
KISEBB KÖZLEMÉNYEK 

Históriás ének Bocskay Istvánról. 
A Zichy-család zsélyi levéltárának, — mely eddig is oly gazdag tárháza 

volt irodalmunk múltjának, — egy erősen rongált verskézirat töredékéhez jutot
tam boldogult Jakubovich Emil levéltári igazgató szívességéből. A kézirat 28, 
ívrét nagyságú lapból áll, melyen alapos nyomot hagytak az idők. 

A históriás ének egy összefüggő eseménysorozatot tárgyal: Bocskay István 
erdélyi fejedelem dicsőséges életét az álmosdi ütközettől (1604) tragikus haláláig. 
A Tinódi-féle krónikás hűségével mondja el a történelem közismert eseményeit 
s azokhoz alig fűz valamit, legfeljebb egy-két eseményen módosít. A kézirat 
annyira megrongálódott, hogy közlése is csak töredékesnek mondható. Égés és 
rothadás nyomai fedezhetők fel rajta. Sorsáról semmi közelebbit nem tudunk, 
sem azt, hogy miképen került Erdélyből, — ahol a megírás helyét kell kétség
telenül keresnünk, — a felvidéki Zsélyre, sem pedig azt a még érdekesebb kérdést 
nem tudjuk megnyugtatóan megoldani, ki írhatta, ki volt a szerzője ? Ha Bocskay 
közvetlen környezetében keressük a szerzőt, akkor Czobor Mihályra, a Chariklia 
első magyar feldolgozójának személyére, esik tekintetünk, mint aki az egyetlen 
költő volt a fejedelem udvarában. Erre enged következtetni az is, hogy a 
históriás énekben Czobor többször is szerepel, viszont a versfők titka megfejt
hetetlen marad. Az ének, feltevésünk szerint, három részből állhatott; ezekből 
csak az utolsó, a harmadik maradt a legteljesebben ránk. A históriás ének sze
replői mind közismert nagy férfiai voltak a XVI. századnak, közöttük a leg
nagyobb, a főhős: Bocskay. Az ő egyénisége van legjellegzetesebb vonásokkal 
kidomborítva, különösen ügyes hadi taktikájára világít rá az ismeretlen szerző 
élesen. Jelentősége, hogy ez az utolsó históriás ének, amelyben országos érdekű 
esemény van feldolgozva. Stílusa köznyelvi, s érdekes, hogy az e-ző és ő-ző 
nyelvjárás keverékének tekinthető, ami egyúttal Czobor Mihály szerzőségét is 
erősen támogatja, aki tudvalevőleg nem volt erdélyi származású. 

A históriás ének csonkán is jelentős irodalomtörténeti alkotás: Bocskay 
István életének és korának egyetlen korabeli költői emléke. Jelentős azonkívül 
művelődéstörténeti szempontból is, öltözeteinek és a Bocskay koronájának színes, 
pazar leírásával, úgyszintén a korabeli szokások és erkölcsök szemléletes meg
jelenítésével. Verselése eléggé döcögő, de bizonyos leírásbeli alakító készséget 
nem lehet szerzőjétől megtagadni. Milyen érdekesen írja le Bocskaynak a töröktől 
való megkoronázását, a résztvevők alapos és hű bemutatását adva, vagy az 
ének legértékesebb részében milyen eleven szemléletességgel tárja fel a fejedelem 
utolsó napjait, szörnyű halálát és temetésének regénybe illő színességét. 

Itt közöljük az eredeti szöveghez betűhíven a Bocskayról szóló éneket, 
25. lapjának facsimiléjével, ahol éppen a datálása található. Az egész Bocskay-
ének Erdély történetéből veszi tárgyát, annak legérdekesebb szeletét dolgozza 
fel. Erdélyi színekben gazdag nyelvi, irodalmi kincse a magyar XVI—XVII. 
századfordulónak. 
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Nemetek Jüvessét ur fj érti vala, 
az Vitézeknek Hirre atta vala 
minden felöl nép vgan reja fiit vala 
gültön gül tábora sokasül vala 

Kassa felöl Jacab János1 jü dobolüa álla 
sep taraskokat vontattatnak aíla 
bockaj Istüant ök keresik vala 
pec2 hadaüal ösüe sallottak vala 

Magjar Vitézek mind kesén walának 
egj akaratüal (ök) el Jndülanak 

ozd nemetek valanak 
, salongüa viliágnak 

alülagnak 
állat kjaltanak 
el cüdalkozanak 
marját kjaltanak 

wiüanak 
el Hullanak 

, datanak 
mingjart nemetek romlani fogának. 

Sőrniü Halalt ot nagj sokan vallanak 
es fogságra bennek sokan Jutának 
pec2 Jánosüal vr fiak Hozatanak 
magjar vitézek őrömben walanak 

. . . . asoknakis nagj sepen vot vala 
. . . sa eperies bartfa szeben vala 
. . . varossanakis leüel szol wala 
kiknek kigjelmet az casarnak ajánlja 

[vala. 
Hajdü witezek azzok kozeül vaknak 

kiket hül érnek esketnek hodoltatnak 
mindent bockaj samara esketnek 
nimet partossokat ölnek fosztnak 

[emesztnek 
Az casarnak is Irra kigjelmes vala 

fogadassat az magjarhoz io . . . 
lattiük orsagünknak uio . . • 
ki legj nagjob hitben . . . 

Ennis ajánlom kegjelmes . . . 
hozzatok való jo akarat . . . 
az ur isten kj vezerlj . . . 
holtomig nektek ajánlom . . . 

Varasok ezzekirül tanacko . . . 
niomorült allapottiok . . . 
az vr fjuak nagj io valast Jranak 
Istennek ezzekrül halat adanak 

Minden fele var megjeknek Jrata 
kegjelmes voltat az casarnak ajánlja 
. . . föv urunkban vket megj tarttja 
. . . . az casar ur kevannia 

Jo akaratüal feienkent valanak 
1 Belgiojoso Barbieno Jakab János. 2 Petz 

János, császári ezredes. 

urrak közzül kik egj tanacon voltak 
mert nemei nemet miat büt es sok kart 

[vallottak 
jóságok püstült es nagj summát attak 

Bockaj Istüan fejedelem wala. 
Illés Hazj1 vitéz nari pal ; vala 
Homonnaj balint Homonnaj görgj1 vala 
magoci ferenc cakj istüan5 vala 

Az nagj sagos batori istüan8 wala 
ki nagj cendessegben ciak halgát vala 
mert az orsag H . . s biraia vala 
casar pecetj ládájában alj vala. 

Batorj Gábriel7 Rakolcj Szidmond8 vala 
giüla fj laslo9 Rakolcj laios10 vala 
preni i . . . preni gjörg11 vala 
preni az melik pal12 üala 

Köztük kataj kj lüt hozót vala 
Job ez világra ne sületet volna 
kancellariüs űrünk titkossá wala 
ki miat vegreis essek halála. 

Casar caüsi azzonban jutának 
kences Kassában kiket bocatanak 
nagj szép öltözőt Jancarok valanak 
casar ajandekiaüal be szallanak 

Erdelj vajdának bockait mondgjak 
magjar orsag kirallianak. 
bockaj kiralnak mondjak . . . 
Rendet aluan 

Az bőtkős basa egri basa vala 
casar kencebül mind ur fjak vala 
allaüalokat kapálni küld vala 
dengelegj mihalj mellette (?) vala 

Casar saüaüal v azt mondgja vala 
Ha valahonnét ellenség támadna 
kegjelmes uram mig feiün fen állana 
budaj tomosüarj egri basa nem hadna. 

Pencet hatalmas casar nem kemellj 
neki segjeceget melled 
mert az magjar nemzetet nagjon szeretj 
hiüsegedet tüled jo neüre vési 

Tistessegüel ajándékot el veüek 
feüdelmünküel . . . . wrrak megj 

[köszönek 
nagj hiüsegeket ez mellet Jgjrek . . . 
casar köuetj azt Jo neüen w 

Ezzek wttan sok 
Isten gözni be Jrni mind m j , . . . . . 
Dünan tül es Jnnet mind mi essek 
mit megj értettem azrül emlékezzünk 

1 Illésházy István. a Nyáry Pál . • Homonnai 
Bálint és György. 4 Mágócsy Ferenc. 5 Csáky István 
6 Báthori István. ' Báthori Gábor. s Rákóczi Zsigl 
mond. 9 Gyulafi László. 10 Rákóczi Lajos. a Perényi 
György. n Melith Pál. l 
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Ezzen közben nemetek kesültenek 
basta1 görgüel sokan gjülekeztenek 
borsod var megjebeti fesket vertének 
magjarokual megj wjni igekeznek 

Balaz1 ot ciak gorsan gonossül iára 
vak merőseg ot nekj nem hasnala, 
mást bokornak vélne az viadalba 
ellenségtül félj mind végjg az viadalba, 

Sok io segjn legint balaz ot véste, 
ii magais fogságban essek weze 
bizodalmat ezzel németnek szerze 
ez hir halüan töb nemet gjüle ösue, 

Segiiitür Tercia pars 

Immár ercük wrünknak indülattiat 
hadaüal kassabül w ki szallassat 
nemet báláznak hallá nagj romlassat, 
siecegüel visi waia szép hadat, 

Hirteíensegüel az hir iutot wala 
ciak magoci ferenc vrünkual wala 
másik vr fj Homonnaj görgj vala 
ki köueccegben iar kj taüol wala 

Sok io leginnel az nagj albert vala, 
segnei miklos jo legjnekiiel vala 
secj gorgj gjalogjok hadaüal wala 
homonnaj balintis taüol wala, 

Gestel kőrnül Homonninak szép hada 
urának Jndülattiat hallia vala 
edelin fele imar Vrünk wala 
basta gjorgis hozza nem messe wala 

Sok Jámbor vitéz ember harcon wese 
nemet magjar löues miat epedé 
végre magjar vitéz futni eredé 
kit az nemet vyel nem vőn essebe 

Eyelis had mind menten megjen vala 
feiedelmünk megj azt nem tüdgja vala 
posta ábrahám megj mondotta vala 
kegjelmes vrram hadad füt azt mcndgia. 

Derék sereg az kj vrünkual vala 
seregben alj mint ha vini akarna 
egj nagj ködöt Isten tamastot vala 
kitül nemet keües magjart nem lattja 

Az savon tül basta hadaüal wala 
torka sakattaban kialttja vala 
tistessege vestet arülo volna 
az ki az savon ma által gazolna, 

Hj az Istennekj nagj gond viseléssé 
kit az ember remélnie sem vélne 
bastia vely dandárt es vrünk serege 
feltj vttol minden hadat ot vestje, 

1 Bá'ta György. 
* Németh Balázs, hajdukapilány. 

Megjs igen füt Hajdüsag feleben 
Homonnai balintnak hir lün ezben 
siet vrra vttan nagj sietségben 
megj segite sep hadaüal Igeben 

Lippaj balaz kőrnül kezde Járni 
titkon leüeleüel gjakran érteti 
az kengjelt felen akaria niomatnj 
sok igjret végre megj kezde gjőzni 

Bastanak az erdeli vaidasagot 
holta napig igjrik uraságot 
hogj ha megj veirhetj az magjarokat, 
tegje rabba mind az partos wrakot, 

Le vágassa nemessegüel wrakot, 
porra tegje mind az eges orsagot 
lipainak vys igjri vajdaságot 
haidüsagnak nemessek josagokot, 

Az segin parastcagot ne bántanak 
de az nemességet mindenüt vágnak 
nagj warvrrak kü varat hadnagjoknak 
ciak hajdüsag vrünkat kézben adnak 

Hallá basta lippainak kes voltat 
bánnia hajdúság nem fogadgja szaüat: 
vrünknak magjar tarttia fogadassat 
az hir halüan fellieb sallita hadat 

Kassában vrunk ismeg haza tere, 
Istennek halat ada gjülést hirdete 
orsag iaüarül minden jot wegezne 
patakra Indüla vrunk ezt el vegezüe 

Hadaüal basta görgj álla indüla 
kassánál tégla vető . . . szal la . 

Miskere ellessél basta be szalla 
második napon ismeg göncön hala 
juta santora azkor megj ot hala 
negjedik napon ü tokajban Juta 

Rüber görgj vala ot capitansagban 
ki bastat lata olj nagj vigasagban, 
de nem mülata basta görgj tokajban 
biztatá rübert megj sabadjtasban 

Egj níhan nemetet basta ot hágja 
ellest Jgen sokat vk nem haghata 
mert minden fele nagj sükseg vala 
kerestürban ü halassá let vala, 

Lykara v mas nap hajnalban mene 
patak varat w el kerülte vala 
az mondota hegj allol el ment vala 
de mindenüt eggetüe megjen vala 

Vyhelben szalla es megj futta vala 
borsiban hogj sok gialog hajdü volna 
Szeleméri miklósnak1 udüarába 
gorsaságüal rajok mentenek wala 

Por hajdüsag felnié nem tüd vala 
1 Zeleméry Miklós. 
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mert az tobzódásnak estének vala 
nemet közel volna nem tüdgja vala 
ciak siiialkodast kezde hallania 

Hazakat kezdek mingiart gjütania, 
por had az tüz allol kezde futnia 
szoloskey (?) tartania 
lövik va akazzak vala 

Bastat eperiesben varas bocata, 
Hitit fogadassat ot hatra hágja 
eggjk resset hadának sárosra bocata 
sebes kellemesre1 tőbit szallita, 

Égetéssel basta jüs megjen vala 
falukat varassokat eget vala 
minden rendeket öllet vágat vala 
Düselmentnek minden rendet mond vala 

Nagj kart tül eperies ezzel ez orsagban 
jelesben ez három fü var megieben 
Sárosban türocban es az gomörben 
hogj salast adal bastanak eperiesben 

Terebesbül vrünk meg indült wala 
vasár heljre onnét nepeüel juta 
onnét garamban ismeg jütot vala 
Vyhelben juta onnét patakban szalla 

Sáros patakban nem sokat mülata 
serencre juta ottís nem mülata 
onnét kassara fel sietet vala 
lippaj ellenben igen gül vala 

Negj ezzer magaüal balaz indüla 
lovon menni v ot senkit nem hágja 
gialog forgodast gorsabnak gondola, 
Tüdgja nemetat házban topastollja 

Jutának az witezek ejfel korban 
el lepek falukat siüalkodasban 
fel sebestis fel gjütak vk azonban 
nagj sebes fel sebes . . . . nagj lángban 

Híre lün ezben eperiest b?stanak 
jol haliia szólássát magjar puskáknak 
bánnia nem izzenhet sárost valóknak 
magjarok is egesség fele ballagnak 

Eöreöm mondok urunkhoz be jutának 
neresegen feienkent vigadanak 
fü fü vitézek ajandekoztatanak 
lippai balazüal nagj vigan laknak 

El hiüe balaz magát dolgaiban 
v akar fü lönni minden dologban 
halgát vrünk ciak nagj jamborsagaban 
tür ideig báláznak nagj sok dolgokban, 

Ez Idő közt vrünk kassában vala 
külőmb külömb dolgokat igazgata 
balaz dolgát elmeieben forgattja 
It ketté sakada báláznak torka, 

Kar lün báláznak magát jg vestni 
tökelletlenseg eot jm mere visy 
eíletet es tistesseget mint vesti 

^ . .^ jg^ ia r az kj magát hamar el hisi 
Casartül az köüet jüs megjen vala 

Í! bőtkős basa gjakran ot forog vala 
koronát casar megj igirte vala 
Rákos mezeirre hivattiak vala 

Illés Hazj Jstüan wrünkal wala 
köüetsegben kj sokat faradoza 
niari palüal nagj sok münkaiok wala 
kiért vket az megj aldgja 

Sok jo vitézek vrünkal valanak 
loüag gjalog santalanon valanak 
nagj vigan járnak mert vk nem 

[koplalnak 
nagj gazdag tábora vágjon vrünknak 

Vezér basa sátorát fel woniatta 
az basaküal tanacca ázzon vala 
minemű szép tistessegüel fogadgja 
az koronát szép modgjaüal megj adgja 

Törők tábor az Rákosnak mezeién 
sep öltözet gazÜagsagüal kesülüen 
magjar hadis eljüta szép rendüel jüüen 
Cüdallia az pogansag annin leüen 

Mondgjak vala közöttök ezt beselüen 
egj magjar sem holt volt, megj vadnak 

[elüen 
cüdalkoznak seregek őltőzettien 
sok embernek feiedelmünküel leüen 

Vrraknak vrrünk azt megj hattá vala 
jó hadnagjoknak azt parancoltattja, 
vigjazatban minden fele rend volna 
mert calatcagoktül igen tart vala 

Parancolüan nekjk megj hattá vala 
hogj ha latnak törők ha mit akarna 
homonnaj balintra bizta vala 
hogj halaiig minden kezén megj halna 

Vrünk is sep sátorát fel voniata 
vrrak sátorral körei voniata 
vezér basa nagj igen varia vala 
nagj szép tistessegüel. . . vala 

sinü köueküel raküa 
kik nagj vala 
Regen sa kiraljnak wittek vala 
sekies sandornak mind arran vala 

Garadiccais mind drága kü vala 
Jriak tiz fele drága kü volt volna 
korona teteieben drága smaragdüs volna 
drága hossü göngj semeküel megj raküa 

Arran koporsóban1 temettetet wolt 
koporsoia drága kanbürkülüs wolt 

i Helység Sárosmegyében 1 A XVI. században még láda szinonimáj* is Tan 
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sapíl gemant kőüeí oldaia rákot volt 
sötetcegben fenlő wjlagossag woit 

Emlékezetért ezt ciak számlálom 
hogj penig ilj gazdag volt nem cüdalom 
ez világ öüe volt rüla azt hallom 
kar nagj lesen ha menjorsagban nem 

[latom 
Sekeben wíünk sátorban wlj wala 

tistessegüel hozzája mentek vala 
az koronát vk be mutattak vala 
tistessegüel vrraküal fogatta vala 

Casar szaüaüal nagj szépen megj aldak 
magjar vr fiak az koronát mar tarttjak 
az vezerüel vrünk feieben adak 
magjar orsag kjrallianak kjaltak 

Casar hada Rendűéi talpon alj vala 
magjar orsag hadais rendet alj vala 
mert az törökis magjartül fel vala 
magjarokis v tülök . . nak vala 

Naej sep áldassál megj áldottak vala 
minden rend vigadnak vala 

Delliest wgj mint az ebed w . . . la 
Rákos mezeién az táborban w . . . 
egj arranj pohár Duna vizén . . . 
feiedelmünk rajok kösönt. . . 

Hárman az feieben megj ittak wala 
halakat az istennek attak wala 
vttokat nekik megj áldotta wala 
haza menetelekettis megj aldgja 

Koronázása hogj megj lün wrünknak 
jó emlékezetű bockaj Istvánnak 
ki mondaték mag járok kiralianak 
moldüa haüasselve erdeinek vranak 

Istennek kegje-lme vgj igazgasa 
feienkent nagj bekesegüel megj hoza 
eges kerestjenseg az Jstent alda 
kerek hogj elletetis hossabitna: 

Kences kassába korponarül iüta 
sok köüetek hozza érkeztek vala 
nemet lengjél erdelj körül vala 
mint feiedelem tistessegüel valast ad 

[vala 
Semmi keüelseg w benne nem vala 

feiedelem modgjara magát tarttja vala 
noha mindennek jo nem lehet vala 
joküal magát wh szerettetj wala, 

Ket predicatora nekie vala 
alj vincj l peter es czeglédi jános- vala 
kiküel az vr istent diciri vala 
kjein es nagj 

Hajdüsag miat olj nagj büüa vala 
samtalan sok p a n a s t . . . . vala 

1 Alvinczy Péter. 2 Cieglédy János. 

sep saüaüaí mindent . . . 
mert örömest nekjek . . . 
az kik tül hadakoznak vala 
Redej (n)emetj gergelj wala 
H ü s . . es hajdü hozzaiok halgát 

[vala 
Poson k o r é . . . . wk hadakoznak wala 

szép hazakban Imar ferkeztek wala 
érsek er labok állat alj wala 
Jgekeznek . . . igoz hajtania 

Feiedelmünknek giakran irnak vala 
segicceget hogj melleiek bocatna 
gjakorta allata jargalnak wala 
nemetek ellessat el fogtak vala 

Vrrakat wrünk gjakran kéri vala 
Jo kedüe közzülök az kinek volna, 
segiccegeüel hozzaiok bocattja 
hisi istent aztis kezéhez adgja, 

Jámbor vr finak hiüsegere bizak 
Homonnaj balintot ra walastak 
attjanakis jó witez woltat tüdgjak 
s mindenben rajta Isten aldassat lattiak 

Segitcegere az vr istent hiüa 
Jósa deiak hadnagiat w szolita 
szép algüit vrünknak ki voniata 
loüagiat gjalogiat el indjtata 

Nagj öiTÖmök lün mind az vitézeknek 
hogj jüesset ertek kiralj seregének 
törökökes algjüküal érkezének 
örömökben mind allatt jüőltenek 

Jancarokes sáncot haniatnak . . . 
kibel sok goliobist be szőri . . . 
de az varbül nag löüest . . . (v) ala 
sok magjar török miattok (elpusztult 

[va) la 
Hid álla ket nagj algjü szolga (lt) 

[(vala) 
kj vitézekben nagj kart (tett) vala 
sok török álla m e d e l e t . . . . vala, 
sáncot sieten kapuhoz vittek wala 

Sok jo sjsejjn_Jejyn_ vrez ot . . . . 
vitéz Tiadnágjöfcüal forgódik vala 
ki mint esset en be tüdnam ]rnia 
dolgokat ha megj tudnak mondania, 

Sümmaia az fizesse megj az isten 
adgja szent orsagat nekik az isten 
ki megj marat éltesse az vr isten 
sok Jaüaüal aldgia meg az szent isten 

Ket ostromon sok jámbor witez wese 
harmadik ostromhoz minden kesüle 
torok magjar Jesust állat iüölte 
rettenetes keppen megj nekj mene 

Törőkes magjar vitézkedik vala 
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egj serecen szaslo tartó vala 
vitéz módra az fokra fel ment vala 
török szaslot fokon lobogtat vala 

Serjekednek vitézek forgolódnak 
vttanna az fokra nagj sokan hágnak. 
de nemetekis belől forgolódnak 
nagj sok artalmokat niakokban hannak 

Sok J k ostromon vesének 
hadnag nagj andras lőües miat 

[elessek 
sok t e s t e . . . . . férgek megj ottek 
mert érette nem mehettek 

Az sok test lón ot szelel feküt 
az per estet. . . ötté ciak mezőt 
s zo lo t . . . . . . . tüle nem lehetőt 
feiet a sirt vgj götrődőt 

Tortint le ragadni akartak 
tarsokat ot hadnia nem akartak 
Ha tekintetek magokis ot hattak 
mert az sürii lovast megj nem álljanak 

Az nagj heusegben meg epettek vala 
mind az ket fel Jgen megj farát vala 
varban ellessekis keüesselt vala 
var üiüasnak mar nolcüan napia vala 

Hirre varat vr fj keretj vala 
ne vesztének magokat Jntj vala 
mert ha ostrommal haz kezekhez jutna 
vitézek miat halálok fordulna 

Magokat gondolák szót kj adanak 
tisztessegessen ha el bocattatnak 
márhaioktül ha megj nem fostatnak 
magjarok hitire hazat meg adnak 

Jámbor urrat Illies Házit keüanniak 
hitökre hogj kozigben be bocatnak 
Jo vegezes uttan megj kj bocattjak 
Jo ok állat az varatis megj adgjak 

Ez dologrül urrak tanackozanak 
postán vrunk ezben hirt adanak 
egj akaratbül (min)d ra állanak 
kőz házira bizanak 

Ruhaiat az vr f j el ve 
nagi batorsagüal m a g á t . . . . 
az varban hogj ü magát tna 
Jm melj serencere üt maga 

Táborának szép rend tartassa 
estüe regüel iesust kiált . . . 
az orsag zasloiat fen tar la 
szaslo tartó pankotaj János . . . . la 

Mindé nap az istent dicirik (vala) 
Jámbor predjcator Vince Pál vala 
koniorgest estüe holüal tesnek vala 
segjcceget istennek kérik vala, 

Az koniorgest Hogj el végeztek vala 

nagj sötétben arrókban mennek wala 
tornaj tamás az ur fjual vala 
Jósa deák Ománi János vala, 

Az vizén hogj által gazoltak waja 
az palánk likán be büttak vala 
az wrfi magát fel voniatta vala 
az vraim ot marattanak vala 

Halgattia az kapitan keüansagat 
de nem ismerik nekj abrazattiat, 
elmeieben szedegeti az tractát, 
Jol végezek Jgerek vrrok hazat, 

Közöttök wk erős fríget kotjnek 
Hogj walamelj feliül ne Rettegnének 
ne lünenek Hűsek Cendesednenek 
kesülnenek az napra kj menninek 

Jámbor kün gasparnak 
kar felejtek áznak 
Hogy ky hüsta vrünknak 
s an H . . . . a meg bana iambornak 

Fülek ta ban szép Jóságat 
tarsan . . . . tül marat Jobbagiat 
pele kére ilj ok állat 
kün gaspar nagi Haddal Hüst vara 

[állat 
Törökök . . . . ukban bankodnak v?la 

H o g j . . . . vitéz török ot marada 
nemet vtan mennie akar vala, 
rajtok esset sok kart megj torolljhasst: 

Bossonkodnak hogj predat nem kap-
[hatnak 

mert termeseti az volna farkasnak 
mond az páter nostert török vramnak 
de az baranj kelj inkab az Rauasmk 

Ki meninek nemetek bekesegüel 
be meninek magjarok tistessegüel 
törést építenek siecegüel 
el salla allola tábor szép rendüel, 

Hetedik napian szent Andras haüanak 
Jgen vya török nogradot magának 
nem lün mit tenni nemet Capitannak 
vy var állat essedezik vr fjnak 

Megj igjre vrfinak nograd varat, 
Ciak vynne el allola Casar hadat, 
Jgere az vr fj kegjelmes voltat 
bocata vele egj Jámbor szolgaiat 

Jámbor vitézt az kerestürj istüant 
kinek kezeben adak nograd kolcat 
el befelle álla Casar hadat 
bekéül ek nemet hadat, 

Sinten vgj lün dolga min . . . . 
ki jámbor solgaia wala 
egj sóban ellene v e t . . . . 
nem örülhete igjret folo 
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Az Horeb Hegjre fel vitte 
Jgeret földet megj müta 
de az isten nekie azt mo . . . 
Hogj bírnia azt w nekj 

Rövid napon mioses megj h o l . . . 
rioreb hegjenel temettek 
jámbor feiedelmünk sietne . . . 
Jllen cüdalatos az isten dolga 

Sok feiedelmeket elő hozhatunk 
keüesset eltének kiket olüassünk 
de haladatlansagükrül gondolkodgjünk 
hogj istentül azzert ostoroztatunk, 

Olj bünoküel néha az istent banttjük 
Hogj azt mi ciak bünnekis nem 

[allittük 
Hogj azzert büntet essünkben sem 

[vessük 
elletünket azzert meg röuidittiük 

Betelek vrünkon az bolc mondassa, 
barátodnak ha kit tartás magadba 
megjs ne bizd magad édes szaüara 
mert nem tüdad mit gondol artassodra, 

Az ördögnek sok practicaia wagjon 
megj vetésre nagj sok haloia vágjon 
Békességet jar nemet de ázzon vágjon 
kegjes feiedelmünknek mint arthasson 

Jgekezik miképpen el vestesse 
jámbor vrunk elletet végezhesse, 
magát igjretiüel kihez kösse 
hogj hamarab nekj veget érhesse, 

Tisztesség iambornak 
uram vitézlő Rendeknek 

vgj alj nemellieknek 
vagas az sakacnak 

Valaki akar lenni 
végtére . . . . sem fog lehetnj 
Johire tisztességet veszti 
mint magát veszti 

De Ha ezzel megj érnek 
ez se vk el felejtenek 
e z ha vert elő nem kérnek 
es han . . . . . . megjs meg büntetnek 

Isten ellöt mindenek nelüan lesnek 
az ártatlan Halalük örüendeznek 
az Hamis Hitű gilkossok el vésnek 
Ha tekintik pénzért Poklot kerestek 

Walakjnek az vh keüesse nem ellég 
áznak az mas ember soka sem elleg 
többrül többre ember vgj igekezzek 
telhetetlensegert feie ne essek 

Nem nem tud az ember kinek hinnie 
kit barattjanak v vélne lönnie 

az sokta az embert tőrben eitenj 
mint kataj vendégségben ezt szerzj 

Jgekezetj nekj ázzon wala 
nem tüdőm nekj mit igirtek wala 
vrrakatis mind Jgen tancoltassa 
bockaj hiüeit mind eg vtton bocassa, 

De az vr istennek gond viseléssé, 
ki maradassokra gondot visele 
lm ez világ sem adaték kezébe 
az nagj bodogsagbülis kj rekede, 

Eggik hitet masiküal hamiss(it). . . 
tizet Hüsat egj mas h a t . . . 
ezt a vétket nem sokta e . . . 
ez az szent lelek Jsten ellen. . . 

Cristus mondgja az eüangelj . . . 
vetkeznj az szent lelek . . . 
sem ez világban sem az mas . . . 
meg nem bocattatik az bodog. . . 

Tüdüan azzert az kj az bünr . . . 
az szent lelek elsőben J e l e . . . 
Ha nem fogadod dolgod nem 
Testben leiekben veszedelmes . . . 

Sok szent Jrras olüassokat az ördög 
el cabitot batoritot az ordog 
vrasagert el hitetett az ordog 
mostis sokak kornül forgolódik ezzen 

[ordog : 
Ezzen közben bekeseget Jartattja 

nemet casar torok casarhoz külde, 
cobor mihalj'es kekedj gorg vala 
Jo üalassal casartül jettek vala, 

Kataj vrünkat ebeden Hjüa 
hogj mar örömeben vigan tartana 
Jstennek Jttiletit nem gondola, 
el végezet sandekiat Jndithatna 

Ezzek vttan betegeskedni kezde 
nem sokara lün meg nehezülesse, 
kj Jelenek katajnal, meg ölte 
Jgekezik többj se kerülhesse, 

Isten az kj igaz lato mindenben 
nem engede hogj ez mülnak semmiben 
tőb dolgokes Jelenének ezzenben 
vasban verek katait ezzen közben. 

Halaknak ellőtte let dolgokat, 
besselem vrraknak w Halálát 
melj Hamar vttannok 
ki ada nekünk somo . . . 

Az Istennek bolceseges . . . 
titkajt vh nekj 
őt vr fjat mellote 
vrünk sem kesék vtta 

Halála törtinek Jámbor 
jo emlékezetű batorj 
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cakj Jstüannak giulafj' 
dercf j miklosnak j á m b o r . . . . 

. megj holt wala 
egj támadót wala 
tec hogj le esset volna 
Hü nagj hamar megj hala, 

Matias w magzattja wala 
ezzé kilencüenben wal? 
n a g . . . . . . az vilagbül ki mült vala 
har égjek köüettek wala 

Söld . . . . becben megj holt vala, 
orost len megj Holtak vala. 
nagj karacon napian vala. 
halála előtt ezzek lőttének wala 

Ha az wr isten Vt eltette wolna 
az Határt gorog ossagra vette volna 
az pogansagj igj ki nem került wolna, 
mi aztis el véstük mj tüle marat vala, 

Ferdinánd casar felöle azt monta 
vágj w soha ne szüllettetet volna 
az vágj soha halála ne let volna 
el végezet dolog Hogj mind megj kelj 

[halnja 
Sok Jambortül hallottam es wgj irom 

vrünk Halála ellöt mj let azt mondom 
karacon estje kakük szolt azt hallom 
kassán ceresnie fa virágzót ertöm 

Telünk Hozzája igen meleg wala, 
az Jegj rakás sokaktül el mült wala 
vrünk imar nagj betegségben vala 
kibül elletet nem Remeilik wala, 

Vdüar gond viselő Faj görgj1 wala 
Az prédikációt halgattja wala 

wr vacoraiat hozzaia w . . . . 
az wrrakat istenért k é r i . . . . 
egj mást ercek azt parancj 

Ezzek wttan testamentomho 
mert nagj Gondja wala 
Jámbor vr fiakra . . . 
orsagünknak szerzet nagj 

Istennek rajta ez wala n a g j . . . 
ez keües ideig nagj b i rod . . . 
wiüas nélkül sok fü hazat 
mit keüant ket nagj 

Sep Jaüait mind be irrattá 
kinek mit akar hadni irrata 
Homonnait kepeben hattá wa . . . 
kencet körönat nekj hagjot wala, 

Casartül küldetet arran koronát 
sep szasloiat bottjat arranias kardgjat 
sok sep ioküal öltözet füfy louat 

1 Fáy György. 

ezzek vtan Istennek ajanla magát. 
Drága szép vallassokat tesen wala 

teremtöienek az istent mondgja wala 
megj valtoianak chst vallja vala 
batorsagüal ilj vallást tesen wala 

Ha ez világ bünet megj bocathattja 
az istennek véghetetlen irgalma, 
egj emberét inkab megj bocathattja 
az fenies christüssert megj bocattja, 

Hisem az attja istennek irgajmát 
hisem az Jesüs christüs szent halalat 
dicősegüel ertem fel tamadassat 
hisem őiők ellet bodogság megj 

[Hozását, 
Az teremtő istent látnia fogom 

az en megj megváltómmal meg 
[ismerkedőm 

az en testemet megj vyülni hisem 
az szent lelek vr istenben el nüksom 

Jrnak wala estendő forgassaban 
ezzer hat százban es az felet hatban 
ket karacon közt p e n t e k e n . . . . 
el nügoüek az vr (ban)1 

Sep p wala 
f kesülnek wala 
H a . . . . ottessek wala 
vd . . . ben öltözőt wala 

Jamb kesergik wala 
bo batiat ohajttja 
so dnak azt banniak wala 
kj anniarül kesergj wala 

Jámbor . . . esa mar megj solt wala 
az . . . el nügot wala 
palota . . . . egj ket magzattja sirattia 
vrrok attjoknak halalat gjassollja 

Mégis egj keüsset szolok wrünkrül 
Jo emlékezetű feiedelminkrül 
Jsten félő io bockaj istüanrül 
penteken törtint nagj sok dolgairül. 

Szaiabül származót bessedet irrok 
de babonát ezbül ne tanulhatok 
penteken sok dolgon ment által kit 

[hallok 
ciak jo emlekezetiert kit irrok 

Kolozuarban penteken születet volt 
penteken kerestelesseis let volt 
kiralj vdüaraban penteken ment volt 
penteken onnetis álla iütot volt 

Varadj kapitan penteken let volt 
penteken casartül jo valas jüt volt 
penteken nemeteküelis megj vit volt 
pec János penteken foglja esset volt 

1 1606 dec. 29-én. 



69 

Kassabanis péntek napon be ment volt 
pentekenis vt megj koronáztak volt 
Rákos mezeién az koronázás volt 
pénteken e vilagbül ki mült volt 

Adj vr isten ilj f e ide lmet . . . . 
ki tistellie megj az te szent nev . . . 
hirdettesse mindenüt szent igjd . . . 
terice megj az balüaniozo nemzet. . . 

Jmar szolok wrünk temetesserül 
harmenc ket napig kassán 
vlüara férek somorün 
kataj mihajnak vesedelme 

Bankodnak vitézek es bossonk . . . 
vrrok halüa igen ohai . . . 
gjlkos megjs elj ázzon tanack . . . 
eaj tanaebül indülüan Rohan . . . 

Vdüar Hadnagjanak Hadnagjok szolnak 
tizedessek köz legjn talpon álnak 
kataj hül tartatik támadnak 
varas piaccara kit kj hozanak 

kérdezi katai vt hoüa vissik 
majd hiredüel lessen az hoüa visnek 
ázzon közben sok szabija kj woniatik 
teste darabonkéntiéi vagdaltatek 

Nolc oraig teste ot cüdaltatek 
sok jzablia miatta megj corbasodek 
niari palj izzene testet fel szödnek 
egj golc lepedőben testet fel szedek 

Példa besedben soktak ezt mondanj 
boldog ember kj máskon fog tanülni 
boldogtalan kj magán fogj bankodnj 
keüeliek gjakorta ig soktak iarnj 

Legjen isten igaz ittilo ezben 
Ha bünosse az vágj bünetlen ezben 
minden ember w rüla példa vegjen 
soknak őrültében feie ne wessen 

Jo nemzetetis Hágja szomorüsagban 

házas társat germekit nagj bánatban 
josagais lün vissa foglalásban 
kit ertenk adót io a k a r . . . . 

az török casarnak 
bankodek vrünk 

. . . . büdaj basának 
legjen gondgja kiraljnak 

Erd helj tarosagban 
ed gübernatorsagban 
elül feksik kassában 

bánkódik ezután magában 
Meg temetéssé ot lessen 

vestessegüel 
maiglan kesén legjen 

es tistessegüel ot lessen 
Hada mar mint gjazban vala 

tud . . . böjt elo első nap vala 
fekete . . . tir ket rendet alj vala 
ket inassat fel öltöztettek vala 

Koporsóban testet fel vöttek vala 
wr fiak kiralj testet visik vala 
papok deákok énekelnek vala 
santalan sok lilék keserik wala 

Gias szasloiat ellőtte visik vala 
nolc trombitát ellőtte fünak vala 
templümban tistessegüelwittek vala 
szép predicacio azkor let vala 

Ezzek hogj mind véghez mentenek vala 
testet az templümban ben Hattak vala 
hacirok1 templüm korüel őrzik vala 
második napra iütottanak vala 

Harangokat erőssen vontak vala 
Jsmeg feienkent fel gjltenek vala 
testhez az templümban gjltenek vala 

predjcaltanak vala. 

1 Darabontok. 

Közli: Dr. Kozocsa Sándor 




