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Dr. LAKÓ ELEMÉR 

FIÁTFALVI GYÖRGY ERDÖSZENTGYÖRGYI MESTER 
HISTÓRIÁJA 1626-BÓL 

Kerek ötven esztendeje annak, hogy ha jdan i professzorom, Szabó 
T. Attila egy addig ismeretlen és i rodalomtörténetünkben ritkaság-
szamba menő 17. század eleji moralizáló vers felfedezéséről számolt be. 
(Erdélyi Irodalmi Szemle, 1929.288.) A kéziratos másolatban talált 
vers szerzőjének nevét a versfőkből következte t te ki: GEORGIUS 
FIATFALVI1. Minthogy címe nem volt fel tüntetve, ő maga nevezte el 
Fiátfalvi György Pokolbeli Látomásának. 

Az utolsó versszakból kitetszően a verse t szerzője 1626-ban írta 
a Kis-Küküllő melletti, szentgyörgyi, azaz erdőszentgyörgyi iskolában, 
ahol feltehetően mester volt. Szabó T. professzor az Erdélyi Múzeum 
kézirat tárának egy 18. századvégi csonka kéziratos füzetében találta 
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volt. A k k o r i jelzete: 2679. Most a kolozsvár i Egye temi Könyv tá rban 
őrzik a régi jelzettel. Ké t évre rá fe l fedező je az I roda lomtör téne t i Köz-
l e m e n y e k b e n tette hozzá fé rhe tővé ez t az 1773-ban lemásolt , 123 négy-
soros versszakból álló, klasszikus és barokk e l emeke t t a r ta lmazó szö-
veget (az említett fo lyó i ra t 1931. 71—86. lapja) — egyebek mel le t t — 
a k ö v e t k e z ő lapalji j egyze t te l : 

, ,Kelemen Lajos levé l tá ros sz íves közlése r évén tudom, hogy 
Fiát íalvi György e m u n k á j á n a k máso la t á t a ko lozsvár i un i tá r ius kol-
légium kéz i ra t tá ra is őrzi, de a ka ta lógusban semmiképp sem találhat-
ni meg. így hát v á r n u n k kell, míg va lamiképpen megint e lőkerül" , 
(i.h. 73.) 

A fent iekhez s i e tünk hozzátenni , hogy a n n a k a ka ta lógusnak a 
seg í t ségéve l nem is ta lá lha t ta meg, hiszen egyrész t a kol l igá tumok-
nak csak az első d a r a b j a i t tüntet te fel, másrészt nem is ta r ta lmazza a 
k ö n y v t á r b a n őrzött összes kéz i ra toka t . — így tör ténhe te t t meg, hogy 
Klaniezay Tibor az 1950-es é v e k b e n nálunk végze t t ku ta tá sa i alkal-
mával va lóban egy kol l igá tum (MsU 1214/A—B.) 31—34. leve lén fe-
dezte fel a szóban f o r g ó versnek e g y csonka (a 73. ve rsszakka l kez-
dődő) vál tozatát 2 . 

A n n a k idején úgy tűnt, hogy a Kelemen Lajos tó l kapot t ér tesülés 
a lap ján Szabó T. At t i lá tó l megfogalmazot t óha j sze rű jóslat bekövet-
kezett, és ezzel a Pokolbel i Lá tomás utolsó s tác ió jához ér t . — Az 
utóbbi é v e k b e n azonban a fentebb emlí te t t régi ka ta lóguson k ívü l ma-
radt kéz i ra tok ny i lván ta r t á sba vé t e l e közben e so rok írója — egyebek 
mellet t — Fiátfalvi G y ö r g y ve r sének egy harmadik , de a másodiknál 
sokkal te l jesebb máso la tá ra is r ábukkan t . Ez a pé ldány e g y fedőlap 
Inélküli, cérnával összefogot t füze tecské t a lkot . Címe is megvan: 
SZ[ENjTGYÖRGYI MESTER HISTÓRIÁJA. Mére te i : 170X110 mm. Jel-
zete: MsU. 2137. A 122 s t rófát t a r t a lmazó szöveg (a Szabó T. At t i la közölte 
vá l toza t 51. versszaka hiányzik belőle!) 10 levé l re van írva. A 11. le-
vé lnek csak a há t l ap j án van írás: ez egy Faludi Ferenctől származó 
ka to l ikus egyházi ének {„Szüzek, i f j a k s í r ja tok" , amelynek ,,Keresz-
tények, s í r j a tok" vá l toza t a is i smeretes) első ké t versszaka és Bartók 
János n e v e — mindke t tő jóval későbbi , más kéz re valló. Magának 
a His tó rának a máso l a t a 18. századi; a nyomta to t t be tűke t utánzó 
kézí rásból meg a pap í r minőségéből közelebbi megha tá rozás ra nem 
vál la lkozhatunk. For rása nem az e rede t i kézirat lehetett , h a n e m egy 
másiK, fe l tehetően nehezebben o lvasha tó másolat , hiszen a Bethlen 
István ko rmányzó Í ródeák já tó l s zá rmazó eredet iből aligha megmagya-
rázhatók az alább köz lendő máso la tban itt-ott t apasz ta lha tó vasko-
sabo e l í rások meg a központozási j e lek teljes mellőzése. (Az utóbbi-
akai m a g u n k tettük ki.) A ve r s so roka t alkotó szavak h e l y e n k é n t any-
nyi ra elmosódottak, h o g y lehete t len kibetűzni őket ; ilyen ese tekben 
a h iányzó részeket a Szabó T. A. közö l te vál tozatból pótol juk — szög-
letes záróje lben. 

Az említet t há rom másolat mel le t t azt is t ud juk , hogy az időköz-
ben e lvesze t t Brossai-kódex 28—45. lapján egy negyedik is létezett, 
mégpedig ugyanazzal a címmel, min t a legutóbb előkerül t példány. 
(VÖ. TTár, 1896, 122—125.) 

Abból , hogy a szóban forgó v e r s n e k eddig n é g y kéz i ra tos máso-
latáról v a n tudomásunk, s ezek közül háromnak a lelőhelye unitárius 
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Környezet3 (a Brassai-kódexben lemásoltat is beleértve), arra lehet 
következtetni , hogy Fiátfalvinak ez a verse valóban közkedvelt ol-
vasmány lehetett unitárius körökben — a benne előforduló nyi lvánva-
lóan katol ikus elemek (például a felhőből alászálló angyal, Szűz Mária 
említése) ellenére. 

Az ismert és hozzáférhető három másolat szövegében — mint 
fentebb utaltam rá — kisebb-nagyobb különbségek tapasztalhatók. 
Nézetünk szerint ezeknek túlnyomó része nem a változtatás v a g y job-
bítás igényére vezethető vissza, hanem az olvasásban támadt nehéz-
ségekre. E különbségek kimutatásának lehetővé tételére az alábbiak-
ban csak az MsU. 2137. jelzetűnek közlését tar t juk szükségesnek, mert 
egyrészt — mint fentebb jeleztük — a Szabó T. Attilától felfedezett 
változat már nyomdafestéket látott (legutóbb az RMKT-ben is: XVII. 
IV. 138—152.), másrészt mivel az MsU. 1214/B. jelzetű csonka pél-
dánynak a szövege sokkal közelebb áll az alább közlendőéhez (a két 
másoló fel tehetően ugyanazt a forrást használta!), a köztük mégis elő-
forduló néhány eltérést a szöveg közlése nélkül is összefoglalhatjuk: 

1. A versszakok számozásában mindössze annyi a különbség, hogy 
a csonka példány 72. versszaka a mi szövegünkben a 73-nak felel meg. 
Ez az egy számmal való eltolódás végig megmarad. 

2. A szavak eltérő olvasásából adódó különbségek: 
a) értelemzavarók — Szerencsére a csonka vál tozatban csak egy 

ilyen szó fordul elő: ,,Által haj tania akar ják a hegyet , Sok tüzes ké-
vével, de soha nem lehet" (Vö. a 80. versszak első ké t sorával.) 

b) nem értelemzavarók — Hat olyan változatot találtunk, amely 
módosít ja a legújabban talált szöveg megfelelő részének értelmét: 

— Tüzes süveg feje lelett vala tartván (Vö. 73. vsz. 3. sor) 
— Vonogat ják vala apránként szegénynek (Vö. 77. vsz. 4. sor) 
— Vagy férfiad lévén ki most alá s'íel jársz (Vö. 97. vsz. 3. sor) 
— Sok vagdalkozással fejek szegényeknek (Vö. 105. vsz. 3. sor) 
— Számtalan sokakot láttom hogy készültek (Vö. 112. vsz. 2. sor) 
— Hidd meg hogy meg gyötrik az ki utakon járt (Vö. 119. vsz. 

2. sor). 
3. A szórenddel kapcsolatosak — közülük az első nem a legsze-

rencsésebb: 
— De azzal a' mit meg isznak okádoznak (Vö. 89. vsz. 3. sor) 
— Vagy szegény, vagy gazdag ki azoknak szolgált (Vö. 118. vsz. 

1. sor) 
Mint látható, a csonka példányból felsorolt el térések, noha a vers 

ri tmusában nem jelentenek kilengést, ál talában há t rányára vannak en-
nek a vál tozatnak. 

Az alábbiakban betűhív másolatban közöljük az MsU. 2137. jel-
zetű másolat szövegét: 

ERDŐ SZ[EN]TGYÖRGYJ MESTER HISTORIAJA 

1. Gonosz bűnben heversz oh emberi nemzet, 
Kiért az Ur neked noha jóval fizet, 
Gonoszságod tudgya, erette el nem vet, 
Söt Erdemed felett sok jo után v e z e t 
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2. Égnek magosságát bűned már fel érte, 
Gonoszságod 's bűnöd mint tenger ö rvénye 
Az föld tsak alig tart vé tkeddel [ . . . ] 
Kiért az Istennek raj tad büntetese. 

3. Oltalmát mindenkor r a j t ad meg mutat ta , 
Vagyon Felségének nem [kedvessé tartya]. 
Hogy bűnös lelkednek vesztét nem akar ja , 
Söt bűnből térését mindennek akar ja . 

4. Romlott nemzetünk[en] ezen igéret[ét], 
Mellyet Ezékiel könyvében igy meg irt, 
Gyakorta mutatta 's meg bekefllünk it], 
De az ember gonosz, kiről egy Példát irt. 

5. Gyötrő nagy tüzéről pokolnak most Szollok, 
Kit a' Szent írásban vi lágoson látok, 
Külö Írásban is sokat fel találok. 
De ha az nem elég, Pogánybol is hozok. 

6. It ez í rásomnak hogy ne légyen vége 
Isten Angyalának az ö követ tsége ' , 
Egy bűnös embernek test i békessége 
Iratik meg benne egy Példa [rettentve]. 

7. Ugyan az embernek sok tsuda látása, 
Pluto országának széllyel bé járása, 
Az bűnös embernek szörnyű kén vallása, 
Pokol k innya miatt fogok tsikorgása. 

8. Senki füle mostan bédugva ne légyen, 
Hogy ez í rásomnak fogonot tya légyen. 
Ez nem hazugság volt, minden meg ret tenyen, 
Hogy az más világon v igan örvendezzen. 

Első rész mellyben meg íratott az Angyalnak el küldése 

9. Felhőben én hozzám egy követ el juta, 
Egy szép fényes Galamb mint Isten Angyala 
Nagy ret tentő Szóval énnekem igy Szollá, 
Mellyben követsége bé vala foglalva: 

10. ,,Im az Isten engem hozzád azért külde, 
Hogy meg mondgyam néked ki nagy Lelked terhe, 
Kiért az Istennek ra j tad büntetése, 
Mert vagy önékie nagy bűnös edénye." 

11. Arra én ezt mondám: „Szabad az Ur velem, 
Ö kezében vagyok, mer t tsak ö Istenem." 
Azomban a Galamb enyészik előliem, 
Nehezedik testem, nagy betegségben. 
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12. Testi egésségem változék nagy kénra, 
Melly fél esztendeig mind ra j tam regnála, 
Tagaimban engem ugy el sanyargata , 
Hogy edgyik u j j am sem volt kész mozdulásra. 

13. Fogadásokot én nagy sokakot töttem, 
Az Egek Urának sokat esedeztem, 
Mindenre magamat nyaval lyámban köttem, 
Mellyekkel az Istent felette terheltem. 

14. A' sok fogadásnak tsak kevés haszna lön, 
Bűnnek elhagyása mert közzöttek nem [lön], 
De hogy az Istennek az is fogadás[t tön], 
Bűnömet el hagyám tsak [jönne meg eröm]. 

15. Lábomra fel állék száz ember [láttára], 
Még el nem mult vala töllem az [az ora], 
Mellyben az Istennek ezt fogadtam [vala], 
Meg gyogyulek mingyárt az nap[i latasban]. 

16. Változik nyaval lyám nagy jó egésségre, 
Mintha száz esztendőt éltem volna véle, 
De fogadásomnak nem lön semmi hellye, 
Mert testemet adtam az fertelmességre. 

17. Igen hamar egy nap hétzér fertőződtem, 
Az paráznasággal lelkemet terheltem, 
Sok ördögi bűnnel lelkemet terheltem, 
Kiért az Istennek büntetését érzem. 

Második követsége az Angyalnak 

18. Galamb ábrázatban ismét hozzám jöve 
Az Isten Angyala, de engem rettente, 
Sok fogadásomra rá emlékeztete, 
Illyen szokot nékem az Angyal beszélle: 

19. „Nagy te fogadásod, kit az Urnák töttél, 
Mikor hited miatt tölle verettet tél , 
Nyaval lyádban akkor nagy sok jót Ígértél, 
Jó egésségedröl akkor emlékesztél." 

20. Ezekre azt mondám az Ur Angyalának: 
,.Bizony a' Sátány tsalt meg, és igy Istennek, 
A' kiket fogadtam ö szent Felségének, 
Nem töltöttem bé, mert hittem az ördögnek." 

21. Az Angyal bisztata, énnékem ezt mondá: 
,,Noba nagy sok ugyan bűneidnek száma, 
Az Isten nem akar igy vetni pokolra, 
Nem akar ja lelked igy vetni halálra. 



22. Akar ja Szt nevé t hogy tudgyad ki légyen, 
Ostora te r a j t ad egy kevéssé légyen, 
Hogy az te példádon sok ember ret tennyen, 
Bünböl nagy sokakat véled térí thessen". 

23. Mondék én ezekre az Ur Angyalának: 
„Az élö Istennek nagy nevé re kérlek, 
Mond meg ha Angyal vagy, avagy [mit r jeméllyek, 
Ha késértet vagy is, mond meg, téged kér lek". 

24. Kemény Szóval nékem erre igy felele: 
„Vigyáz rá te mostan az tselekedetidre, 
Majd meg bizonyitom, hogy Isten követe 
Vagyok, és nem járok kisér te t képibe". 

26 (sic!) Az palota mindgyár t igen fényesüle, 
Noha jelen vala immáron az estve, 
Az asztal is készen vala megterítve, 
Asztalnak előtte tűnik ember képbe. 

27. Egyik szárnya vala az ház szegletfin], 
Az másik másfelöl az ház szegeleti[n], 
Én is meg ret tenek az Angyal beszédén, 
Mellyeket Szoll vala az é jnek kezdet[en]. 

28. Ismét monda nékem: „bizony, bizony mondom, 
Hogy énnekem mostan Menyből le jövésem 
Tsak te hozzád volt, most az én követségem, 
De jó hüted légyen, tolled azt kévánom". 

29. Azomban elméne, én is elámulék, 
Ottan én reám-is nagy álom érkezek, 
Egy rut képű ember elömben állapék, 
Kit hogy én meg láték, igen meg ret tenék. 

30. Ennek ábráza t tya útállatos vala, 
Szemes vérmes vala, nagy Széles az orra, 
Mondhatat lan büdös és dohos a' Szája, 
Az Szájában pedig egy egy arasz foga. 

31. Teste rut fekete , mint a' Szeretsennek, 
Köntösö rut meszes, és a' süvegének 
Szamtalan lyuka van annak tetejének, 
Test állása néki nem külemb, mint ebnek. 

32. Körmei horgosok, mint a kesellyünek, 
Egy arasz sarkantyú sarkán Csizmájának, 
Mint töröt vérből Szőtt r uhá j a testének, 
Ollyan szine vala veres köntösinek. 

33. Kegyetlen rut Szókkal énnekem ugy Szollá: 
„Készen vagy-é te társ", ördöngösön mongya. 
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Én is mint Szolhaték, igy Szollek azakra, 
Mert rut ábrázattya meg rettentet vala: 

34. ,,Az mit Isten hagyot, mindenre kész lészek, 
Akara t tya ellen semmire nem térek, 
De immár hova visz, én is téged kér lek" . 
,,Fekete Pokolban tégedet vezetlek". 

35. Kérdém ötöt, mire visz engem Pokolba. 
,,Az nagy Urnák, monda, hogy az akarattya, 
Hogy láttassék tolled Pokol rut Országa, 
Az mi képpen ollyan, hogy ne készülly oda". 

36. Egy fekete Grádits e lőt tem áll vala, 
Arra mint egy lyukra engem alá vona, 
Kérdém, hogy ki volna, engem mit hurtzolna, 
Monda, hogy ö volna Pluto komornyikja . 

37. Mihellyt az Gráditson engem alá vona, 
Szörnyű follyo vizre én velem inclula, 
Kinek rettenetes nagy zugása vala, 
Pokolnak torkábol ki származik vala. 

38. Egy follyo viz felöl irnak a Poéták, 
Ugy mint Virgilius és Plenus Szollottak, 
Hogy Pokol Országán ugy el tsudálkoztak, 
Vizeknek neveit részekre osztották. 

39. Achéron az edgyik, a' másik Cocitus, 
Harmadik Phlegeton, ki szörnyű Tábitus, 
Az negyedik Léthe, ki mentis Oblitus, 
Az ötödik nagy Styx, Pokolbéli Palus. 

40. Vizeknek neveit ki tudni akarja , 
Rettenetes dolog tsak ki mondania, 
Mint az alutt vérnek ollyan a follyása, 
Mellynek neve Szerint az tulajdonsága. 

41. Achéron vizében valaki ijandik, 
Ettől minden öröm mingyár t el vétetik, 
Cocitussal pedig sirni indíttatik, 
Minden bánat tyára viszszafordittatik. 

42. Phlégéton peniglen Poklot környül follya, 
Szörnyű nagy Langjában az embert szaggattya, 
Szörnyű köveket hajt , kinek tsattogása 
Meszsze földre hallik szörnyű ropogása. 

43. Minden elmúlt dolgot [Lethe el felejtett] , 
Mellyet ez az ember egész éltébentött, 
Styx follyo vize sirni kénszeritett , 
Valaki meg iszik ez vizben egy cseppet. 



44. Az follyo vizeken mihel lyt által kelénk, 
Szörnyű sötétségre azonnal érkezénk, 
Nagy sebes zúgással egy kaput is érénk, 
Mellyet hogy meg láték, igen meg ret tenék. 

45. Egy küs világosság az a j tónál vaia, 
Melly vi lágosságban irás látzik vala, 
Mellyre hogy tekinték azt tanultam vala : 
„Hallgass te és vigyáz, ne készülly Pokolra". 

46. Tüzes ember, tüzes ördög, tüzes Béka, 
Tüzes ökör, tüzes ollo, tüzes Bika, 
Tüzes kigyo, tüzes Szábllya, tüzes lántsa, 
Tüzes skorpio, 's tüzesek mind ezek. 

47. Szörnyeb forma kaput azantul megérénk, 
Ördögök serege en töllem láttaték, 
Lángal mind az szájak, kin igen rémülék, 
Szörnyű bögessel mert az fold meg mozgodék. 

48. Komornyik tsak ismét nagy dörgösen monda: 
„Előttem vidd, hogy földemet meglássa!" 
Elölle el menénk egy futamotnyira, 
Es hertelen esénk egy rut büdös tora. 

49. Egy egö kementzét lá ték tűzzel rakva , 
Mind belől, 's mind kivül tűzzel langal vala, 
Egy embert is láték abban szomorkodva, 
Ki tsak semmivé lön az tűznek miatta. 

50. Mint áz öklöm annyi benne meg marada, 
Az sebes tüz miatt a' test ugy el fogya, 
Az ördögnek mingyár t azt kivetik vala, 
Rut fekete lével azt öntözik vala. 

51. Hertelen az ismét egy emberré válék, 
Melly embertől én ott szörnyű átkot hallék, 
Az nagy kénzás miatt sokat átkozodék, 
Mind föld, tenger és Menny tölle átkosztaték. 

[A Szabó T. Att i la-közöl te vál tozatban ezu tán következő versszak hiányzik!] 

52. Az Istent is végre Szörnyen le átkozta, 
Mind Menybél ieket Szörnyen le átkozta, 
Iszonyú nagy kénnya őneki ezt hozta, 
Rettentő példával elömben igy álla. 

53. Kérdém, mi az oka, a' Komornyik monda: 
„Fösvénységgel élt ez, 's ez lészen jutalma, 
Az Úrhoz nem tére, söt nékünk szolgála, 
Örökkön örökké ez lészen jutalma." 
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54. Második látásom tsuda lön Pokolban, 
Egy tövisből rakot t ágyat lá ték abban, 
Sok kasza 's bere tva volt nagy lángalásban, 
És nagy átkozodást hallék az Órában. 

55. Mezitelen oda egy embert hozának, 
Az ördögök sokan környüle állának, 
'S ugy vetik az agyban, hogy test allásának 
Semmije nem lön ép tsontyának 's há jának . 

56. Izenként az ember t hogy el metélteték, 
Hamar mint az előtt öszve rakat ta ték, 
Ember ábrázatban meg elevenedék, 
Az akat-is kérdém, mellyröl i l lyent hallék: 

57. ,,Sok ár ta t lanoknak volt Szomjuhozoja, 
Bűntelen az ember t gyakorta kénozta, 
Mikor nem ölhetet, ugyan Szomjúhozta, 
Immár mind örökké ez lészen jutalma". 

Méltatlan haragvús 

58. Egy kádat harmadszor tűzzel égni láték, 
Melly kádban egy ember her te len vetteték, 
N a g y hamar semmivé lön, nékem ugy látzék, 
Mellynek oka felöl illyen dolgot hallék: 

59. „Nagy haragossággal ö magát viselte, 
Haragjában nye lvé t folyni eresztette, 
Bűntelen az ember t átokban keverte , 

Ezt hozá ö néki az ö mérgessége". 

60. Innét elébb menék, láték más kádat-is, 
Az mellyben ül va la egy ember azzal-is, 
Minden kádban hátig sok testi férgek-is 
Valának, kik j á rnak száján ki-is, bé-is. 

61. Ennek okát kérdém mi lehetet volna. 
Monda az Komornyik, morgásának oka; 
Hamis hitű lélek monda, hogy lett volna, 
Szitkos és átkos volt, 's ez leszen jutalma. 

Hamis Papok, Irás-tudok, Prókátorok 
es az Igazat hamisra fordítok jutalma 

62. Innét elébb menék, láték tsuda dolgot, 
Egy embernek n y a k á n fúrnak vala lyukat, 
Az nyaka t s igá ján ki húzzák az lingvát, 
Mellyet nyelvnek hinak, ki mondott sok gonoszt. 

63. Eles beretvával az nyelvét metéllik, 
Az ördögök közzül sokan azt kerengik. 



Az ember nem szolhat, mert nyakara törik, 
Kivel az ö nye lve t erössen metellik. 

64. Ennek okát kérdém, hogy mitsoda volna; 
Komornyik felele, énnékem azt mondá: 
„Az igazat hogy ez meg hamissittatta, 
A' sok igasságot hamisra tsinálta". 

Usarások jutalma 

65. Innét elébb menék, láték egy szekeret, 
Tűz lovat előtte, kiket ördög vezet, 
És az szekérben ülni láték egy embert, 
És az ember előtt tüzes ördögöket. 

66. Mindenik ördögnél egy e g y fogo vala, 
Tüzes vas fogokkal azt fogdossák vala, 
Minden felöl szörnyen azt fogdossák vala, 
Egy pénz és két penzes, ezerig mongyák vala. 

67. Valamig ezerig az pénz telik vala, 
A testet mind addig ök szaggattyák vala, 
Mind addig, mig teste mind el apad vala, 
Minden pénz számára egy egy darab vala . 

63. Mingyárást az után öszve rak ják vala, 
Ismét test állása fel állatik vala, 
És e levensége mingy árt [megjjö vala, 
Mellynek illyen okát én ér[tett]em vala : 

69. „Uraság, gazdaság ennek elég nem volt, 
Minden kis költségért Usarát kévánt volt, 
Söt Attyaf iánn-is sok bi tongot el vont, 
Mostan ez már kinnya, mivel abban meg holt." 

Kotzka, Kártya tsapok jutalma 

70. Innen elébb menénk, ta lá lánk jádzokra, 
Ez világi ká r tya és kotzka tsapokra, 
Sok ezer ördögtől kénozta t ik vala, 
Kártyát, ko tzka t tűzben mert játzodnak vala. 

71. Tüz kár tya kezekben, e löt tek tüzek szék, 
Szörnyű esküvéssel az ká r tyá t le üték, 
Világon kár tyákkal é l teket töltették, 
Sok kár tya jadzással ezeket keresték. 
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72. Mi az oka ennek, azt mondá Komornyik, 
Es az ki közzülök erössen esküszik, 
Ez világban is igy örökké kénlodik, 
Tüz kártya, kotzkával itt is gyötrettetik. 

Kevéllyek jutalma 

73. Láték más hellyen-is egy férf iat alván, 
Kire egy nagy tüzes mente va la adván,-
Tüzes süveg fe jében félen vala adván, 
Az ördögök ra j t a szépen igazgatván. 

i 
74. Egy asszony embert-is láték azon képpen, 

Ekesitik vala sok tüz öltözötben, 
Az ördögök közzül ugrálnák seregben, 
Vagyon hátat ü tvén csufolyák erössen. 

75. Kérdém okat ennek, az Komornyik monda: 
Eletek follyása volt tsak czifraságba, 
Nem volt igaz, mongyák, soha járásába, 
Hanem kevel lységbe és maga nagyságba. 

76. Immár mindörökké ez lészen jutalma, 
Az kevél lység néki illyen hasznot tészen, 
Eletekben tzifrák voltak, most-is készen 
Vagyon öltözetek itt-is nagy tűzessen." 

Más ember marháját kévánok jutalma 

77. Tizedik látásra engemet hogy vünek, 
Egy embert kénzásra oda vezetének, 
A' bélit tes tének fogokkal szegénynek 
Vonogat tyák vala apránként-is ennek. 

78. Okát Komor[nyiktol kérdém], erre mondá: 
„Más ember ma[rhá já t ez szivjböl kévánta, 
Maga keresménye nem volt elég soha, 
Ez leszen őnéki örökké jutalma." 

Tormentum non resipiscendum 

79. Innét elébb vünek engemet más hellyre, 
A' hol szemeimm[el tekénj ték egy hegyre, 
Az hegy alatt pedig nagy sok emberekre, 
Sok tüzes köveket ezeknek kezekbe. 

80. Által haj tania aka r j ák a hegyet , 
Sok tüzes kövekkel , de soha nem lehet, 

4 — Keresztény Magvető 



Mer t ha meg l e h e t n e szabad[ulni] innét, 
H o g y ha ez k é n o k n a k [ve the tné]nek véget . 

81. Az komornyik m [ o n d a enne]k i l lyen okát: 
, ,Megjobbulásokot bünböl nem muta t ták , 
Ha n e m elébb m e n [ v é n n y o m t j á k bűnnek uta t , 
Immár most [veszik] el annak ö juta lmat" . 

Tolvajok jutalma 

82. To lva jok vol tak ök , ez immár ju ta lmok: 
Tűz almok lábokná l vérből [állítottak], 
Kenye re t to lva j lás [szerzett n e k i k s' i ]nnyok, 
Erdőben lappangás vol t ö pa lo t á jok . 

Részegek jutalma 

83. Hald meg itt [mit] lá t tam, ne készü[ l ly azokhoz]! 
Engemet el vünek e g y nagy szö rnyű tohoz, 
Ki hasonl i t ta t ik [ egy vagy ez szeles] vi lághoz, 
A szine hasonlo b ü d ö s törött má jhoz . 

84. Énnekem [ugy te t tzek , hogy] ez vi lág volna, 
Az vize feke[te, s zö rnyű büdös] vala, 
Min t az rothat t m a j n a k ol lyan szine vala, 
A v a g y mint alut vé r , szintén o l lyan vala. 

85. Kénköves nagy l anga l az a to ég vala, 
Kinek közepire e n g e m vi t tek va la , 
És mint egy ször szá lán tsak ú g y függök vala , 
Én velem fogadas t [igy vagy im] tetet tek va la . 

86. Valamig ot vo l tam, a kiket ot lát tam, 
Minden t én e rö s senn hütemre fogadtam, 
Soha nem köve tem, tsak meg szabadulyak 
Egyszer ö kö[zz]ülök, örömre ju thassak . 

87. Az meg[mondot t ] hel lyröl e n g e m e t el vünek , 
Az tónak [szellyire] hogy he l lyhez te tének , 
Széllyel névén, l á t á m nagy s o k embereknek 
Szörnyű sirá[so]kat számtalan sok népnek. 

[Itt Szabó T. A. egy versszak k ihagyás t vagy számozási hibát fel tételez.] 

88. Az meg mondot t büdös és k é n k ö v e s tónak, 
N a g y sok e m b e r e k e t a' kik b ű n r e méltók, 
Ka lanok kezekben , kik tűzzel langalnak, 
Mer i t ik és iszszák, de rut büdös szájok. 
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89. Mentől többet isznak, szörnyebben [szonjoznak], 
Elannyira, hogy eleget nem ihatnak, 
De az mit meg isznak, azzal okádoznak, 
Azon rut okadast ital hellyet isznak. 

90. Kérdém mi lehetne ez dolognak oka. 
Az Komornyik monda: , ,részegségnek oka, 
Az más vilagon-is tobzodás volt dolga, 
Itt sem ihatnak már eleget az toba. 

Rágalmazok jutalma 

91. Egy tüzes kementzét elébb menvén láték, 
És annak felette nagy sok aszszony nepet, 
Tüzeket kapdosván kit alá nyelének, 
Az kementze előtt meg élesztetének. 

92. Ennek dolga felöl illyen dolgot hallék, 
Hogy rágalmazassal élteket töltötték, 
Még Attya fiát-is hirben ök keverték, 
Illyen ö jutalmak, kit szemeim nézték. 

Szegényeket nyomorgatok jutalma 

93. Tsak kőzzél azokhoz mást-is mutatának, 
Veres ta j tékokot Sza[jokban] mondának, 
Szegényeket kénzok es az sok árvaknak 
Nyomorgatoja volt; ez [kijnnya magának. 

Paráznák jutalma 

[Itt Szabó T. A. jelzi, hogy a számozás rossz!] 

94. Ennél elébb láték Aszszony embereket , 
Kiknek tüzes vassal szemérem testeket 
Sütögetik vala szörnyen az ördögök, 
Tüzes vas rudakkal forgottyák béleket. 

95. Az Aszszony népeknek szemérem testeken 
Ki s bé vonnyák vala isszonyu tűzessen 
Az nagy vas rudakat , kérdem okát ezen, 
Az Komornyik monda illy feleleteken: 

96. „Ezeknek férfiak soha elég nem volt, 
Ezeknek minden tsak ágyassak tarsak volt, 
Fertelmes kurvaság elöttek kedves volt, 
Eletek bujaság és paráznaság volt". 



97. Bizonnyal elhidgyed, te is szintén ugy jársz, 
Az ki fé r jeden kivül más férf iúval hálsz, 
Vagy férfiad lévén ki mást [bűnre kévánsz], 
Férfiat ha tiédniél tés ha szebbet kévánsz. 

98. Ha az szem meg láttya, az sziv meg gondolya, 
Szemét az hunásra senki ne forditsa, 
Mert bűn dolgára szemednek hunás[a], 
Lesz leg első Grádits gonosz kévánásra. 

99. Innét elébb menék egy küs setét boltba, 
Az melly sok arannyal ékesi tve vala, 
Énnékem azt mondá, hogy végyek fel abba, 
De nem vün lelkem rá, hogy fel végyek abba. 

100. ,,Jo szerentséd néked, hogy abban fel nem völ, 
Mert fel gyulasz vala annak melegétől, 
Az arany azt [hozta] vala nagy szép szinböl, 
Hogy meg [emészjtettél volna mindenestől". 

101. Innét elébb menénk nagy sötét Piatzra, 
Mellyre mint egy ködből világosság juta, 
Ördöngösök által ez-is tsak lett vala, 
Luczipernek mert az fö Piatza vala. 

102. Széllyel tekintek és láték kufarakot , 
Sok kigyot és békát pénzen áruiokot, 
Vas lepény kenyere t sütő billérnéket, 
Ezekhez hasonlo hamis kalmárakat . 

103. Innét más piatzra, homályosra vünek, 
Sok hajdú ka tona sereget hogy nézzek, 
Ördögökkel v inak az kik szemben mennek, 
Tűz lang jö szá jakon kopiat ugy törnek. 

104. Közzülök valaki t meg ölhetnek vala, 
Az ördögök mingyár t fel támasztyák vala, 
Előbbi ere jé t ök meg adgyák vala, 
Es ismét hartzolni e lbotsát tyák vala. 

105. Harmad pi[atzra is] nagy sötétre vünek, 
Hol sok pogánysággal öszve ütkezének, 
Sok vagdalkozással fe jeke t szedének, 
Szörnyű orditassal fe jeke t szedének. 

106. Negyed piatzrais ök el vünek engem, 
Sok ördögi serget hol széllyel el neztem, 
Annak sűrűségét elnézni nem győztem, 
Luciper vá rának az hellyét szemléltem. 

107. Az Város piatzán [tüzes] kalitzkakat, 
Es az kal i tzkakban Szöfrnyü ordi]tokat, 
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Láték hét ördögek [szörnyen kinj lodokat , 
Neve Boldégyia, [ki tart sok ra]bokat. 

108. Császárok, [királlyok és u]rak serege, 
Onnét elébb menénk [.mert igy va]la rendre, 
Mint az mü szekerünk itt az mü földünkbe, 
Vagy sokadalomban az sok szekér rendre. 

109. Az kik ö közzülök velem beszélhettek, 
Egy tüzes veszszövel elöb meg veret tek , 
Mig velem beszéltek, kénoktol meg szűntek, 
Velem mig beszéltek, addig nem gyötrődtek. 

110. De mihelyt beszédet velem nem mutat ta , 
Vagyha öntöztetni én velem akarta , 
Az ördög reá ment, >arrol meg dorgalta, 
És ott kellett mingyárt felben elhadnia. 

111. Mondom, mihelyt beszédét velem n e m mutatta, 
Mingyárt Apját Annyá t [szörnyjen le átkozta, 
Mennyet , földöt, azt is [ki világra] hozta, 
Sokszor holt eleven [voltam kén]ok látva. 

112. Ördögök azomban [sirásra] készülnek. 
Számtalan sokakot lát tam [hogy] el, mentek, 
Nem meszsze előttünk ök [nagy sirást] tőnek, 
Fövebbiknek haliám il ly szokot e j tének . 

113. Minden bizonyoson azt bátor el hidgye, 
Pokolban elhidgyeq szintén ördögök serege, 
Kik ördögök után já rnak lesz-é kedve, 
Mint itt ez [világban] ki prédára menne. 

114. Ez vilá[got szerte] az ördög nyargal lya, 
Hogy ember [szivében ko]nkollyát hányhassa, 
Mellyel Lucip[ernek] kedvé t találhassa, 
Azon vagyon [hogy mind pokol]ban hanyhassa. 

115. Éjjel nap[pal fut] az ördög ez világon, 
Keres mint Oroszlán, hogy kit bé kaphasson, 
De hogy te meg ret teny ez dolgon magadban, 
Hidgyed hogy igy vagyon a' mint i rvan vagyon. 

116. Ezekhez hasanlo pokolban, kinzokot 
Lattam sok számtalan bűnért ja jga tokot . 
Fog tsikargatással sok átkozodokat, 
Számlálni nem lehet ezeknek számokat. 

117. Tsak vedd jól eszedben, hogy annak vége nints, 
Örökké kénlodik, kit oda viszen kints, 
Kezeken, lábokan vagyon nagy vas bilints, 
Nem nyilik azoknak az irgalom kiiints. 



118. Pokol fenekének vége soha nintsen, 
Ö tula jdonsága: napot lan 's végetlen, 
Kénköves, rut, büdös, se té t és kegyet len, 
Habarékkal telve, langal nagy tűzessen. 

119. Ne gondold, tekintet hogy légyen Urakon, 
Kiket oda visznek, n a g y nyomorul takon, 
Gazdagé v a g y [szegény], nints tekintet azon, 
Nem menekfedik meg], söt mindenre kint von. 

120. Vagy gazdag vagy szegény, ki azok[nak] szolgált, 
Hidgyed, hogy meg gyötr ik az ki u t akon járt, 
Szegénység nem öl meg, nem-istészen az kárt, 
Tsak gazdagság oda senki t is bé nem Zárt. 

121. Tsak az hogy légy [janbar], élly bár gazdagságban, 
Légy gyors mindenk[oron az alajmisnában, 
Meg vál thadd lelkedet, nem gyötrik pokolban, 
Ha azt tselek[eszed, vigatz] boldogságban. 

122. Mellyet fadgyan Isten ne]künk Szt Fiáért, 
Az Szűz Máriától születet t Jesusert, 
Ki magos keresztfán szenvede bününkért , 
Vérével áldozott Is tennek Lelkünkért. 

123. írtam ez verseket bö j tmásnak havában, 
Kis kükül lö mellett Szent Györgyi Scholában, 
Az ezer hat szazban és az húszon hatban, 
Nevét-is fel tötte ve rs initiumban. 

JEGYZETEK 

1 Fiátfalvi György személyére vonatkozóan csak n é h á n y adat áll rende lke-
zésünkre: mindegyike t Szabó T. Attila közölte egykorú i ra tokból , az egyikben mint 
Bethlen István kormányzó í r ó d e á k j a ir alá egy szerződéslevelet 1623-ban, a második-
ban 1633-ban tör ténik róla eml í t é s mint pe r l ekedő félről, a harmadikban a Szemere 
Griseldis f é r j ekén t említik. (Vö. Irodalomtörténet i Közlemények, 1931. 73.) 

2 Vö. Klaniczay Tibor: Beszámoló a Román Népköztá rsaság könyvtára iban vég-
zett kuta tása imról (I. OK. V. 32. sz.); va lamin t Stoll Béla: A magyar kézi ra tos 
énekeskönyvek és v e r s g y ű j t e m é n y e k bibl iográf iá ja (1565—1840). Bp., 1963. 243. sz. 

3 Unitárius környezeten itt nemcsak azt é r t jük , hogy há rom másolatot a ko-
lozsvári volt Uni tár ius Kollégium könyv tá rában találtak, h a n e m azt is, hogy az 
MsU. 1214/B. je lzetű pé ldány egy olyan kol l igátum második darabja, amelynek 
első része egy töredék az i smere t len szerzőtől származó Comico-Tragoediából, ez az 
ismeretlen szerző pedig „nem lehetetlen, hogy az erdélyi uni tár iusok közül kerül t 
ki" (Vö. A magya r irodalom tör ténete II. Bp., 1964. 145. A k ad . Kiadó.). 
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SEBESI PÁL 

A BRASSÓI ÉS SZEBENI GIMNÁZIUMOK 
UNITÁRIUS DIÁKJAI A XVI—XVIII. SZÁZADBAN 

A reformáció korabeli Erdély legrégibb protestáns gimnáziuma a 
brassói volt. Hazánk és Közép-Európa legrégibb középfokú iskolai 
anyakönyve 1544-től kezdve megőrizte a brassói iskolában beirat-
kozott tanulók nevét . A Honterus alapította és a Valentin Wagner 
rektorsága alatt megnyílt gimnázium az első évt izedekben nyelvi és 
vallási különbség nélkül vonzotta Erdély és a szomszédos tar tományok 
i f júságát . Ezzel magyarázható, hogy a többségében szász tanulók mel-
lett a XVI-ik században számos magyar i f jú is tanult Brassóban. Ezek 
között volt maga Dávid Ferenc, az unitárius egyház megalapí tója és 
a kolozsvári iskola unitárius átszervezése előtti értelmiség első nem-
zedéke. 

A XVI-ik században beírt tanulók közül a következő unitárius 
vagy unitáriusnak vélt if jak nevé t jegyeztem ki a brassói gimnázium 
anyakönyvéből1 : 

1545: 
— Franeiscus Colosvarinus = Dávid Ferenc 
— Ambrosius Zentmartinus = Szentmártoni Ambrus 

1546: 
— Franciscus Sartor Thordafalinus = Tordátfalvi Szabó Ferenc 

1549: 
— Emericus Deessinus = Dési Imre 

1550: 
— Titus Amicinus 
— Ambrosius Hungarus, 

Clausenburgens 
— Georgius Nagyfalvinus 

1555: 
— Ioannes Sinyg, Marosius 
— Blasius Rhopay Arcusinus 

1563: 
— Georgius Sziko Bellenius 
— Georgius Hungarus Alvinzii 

1585: 
— Laurentius Ungarus, Valaszurbi 
— Martinus Ungarus, Dobokaij 
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= (Kolozsvári szász pap f 1566) 

= Kolozsvári Magyar Ambrus 
= Nagyfalvi György 

= Marosi Szinig János 
= Árkosi Raffai Balázs2 

= Bölöni Sikó György 
= Alvinci Magyar György 

= Válaszuti Magyar Lőrinc 
= Dobokai Magyar Márton 




