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ÉNEK A KAKASRÓL. 

A XV. század elejéről maradt fenn egy kézirat, melyből először a 
Serapeum I. évi folyama, azután pedig Du Meril közölte Poésies popu-
laires latines du moyen áge czímű munkája bevezetésében azt a latin 
verset, mely a templomokra, tornyokra alkalmazott rézkakasokról szólva 
fejtegeti a kakas természetét s tulajdonságait s párhuzamba teszi ezek
kel a papok hivatását s kötelességeit. Ez a vers maga elég bizonyság 
arra, hogy a kakas a reformáczió előtt is vagy még inkább közönséges 
dísze volt a tornyoknak, templomoknak, mint még ma is Tirolban akár
hány r. kath. templomnak s hazánkban is hajdan a kassai székesegy
háznak, mely sohasem volt a protestánsok birtokában. 

Az oehringeni Cathedrale levéltárából elékerült versnek is általáno
san ismeretesnek kellett lenni, mert 1643-ban Kolosi Török István csík-
szentmártoni unitárius pap magyarra fordította s másik verses munkájá
nak Az eggyes életnek kedvetlen és káros voltáról, az társsal valónak 
gyönyörűséggel tellyes hasznáról s az jó Gazdasszonynak ditsíretiröl 
íratott versekkel együtt, Szentmártoni Bodó János szintén XVII. századi 
énekszerzőnek 3 strófájú verses ajánlásával kiadta Kolozsvárt. A két 
ének együtt még több kiadást is ért, a mi azt mutatja, hogy az a pár 
hely kivételével eléggé hűnek mondható s talán épen azért nem épen 
könnyen folyó kakasos ének a kedveltebb olvasmányok közé tartozott. 

A latin eredetivel ugyanaz történt, a mi a Dialógus inter corpus 
et animam-ma.\, hogy t. i. egy másik rokontartalmú verssel egybeolvasz-
tatott. A 20 versszakra terjedő ének után, ezzel össze van írva Walthe-
rus Mapesnek Golias ad Christi sacerdotes czímű tankölteménye, mely 
már azután a kakasra való vonatkozás nélkül folytatja a papok köte
lességeinek elősorolását. 

Kolosi Török csak amabból fordítja s közbe pótol két strófára 
menő intést. 

Szentmártoni Bodó János három ajánló strófájának két elsejével 
Az egyes életről szóló éneket commendalja s a harmadikban erről szólva 
mondja, hogy: 

Tés Papi rend nézz itt kakas példájára, 
Nagy szorgalmatoson vigyázz-is az nyáyra, 
Hogy amaz nagy napon fel-kelvén szárnyadra, 
Örömmel repülhess az szép Menyországba. 

Különben Kolosi Török mindezt az énekét, mind az 1630-ban 
megjelent Az asszonyi nemnek nemességéről, méltóságáról és dicsíretirol 
való Rythmusokat Szentmártoni Bodó Jánosnak Az tékozló fin histó
riája czímű 1625-ben szerzett éneke nótájára írta, a mi azt mutatja, 
hogy ennek nem 1636. évi kiadása a legelső. 

A magyar vers latin eredetijével együtt itt következik : 
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Cantiuncula 
DE 

NATVRA 
ET 

PROPRIETATIBVS 
GALLI, 

ET OUARE SUPRA TEMPLUM 
ponatur. 

Quae quondam Latiné modulata, nunc verő in Hungaricum 
idioma translata: 

k 
Stephano Tórők Colossi, Ministro verbi Divini 

in Csikszentmarton. 
A' Tékozló fiu Históriája nótájára. 

Sokan vannak ä Papok közzül kik nem tugyák, 
Templumokra a kakast de miért tsináltyák. 
Azt tollem rövideden most meg-tudhattyák, 
Beszédemre fülöket ha alkalmaztattyák. 

Istennek tsodálatos teremtett álattya, 
Az Kakas és ä Papnak világos példája. 
Mint kire bizattatot Ur házának gondgya, 
Mellyért szüntelen vigyáz készen talpon alva. 

Templumra fűggesztetet Kakas az szél ellen, 
Noha tsikorogdogal fejet emel menten, 
Gonosz ellenség jÖtét Pap-is értvén ébren, 
Légyen s-magát az Nyáyért vesse-is ellenben. 

Láttyuk néha az Kakas hogy igen meg-restül, 
Vagy álhatatlan, hogy ha ingattatik széltől, 
így sok pap meg-gyözetvén az otsmány restségtől, 
Helyt ád gonosz ördögnek nem félvén toritól. 

Tyúkoknak sok seregit az Kakas vezeti, 
És szorgalmatos gondgyát azoknak viseli; 
Hivek gyülekezetit az jó Pap vezérli, 
Tanittya és mi kedves Istennél tselekszt. 

Multi sunt presbyteri qui ignorant quare 
super domum Domini gallus sólet stare : 
Quod propono breviter vobis explanare, 
si voltis benevolas (I. vultis benevolas) aures mihi dare. 

Gallus est mirabilis Dei creatura 
et rara prespiterii (I. presbyteri) illius est figura, 
Qui praeest parochiae animarum cura 
stans pro suis subditis contra nocitura. 

Supra ecclesiam positus gallus contra ventum 
caput diligentius erigit extentum ; 
Sic sacerdos, ubi seit daemonis adventum, 
illuc se obiciat pro grege bidentum. 

Gallus inter caetera altilia coelorum, 
audit super aethera concentum angelorum ; 
Tunc monet nos excutere verba malorum, 
gustare et percipere arcana supernorum. 

Quasi rex in capite gallus coronatur ; 
in pede calcaribus, ut miles, armatur; 
Quanto plus fit senior pennis deauratur; 
in nocte dum concinat (ut) leo conturbatur ; 
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Mint Királynak ä fején vagyon Koronája, 
Kakasnak ugy tetején vagyon az Taréja, 
Mint Vitéznek lábain vagyon Sarkantyúja, 
Minél vénebb annál szebb sfenyesebb az Tolla. 

Az Pap ki Nyáynak akar jol előtte járni, 
Kalapot mint Koronát fején kell viselni, 
Az Lelki sarkantyúval testét ösztönözni, 
Szükség az szent igével erőtlent biztatni. 

KAKASnak énekléset halván az Oroszlán,-
Meg-felemlik és el-fut rayta álmélkodván : 
Az ördög-is PAPoknak kiáltását halván, 
El-távozik azoknak vigyázásat látván, 

Fejér színnel szokott az szentség példáztatni, 
Melyben illendő Papnak felöltözve lenni, 
Kik undok bujasággal magok ferteztetni, 
Nem akarják, azoktul fog őrdÖg el-futni. 

• Az KAKAS felestfgit szárnyaival veri, 
Ha idegen Kakashoz pártolni megérti : 
így Papnak Halgatoit illik castigalni, 
Isten törvénye ellen kik szoktak vétkezni. 

Búza szemre az Kakas avagy egyéb magra 
Ha talál, felesegit ki-tegeti arra, 
Kiket leginkáb szeret azok közt felosztya, 
Hlyen gondviselését hozzájok mutattya. 

Jo Presbiter ebben-is az Kakast kövessed, 
Szent irás tiszta magvát az Híveknek hintsed, 
És az lelki eledelt, azokkal közöllyed, 
Ez drága jo illatú virággal éltessed. 

Sic Deus per omnia mundos et ornatos 
fecit suos clericos esse coronatos. 
Galli sunt calcaria (calcarati ?) more militari, 
castigandi feminas nutu singulari: 
Sic sacerdos corrigat legis transgessiones 
verbis et flagitüs, ut fiant meliores. 

Gallus regit plurimam turbam gallinarum 
et sollicitudines magnas habet harum : 
Sic sacerdos, concipiens curam animarum, 
doceat et faciat quod Deo sit carum. 

Gallus granum reperit, convocat uxores 
et illud dristribuit inter caríores ; 
Tales discant clerici pietatis mores, 
dando suis subditis scripturarum flores, 
Sic sua distribuere cunctis derelictis 
et curam gerere nudis et afflictis. 

Sic et bonus presbyter qui plebis seit praeesse, 
pigros cum calcaribus monens indefesse, 
Confortando debiles verbo Dei, messe 
post laborem aureus, ut rex, debet esse. 

Gallus suas feminas sólet verberare, 
has quas cum extraneis novit ambulare: 
Sic sacerdos subditos debet castigare 
qui contra legem Domini solent peccare. 

Basiliscus nascitur ovis de gallorum 
sic ereseit vis daemonis de presbyterorum 
Multa negligentia, qui subditorum 
non curant (s)celeribus nec de spe coelorum. 
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Kakasok tojásából terem Basiliscus, 
Az mint erről nagy szépen irt egy Historicus, 
Sáthán mérge Őregbűl hogyha az Clericus, 
Negligenter vigyázza mit mivel az Laicus. 

Az üdö változását az Kakas meg érzi, 
Mikor Estve vagy Nappal gyakran kezd szollani: 
Pap-is jövendő romlást hogy eszében vészi, 
Szorgalmatosban kezdgye az bűnöst feddeni. 

Hogy nagy szépen hordozza Kappan az tsirkeket 
Asszonyok ez dologért megkedvelik őtet ; 
Az Szent életű Pap is tanítván az népet, 
Talál mind az Istennél s-embereknél kedvet. 

Kakas nem vesztegli-el az estveli űdőt 
De fel repül s-tyukokkal keres kakasűlöt, 
Eyfelkor hogy jelentse az reggeli üdöt, 
Az Nappali és minden munkára illendőt. 

így az Pap-is világi dolgot meg-útállyon, 
Az Főidről ö Nyáyával az Menybe szárnyallyon, 
Annak boldogságára jo utat mutasson, 
Az jóknak példát adgyon szüntelen tanítson. 

Mikor éyjel az Kakas kezd kukurikolni, 
Magát az szárnyaival tsapdossa és veri, 
Pap is először magát kezdgye tanítani, 
Hogy nyá\'ja betegségét tudgya orvoslani. 

Tanito az Istennek bőlts kővetője légy, 
Kinek tiszteletire reggel Templomba mégy, 
Józanon és szentül éiy, esztelenül ne tégy, 
Imádsággal az Urtol térésre üdöt végy. 

Gallus nunquam negligit tempus vespertinum ; 
sed cum suis subditis volat ad supinum, 
Ut, in nocte media, tempus matutinum 
servis Dei praecinat ad opus divinum. 

Sic et bonus presbyter, respuens terrena, 
ducit suos subditos Christi in pena; 
Praebens iter coelicum coeli ad amoena, 
sponsus cum advenerit cum túrba duodena. 

Gallus, noctis media, studet personare, 
ante cantum fortiter alis ventilare : 
Sic sacerdos providus, seminoctis hóra, 
ad laudandum Dominum surgit sine mora. 

Haec vobis sufficiant de gallo notata 
et in audientium corda sint locata ; 
Teneat memoria (hoc ?) quod nux muscata, 
reddit plus aromata, bene masticata. 

Gallus vobis praedicat, omnes vos audíte. 
sacerdotes, Domini servi et levitáé ; 
Ut vobis ad coelestia dicitur (dicatur ?) : Venite, 
praesta nobis gaudia, Pater, aeternae vitae ! 

Viri dilectissimi, sacerdotes Dei, 
praecones altissimi et lucernáé Dei, 
Caritatis radiis fulgentes et spei, 
auribus percipite verba oris mei. 

Vos nunc in ecclesia Deo deservitis, 
quos vocavit palmites Christus verae vitis, 
Cavete ne steriles nec avari sitis, 
si vos Christi stipite vivere velitis ! 
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Olvass, tanoly, predikály, énekely és szolgály, 
Az Urnák hogy Mennyei szép Kenyérre talály, 
Halgatoiddal edgyüt az örökségbe szály, 
Mellyet szerzet az Kristus ki Attya jobján áll. 

Ha különben tselekszel bizonyoson tudgyad, 
Hogy Papságra magadat tsak héában adtad, 
Az Istennek igijét nem jol prédikáltad, 
Tsak béres voltál mikor az Népet oktattad. 

KAKAs termeszetirol légyen elég é most 
Kit Papok ha követtek Kristus jutalmat oszt, 
Mennyei Koronától hidgyétek meg nem foszt, 
Nyájatokrol el-térit mindenfele gonoszt. 

Vége. 

Vos estis in atrio boves triturantes, 
prudenter a paleis grana separantes, 
Vos hoc in speculo legem vix amautes 
beati qui non fragiles sunt nee ignorantes. 

Quid quid vident laici vobis displicere 
credunt sine dubio sibi non licere, 
Et quid quid vident vos cum opere implere 
credunt esse licitum et culpa carere. 

Secundum apostolicum omnia probate, 
et quod bonum fuerit illud approbate ; 
Date bona proximis, illos et amate; 
cum cepistis gratiam, et vos gratis date. 

Eetote paeifici, sobrii, prudentes, 
casti, pii, simplices, justi, patientes, 
Hospitales, humiles, subditos docentes, 
consolantes miseros, pravos corrigentes. 

Sitis breviloquii, ne vos ad reatum 
trahat multiloquium et verbum exaltatum ; 
Verbum quod proponitis sit abreviatum : 
nam in multiloquio non deest peccatum. 

Vestra conversatio vitia fruetuosa. 
munda conscientia, vita fruetuosa, 
Reguláris habitus, forma speciosa, 
ne vos coinquinet labes aerumnosa. 

Ergo nunc deducite vitam temporalem, 
nee non laudabilem atque pastoralem ; 
Cum vos exueritis chlamidem camalem, 
induat vos Dominus stolam aeternalem. 

THEMISTIUS XII. BESZÉDE, ÁLLÍTÓLAG DUDITH 
MUNKÁJA. 

Nincs senki, oh igen bölcs fejedelem, ki felette ne helyeselné azt 
a gondolkodásodat, melyszerint kit-kit azon mértékben tüntetsz ki barát
ságoddal, a mennyiben a legjobb ember. Mert helyesen úgy ítélsz, hogy 
a királyi hatalom megszilárdításának legbiztosabb módja az oly emberek 
rokonszenvének megnyerése, kik az igazságosságon és a tisztességes élet 
dicsőségén kívül semmit sem tartanak jó és kívánatos dolognak. Ugyanis 
bárkit olyannak tartanak, mint a milyenek azok, kiknek társaságát ked
veli, és az emberek jóakaratának megnyerésére semmi sem alkalmasabb 


