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A Catalogus sanctorum legendái közé azonfelül sok bibliai történet is 
van beleszőve, melyek szintén érintkeznek kódexeink számos helyével. 
Az összehasonlításba nem vontam be a Catalogus sanctorum függelékét.1 

TÍMÁR KÁLMÁN. 

BALASSA ISTENES ÉNEKEINEK FÜGGELÉKÉBEN 
KÖZÖLT KÉT ÉNEK SZERZŐJE. 

Balassa Istenes énekeinek függelékében van két olyan ének, amelyek 
rímiratában az S. K. betűk nyilván az énekszerző nevének kezdőbetűi. Az 
egyiknek kezdő sora Bűn testéből. . . ,, a másiké Könyvem forrási - . . (Dézsi 
L. kiadásában, U. k. 346.2 351. I.). Az utóbbi ének címfeliratában a bárt
fai kiadásban fordul elő az S. K. monogramm. 

A két ének közül az első előfordul még a következő énekeskönyvekben 
is : Uj zengedező mennyei kar. Frankfurt, 1743: 458. L, 1747: 145. 1. (1-12 
vsz.), az 1621—1647 böl való Kun kódex 183-189.1. (IK, 1916 : 56.1, 60. sz.), 
hol húsz versszakból áll. 

Igen különösnek találom, hogy Vasáry Dániel mindkét éneket közli 
Péczeli Király Imre élete és énekei című, Esztergomban, 1907-ben megjelent 
dolgozatában. Az elsőről (Bűn testéből) az a vélekedése, hogy abban több 
olyan vonás van, melyek Péczeli lelkéből származhattak. «A felfogás, egész 
eszmemenete, némileg hasonlatai, nyelve Péczelihez közel állanak. Az a 
közvetlenség és őszinteség is, melyet Péczeliben mint jellemző tulajdonságot 
ismerünk, szintén megtalálható ezen énekben». Vasáry tehát hajlandó ezt 
az éneket — tévesen — Péczeliének tartani. A hasonlóságok és rokon vonások 
apróra kimutatását akkor fogja feladatának tekinteni, ha Péczelinek több 
énekét lesz alkalmunk megismerni (33. 1.), t. i. ha majd többi éneke is 
előkerül, A másik éneket (Könyvem forrási) azonban már nem tartja 

1 V. ö. Premontrei kódexek (Kalocsa 1924.) c. müvem 60. 1. 
2 Dézsi a II. k. 761. lapján, a 24. jegyzetben, — nyilván nyomdahiba 

folytán — 1577-es Balassa-kiadást említ 1677-es helyett. 
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Péczeliének. Szerintem az elsőt is minden jogos alap nélkül tartja az övének, 
mert hiszen ez énekek címfeliratában szereplő S. K. betűk minden kétséget 
kizárólag a szerző nevét rejtik magukban, épúgy, mint az Sz. Ts. M. betűk 
a Szepsi Csombor Mártonét. (IK. 1924 : 131-132.1.) Ezt a két éneket kár volt 
Vasárynak Péczeliröl írott értekezésébe fölvenni, mert azoknak ott semmi 
helyük sincs. 

Kérdés most már, hogy az S. K. betűk kinek nevét rej tik magukban ? 
Szerintem két énekíró jöhet tekintetbe. Az egyik Sigismundus Kornis, a 
másik Stephanus Körösi. Mindkét írónak ismerjük egy-egy énekét. Kornis 
halotti éneke (Sokat írtak bölcsek világi dolgokról) megvan Kájoni János 
énekeskönyvében (1676 : 654) és Illyés István halotti énekesében (1693 : 41.1.). 
Kornisnak ez az éneke azonban, sem tartalmát, sem stilusát, sem hangulatát 
s kifejezéseit tekintve, semmi szellemi rokonságot nem mutat az S. K. 
jelzésű két énekkel. így az S. K. betűk, szerintem, nem Sigismundus Kornis 
nevét rejtik magukban. 

Ha most már a Stephanus Körösi halottasénekét (Szomorú az halál a 
gyarló embernek), amely Újfalvi (1654:58), Kájoni (1676: 707. 1) és Illyés 
(1693 : 80) énekesében fordul elő, egybe vetjük a S. K. feliratú két énekkel, azt 
látjuk, hogy szellemük, felfogásuk, gondolataik néhány pontban rokonok, 
szinte azonosak, úgy, hogy szerintem, az S. K. betűk Stephanus Körösi 
komjáti ref. rektor nevét rejtik magukban.1 

Körösi István valószínűleg azonos azzal a Körösi Istvánnal, aki 1592-ben 
subscribált a debreceni ref. collegiumban (Thury: Iskolatört. adattár II: 97.) 
s tanulmányai elvégzése után Komjátiban (Abaujtorna m.) rektoroskodott. 
Körösi szerzősége mellett jó és hathatós bizonyíték még az is, hogy mind a 
Bűn testéből, mind a Könyvem forrási . . . kezdetű ének szerzője — tartal
mukból ítélve — csakis lelkészi képzettségű egyén lehet, amilyen volt 
Körösi István komjáti rektor. 

HARSÁNYI ISTVÁN. 

A «HALNI MEGYEK .. .» KEZDETŰ ÉNEK IGAZI 
SZERZŐJE. 

Gerecze Péter a Figyelő XV. köteteiében Pálóczi Horváth Ádám kéziratos 
dalgyűjteményéből (0 és Tlj mintegy ötödfél száz énekek) közöl néhány verset, 
köztük a Halni megyek, ah ne legyek áldozat kezdetű s Megszentenciázott 
vőlegény és a mátka címmel ellátott, 6 versszakból álló énekét is. Azóta ez 
a párbeszédes ének úgy szerepel irodalmunkban, mint P. Horváth szerzeménye, 
holott nem az övé. Eredeti felirata is más. Nyomtatásban ez az ének első 
ízben a Yáczi énekes gyűjtemény Il-ik darabjában (1801) jelent meg 81. sorszám 
alatt e címmel: Egy halálra ítéltetett Ifjúnak jegyben levő Mátkájától 

1 Körösi halotti énekének (Szomorú az halál . . .) első két sora egyezik 
Laskai Gáspár XVI. századi költőnk egy versének első két sorával. (E. Ph. K. 
1893 : 183.). Szerintem, mivel Laskai neve az ő énekében csak a 3-ik versszak 
kezdőbetűjétől kezdődöleg van a versfőkbe rejtve — mig a Körösi éne"kénél 
az ö neve az első versszakkal kezdődik — valószínű, hogy Laskai vette át 
az első két sort Körösitől, s nem megfordítva. 

Irodalomtörténeti Közlemények. XXXV. 17 


