
VEGYES FÖLJEGYZÉSEK. 
Ilosvai Péter, História Alexandri Magni (Debrcczcn 1574.) czimű 

énekének, a M. N. Múzeum könyvtárában található példánya végén /'ez 
az új évi köszöntő vers olvasható: 

Az egek teremptő, Isten ellenségtűi, 
Csillagok épitő, Gyülevész gaznéptűi 
Mennek földnek Istene, Marhátokat megtartsa. 
Az kit ez világra, Mint nagy mély őrvénybül 
Szabadulásunkra Víz buzog mely ékessen : 
Szép szűz leány szűlö • Istennek áldása 
Ez uj esztendőnek, S megszaporétása 
Ti kegyelmeteknek, Legyen ily bűségessen 
Kezdetit megszentelje, Marhátok seregén 
Békösség, boldogság, S házatok cselédjén 
Bor, búza, gazdagság Szíbűl kívánom Amen 
Házasokat ujétsa ! 

Nagy-Báncai Mathias, História Az vitéz Hvniadi János stb. (Debre-
czen 1574.) czimű énekének, a M. N. Múzeum könyvtárában található 
példánya végén a XXIII-dik zsoltárnak ez a két versszaka van bejegyezve: 

Az Úr Isten nékem édes táplálóm, 
Minden dolgaimban csak ő az én igazgatóm, 
Nem hagy engemet teljességgel elnyomorodnom, 
Eletemben nem hagy engem megromlanom. 

O énnékem megőriző pásztorom, 
Noha tűlö bonomért néha ostoroztatom : 
De viszontag kegyesképen megvigasztaltatom, 
Mint atyám tul soha el nem hagyat tatom. 

Ez alatt: 
Pál deák az k 

Akor Balassi fogságában 
ugi bizik Istenben nem . . . 

hagia el 

Ez a zsoltár, melynek itt nem egymás után következő két strófája 
olvasható, nem ismeretlen. Először Bornemisza énekes könyvében, azután 
az 1593-diki bártfaiban, majd a Gönczi-félékben fordul elő. Az 1566-diki 
Váradi, az 1569-diki Szegedi G.-féle, az 1579-dik sőt az 1590-dik évi 
kiadások sem tudnak róla. A miért ide iktattuk, annak oká az alatta 
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álló följegyzésben rejlik. Nem akarjuk állítani, hogy Balassi Bálint műve, 
bár az a körülmény, hogy Bornemisza közli először, ezt az állítást is 
támogathatná. Lehet, hogy a fogoly Balassi csak maga vigasztalására 
írta ki ezt a két strófát az előtte ismeretes zsoltárból, melynek talán 
Pál deák a fordítója. Vagy Pál deáktól származik ez az egész följegyzés ? 
Ezt a kérdést Balassi egykorú kéziratával való pontos összehasonlítás 
dönthetné el. 

A másik ok, a mi ezt az összehasonlítást kívánatossá teszi, az 
uj évi köszöntő versnek nyelve, verselesi sajátsága. A ki Balassi énekeit 
olvasta, annak azonnal feltűnik a hang, nyelv és verselés rokonsága. 
A vers kezdete, a könnyen, de erővel teljesen folyó rövid, rímelt sorok, 
a »Mint nagy mély örvényből Víz buzog mely ékessen« szavakba foglalt 
kép s maga ez a szófűzés is mind Balassira emlékeztet. Nehéz ellent 
állni a gondolat kísértésének, hogy Ilosvai és Nagy-Báncai énekeinek ezen 
1574-dik évi kiadású példányai egykor a fogoly Balassi Bálint kezében 
forogtak. 

** 

Melius Péter Herbáriumának (Kolozsvár, 1578.) az Egyetemi könyv
tárban található példánya végén számos másféle bejegyzések mellett ezt 
a verset is olvashatjuk: 

CANTÍO. 

Vinnyeb leány nem volt az városon, 
Kacza«ni is nem tudtak már máson. 
Asszony vagyok mint akárki, oda van az párta, 
Ifjú uram van énnékem én szívem azt várta ; 
Kurva az anyja ki irigyli és ki nem dícsíri, 
Arra vágytam, én szeretem, adta én Istenem ! 

** 

Az Országos levéltár kincsári osztályának ily czimü darabján 
»Instructio Nicolai Zelemerjr provísoris Zathmariensis. Ungvár 1566. apr. 
25« — a czímlap alján visszafordítva ez olvasható: 

JOHANNES CENER(?) 1605. 
Kassai lejányok tüdőt főznek, 
Az kalánnal nyomogatják ; 
Az tüdő felugrik, 
Az lejányok azt nevetik. 
Mosolyognak. : 

Bélest örömest sütnek, 
Az szép legínt az pénzért igen szeretik. 

Hasonlít hozzá az a miskolczi dámákról szóló ének, melyet Kriza 
J. Vadrózsák 4'81. sz. a. közöl. Ez Erdélyinél is meg van (Népd. és mondák 
III. 87. 1.), de rövidebben. — V. ö. Figyelő XV. 368. 1. 

** 
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Az Országos levéltár kincstári osztályában egy 1604-ben a magyar 
kir. kamarához beadott folyamodványon a következő vers olvasható. 
Aláírva -e név: Andreas Maximilianus Pongrácz de Szent Miklós. 

A szemeid két gyémántnál Ezekkel az én szívemet. 
Ékesebbek s rubintoknál, Nyilakkal sebesétetted. 
Orczád gyöngébb szép rózsánál, S hozzád kötölossé tetted 
Nyakad szebb elefántcsontnál. S nagy keményen megkötözted. 

Szörzém ezen énekemet 
Bíztatván szegény fejemet 
Egy szép tornáczról szivemet 
Látván sétálni kert mellett. 

Az Országos Levéltár kincstári osztályában egy 1709 . évi máj. 
2H. kelt magánlevélen, a melyet Kálnásy János Munkácsról, nem tudni 
kihez, intézett, a következő versek vannak följegyezve. 

Óh veszedelemben forgóknak istene, 
Az ki Nagyságodat híven vezérletté, 
Keserves ínségből imc kimentette : 
Áldassák szent neve örökké érette, 

Hogy ellenségedet így megszégyenítő, 
Reménységed kívül lábad alá veté, 
Az többit is isten törülje el szinte, 
Ne tegyen akadályt Nagyságodnak, mérge. 

Jó kegyelmes uram, hogy isten Nagysádat 
Erdély országának erős oszlopának 
Behozta s állatta kegyelmes urának, 
Az árvák istene maraszszon meg annak ! 
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