nem volt sem nagyob kincz kárhozat azzal nincz 
ki ez által hitet nyer 

ér e idvősseghőt s, őrök diczőseghőt 
erről szikrázót czőp vér? Echó: Ér. 

Ér, mőllyet kőrőszt fán érettem megh halván 
szent oldalából amaz 

élő Isten Fia, ki az bűnőst hjia 
ki onta, lévén igaz 

az-e az megh valto bűnből szabadító 
ki híveknek irgalmaz? Echó: Az. 

Az, enis hát annak, mint jol tőt Uramnak 
lészők hiv s, engődelmes 

tudom kérésemre s, eszedőzésemre 
mindenkoron figyelmes 

ez-e ki véghetlen őrdőgh s, Pokol ellen 
mindeneket védelmez? Echó: Ez. 

Ez hat o, én lőlkőm buktul epet szivem 
Urad útjára ereggy 

magad megh alázván eleiben borulvan 
kőnyhullatással epedgy 

Eggyé az szo szollo kihoz tülem ez szo: 1. Tim. 2.Ps.6. 
haragodban megh ne fedgy: Echó: Eggy. 

2o Annyi mint Szent. 
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Eggy én erősseghem minden reminsegem 
kiről őrvendetős hirt 

fülemben zőnditel almomból őditél 
ez ád csak gyogito irt 

irt e hát Attyahoz utat s, én Attyámhoz, 
ki boldoghságot ighirt? Echó: Irt. 

Irt, hat enis irok, ha ahoz halgatok 
kinél nincz nagyob Főlségh 

ő velem jol tőhet ő általa lőhet 
éltem véghe Idvősségh 

miczoda az a' hell, hova híveknek kell 
jutni; és az fényességh ? Echó: Égh. 

Égh amaz diczőség hol lakik az Főlségh 
kiben kőll reminlenem 

kinek sebeiben mint erősseb helben 
lőlkőmmel rekeszkődnem 

ennek jo voltában bűneim foljtaban 
kölle megh kételkednem? Echó : Nem. 

Netnis kétőlkődőm, neki remenkődőm 
halálomkor is nem hagy 

ő benne kelők fel, ő benne nyugszom el 
mikor szőmőm álmot vágy 

éneklesim után meilyet testem kivan 
mi lehet az a szép lágy ? Echó: Agy. 

Agy ? Hát maid le fekszem megh faradot testem 
Istenemnek hírével, 

testemet lőlkőmet én pihentesimet 
reá bizom őrömmel 

el kőlle hat mennőm, nyugodalmat vőnnőm, 
édes házam népevei ? Echó : El. 

El megyek : hogy reggel buzgó könyörgéssel 
viszont énekőlhessek 

Uram hajlékában imátságh házában 
jokert könyöröghessek 

hogy az én Uramtul, édes megh váltomtul 
uyob áldást vőhessek. 
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No már Isten hozzád ki szómat megh szoliád 
Echó vigh Isten Aszón 

az te szádnak hangja, mint Dauidnak lantya 
sok sziveket át hasson 

hogy az jo reménségh hitbeli kegyességh 
hivekben megh ne aszón. 

Finis 
Coronat 
Opus. 

(Kolozsvár.) Közli: Dr. Dézsi Lajos. 


