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A VÁRFALVI FODOR ÉNEKESKÖNYV ÉS KÉT ÉNEKE. 
Nemrégiben Gyallay Domokos szívességéből egy 37 lev.-böl álló 16-od 

rétü (9X11 illetőleg 91/* X HVs cm.) kéziratos füzethez jutottam. A füzet 
énekeskönyvnek készült s nagyrészt üdvözlövérsekből áll, de ezenkívül 
figyelemreméltó irodalomtörténeti adalékot is Őrzött meg. 

A kézirat maga három füzet összevarrásából keletkezett. Az első •— 
a másik kettőnél kisebb méretű — hátul s talán elől is csonka; 7 számo
zatlan levelének írása nagyon elmosódott. Semmi figyelemreméltót nem nyújt. 
Tulajdonosaira vagy talán a kézirat némely részének leírójára nézve az la 
lap tájékoztat; felső felén, a verscím mellett két oldalt Stephanus Fodor 
de Varfava (l)1 a 6b-n a lapalján ugyané név De Aranyos ét Varfalva 
appositióval áll; majd kétszer magyarul a Fodor István név. Valószínűleg 
ő volt e füzetke leírója s később az összekötött füzetkékből keletkezett kéz
irat tulajdonosa. Unitárius voltára mutat a 6b—7b-n a Kereszténi Unitaria 
Vallásnak Summája rövid versbe foglalva c. verses rész. A többi 
leveleken üdvözlő versek olvashatók. 

A kézirat e füzetkéje alakra nézve, szélességben és hosszúságban, l/9 
cm.-rel kisebb a másik két füzetkénél, melyeknek mérete HVgXö1/* cm. 

A második füzet az egész kézirat 8—21 lev.-eit adja; elől és hátul 
csonka. Közlésre érdemes anyagot ez sem tartalmaz ; csak leírásának korára 
ad felvilágosítást ; a 9a-n közel egykorú, de valószínűleg nem a leírótól 
származó írással Anno 1764 olvasható, a 13b lev. meg az egyik tulajdonos 
vagy talán leíró, a Fodor György Nemesszemé(\i) nevét őrizte meg a Fodor 
Istvánéval együtt, akinek bejegyzése a 15a-n olvasható az ugyanattól a kéz
től származó Szöts Kata de Sinyfava (!) bejegyzéssel együtt. A füzetke 12. és 
13. lev. között valószínűleg csonkulás történt, mert a 12b-n levő őrszó nem 
talál a 13a kezdöszavával. 

A kéziratnak irodalomtörténeti szempontból értékes része a har
madik füzet, a kézirat 22—37. levele. Ez a füzet az elől csonka s így a 
6. vszk 3. sorával kezdődő vén leány énekével (22a—23a)2 kezdődik. Utána 
egy MAS ÉNEK feliratú, 8 vszk-ból álló kuruckori ének következik, 
melyet az utána álló (24b—26a) elég szép s régibb líránk néhány értékes 
vonását mutató szerelmi énekkel együtt alább közlünk. E füzetben ismét 
és többször találkozunk Stephanus Fodor De Várfalva névbejegyzéssel (26a, 

1 Várfalva; ez és a-későbbi Sinyfava (== Sinfalva) aranyosszéki község
nevek. 

2 Ez a valószínűleg diák s esetleg külföldi eredetű ének nagyon el
terjedt lehetett a XVII—XIX. században. Több változatát kéziratból ismerem 
pl. Toroczkay énekeskönyv (1695.) E. M. kézirattár 2682 sz. 32a—34a; a 
többit Kanyaró (Erd. Múz. 1903. 500-1 , 504-5.) Erdélyi (I : 250—2, 
II : 241—44. stb), Kriza (Vadrózsák 159—60. és 178—9.), a Vásárhelyi dalos
könyv (74—76.), Thary (IK. 1901*: 76—77.) Ferenczi (Erd. Múz. 1898 : 382.) 
Thaly (Vit. én. II : 173—77.) és legutóbb Bartók (A m. népd. 1924 : 55.) is 
közölte. Ismerem ez ének egy töredékes változatát P. Horváth Ádám meg
fejtett s másolt kéziratos gyűjteményéből (E. M. kézirattár 1310 sz. 33a lev. ; 
v. ö. Erd. Tud. Füz. 20 : 15.) s egy elég hosszú változatát a kolozsvári ref. 
koll. egy XVIII. sz. végi ponyva nyomtatványából (LVII : 475 r. 3a-b). 
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29b, 30a—b és 31b) ; egyik Anno 1769-böl (29b), a másik talán 1771-Ul 
(37b) való, de ez utóbbi az írás elmosódottsága miatt világosan ki nem vehető. 

E harmadik füzet leveleit lapszámozással is ellátták,, de a számozás 
téves, mert a 22b-n páros szám helyett világosan páratlan szám (49) 
olvasható; az utolsó lap számozása a 62-es, a 29b-n. A lapszámozásból 
következtethetjük, hogy a harmadik füzet igen nagy csonkulást szenved
hetett még a másik kettővel való összeillesztése előtt, mert a lapszámo
zásból kiindulva jelenleg az 1—47. l.-ja, tehát mintegy 23—24 levele hiányzik. 

Az elől jelenleg csomagolópapir védőlappal ellátolt, de kötetlen kézirat 
a Gyallay Domokos tulajdona. Ö Várfalván szerezte a Fodor család vala
melyik tagjától néhány évvel ezelőtt. így tehát itt családban öröklődő kéz
iratról van szó.1 

í.» 
1. Oh magyar világnak fényes dütsössege, 

Meszsze ki terjedet régi hires neve, 
Hava löt javakat (?)a mire jutott ugye, 
Jaj kinek nem esnek érette meg szive 23 a 

2. Hires Magyarságnak regi kirallyai,. 
Ellenséget győző vitéz kapitannyi, 
Hogyha láthatnátok nem velünk veszesi 
Ki nagyok ne sírna nem alhatna senki.* 

3. Isten bizonyságom ügyünk melto vagyon, 
Melto hogj az magyar érette meg hallyon, 
Szép szabadságáért véreben ki ontson, 
Melto hogy ügyiben végig meg maradgyon. 

4. Labancz gondolod é ennyi kárvallásunk, 
Ez hoszszas ideig való bujdasasunk, 
Hogy héjában lenne mi nyomorúságunk, 
Ne gondold héjában mi itt nem nyomorgunk. 23 b 

5. Labancz életedben mit adót az tokos, 
Kivel szövő tséged veted mint nem okos, 
Magadra nem vigyász hidgyed meg döf tokos, 
Utolsó kenyered higyed lészen átkos. 

6. Ne szannyad hazadért hogyha vered omol, 
Meg egy madár is sír hogyha fészke bomol 
Ihol ez az ország ezentúl el romol, 
Egy rósz badgyat nemet mindent fel kóborol. 

7. Kigyo nem felejti farka el vágását, 
Illy sok szamu magyar ő boszontätasat, 
Hogy hegy (!) felejthesse meg mutattya modgyat, 
Az Nemet vériben festi fényes kargyat. 24 a 

1 Az alább közlendő énekeken nyelvi szempontból érdekes megfigyelni 
az aranyosszéki népnyelv néhány sajátságát; a közlés tehát nyelvjárás-
történeti szempontból is nyújt valamit. 

- Az éneit címe helyén Mas nias ének ének jelzés áll ; egyebekben a 
sorbeosztást mindkét énekben helyesbítettem s a versszakokat számoztam. 

* Talán : javaiák ( = javatok», de így is döcögős a szerkezet. 
4 E két sor, valószínűleg a másoló hibájából, értelmetlen. 

14* 
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8. Most többöt nem irok csak üdőtöl várok, 
Pennámat le teszem az fegyverhez nyúlok, 
Minden egyéb dolgot az Istenre bizok, 
Igaz ügy mellet végig meg maradok. 

Az ének koráról semmit sem tudunk, az 1—2. vszk régi dicsőségre 
való utalása s a 4. vszk-ban a bujdosásra vonatkozó 2. sor alapján azonban 
feltehetjük, hogy a kurue kor vége felé keletkezett. Ha tovább menve fel
tesszük, hogy ezt az éneket a XVIII. sz. közepén leírója egy erdélyi énekes-
könyvhöl másolta le, világosan csak a kuruc kor utolsó felére, a Rákóczi-korra 
gondolhatunk, mert Erdély csak a Diploma Leopoldinum betöltetlen ígéretei 
s a német uralom nehézségeinek megtapasztalása után vett részt a kuruc 
harcokban. Irodalmi értéke az éneknek nincs, de mutatja, hogy a kuruc 
vonatkozású népies költészet élete kinyúlt egészen a XVIII. s.z. második feléig.* 

2.2 

1. Eris színben tündeklÖ lelkem szép aszszányam 
Vigasságra termet arany veszsző szálam 
Minden kenaimban csak te vagy áldasam (?) 
Tekentetre melto gyönjörü virágam. 

2. Rajta az én szívem immár meg nyugodát, 
Ki hüszerelmében engem be fogadat, 
Foglalalo (!) pecsétül csókot is adat, 
Vigasztaló szókkal engem batoritatt. 

3. Panaszsza szivemnek ellened immár nints, 
Ez világon olly kints, kiért adnalok nints, 
Kérlek hogy orczamra gyakran csókokat hints, 
Kegyes szemeiddel gyakran reám tekints. 

á. Reszetlenül (!?)3 ne hadgy hegyes szerelmedben, 
Kötet bokrétádat adgyad en kezemben, 
Hogy mikor akarok nyúlhassak kebledben, 
Titkán en te veiled járhassak az kertben. 

5. Csuda melly hajlandó az szerelem dolga, 
Ez minap trefolvan veiled jadzam vala, 
Remensegem kívül szivem hozad hajla,4 

6. Nagy sok kenaimmal mar eleget ertettel, 
Hogy kivánsássagimnak (!) szép szivem eregettél ("?)* 
Mint Didó Aeneast igazan szerettei 
Kemény rabságímbol mar el eresztettel. 

1 Erre vonatkozólag érdekes megjegyezni, hogy a Mit búsulsz kenyeres 
kezdetű közismert kuruc ének a kolozsvári ref. koll. könyvtárának XV11I. sz. 
végi, söt talán XIX. sz. eleji keltezetlen ponyvanyomtatvány gyűjteményében 
is megvan (Miscellanea LVII : 475), tehát még ekkor is kedvelt olvasmány, 
esetleg ének volt. 

- Az ének előtt címként Más ének jelzés áll; a sorbeosztást itt is, minL 
az előbbi éneknél, helyesbítettem s a versszakokat számoztam. 

8 Reszetlenül azaz rész nélkül. 
4 A negyedik sor a másolatból kimaradt. 
6 Másolási hiba ; talán : engedtél. 
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7. Hallattam az előtt egy koronn híredet, 
Néha (l)1 nem ismertem akor szemellyedet 
ügy kivanam látni ékes termetedet 
Mint az szomjú farkas az-hideg kut fejet. 

8. Az Angyali kepét szépen szoktak irni, 
Attól szemelljedet nehéz meg ismerni, 
Holtig mar te veiled akarak maradni, 
Erted nagy kenakot kész vagyok szenvedni. 

9. Merek ditsekedni gyémánt termeteddel, 
Noha szép szemelljed az nélkülis elkel, 
Zöldellő Cyprus vagy nem art néked az tel, 
Az Isten aldgyan meg hogy vellem jot tettel. 

10, Ezerszer meg halne(k) ha feltámadhatnék. 
Erted édes szivem kínokat szenvednek, 
Hogy sem mint személlyed en töllem tavaznek, 
Szép aszszonyságodnak szolgálnék ha tudnék. 

Vége. 

Az ének a XVII. századi barokk-lovagi költészet egyik nem minden szépség 
nélkül való darabja. Másolójáról, szerzése évéről és szerzőjéről semmit sem 
tudunk, de hogy XVII. sz.-i ének, az bizonyos. 

SZABÓ T. ATTILA. 

ECKARTSHAUSEN ÉS KATONA. 
Veit Weberen, S-ïhiUeren és Wielandon kívül a Bánk bán 1815-i kéz

iratának jegyzeteiben még egy német író neve fordul elö, a felvilágosodás 
népszerűsítő irodalmától utóbb misztika és alchemia felé hajló Eckartshausen 
Károlyé. Der Prinz und sein Freund c. 1789-ben Pesten megjelent könyvé
ből idéz Katona néhány sort. Eckartshausen u. i. hibáztatja a történetírókat, 
hogy úgy hízelegnek, mint az udvaroncok, noha ők szabadon írhatnák meg 
az igazságot. A Bánk bán előversengésében Mentor épen azt magya
rázza a költőnek, miért «nem szabad másoknak általa» az igazságnak érvé
nyesülnie. A jegyzet ezzel kapcsolatban idézi E. szavait, s ehhez fűzi ironikus 
rövidséggel : «Sokkal kisebb vagyok, semmint ezen Férjfiúnak szavaiban 
piszkálhatnék. Azonban — ö nem hallgatta vélem Mentor beszédit. Az 
Olvasónak eleget teszek, ha azt mondom, hogy E. Ur ezen sorokat 1789-ikbe 
írta; mi pedig most 1815-iket írjuk.»- IC. maga sem tudta még, mennyire-
igazat fog adni neki épen a Bánk bán esetében a korabeli cenzúra. 

Eckartshausen olvasásának is sok nyoma ismerhető fel a Bánk-bánban. 
így épen a nép szenvedéseinek megszólaltatásában még többet használ fel 
Katona Eekartsha"useu könyvének aphoristikus részleteiből, mint Veit Weber 
középkori jelenetéből.3 A hercegnek szóló baráti oktatásban a fejedelemnek 

1 Noha. 
2 Császár Elemér kiadásában, IK. 1913: 202. 1. 
3 L. IK 1931:38. 1. 


