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ADATOK RÉGI MAGYAR VERSEKRŐL 

Egy 1600-ban készült kéziratos graduál. 

Thorday Máté s néhai Mark Miklós kolozsvár-városi egyházfiak számadáskönyvükben 
többek között az alábbi tételeket jegyezték fel: 1600. június 22-én Az Gradualt hogj íratni 
keztük, veotteonk pergamentet hozzaia — //. 7 den. 50. Ugian annak írásához, Bemard Doctortól 
veotteonk Igen fekete tentat: Item mastol Cinobriomot bersent, Czendelt — ft. 1 den. 41. November 
2J-án Az magiar Cantor hogi az Gradualt Irta az hartiara, fizettem neki — //. 8 Egi keobeol buzat 
veottem neki — fi. 3 j/ 50.l 

E néhány számadási tételt érdemesnek látszik elemeznünk, minthogy bennök, vala
melyes útmutatás található a XVI. század legutolsó évében készült kódexre vonatkozólag. 

Kolozsvár lakossága ebben az időben kevés kivétellel az unitárius vallás követője -
lévén, ezért a város hivatalos vallása is ugyanez volt. Ez a magyarázata tehát annak a körül
ménynek, hogy az egyházfiak is miért számítódtak a városi tisztségviselők közé. Tekintettel 
arra a körülményre, hogy a polgárok magyar és szász nemzetiségűek valának, ezért a gyüleke
zet is mind tisztségviselőivel, mind istentiszteletük helyével együtt két párhuzamos egységre 
tagozódott. Tudnivaló, hogy a reformációval a protestáns vallások egyházi szertartásaikban 
visszatértek a hívek anyanyelvéhez s ennélfogva ha énekeskönyvüket — az előbb felsorolt 
adatok szerint — a magyar kántorral másoltatták le, e körülményből bizonyos, hogy annak 
szövege csakis magyar lehetett. Ebből tehát megállapíthattuk, hogy az idézett sorok egy 
1600-ban másolt, unitárius templomi használatra szánt, magyar nyelvű kéziratos énekes
könyvre vonatkoznak. E kódex pedig hártyára íratott, külalakjában bizonyosan mindenben 
követve az évszázadok folyama alatt kialakult katolikus formákat. Minthogy pedig a gra-
dualok alakja általában véve az ívrét-nagyság lévén, ugyanezt a méretet alkalmazták nemcsak 
a kézzel írott, hanem a nyomtatott példányoknál is, miként Keserűi Dajka János — Geleji 
Katona Istvánnak 1636-ban Gyulafehérvárott kinyomtatott Öreg Gradval-\ánáí is látható.2 

Erre a méretre különben a messziről való jól olvashatóság miatt volt szükség. Ugyanis már 
maga Dávid Ferenc kinyilatkoztatta Az igaz és hamis Isten ismeretéről írott könyvében, hogy 
a sacramentumok reformálását a misén kezdették, a kürtök és orgonák használatát kizárták.3 Ezért 
azután az egész XVI. és XVII. és részben a XVIII. század folyamán az erdélyi református, és 
unitárius templomokban a hangszeres zene ismeretlen lévén, a kántor rendesen a templom 
piacára állított pulpitus mellől irányította a hívekkel együttes éneklést. É pulpitusra feltámasz
tott énekeskönyv nyitott lapjairól tehát csakis a feltűnő nagyságú hangjegyeket és betűket 
tudta az énekvezér a helyzet kívánta távolságból is könnyen leolvasni. 

Gradualunk kiállítása bizonyosan a gondosabbak közé tartozott, hiszen megírása nem 
csupán egyszerű fekete tintával történt, hanem más színt is használt hozzája az írást végző 
kántor. Tehát valószínű, hogy az egyes énekek címe, továbbá a kezdőbetűk, ezeken kívül pedig 
a szövegbeli különféle jelzések is színezettek voltak. Megtörténhetik, hogy itt-ott szegéiydíszít-
ményt, sőt fejlécet s záródíszt is alkalmazott, tehát rajzolt, illetőleg festett is. Bár alig-alig 
hasonlíthatjuk össze e késői gradual megírójának munkáját az egykori könyvmásolók, miniatű
rök, vagy rubricatorok remekeivel, mégis írókészségének megfelelő példájaképpen idézem a 
budapesti egyetemi könyvtár tulajdonában levő XI. századbeli Evangelica Graeca egyik 
miniatűrének leírását. Ugyanis e képecskén Lukács evangélista van lefestve, amint calamusát 
(írónádját) a tintatartóba mártja. íróasztalán íróeszközök láthatók, úm. horzsolókő, szivacs, 
körző, tintatartó, vakarókés, simító és üvegecske,4 mint amelyek nélkülözhetetlen kellékei 

1 Regestum Aedilium Maíhaei Thorday et Nicolai Mark defuncti. 1600., 35—36. és 48. (A kolozsvári 
román állami levéltárban.) 

2 RMK. I., 658. 
3 GÁL K E L E M E N : A kolozsvári unitárius kollégium története. II., 70. 
4 Könyvkiállítási Emlék. 1882., 258. sz. 
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voltak a kikészített bőrre való írásnak. Ez tehát a XVI—XVII. században sem volt máskép
pen, legfennebb csak a calamus helyett volt penna (lúdtoll) a másoló kezében. 

Idézetünkben azt láttuk, hogy az egyházfiak az igen fekete tentút Bernárd doktortól 
vették. Tudjuk, hogy az ilyen tinta gubacsból és koromból készült, előállítása pedig különleges 
szakértelmet kívánván, ezért készítésük a vegyészettel fogla'kozók: doktorok, patikáriusok, 
meg alkimisták feladata volt. Ez tehát a magyarázata, hogy e tintát miért szerezték be Bernárd 
doktortól, aki emellett bizonyosan a legjobb minőségű főzetet állította elő! Az Óvárban lakó 
Jacobinus Bernárd orvos városunk tekintélyes polgára volt, amit az a körülmény is bizonyít, 
hogy még politikai természetű szolgálatát is igénybe vette Báthori Zsigmond fejedelem. Tud
juk azt is, hogy az ő fia volt az a Jacobinus János, aki egészen fiatalon, mint Erdély kancel
lárja, 1603-ban a Brassó melletti Zernyesten vívott csatában Székely Mózes fejedelemmel 
együtt elesett.5 

A tintán kívül használt egyéb festékeket bizonyosan valamelyik fűszerszámos árustól 
szerezték be az egyházfiak, hacsak a kántornak előbbi munkájától nem maradt a felsorolta
kon kívül még másfajta festékkészlete is. Ebben az esetben megállapíthatjuk, hogy e kódex 
szövege és rajzai nem voltak változatosan színezettek. Hiszen már az alábbi példa is ízelítőt 
adhat a könyvmásolókkal azonos színeket használó képírók festékeinek sokféleségéről. így 
olvassuk Teleki Mihály kővári főkapitány udvarának címeres postálkodásáról írott diáriumá-
ban: 1677. október 7-én az képírónak Hlyen Festékjei nem lenen, az Ur hozatot neki Udvarbíró 
Urfamjalftajl: Indít két fontot, Lazurt egi fontot, Miniumot ket fontot, Arany sargat ket fontot, 
Rudnichot ket fontot, Veres bersent egi fontot, Timsot ket fontot, Szigyario Esöleket egi Vekat.^ 
E nyersanyagokat azután megtörve, feloldva, ha kellett megfőzve, rendesen kis tömlőcskékbe 
töltögetve vették használatba. 

E kódex tartalmára vonatkozólag a következő megállapítás tehető. E gradual íratását 
megelőző időben jegyeztetett fel, hogy 1599. február 28-án a magyar psalterium csinálására 
pergamentumot vesznek 7 frt. 70 dénáron, március 2-án 2 frt. 25 den.-on, március 19-én 1 frt. 
80 dénáron és bizonyos mennyiséget 1600. január 22-én.7 Ezt a magyar zsoltárfordítást is 
hihetőleg ugyanez a magyar kántor másolta hártyára. így tehát itt bizonyosan két külön 
énekeskönyv megíratásáról számolt be a sáfárpolgár, mégpedig a zsoltárokat tartalmazó 
Psalteriumról és a dicséreteket magában foglaló Gradualról. Ez az utóbbi jórészben azokat az 
énekeket egyesíthette, amelyek Dávid Ferenc és társai által összegyűjtve 1575 táján nyomta
tásban is megjelentek, sőt az 1623. évben ugyancsak Kolozsvárt nyomtatott Aytatos Isteni 
Dicziretek8 könyvének énekei közül is hihetőleg nem egyet már e gradualban is megtalálhat
tunk volna. De akár helyes e feltevésünk, akár nem, elég az hozzá, hogy e kódex bizonyosan 
olyan énekeket is tartalmazott, amelyek 2z 1575-beli énekeskönyvben még nem lehettek benne, 
viszont olyanokat is, amelyek szövegük miatt az 1623. éveibe már nem vétettek fel. Ugyanis 
e fél évszázad idejére esik a Dávid Ferenc-i hitfelfogás miatti támadások és küzdelmek első 
szakasza. 

A nagy reformátornak 1579-ben bekövetkezett halála után valóban olyan idők szakad
tak az unitárius vallást követőkre, amikor nyomtatott énekeskönyvüknek újólagos kiadására 
egyelőre nem is gondolhattak; emiatt azután az előállított szükséglet is kényszerítette az 
egyházat, hogy kéziratos kódexekkel pótolja a nyomtatásbeli sokszorosítást.9 

Ezt az énekeskönyvet Szabó T. Attila összefoglaló munkájába Kolozsvári graduál 
elnevezéssel sorozza be, megjegyezvén, hogy a fentebb előrebocsátott idézet az eddig ismert 
legrégibb unitárius kéziratos graduálok egyikének emlékét tartotta fenn.10 Egyúttal hivat
kozik Várfalvi Nagy István és Kanyaró Ferenc közleményeire, mint akiknek más, néhány 
esztendővel korábban készült unitárius énekeskönyvekről is van tudomásuk. 

Ennek a gradualnak sorsát nem ismerjük, annyi azonban bizonyos, hogy ma már nin
csen meg. Nem lehetetlen, hogy megíratása után rövidesen már meg is semmisült, ugyanis 
Basta tábornok 1603-ban a piaci templomot és az óvári iskolát minden hozzátartozandóságaik-
kal együtt elvette az unitáriusoktól s a sekrestyében elhelyezett könyvtárat feldúlatta és meg
égettette,11 elpusztítva sok, ma már bizonyosan pótolhatatlan értéket. 

5 Magyar Történelmi Emlékek. II. , írók, XXXI . , 21. és BÓNIS GYÖKGY és VALENTINI ANTAL: Jaco
binus János erdélyi kancellár formuláskönyve. 7—12. 

c Diarium a címeres postálkodásról Teleki Mihály kővári főkapitány udvarában, 1674—1679. (Kéz
irat a Székely Nemzeti Múzeumban.) 

7 GÁL KELEMEN. II. , 73. 
s RMK. I-, 342., 529. 
8 SZTEIPSZKY HIADOR és ALEXICS GYÖRGY: Szegedi Gergely énekeskönyve XVI. századbeli román 

fordításban. 135. 
10 SZABÓ T. ATTILA: Kéziratos énekeskönyveink és verses kézirataink a XVI—XIX. században. 

(Zilah, 1934.) 85. 1. 85. sz. 
1 1 GÁL KELEMEN. I. o., 42., II. , 187. 
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Készült-e verses kárt a Bethlen Gábor temetésére 
A legrégebbi magyar vonatkozású kárták a XVI. század utolsó negyedéből ismerete

sek,1 ettől az időtől számítva azután csak az 1645—46. esztendőben, továbbá 1660-ban, majd 
meg az 1670-es évektől kezdődőleg találunk ismét reájuk.2 Minthogy a máig legkorábbinak 
tudott lakodalmi kártára már 1651-ből van adatunk,1* bizonyos, hogy a temetési nyomtatvá
nyok szokása sem halt ki a XVI. század utáni fél évszázad folyamán. Hiszen mindkét fajta 
kárta előállítási formája az egylevelesen való nyomtatás, ezért kétségtelen, hogy a kifüggesztés 
célját kellett szolgálnia úgy, amiként később is a gyászjelentést tűzték fel a templom vagy a 
ház ajtajára, meg a gyászredőzetre, sőt ugyanennek a módnak sokszorozottan történt alkal
mazását sejtjük a kis Apafi György 1664. december 21-i kolozsvári temetésének leírásában. 
Ugyanis az unitárius kollégium egykori seniora szerint: „A felséges és nagyságos fejedelem 
Apaffi Mihály kisebb fia, Apaffi György csecsemő meghalván, nagy ünnepéllyel, a nemesek 
és polgárok nagy számától kísérve, behozatik, mindenütt czimerek lévén aggatva és a Calvi-
nisták templomába temetik."4 Nagyon valószínű, hogy a Közép-utcán, a Nagy-piacon, a Torda-
és a Farkas utcán végig, mint ahol a temetési menetnek el kellett haladnia, nemcsak a festett 
címerek, hanem a Bethlen Miklós szerint is5 nélkülözhetetlen kárták is ki voltak függesztve. 

Az egyleveles kárták után való kutatás közben végtére egy olyan adatig jutottam el, 
amely ilyenféle nyomtatványaink XVII. századbeli nyomát — az eddig ismerteknél — évtize
dekkel helyezi korábbi időre. 

Az 1630. esztendó'beli kolozsvári sáfárpolgárok •— mint hivatalos elszámolásuk tárgyát 
képező kiadásaikat — a többek között felsorolták a Bethlen. Gábor fejedelem temetésére 
Gyulafehérvárra igyekvők itteni étkeztetési és fuvarköltségeit. így jegyezték fel 1630. január 
17-én „Érkezek Sáros Patakról, Demeter Deák, hatod magaual, az kik az eo Felsége Kopor-
soiara, Verseket hoztanak Patakról. Eodém die Kis Peter viszy hat Eokren az Sáros Pataky 
elöl jaro kilentz Deákokat, az kik az Verseket viszik Vrunk koporsoyára" (Tordán keresztül). 
Három nap múlva, január 20-án ismét „Érkezek Sáros Patakról 14 Deák az kik Feyeruárra 
az Temetésre mennek, Azzonyunktol erős parancholattyok leuen."6 Tehát .az előljáró diákok 
napokkal megelőzték a teljesebb diákküldöttséget, hogy idejében átadhassák a temetés ren
dezőinek a maguk tiszteletadását jelentő, verseket. 

A verseket vivő küldöttség vezetője hihetőleg Tur-Terebesi Demeter volt; ő ugyanis 
1623-ban írta alá a sárospataki iskola törvényeit s bár 1627-ben Munkácsra vitetett rektor
nak,7 de gyakori példa alapján feltételezhető, hogy a scholamesterségből ismét visszatért 
Patakra öregdiáknak. 

A sáfártól feljegyzett adat előrebocsátása után tekintetbe veendő, hogy az említett 
versek semmiképpen sem tévesztendők össze sem a XVIII. században szokásos, koporsóra rög
zített néhány verssoros szövegű érctáblával, sem a fejedelmek temetésére ötvös munkával 
készített verses felirat nélküli címerrel, vagy a holttestre magára helyezett, életrajzot tartal
mazó, kisméretű fémtáblával. Különben is a patakiak versei már csak azért sem lehettek 
valóságosan is koporsóra szánt feliratok, mert maradandóbb jellegű, sokszorosításra nem szánt 
rendeket más iskolának sem deákjaival, sem mestereivel nem készíttettek volna, mert hiszen 
erre hivatottak csakis a Bethlentől alapított fehérvári academicum collegiumnak alig néhány 
hónappal megelőzőleg érkezett, kiválóan tudós külső országokbeli professzorai lehettek. 
Különben is az ők ilyes fajta alkotásaikra is van adatunk, így Szenczi Molnár Albertnek 
1634-ben bekövetkezett halálakor Alsted professzor kétsoros epicediont, Bisterfeld pedig 20 
soros sírverset szerzett.8 Ezenkívül — látni fogjuk — Bethlen halálára is írtak verseket. 

A pataki diákok szerzeményeivel párhuzamosan összevetendő az az adat, hogy az 
1673. március 17-én Fogarason elhunyt és május 28-án a kolozsvári Farkas utcai templomban 
fejedelmi pompával eltemetett özvegy Szentpáli Jánosné Bornemisza Zsuzsanna, a fejedelem
asszony testvére, temetésére készült kártára kinyomtatott 38 különböző verset nem a kolozs
vári, hanem a Fehérvárra menekült sárospataki kollégium diákjai szerzettek.9 Tehát nem annak 
a városnak a tanulói, ahol a nyomda volt s ahol az elhunyt örök nyugvóhelyét lelte. Lehetsé-

1 MAJLÁTH BÉLA: Régi magyar egyleveles nyomtatványok a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárá
ban. M. KvSzle. 1891, 67. — SZTRIPSZKY HIADOR és ALEXICS GYÖRGY: Szegedi Gergely énekeskönyve XVI. 
századbeli román fordításban. 125. 

2 HARSÁNYI ISTVÁN: Miskolczi Csulyak István élete és munkái. Debrecen 1926. 17. —• SZILÁGYI 
SÁNDOR: Vértanúk a magyar történetből. Pest 1867. 147. — ZOVÁNYI J E N Ő : Egyleveles nyomtatványok. 
I tK. 1895, 83. 

a H E R E P E I J.: Adatok a RMK. I. és II . kötetéhez. Kolozsvár 1939. 7. 
4 BENCZÉDI GERGELY: Unitárius halottak és temetések. Ker. Magvető. 1886, 223. 
6 Teleki Mihály levelezése. Kiadja: GERGELY SÁMUEL. VIII , 80. 
0 A kolozsvári sáfárok számadáskönyvei. 1630, 70, 266, 73. (A kolozsvári állami levéltárban") 
7 GULYÁS JÓZSEF: A sárospataki főiskola diákjai. Egyháztörténet. 1943, 117. 
8 S Z A T M Á R I P A P ZSIGMOND: Szenczi Molnár Albert. Erdélyi Prédikátori Tár. 1837. VII. füzet 

XXXIV—XXXV. 1. 
9 H E R E P E I J . : Adatok. 8. 
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ges, hogy a nagy halottakat, mint patronusukat, mindenik főiskola diáksága külön-külön 
nyomtatványban tisztelte meg, mint ahogyan Teleki Mihály fejedelmi tanácsos leányának 
Apafi Miklóssal 1676-ban tartott esküvője alkalmával három különböző rendbeli kárta is 
készült,10 bárha az is megtörténhetik, hogy ha tartalmuk különböző is volt, keletkezésük 
mégiscsak egyetlen forrásra vezethető vissza. Ezt a feltevést az a körülmény is támogathatná, 
hogy Bethlen temetésén bárha a váradi, a debreceni, a kolozsvári s bizonyosan a fehérvári 
diákok is nagyobb küldöttséggel jelentek meg, forrásunk azonban egyikőjükről sem számol be, 
hogy — a patakiakon kívül — még mások is hoztak volna magukkal verseket.11 Ezzel szemben 
mégiscsak elég azt tudnunk, hogy a sárospatakiak elöljáró küldöttsége valóban hozott magá
val verseket; ezek azután semmiképpen sem lehettek mások, mint kárta-alakban nyomta
tott epicedionok, amelyek vagy a kassai Schulz-féle, avagy a lőcsei Brewer Lőrinc-féle könyv
nyomdában láthattak napvilágot. Ugyanis a sárospataki könyvnyomtató műhely csak 1651-
ben kezdette meg. működését. 

Az elmondottak összegezése előtt — az adatoknak szembetűnőbben való párhuzamba 
állítása kedvéért — még egyszer jó lesz idéznem a sáfár polgár T630. január 12-i feljegyzését: 
„Érkezek Sáros Patakról, Demeter Deák, hatod magaual, az kik az eo Felsége Koporsoiara, 
Verseket hoztanak Patakról." E mellé most már állítsuk az „epicedion" (epicedium) szónak 
az 1585-ben megjelent Calepinus-szótár szerinti értelmezését, mégpedig ,,Vialaki(!) haláláról 
írt versek, (auagy) koporsó vers".12 Tehát jelentésileg is halotti, illetőleg temetési emlékverse
ket határoz meg s így mindenképpen azonos Apor Péternek „az régi erdélyiek temetésiről" 
írott visszaemlékezésében említett szertartási kellékkel: „Voltának az megholtnak dicséreté
ről való kinyomtatott versek is chartakon felfüggesztve."13 

• H E versekkel kapcsolatosan gondolhatnánk még több leveles formában készült kiad
ványra is, tekintettel azonban arra a körülményre, hogy az ilyen füzet a temetésnek nem 
lévén nélkülözhetetlen kelléke, azért annak megjelentetése — minden eddigi ismert példa 
tanúsága szerint — már csak azért is a.temetési beszédek és búcsúztatók kiadási idejére 
maradt, mivel rendesen azokkal együtt kinyomtatva képezett egyetlen gyűjtelékes kiadványt. 
Különben éppen Bethlen Gábor temetésére készült többleveles „Epicedia"-ról is van tudo
másunk. Ez a 4° nagyságú, négy számozatlan levél terjedelmű nyomtatvány 1630-ban Gyula-
fehérvárott Jacobus Effmurdt Lignicensis vezetése alatt állott fejedelmi nyomdában készült. 
Tartalma a három külső országbeli professzortól költött verseket foglalja magában, mégpedig 
egy zsidó, egy görög és három latin nyelvűt Alsted, két latint Piscator és egy latin verset Bister-
feld alkotásaképpen.14 Nagyon valószínű, hogy e füzetkében foglaltak még kárta-formában is 
megjelentek, mert hiszen a temetkezési kárta, mint külföldön is elterjedt szokás, Bethlen 
temetési ünnepségéről sem hiányozhatott. Minthogy pedig a sárospataki diákok versezetei 
sem lehettek mások, mint nyomdai sokszorosítások, sőt az adatainkból nyert bizonyságunk 
csak a kártával való azonosságot engedheti meg, ilyenképpen minden habozás nélkül meg
felelhetünk a címben felvetett kérdésre: Bethlen Gábor temetésére valóban készült verses 
szövegű kárta! 

De hogy állításunkban még ennél is bizonyosabbak legyünk, beszámolunk arról is, 
hogy az Alstedék „Epicedia"-in kívül még egy másik nyomtatvánnyal kapcsolatosan is fel
tételezhető, hogy egyleveles alakban is kinyomtatták. Ugyanis Váradi K- Mihály, a váradi 
iskola kontraskribája „Prodromvs Funestus" címen az elhunyt fejedelem emlékére 12 negyed-
rétnyi számozatlan levelén megjelentetett, párhuzamos latin és magyar verset szerzett s 1629-
ben Debrecenben Rheda Péter által kinyomatta.15 Ennek latin címét magyarul úgy adhatnók 
vissza, hogy temetési előhirdetmény, de talán azt is mondhatnók, hogy gyászjelentés, ámde a 
„funestus" a „funus"-ból származván, tulajdonképpen nem a temetésre való meghívást, 
hanem magát a halálozás bejelentését érthetnők alatta. Minthogy tehát bizonyos, hogy a mai 
gyászjelentés feladatát semmiképpen sem tölthette be, ezért többleveíes formában szétosz
tásra szánatott, sőt ha egyleveles alakban is megjelentették, éppen ezért föltétlenül az elhuny
tat magasztaló hirdetmény célját kellett betöltenie. 

Kolosi Török István verses könyvének megjelenési ideje 
Szabó Károly Abrugyi első nyomtatott könyvéül Kolosi Török Istvánnak évszám nél

kül Kolozsvárott megjelent „Az Aszszonyi-Némnek Nemességéről méltóságáról és ditsireti-
10 H E R E P E I J . : Apafi Miklós és Teleki Anna házasságkötése alkalmával készített egyleveles nyom

tatványok. Erd. Múz. 1944, 480—81. 
11 A váradi diákküldöttség 30, a debreceni 48 főből állott, a kolozsváriak két hatökrös szekérnyien 

voltak. Sáfár. 1630, 74, 75, 83, 84, 267. 
12 MELIOH J Á N O S : Calepinus latin—magyar szótára 1585-ből. 106. 
18 Apor: Metamorphosis Transylvarjiae. (1927. évi kiadás) 28/B. lev. 
14 KRISTÓF GYÖRGY: Zsidó, görög és latin gyászversek Bethlen Gábor temetésére. Erd. Múz. 1931, 

90—97. 
16 DÉZSI LAJOS: Váradi K. Mihály latin—magyar verse Bethlen Gábor haláláról. Bp. 1899. 

480 



röl való Rythmusok" című, ma azonban már csak egyetlen példányban ismeretes munkácská-
ját tartja. Kormeghatározása azon az alapon történt, hogy az 1631. esztendőben kinyomta
tott, 1632. évi „Calendarivm" ajánlásában Abrugyi, a kolozsvári városi tanácshoz intézve 
szavait, azt mondotta, hogy „az elmúlt esztendőben a Könyv nyomtatásbéli munkámnak 
első sengéjét Kegyelmeteknek szeretettel offeraltam és ajánlottam volt." Szabó Abrugyinak 
e kijelentését hozzá fűzi Kolosi Török verse utolsó szakaszában foglalt évszámmegjelöléshez: 

„Mikor az hat száz felett ezer el tölt volna, 
És harmintz azok után változva forgana, 
Az virágzó Iffiusag nékemis szolgálna, 
Ez verseket rendelem hírül hogy maradna."1 

Ezek egybevetése- alapján merte tehát e munka megjelenését az 1630. esztendőre 
helyezve, Abrugyi „első zsengéjé"-nek, vagyis legelső nyomtatványának tartani. Ezzel szem
ben azonban, ha kissé figyelmesen vizsgáljuk meg mindkét nyomtatványnak Szabótól közölt 
könyvészeti leírását, már ebből is mindjárt megállapíthatjuk, hogy az egyébképpen halhatat
lan érdemű tudós ítéletében mégiscsak tévedett. Ugyanis Kolosi Török versezetének a leg
határozottabban 9—17 esztendővel későbben kellett nyomtatásban megjelennie, mint aho
gyan Szabó meghatározta. 

A bizonyítást annak a körülménynek a megállapításával kell kezdenünk, hogy Abrugyi 
az 1632. évi kalendárium ajánlását a kolozsvári tanácshoz intézve, arról emlékezett meg, 
hogy „első zsengéjét" is neki ajánlotta, már pedig Kolosi Török versének ajánlását nem is ő, 
hanem maga a szerző ellenjegyezte, sőt nem is a kolozsvári tanácshoz, hanem ;,Nemzetes 
Kemény Kata Aszszonynak Buni Bethlen Ferencz fő hopmester, Fejér vármegye főispánja 
és táblai hites assessor nejé"-hez intézve. 

Már Lukinich Imre észrevette, hogy Szabó Károly tévedett az időhatározásban, mert 
hiszen — amiként I. Rákóczi György naplójában feljegyezte — 1633. „25. die Jan. Mentünk 
Gerendre Bethlen Ferencz lakodalmára, vévén el Kernén János húgát",2 így tehát az esküvő 
három évvel későbben történt, mint ahogyan Szabó sejtette. Ennek alapján lapalji jegyzet
ben Lukinich azt állapítja meg, hogy „Kolosi Török István Rythmusai legfeljebb az 1633. 
év folyamán jelentek meg".3 E helyzet feltárásánál azonban megáll, elfogadva ezt a határ
pontot, pedig ezzel Bethlen Ferencz életének eseményeiben is téves eltolódások állanak elő, 
hiszen az a kijelentése, hogy „Bethlen Ferenc is alig néhány év alatt (1633-ig) Fejér megye 
főispánja, táblai ülnök és főudvarmester lett",4 nem felel meg a valóságnak. Ha azonban áz 
ismeretes személyi adatokat vesszük vizsgálat alá, megtaláljuk, hogy a Kolosi Töröktől fel
sorolt méltóságok jó néhány évvel 1630, sőt 1633 után ruháztattak reája. így találjuk, hogy 
a fejedelem 1635. január 8-án, 31-én, valamint 1637. május 3-án hozzá intézett leveleit még 
mindig csak mint „primario Aulae nostrae familiari"-nak s csak 1637. június 14-étől kezdődő-
leg, mint „tabulae nostrae judiciariae jurato assessori nostri"-nak címezteti.5 Körülbelül 
ötnegyed esztendő múltával Haller Gábor naplójában azt jegyezte fel, hogy „Anno 1638. 
September 7. Fejérvár. Bethlen Ferencz uram tétetett fő hopmesterré."6 Majd arra is van 
adat, hogy Fehér megye főispánságát 1639-ben nyerte el.7 Ilyenképpen tehát az is bizonyossá 
válik, hogy e verses emlék legkorábban csak 1639-ben jelenhetett meg. Ezzel szemben Bethlen, 
bár 1653. június 15-én meghalt,8 s miként a kolozsvári unitárius iskola diákfőnöke feljegyezte: 
1653 augusztus 6-án Tek. és nztes Bethlen Ferencz úr temetésére utazott az ifjak küldött
sége,9 felesége azonban túlélte őt.10 De Kolosi Török könyvecskéje kiadásának időpontját nem 
szabad egészen a késői évekig kitolni, minthogy az 1648. évszámnál megállít az a nemleges 
bizonyíték, hogy a főudvarmester az eddigi méltóságok mellé ekkor a konziliáriusságot is 
elnyerte, erről azonban a vers ajánlása még nem emlékezett meg. 

A felsorolt határpontokat összevetve, azt állapíthatjuk meg, hogy e verses könyv csakis 
az 1639—1648. évek valamelyikében hagyhatta el a sajtót. Az 1630—33, esztendőbeli nyom
tatás cáfolatául szolgál különben még az" elöl idézett záróversszak maga is, ennek harmadik 
sorában ugyanis a szerző azt adja tudtunkra, hogy a vers szerkesztésekor, vagyis 1630-ban 
„Az virágzó Iffiusag nékemis szolgálna". E kijelentéséből tehát az következik, hogy e köny
vecske megjelenése idején az ifjúság már eltelt tőle, különben mi szüksége lett volna erről 

1 RMK- I, 593, 621. 
* KONCZ JÓZSEF: I. Rákóczi György naplója. Erd. Múz. 1900. 468. 
3 LTjKmiCH IMRE: Kereseti báró Bethlen Ferencz, 1601—1653. Századok. 1908. 691. 
4 I. h. 690. 
5 LUKINICH IMRE: Adattár. Gen. Fűz. 1908. 12, 29—31. 0 Erd. Tört. Adatok. IV, 51. 
' LÁZÁR MIKLÓS: Erdély főispánjai. Századok. 1887. 400. 
8 Hídvégi Nemes János naplója. Tört. Tár. 1902. 242. 
9 Ker. Magvető. 1886. 219. 

"Századok . 1887. 400. 

6 Irodalomtörténeti Közlemények .481 



egyáltalában beszámolnia? E versszak tehát a kinyomtatás előtti utolsó simítgatáskor tolda
tott hozzája. Éppen ezért azt hiszem, hogy a megjelenés idejét a 40-es évekre határozhat
nék meg. 

Az „aszszonyi-Nemnek nemességéről . . . való Rythmusok" nyomtatási idejének 
helyesbítése után most már az a kérdés vetődik fel, hogy ha nem ez a művecske, akkor mégis 
mi lehetett Abrugyi „Könyv nyomtatásbéli munkájának első sengéje"? E talányra, vagy 
egykori elnevezéssel szólva: ,,mesé"-re is immár kétségnélküli határozottsággal megvan a 
felelet, mégpedig ez az 1631. esztendőbeli kalendárium; amelyet jó előre: még 1630 őszére 
ki kellett nyomtatnia. Tótfalusi Kis Miklós a nyomdai haszonról elmélkedve említi, hogy 
csak a kalendárium „az egy a'mi hasznot hajt Erdélyben".11 Abrugyi tehát annál kevésbé 
mulaszthatta el az alkalmat, hogy amúgysem bőséges bevételét naptárkiadással is ne gyara
pítsa, minthogy az őt megelőző kolozsvári tipográfusok különben is megkezdették e kalendá-
riumocskák megjelentetését.12 Ennek a kiadványnak pedig a nyomdász nemcsak kiadója, 
hanem igen gyakran szerkesztője is lévén, önmaga írhatta meg az ajánló sorokat, amelyekért 
azután a megtisztelt testülettől külön ajándékban is részesült. Tótfalusi szerint az ívekben 
összeszedett kötetlen példányokat (exemplárokat) a könyvkötőknek darabonként 6 pénzen 
adta el, a fűzött példányok ára pedig könyvárusi forgalomban legalább is egy susták,13 vagyis 
12 denárius volt. Ezzel szemben ugyané század első felének derekán: 1624. november 3-an 
ajándékba vitt s bizonyosan bekötött naptárért „András deák az Typographus" 3 forintot 
kapott Kolozsvár tanácsától.14 Nem lehetetlen, hogy hat évvel későbben Abrugyi is ugyan
ennyit kapott jutalmazásul. 

Az 1632. esztendei naptár ajánlásában tett célzást tehát — az elmondottak alapján — 
az 1631. esztendőbeli kalendáriumra kell vonatkoztatnunk. Ennek az állításnak határozott 
megerősítése jelentkezik magának az egyetlen példányban előkerült 1631. évi naptárnak aján
lásában. E szerint „Abrugi György Könyvnyomtató" e kiadványát is csakugyan Kolozsvár 
város tanácsának dedikálta.15 így tehát ez vala „Könyv nyomtatásbéli munkájának első sen
géje"! Ebből a körülményből azután az is következik, hogy nyomdavezetői működését az 
1630. év nyarán kellett megkezdenie, minthogy a naptárak megjelenése évszázadokkal ezelőtt 
is a megelőző ősz elején szokott megtörténni, nehogy versenytársai eddigi vásárlóinál meg
előzzék. 

Gyerőffi Györgyről írott ének töredéke 
(1670 körül) 

A kolozsvári református kollégium nagykönyvtárában levő Heshusius Tilemanus Sex
centi errores pleni blasphemüs in deum1 című könyv bekötési táblájának hátsó borítólapján 
széltében írott verstöredék olvasható. E sorok annak idejében a hátsó őrlapon folytatódtak, 
e folytatás azonban mára már maradék nélkül hiányzik. Ez a körülmény egy erőteljes nyelve
zetű, fordulatos képekből felépített, eléggé jó verselésű énekünk pusztulását jelenti. 

Keletkezési ideje, a kézirat jellege után ítélve, a XVII. század harmadik negyede. Szer
zője ismeretlen, bár valószínű, hogy a bejegyzővel azonos. Erre vall, hogy ugyané könyv 
bekötési táblájának elülső borítólapjára az előbbivel azonos kéz a Szenczi Molnár Albert-féle 
XXX. zsoltár első és második versszakát másolta le, hasonlóképpen a Gyerőffi-féle töredék 
első két sora ugyancsak a Szenczi Molnár zsoltárai közül a XXXVII-hek kezdő két sorával 
szó szerint azonos, úgy annyira, hogy emennek sorvégződéseit a versszak további rímeléséhez 
még csak át sem alakította, a szótagszámot pedig a következő sorok ütemméreteihez még csak 
ki sem bővítette a különben ügyesen verselő szerző, aki hihetőleg valamelyik kálvinista 
schola valóságos, avagy végzett diákjával lehetett azonos. Őt azonban aligha találnók meg 
abban a Boyti Andrásban (Andreas Boytinus-bao), aki nevét — mint e könyv tulajdonosa — 
az előbbitől eltérő, korábbi eredetű kézírással írta be ebbe a könyvbe.2 

E versből megmaradt néhány rend tehát így hangzik: 
Ne boszonkodgyál a gonosz tevőkre, 

Midőn eő nekik jol vagyon dolgok, 
Arany fuvobol is csak szel az mi ki jő 

Udvari remenseg alom s essős idő 
" M. Tótfalusi K. Miklósnak . . . Mentsége. Kolozsvár, 1902. 39. 
12 H E K E P E I J . : Adatok a RMK I- és II . kötetéhez. 14—15. 
"Tótfa lus i : i. m. 39. 
1 1 H E R E P E I : i. m. 14. 
15 RMK- I, 1791. sz. 

1 Francofurtum ad Moenum. 1577. 
2 Boyti András nevét, mint származási helyét adó község Bihar megyében fekszik s ezért valószínű,, 

hogy nevezett az 1660-ban elpusztult jeles váradi iskola tanítványa volt. 
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Gyerőffi György Uram de Gyerő Monostor, 
El bucsuzek töltünk Ország Gyűlésekor, 

Az halak jegyében vala a nap akkor, 
Tartozzunk mert reánk is meg el jut a sor, 

Ma mindössze csak ennyit tartalmaz e könyvbejegyzés. E sorokat azután gondolataira 
bontva, először is megállapíthatjuk, hogy e verstöredék két részre tagolható. Az első négy 
sor tehát a főtételt: az előre bocsátott tanulságot foglalja magában, azt bizonyítván, hogy a 
szerző a vers hősének legalábbis erkölcsi igazságot szándékozik szolgáltatni. Mármost a beve
zető sorok: Ne boszonkodgyál a gonosztevőkre, j Midőn ö nekik jól vagyon dolgok, miként már 
mondottuk, a XXXVII. zsoltár Szenczi Molnár-féle fordításának két első sorával azonos.3 

E főtételt kiegészítő gondolat: Arany fúvóból is csak szél az, mi ki jő, régi közhasználatos köz
mondásunk. Erdélyi János ezt „Arany tömlőbül is csak szél a mi kijő" változatban ismeri,4 

de ugyanez megtalálható Dugonicsnál is.5 A tanulságot befejezésképpen Udvari reménség, 
álom s essős idő gondolattal kerekíti ki. Ez ugyancsak régi igazságunk: közmondásunk, ame
lyet Erdélyi János „Udvari kegyelem, álom, esős idő" változatban gyűjtötte össze,6 de már 
Pázmány Péter is alkalmazta ezt a gondolatot: „Ezek tsak conversatiok, udvari szó-járások, 
metlyek mellett éhesen marad hasad, ha magadra nem vigyázsz" intésében.7 Tehát itt udva
rias, üres, szófia-beszédet jelent. 

Ezek után a vers tárgyának, vagyis Gyerőffi György történetének, vagy esetének meg
nevezése következik, mondván hogy Gyerőfji György Uram de Gyerő-Monostor / El búcsüzék 
tőllünk Ország Gyűlésekor. Ezzel azután szorosan összefügg a következő két sor, amely a meg
indulandó esemény rossz végét jelenti be: Az halak jegyében vala a nap akkor. Az 1638. évi 
lőcsei kiadású „Minden esztendőre szolgáló örök Calendariurn" szerint a nap február 9-én lép 
a halak jegyébe és március 11-én távozik onnan.8 Ez az időpont most már Gyerőffi életének 
alább ismertetett eseményeivel hozva összhangba, biztos időhatározóul s egyúttal e vers 
valószínűleges tartalmának meghatározójául is szolgál, különösen ha figyelembe vesszük azt 
a körülményt is, hogy egy XVIII. század végi Kolozsvárt megjelent „Álom magyarázó köny-
vetske" a hallal kapcsolatosan hét megfejtést közöl, ezek mindenike azonban kivétel nélkül 
rossz jelentésű. Ebből tehát azt következtethetjük, hogy a halak jegyében kezdeni valamit, 
bizonyosan rossz előjel. Erre célozhat az utolsóként megmaradt sor is: Tartozzunk? mert reánk 
is még el jut a sor, ezt ugyanis egy dunántúli „Ha úgy jött a sor, hát bele kell nyugodnunk"10 

mondással vethetjük össze, versünk azonban még azt is hozzáfűzi, hogy óvakodjunk (tartoz
zunk) tehát. 

E töredék értelme a megmaradt formában éppen töredék voltánál fogva nem egészen 
világos. Jelentését csak a benne előforduló Gyerőffi György személyazonosságának megálla
pítása után kísérelhetjük meg helyreállítani. 

A főrendű magyargyerőmonostori Gyerőffiek családfáján a XVII. század második 
felében, vagyis e verssorok keletkezése idején valóban előfordul a György név, mint Gyerőffi 
Jánosnak és Apaffi Margitnak, a fejedelem testvérének fia.J1 E Gyerőffi Györgyről tudjuk, 
hogy mint 24 éves ifjú az 1657 januáriusában megindított lengyelországi hadjáratban II. Rá
kóczi György seregével szállott hadba, miután azonban e szerencsétlen vállalkozást Rákóczi 
végül is békekötéssel akarván úgy-ahogy megmenteni: július 22-én Czarny-Ostrowban súlyos 
feltételek megtartására kötelezte magát.12 Szalárdi szerint: Azon békességnek megerősítésére 
(pedig) Apaffi István a fejedelem sógora, kinél Lorántfi Kata asszony vala és Gyereoffy György 
zálogol a megírt ígéreteknek megteljesítéséig a lengyel generálok kezébe adattak vala.13 Ennek árán 
Rákóczi maga megszabadult ugyan, azonban a saját személye helyett kezesül maradt Apaffi 
István és Gyerőffi György már hiába várakozott arra, hogy a fejedelem megfizesse a lengye
leknek megígért egymilliókétszázezer forintnyi óriási összeget, ami azután szabadulásukat is 
jelentette volna. > 

Ezen közben az erdélyi seregnek tatár-rabságba való hurcoltatása, Erdély-országnak 
török, meg tatártól való végigpusztítása és zsarolása, valamint az egymást hamarosan fel-

3 CSÁSZÁR ELEMÉR: Szenczi Molnár Albert zsoltárai. ( I tK. 1914: 411.) 
1 ERDÉLYI JÁNOS: Magyar közmondások könyve. 13. lap 245. sz. 
5 MARGALITS E D E : Magyar közmondások. 20. 
0 Erdélyi. 400. lap 8068. sz. 
7 Magyar Nyelvtörténeti Szótár. III . , 837. 
8 MEDGYESI P Á L : Praxis Pietatis, 1638. évi lőcsei kiadásához csatolva A3 levelén, és SZENTFÉTERY 

IMRE: Chronologia. 18. 
9 A „tartozzunk" szót itt tartózkodjunk, óvakodjunk értelemben használták. 

10 Magyar Tájszótár. II. , 418. (Lehr A.: Toldi. 45.) 
11 KŐVÁRI LÁSZLÓ: Erdély nevezetesebb családai, 99—100. és NAGY IVÁN: Magyarország családai. 

IV., 467—68. 
12 SZILÁGYI SÁNDOR: II. Rákóczi György. 194. 
13 Szalárdi János Siralmas Magyar Krónikája. 319—20. 
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váltó négy fejedelemnek trónjuk és az ország megszilárdítása körüli küzdelme nem engedett 
sem időt, sem módot a tatár fogságban sínylődő raboknak, avagy a lengyelországi túszoknak 
közpénzen való kiváltására. Ezért kellett tehát Gyerőffinek is Lanczhutban, Lubomirszki 
marsall várában tizenegy esztendeig raboskodnia.14 

1664. január 11-én innen írta levelét Bornemisza Anna fejedelemasszonynak, könyörög
vén neki, ne engedje, hogy a tatár rabságból kiszabadult rokona, Mikola Zsigmond az ő javai
val tovább hatalmaskodjék.15 Majd kilenc évi raboskodása után 1666. október 9-én túsztársá
val: Apaffi Istvánnal együtt innen folyamodott nagybátyjához, Apaffi Mihály fejedelemhez 
megszabadításuk iránt.16 Szabadságát azonban csak 1667 novemberében nyerhette vissza, 
miután váltságdíjának előteremtése céljából jószágait tizenegyezerhatszáz magyar forintért 
az eközben meghalt Apaffi István özvegyének elzálogosította. Kiszabadulása után most már 
első gondja volt, hogy anyagi ügyeit valamiképpen rendbe hozza, mert hiszen annyija sem 
maradt, amiből családját eltarthatta volna. Váltságdíjának megtérítése iránt tehát kéréssel 
fordult az ország rendéihez, amire az 1670. évi február hónap 15-én Fehérváron tartott ország
gyűlés XIII. pontja úgy ítélkezett, hogy azt az elhunyt fejedelem özvegye, Báthori Zsófia 
tartozzék Gyerőffinek megtéríteni, mivel maga is elismerte, hogy a túszok Rákóczi György 
helyett való zálog voltak.17 

Gyerőffi élete főbb eseményeinek felsorolása közben e pontnál föltétlenül meg kell 
állanunk. Ugyanis megállapíthatjuk, hogy az eseményeket elindító 1657. január 17-én Visken 
tartott országgyűlés idejében, amelyen hadba való szállása után Gyerőffi is még részt vett, 
a nap az állatkörnek „vízöntő" jegyében állott, ellenben a tizenhárom esztendő múltával, 
vagyis 1670. február 15-én kezdődött diéta valóban a „halak" jegyével jelzett hónapban folyt 
le. Ez.zel az időhatározással tehát megkaptuk versünk kétség nélküli tárgyát, illetőleg a cse
lekmény elindulását abban az országgyűlési határozatban, amely a fejedelmi adott szó ellenére 
a hatalmas vagyonú özvegy fejedelemasszony önzése következtében keresztülvihetetlenné 
vált. Hihető, hogy a vers e kezdet után még megénekelte Gyerőffinek Báthori Zsófiával való 
tárgyalását. Erről az özvegy fejedelemasszonynak az erdélyi rendekhez 1669. március 22-én 
Borsiban keltezett soraiból annyit tudunk meg, hogy Gyerőffi még az elmúlt ősszel levélben 
felkereste őt, most pedig az országgyűlés március 1-én írott átiratában kívánja mind Gyerőffi, 
mind néhai Apafi István váltságdíjának megfizetését. Noha — szerinte — Rákóczi nem is a 
maga, hanem csak az ország nevében ígérhette meg a lengyelektől kívánt összeg megadását, 
ezért tehát a családi vagyonból való visszatérítés törvényellenes kívánság, ellenben ha Gyerőffi 
személyesen s Apafiné megbízottja által felkeresné (egy nagyon körmönfontan megszerkesz
tett mondat szerint), a rendeknek kedveskedni kívánván, hajlandó őket illendő s jó válasz-
szal visszabocsátani.178, A megcsonkult vers folytatását különben nemcsak a megmaradt 
bevezetés után következendő tárgyalás szükségszerűsége kívánja meg, hanem az a külsőség 
is bizonyítja, hogy a kézirat megmaradt utolsó sora nem ponttal, hanem vesszővel végződik. 
Gyerőffi kísérletezésének meghiúsulásával azután hihetőleg be is fejeződött az ének, minthogy 
a bevezetésben tudtunkra adott gondolat kifejlésének egységét megzavarná az a helyzet, 
hogy Gyerőffi nagy veszteségét most már maga Apaffi s az ország akarta némiképpen kár
pótolni s ezért előbb a fejedelmi tábla ülnökévé, majd az 1674. december 18-án kivégeztetett 
Bánffi Dénes elkobzott javainak kirendelt biztosává, 1679-ben Kolozs megye, 1680 után pedig 
Doboka megye főispánjává, ezenközben török portai követté, majd Erdély önállóságának 
megszűnése után főkormányszéki tanácsossá tétetett.18 Ezeken a tisztségeken kívül birtok
adományt is kapott, így a Bánffi Dénes javainak szétosztásakor Makó és Gorbófő kalotaszegi 
falvak jutottak tulajdonába.19 

Czegei Vass György naplójából végül is arról értesülünk, hogy hányatott élete után 
1694. 12 Mártii hajnalban holt meg az úr Gyerőfi György uram itt Kolozsvárt s március 21-én 
Szamosfalván temették el.20. Nem valószínű tehát, hogy Gyerőffi életének nyugodtabbra for
dult utolsó évei megéneklésre érdemes tárgyat szolgáltattak volna s ez a körülmény is bizo
nyítja, hogy a vers tárgya csupán csak az 1670. év eseményeiben gyökerezik. 

(Felolvasás 1936-ban az EME szakülésén.) 
11 LÁZÁR MIKLÓS: Erdély főispánjai. (Századok. 1887: 709—11.) és JANCSÓ B E N E D E K : Erdély törté

nete. 160. 
1 5SZÁDECZKY LAJOS: Székely Oklevéltár. VI., 288—89. 
10 I. h. 314. 
17 Erdélyi Országgyűlési Emlékek. XV., 98. és 116—17. 
17ivÁrpádia. Honi történetek zsebkönyve. I. év, (1833.) 285—88. 
18 Századok. 1887: 709—11. és 1888: 730—39. és P E T É I MÓR: Szilágy vármegye monográfiája. 

V., 548—49. 
19 JAKŐ ZSIGMOND: A gyalui vártar tomány urbáriumai. X X I I I . és 216. 
20 Czegei Vass György és László naplói. 182. — FERENCZI ZOLTÁN: Cserei Mihály feljegyzései. (Törté

nelmi Tár. 1893: 237.) — A kolozsvári unitárius egyházfiak 1676—1709. évi számadáskönyvei. (Az egyház
község ievéltárában.) Keresztény Magvető. 1887: 251. 
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Egy régi magyar disztikon 

A Pozsonyban megjelent A Magyar Hírmondó 1780. január 8. napján kelt számában 
Baróti Szabó Dávid három új könyvéről számolván be, ismertetésüket a következő sorok
kal kezdik: 

„A' Németek eddig elé úgy vélekedtenek, hogy most az élő nyelvek közül egygy sints, 
az Övéket ki-vévén, a mellyenn minden táttatnak (Syllabának) bizonyos mértéke volna; és 
hogy ezen okra nézve egyedül tsak ők koholhatnak a régi Görögöknek és Rómaiaknak szabá
sok szerént verseket. De ez tsak attól volt, hogy tellyességgel nem esmérték nap-keleti szom
szédjaikat. Mert a Magyarok, Tsehek és Tótok azon módonn nem tsak a sorok végekenn 
egygyező, hanem mértekre vett verseket-is írhatnak s irtanak régtől fogva, sőt előbb-is, hogy 
sem a Németek, a kiknek hat lábú verseik igen alkalmatlanok; mivel mind ugrándozók: 
kevés ollyan szavaik lévén, a mellyekbenn egymás utánn két hoszszú táttat következnék. 
Én a leg-régibb Magyar könyvekbenn (az énekeket ki-veszem), Római szabású verseknél 
egyebeket nem-is találtam. Sőt ollyan közönségesek azok a Magyaroknál, hogy némelly 
káromkodásokat-is azokba foglaltak. Sz. Ágostonnak a múlt Száz elejénn fordított egygy 
elmélkedése felett illyen vers vagyon: 

A ki világ szerető, mire, jól meg-lássa, menendő, 
Az út jár mellyen, rakva veszélylyel igen."1 

A közlő tehát e disztichont a XVII. század elején fordított munka elején (felett) hihető
leg kézírással felírva találta. Ennek keletkezési ideje — természetesen — nem ismeretes, sőt 
az sem tudható, hogy vajon önálló-e, avagy csak kikapott részlete-e valami nagyobb ver-
sezetnek? De e két sor, akár kézírásos, akár pedig nyomtatott emlék után vált ismeretessé, 
eredeti forrása mégiscsak ismeretlen maradt, ugyanis Szent Ágostonnak XVII. század eleji 
kiadású, magyar nyelvre fordított elmélkedése ma ismeretlen, minthogy a Régi Magyar 
Könyvtár csak egy 1591. évi nagyszombati kiadású, „Szent Ágoston Doctornac elmélkedő . . . 
imadsagit . . . magyarra fördeta. Peechi Lvkach" című könyvet ismer, ennek pedig a jeligéje 
a CL. zsoltár: „Minden lelec ciicherie az vrat". Ezenkívül van egy 1689. esztendei debreceni 
nyomtatású ,,A' Léleknek Istennel való magános beszélgetési, mellyek elsőben amaz emléke
zetes Ágoston Doctortul Deák nyelven írattak: mostan penig . . . Magyar nyelvre fordíttattak. 
Erdődi János . . . által".11 Ezek azonban nem egyeztethetők a Hírmondó adatával. Nem lehe
tetlen, hogy az 1591. esztendőben megjelent munkának második kiadása is volt, amely az 
első munka után 10—20 év múlva jelent volna meg. 

A kolozsvári református kollégium nagykönyvtárában egy olyan Régi Magyar Könyv
tári kötetet találtam, amelybe egy Komáromi János nevezetű ifjú a XVII. század harmadik 
harmadából származó kézírással a fentebbivel csaknem egészen megegyező verssorpárt jegy
zett be. 

,,A' ki világ szerető mire meg tekintse menendő 
Ez ut jár mellyen rakva veszéllyel igen."3 

Csodálatos, hogy ez a helytelen szórenddel és mondatszerkezettel összeütött, avagy 
jordított verssorpár két forrásban is megmaradt. Feltételezhető lehetne, hogy talán éppen 
furcsasága (groteszksége) tartotta volna életben. Ezzel szemben bizonyos, hogy a Hírmondó 
tudósítója nem mint különösséget, hanem a magyar nyelvnek klasszikus versmértékű verse
lésére való alkalmas voltára idézi példaképpen. Éppen ezért nem i.s lehet csodálkozni azon, 
hogy ha ehhez hasonló erőltetett nyelvezettel és magyartalan szórenddel megszerkesztett írá-
ocskák többes számban is készültek, mint például ugyancsak a református kollégiumban 
talált XVII. század végéről való nyakatekert bölcsmondás is tanúsítja: 

„Minden nap Írogass akarsz ha friss iro lenni."4 

XVII. századbeli találós mesék 

Az elmúlt századokban széltében el voltak terjedve a külföldi mintára szerkesztett szó-
és értelem játékok. Mai szemmel nézve ezeket mind tartalom, mind forma tekintetében kezdet
leges és értéktelen gyermekjátékoknak tartjuk, Pintér Jenő szerint diákoknak való gyönge 

1 A Magyar Hírmondó. 1780. január 8-i számának 23. lapján. 
2 RMK. I, 249, 1372. 
' Könyvtári jelzése legutóbb RMK. 197. sz. volt. 
4 Könyvtári jelzése legutóbb RMK. 518. sz. volt. 
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rímelések,1 pedig valamikor komoly emberek is foglalkoztak velők. Éppen ezért szétszórt régi 
emlékeik mégis csak összegyűjtendők volnának, hiszen a maguk idejében nem tarthatták 
kisebb becsűnek az igazi költői termékeknél. Ha e túlbecsülésüket ma nem is ismerhetjük el, 
azt azonban már alá kell írnunk, hogy mégiscsak hozzájárultak az elme élesítéséhez. Közülök 
bárha a azójátékokat tartották többre, ma látjuk, hogy inkább az értelem játékok kívánnak 
valamivel több elmeélt. E műfajt, amely rendesen versbe szedett formát viselt, a múlt század 
elején rejtett szónak, vagy mesének hívták;2 ezt az utóbbi elnevezést különben már a XVII. 
században is megtaláljuk, latin neve pedig a görög eredetű aenigma volt. Természetes, hogy 
figyelmünkre csupán a magyar nyelven szerkesztetteket méltathatjuk, mivel csakis ezeket 
lehetséges a magyar szellem fejlődéstörténetének keretébe is beleillesztenünk. Harsányi Ist
ván a sárospataki főiskola könyvtárából 37 darab XVII. és XVIII. századi verses találós 
mesét közöl.3 Ezekhez csatoljuk a kolozsvári református kollégium nagykönyvtárában gyűj
tött aláböi XVII. századbeli meséket. 

A fe/sorolandó három taiálóskérdés közül csak egyet találtam kéziratban, mígnem kettő 
nyomtatásban jelent meg. Ennek ellenére mégis a kéziratok közé kell számítanom, minthogy 
ez az írásfajta egészen az első folyóiratok kiadásáig tulajdonképpen nem volt nyomtatásra 
szánva, ezért azután egészen egyedülálló helyzet, hogy már a XVII. században is találtunk 
kinyom íatott mesét. Ugyanis Balassi Bálint Aenigma című költeményét nem lehet ide sorozni, 
minthogy azt csak az ides szeretü-]éhez intézett jelképszerű találós mesének mondhatjuk. 

Apafi Miklósnak és Teleki Annának 1676. szeptember 9-én tartott lakodalmi alkalma
tosságára — az örömapa megrendelésére — a kolozsvári református kollégium diákjai üdvözlő 
verseket szerzettek s azokat felfüggesztésre szánt egyleveles nyomtatvány-formában, úgy
nevezett kárta-képpen a kollégium nyomdájában kinyomatták.4 Ennek mai fennmaradt egyet
len példánya 1933-ban került napvilágra a megnevezett intézet nagykönyvtárának eg.yik 
bedeszkázott vakablakából. 

I. Apafi Mihály fejedelem naplójába feljegyezte, hogy 1676. szeptember 9-én indultam 
(Uzdi-) Szent-Péterre az Apafi Miklós lakodalmára. 11.(-én) Szent Péterrűl ebédre mentem Gere-
benesre.5 Teleki Mihály kővári főkapitány tehát leányának a fejedelem unokaöccsével való 
esküvője alkalmára olyan nagy lakodalmat csapott, hogy azon maga Apafi is két egész napig 
udv ri népével, valamint a havasalföldi és a moldovai követekkel együtt részt vett.6 Az ünnep
ség külső díszéhez tartozott, hogy az örömapa elhozatta a kolozsvári kálvinista diákságot is, 
akik Jcözüí többen erre az alkalomra készített és ki is nyomtatott versüket szép fennszóval 
bizonyosan el is szavalták, illetőleg el is énekelték. Tudjuk, hogy Teleki ekkorra három, külön
böző szövegű kártát nyomatott, amelyek közül az egyik nem maradt reánk,7 mígnem a Rad-
vánszky-féle levéltárban őrzött egyetlen példány csupán egy hosszabb lélegzetű verset, a 
kolozsvári református kollégiumban levő harmadik fajta pedig 27 verset foglal magában. 
Ezek közül 25-öt latinul szerkesztettek, ellenben kettő magyar nyelven íratott meg. Ez a két 
utóbbi versecske műfajilag a találós kérdések közé tartozik, s mint ilyen bizonyosan a legelső 
nyomtatásban megjelent magyar nyelvű „mese". Közülök az első így hangzik:8 

Mese 

Istennek kertében fel nöt Liliom szál 
A tövisek között te szépen virágzói 
Ki-jövél közüllök tövissé változtál 
S' tövisseken termet gyümlcsöket hozál 

Már vig szivei mondgya törsóköd két ága 
Szerelmes szép Fiam Ű' te Anyád Ura 
Tenéked nagy Apád, Anyádnak-is Apja 
Te penig énnekem néki-is vagy Fia. 

Stephanus Havattövi. A/(umnus) Co/(legii) 

1 P I N T É R J E N Ő Magyar irodalomtörténete. Tudományos rendszerezés. III . , 375. 
2 Hasznos Mulatságok. 1827. évf. 
3 I tK. 1918: 315—21. 

1 Szerző: Adatok a Régi Magyar Könyvtár I. és II. kötetéhez. 9. 
6 I. és I I . Apafi Mihály erdélyi fejedelmek naplója. Közli: TÓTH ERNŐ. (Erdélyi Múzeum. 1900. 214.) 
0 Hídvégi id. Nemes János naplója. Közli: TÓTH ERNŐ. (Történelmi Tár. 1902. 552—53.) 
' Szerző: Apafi Miklós és Teleki Anna házasságkötése alkalmával készített egyleveles nyomtatvá

nyok. (Erdélyi Múzeum. 1944: 480—81.) 
8 A nyomdai technikai nehézségekre való tekintettel a szóközepi hosszú s-et, valamint a fölébe írt 

e betűvel jegyzett ü és ö hangokat a ma használt betűjelekre írtam át. 
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E találós mese első szakaszában: a tövisek között felnőtt liliomszál a bibliai képek 
körébe utal s ^ezért a második versszaknak is valamelyes vallási vonatkozású megfejtéshez 
kell vezetnie. így tehát nem is fordulhatunk máshová, mint a középkor, sőt az újkor első két 
századának gondolatvilágán is uralkodó dogmákkal való szélsőséges játékokhoz, amelyek 
olykor igen nagy együgyűségekre is képesítették az okoskodókat. Ilyen szörnyszülött lehet ez 
a' találós mese is, melynek létrehozása csupán azért bocsátható meg, mert diákocska szerze
ménye. Megfejtése ugyanis csakis Isten és a Szentcsalád lehet. Meg kell még jegyeznünk, hogy 
e mese megszerkesztéséhez az elindító gondolatot Havattövinek a kolozsvári református 
egyházközség címere adta, minthogy annak tartalma: a tövisek között nyíló liliom.9 

A vers szerzőjéről, Havattövi (Havadtői) Istvánról mindössze csak annyit sikerült meg
tudnunk, hogy a kollégiumban az 1674. december 18-án megöletett Bánff Dénes alumnusa 
volt, majd valamelyik osztály tanítóságát nyerte el,10 a kollégiumból pedig vidéki tanítóságra 
vitetett,11 azután meg bizonyosan papságot nyert el. 

A másik találós mesét ugyancsak ezen a kártán találjuk: 

Mese mese: 
Musáknak tárháza ámbár gazdag légyen, 

De ha három ólt só dolog ott nem lészen, 
Vagy ez hármok közzül bár csak edgyik éppen, 
Ne légyen, mindgyárast Mása szegény lészen 

Caspar Serédi 
E mese megfejtéseképpen a papirost, a tollat és a tintát gondolhatjuk. E négy sor 

fogalmazása különben együgyű, verselése pedig fogyatékos s csak éppen a szerzőül megneve
zett gyerek személye miatt tarthat számot valamelyes érdeklődésre. E fiúcska ugyanis, aki 
valamelyik klasszis, vagyis alsóbb osztály tanulója lehetett, föltétlenül azonos görcsöni Serédi 
István Kraszna és Középszolnokmegyei főispán, fejedelmi helytartó (gubernátor) és felesége, 
szentlászlói Kamuthi Kata unokájával, illetőleg nagyfalvi báró Serédi Benedek ugyancsak 
Középszolnokmegyei főispán és Újlaki Borbála fiával: az állhatatlan br. Serédi Gáspár szend-
ró'i kapitánnyal, a nagynevű család egyik utolsó tagjával.12 Mégis e versecske igazi szerzője 
aligha a megnevezett gyerek, ugyanis ekkortájban szokás volt, hogy az iskolában tanuló nemes 
gyerekek — minthogy nevök a karfákról nem maradhatott el — az alkalmilag készítendő 
üdvözlő verseket tanítójukkal, vagy valamelyik jól verselő diákkal íratták meg. Erre határo
zott bizonyítékot találunk Rettegi György emlékirataiban,13 ugyanis 1762. április 20-án Désen 
elhunyt sógora: Aczél Gábor temetésén elhangzott prédikációkat kinyomatta, hozzájuk csa
tolva igen szép epicediumot írattam a Zsigmond fiam neve alatt a c/an'ss(imus) Husztival.1* E val
lomást azután nyugodt lélekkel vonatkoztathatjuk a megelőző század ilyenfajta termékeire is. 

A harmadik találós kérdés ugyancsak a kolozsvári református kollégium nagykönyv
tárában maradt meg, mint egy 1684-ben Debrecenben megjelent könyv15 bekötési táblájának 
hátsó belső-borítólapjára kézírással feljegyzett versecske: 

Fejér lovat latek egy fejér mező(b)[en] 
Három mezítelen ember vette kőzb[en] 
Hasítva a feje hogy jobb[an] mehessen 
Dolgáb[an] mert elő nem mehet másképpen 

E négysoros mesét valószínűleg az a (Sár-) Pataki János örökítette meg, avagy maga 
szerezte, aki e könyv ugyanazon borítéklapjára nevét 1695-ben feljegyezte. Ez a diák pedig 
azzal a S.Pataki Jánossal volt azonos személy, aki az 1698. szeptember 11-én elhunyt Bátai 
B. György kolozsvári lelkipásztor emlékére kinyomtatott kártára latin nyelvű versecskét szer
zett.16 ő azután — a diákok névsorának megjegyzése szerint — a kollégiumból a kenteikei 

9 Szerző: A kolozsvári református egyházközség címere. (Református Szemle. 1938. 429—31. és 
462—66.) 

10 Apáczai-album 55. lapján. (A kolozsvári református kollégium nagykönyvtárában.) 
11 A kollégium tanulói névsorának korábbi eredetű töredékében (a 4. lapon) neve mellé az vezette

te t t be, hogy ad Paedagogiam ductus. A későbbi másolású névsorban tévedésből egy másik diákra vonatkozó 
megjegyzés íratott Stephanus Hovattöi neve után. 

12 ESZTERHÁZY JÁNOS: Adalék a Serédy család történetéhez. (Századok. 1880: 222—223.) — NAGY 
IVÁN: Magyarország családai. X., 154—55. — T H A L Y KÁLMÁN: Öt ismeretlen magyar nyomtatvány a Rákóczi
korbúi. (Századok. 1879. 806—07.) 

13 TORMA KÁROLY: Rettegi György emlékiratai. (Hazánk. 1884. II . kötet 237.) 
11 Huszti György a kolozsvári ref. kollégiumnak 1741—67-ig volt professzora. (TÖRÖK ISTVÁN: A ko

lozsvári ev. ref. collégium története. II., 52—57.) 
15 ROSAEUS ALEXANDER: Virgilii Evangelizantis Christiados Libri XI I I . (Debreczen, 1684.) 
10 Bátai B. György temetési kártájának egyetlen példánya a kolozsvári Farkas utcai templom papi 

székének hátára van felszegezve. 
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papságra búcsúzott ki.17 Az általa írott találós kérdést azonban már nem mondhatjuk szellem
telennek, mert a különben könnyen kitalálható megfejtésben a három ujjal közrefogott hasí
tott fejű lúdtollnak a fehér papiroson való serény igyekvése — természetesen egy kis képzel ő-
tehetséggel — valóban leginkább a száguldó fehér lóhoz hasonlítható. 

Különben az ilyenféle összehasonlítgatásoknál a ló gyakori képül szolgált; így például 
a Harsányi Istvántól közölt 37 találós mese közül háromban is megtalálható a paripa.18 Ezen
kívül még a diák-képzelőtehetség — bizonyos helyhezkötöttsége következtében — nem felejt
kezhetett meg a számukra nélkülözhetetlen írószerszámokról sem; ezek hasonlóképpen elő
fordulnak a Harsányitól közölt versecskék között, valamint a közvetlenül megelőzőleg bemu
tatott mesében is. 

Ismételjük: mindezek a mesék távol állva a természetes népi meséktől, csupán csak a 
tudálékoskodó elme szüleményei. 

Benei György és Huszár Mihály ispotály mestereket dicsőítő vers 
(1694) 

Kolozsvár város ólevéltárában a számadások csoportjában találtam a fenti címben 
megnevezett időleges városi tisztviselők számadáskönyvét.1 E magyar nyelven vezetett könyv 
harmadik lapjára az íródeák következő címiratot jegyzett fel: ,,Benej Györgynek az Tiszte
letes Reformata Szász Natiorol választott Isputály Mesternek Rationale registruma pro A(nn) o 
1692 die verő 1 Martij, incipiendo usque ad Annum 1693 usque ad diem 28 Martij prout sequi 
tur auxiliante Deo." Az első őrlap l.-gyel jelzett lapjára pedig az alábbi latin sorokat szer
kesztette a számadást másoló írnok: 

NB. Encomiujjm] Magistror[um] Ptochodochij Civitatis Colosvár nunc fungentiufm] 
Generosor[um] Dominor[um] Georgij scilicet Benei: & alterius Michaelis Huszár, ratione 
recuperationis iam pridem amissi boni, velut Decimar[um], quoeundam agror[um] arabilium, 
ad Hospitale pauper[um], vulgo Szent Lélek appellatufm] pertinentiu[m] ad finem suburbij 
versus orientem siti aedificatum In Anno D. 1694. Die 10 Mens[is] Februar|"ii] conscriptu[m]. 
Ez pedig magyarra fordítva azt jelenti, hogy a kolozsvári városi szegények menedékházának 
jelenleg szolgálatban levő mestereit, elsősorban is Benei György, másodsorban pedig Huszár 
Mihály urakat dicsőítő sorok, amelyek a keleti irányban elterülő hóstát végén alapított, álta
lánosan Szent Lélekről nevezett szegények ispotályához tartozó, korábban elvesztett, de már 
ismét visszaszerzett javairól, úgymint dézsmáiról és egynehány szántóföldjéről vezetett szám
adásuknak az 1694. évi február hónap 10. napján történt összeírása alkalmával szereztettek. 

Közvetlenül e bevezetés után még ugyanazon s a következő lapon 11 szakaszra osztott 
összesen 44 soros magyar vers következik: 

Isten tárhazának io gondviselöj, 
Annak Chorbánnyának2 nyitói, s, zároj, 
Christus Szegényinek hű Komornyikiaj, 
Kik vadtok ez helyben serény Tisztartoj, 

Mint hogy tisztetekről meg emlékeztetek, 
Jo tselekedetet az hűthöz tettetek, 
Es hivatalok(nak) iol meg feleltetek 
Ezért nagy iutalmat Istentöl vegyetek. 

Mert a' mit ez előtt majd húsz Esztendőkkel, 
Istennek Szent Lelke közlöt Szegényekkel, 
Ezt az irigy Szivek töllök vötték volt el, 
Most tű meg nyertétek kegyes serénységgel. 

Ez volt ez Városon édgy ieles Isputály, 
Szent Léleki névvel: noha most pusztán áll, 
Nagy betsűben volt ez a' Szent Királyoknál, 
Mert sok Búza Dézmát általok ott láttál. 

Kit telhetetlenek nagy erőszakoson 
El húztak vontak volt tsalardul, s, ravaszon 
Már ez után az lesz számokra rakáson, 

17 A kolozsvári ref. kollégiumi tanulók névsorának első másolata szerint. (A kollégium levéltárában.) 
18 I tK. 1918. 315—21. 
1 36. köteg XIV. sz. Ivrétű füzet. (A kolozsvári román állami levéltárban.) 
ä 'Korbán = ajándék. (MAKLARI P A P L.: Bibliai egyezményes szótár. 303.) 
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Nem volt eddig a' ki illy hibát meg lásson. 
De mint hogy ez dolgot az Urnák szent Lelke, 

Mind ez ideiglen igen neheztelte, 
Kegyes sziveteket im fel ingerlette, 
s, Csak tű általatok ez iót most meg lelte. 

. Ugy van:, mert elsőnek Benej György neve, 
Melly Deák, s, Görögből Magyarra ha menne, 
Jol menny szántó vető éppen tsak azt tenne, 
s, Szegényekhez ennek szive hogy ne fűlne? 

Másitoknak neve Huszár, s, ez is vitéz, 
Mihály penig, ki mint Isten, maid arra néz. 
Lelki képpen ennél mint szű eröss, mind kéz, 
Tisztbéli társával iora mindenik kész. 

Mert édgy társaságban a' mit miveltetek, 
Isteni buzgóság szerzetté köztetek, 
Ez utánnis ioban mind elébb mennyetek. 
Hogy a' szent Istennek kedvében legyetek. 

Nem volt ez ugy hiszem, kevés fáratsággal, 
Mert illy io helyben áll nagy űgygyel, s, nagy baijal, 
De hogy ezt tettétek itt ez Isputállyal, 
Ezt tselekedtétek az Isten Fiával. 

Jutalmot munkátok Istennel talállyon, 
Emberek közöttis io híretek follyon, . 
Kedves Áldozatul Isten előtt állyon, 
Menyben Coronátok fényesen foroglyon. 

A verset Soriba M. T. íródeák írta alá mint szerző. Személyazonosságát azonban nem 
sikerült megállapítanom, sőt meddő fáradság is lenne a ,,T" betűvel kezdődő kolozsvári csalá
dok Márton, Mihály, vagy Miklós keresztnevű tagjait fogni vallatóra. 

A verset jó ütemérzékkel képzett, középen metszett 12 szótagos sorok alkotják, 4 sorus 
rímelése pedig nem rosszabb a korabeli írók e nemű szellemi termékeinél. Mégis ez az alkotás 
nem nevezhető költeménynek, minthogy hiányzik belőle a lendület s az érzelem igazi mély
sége, jóllehet mondanivalóját eléggé tetszetősen adja elő, sőt bizonyos leleményességre vall a 
Szent Lélek szóval való szójáték, valamint az ekkor széltében használt és jelen esetben is 
alkalmazott fellengős szófejtegetésnek a vers alapgondolatába való eléggé ügyes beleillesztése, 
miként Benei György nevében: bene y (latinul) = jól menj, yecogyog (görögül) = földmíves, 
Huszár Mihályéban pedig: a huszár (magyarul) = lovas vitéz és Mikael == kicsoda olyan 
mint az Isten !3 Hiányzik azonban a cselekvény részletezése, amely valóban becsesebbé tette 
volna e versezetet. így azután benne leginkább csak a helytörténeti vonatkozást értékelhet
jük, amely az ispotállyal, ezzel a kevéssé ismert, régi, nemes célú intézménnyel függ össze, 
minthogy benne egy olyan eseményre vonatkozólag találunk célzást, amelyről eleddig még 
csak sejtelmünk sem volt. 

E verssorok tehát Benei Györgynek és Huszár Mihálynak az 1692—93. számadási 
évre megválasztott ispotálymestereknek érdemeit magasztalják. Közülök Beneit a reformáta 
szász nátióról,4 míg Huszárt az unitária religiójú magyar részről5 választották meg ispotály
mesterül. Személyi adataik közül mindössze csak azt állapíthattuk meg, hogy Benei 1694-től 
az 1710. év legelején bekövetkezett haláláig a kolozsvári kálvinista egyházközség quártási 
tisztét töltötte be.6 Utoljára kurátorképpen említik, mint akinek atyjafiai voltak Posztó
csináló Márton és Kötélverő Keresztélyné.7 Valószínű, hogy ő maga is e mesterségek vala
melyikét folytatta, minthogy a nagyobb céhek tagjai között nevére eleddig nem bukkantam 
reája. Huszár Mihály pedig foglalkozására nézve aranymíves s mint ilyen 1694- és 1700-ban 
a másodcéhmesteri tisztséget viselte.8 Az 1691. esztendőbén ő volt az első ispotálymester. 
Városuk és egyházuk életében tehát már mindkettő derék szerepet vivő egyén volt, amikor 
az 1692. esztendőben arra a nem könnyű feladatra vállalkoztak, amivel e dicsőítő verset is 
kiérdemelték. 

5 MAKLÁBI P A P : i. ni. 350. 
4 Benei és Huszár számadáskönyve. 3. 
' Huszár M. 1691. évi ispotálymester számadáskönyve. 
0 Számadó, vagyis gazdagondnok, aki az egyházközség jövedelmeit, többek között a dézsmáknak 

az egyházközség részére jutó negyedét is kezelte. 
7 A kolozsvári ref. konzisztórium „Sertés rerum" című jegyzőkönyvének 20, 53, 56, 59,-80, 82, 114, 

115. !. (Az egyházközség levéltárában) és „Rationarium Rerum et Bonorum" című leitárkönyvnek 7/A. 
levelén. (Az egykori ref. kollégium levéltárában.) 

8 JAKAB E L E K : Kolozsvár története. III . , 35. 
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Nem tudom megállapítani, hogy mikor történt és mi volt az oka a Szent Lélek-ispotály 
nagy romlásának, elég azonban hozzá, hogy a hivatását netalán egészen a XVII. század het
venes éveiig híven teljesített intézmény a század végére már pusztában, vagyis elhagyottan, 
netalán romokban is állott. 

Jól ismert helyzet, hogy a XII. század közepe táján a franciaországi Montpellier-ben 
alapított s magát a Szent Lélek-ről elnevezett betegápoló szerzet alig egynegyed század le
folyása alatt az egész katolikus Európában elterjedvén, Magyarországnak is csaknem minden 
városában megkezdette emberbaráti működését.9 Az egyházi rendekről azután tudjuk, hogy 
klastromokban laktak, amelyeknek főépülete a templom s ehhez csatlakozott a szerzetesek 
rendháza, valamint a szegényápolást vállalt rendeknél még maga az ispotály épülete is. E kór
házak létesítését azután nemcsak királyi adományok, főképpen azonban magánosok törekvései 
tették lehetővé. A világi elemeknek ilyen irányú buzgóságát legjobban példázzák egy későbbi 
korból idézett kegyes szavak, amelyeket a mohácsi ütközetben elesett bélteki Drágfi János 
országbíró 1526. augusztus 24-én a mohácsi csatamezőn kelt végrendeletében intéz gyermekei
hez: „Az Ispotályra nagy gondot viseljetek; a' Szegények benne meg ne éhezzenek, . . . . 
mert az én lelkem üdvössége ezektől függ."10 

Kolozsvárott Nagy Salatiel és Katalin nevű feleségének 1559. április 18-án írott ado
mányleveléből értesülünk arról a helyzetről, hogy a Szent Lélekről és Boldog Jób pátriárkáról 
nevezett két ispotály a város Szamosfalva felőli hóstátjában van.11 Hihető, hogy e két külön 
alapítású kórház — egymás támogatása céljából — közös teleptömböt alkotott, amit az a 
körülmény is bizonyíthat, hogy a Boldog Jób ispotály neve ettől kezdve többször már nem is 
fordul elő, hanem e két intézmény egészen a város kezelésébe kerülvén, hihetőleg már a XVI. 
század derekán eggyé olvasztatott össze. 

Lehetséges, hogy a világi javakkal rendelkező szerzeteknek jobbágyai, vagy legalábbis 
szolgái is voitak, akik családostól hasonlóképpen a klastrom védelme alá húzódva, a köréje 
épített házacskákban helyezkedtek el. Minthogy a Szent Lélek-rend ispotályai egészségi 
okokból rendesen folyóvíz partjára, többé-kevésbé elkülönítve, épültek,12 ezért a város falain 
kívül külön kis telepet alkottak, amelyet idővel a klastrom oltalmát kereső külvárosi polgárok 
lakhelyei egész kis városrésszé növelhettek. 

Az egyház tulajdonát képezett világi javaknak az 1556. évi kolozsvári országgyűlés 
határozatára történt elkobzása s a szerzetes rendeknek eltávolítása következtében Kolozsvár 
kórházai és menhelyei mindenestől a város kezelésébe mentek által, feladatuk teljesítésében 
azonban semmi zökkenő nem következett be. Ezt bizonyítja többek között a sanyarú 1603. 
háborús és ínséges esztendőben írott feljegyzés is, amely szerint ,,az zegienek zama az also 
espotalban 8 mostan, az eleot teobben Voltának",13 valamint Bethlen Gábor 1613. december 
12-én kelt adománylevele, amely a Xenodochium Sanctae Elisabetae-vel egyszerre a Xeno-
dochium Sancti Spiritus-t is kiváltságaiban megerősítette, továbbá I. Apafi Mihály 1666. 
augusztus 23-i keltezésű rendelete, amelyben elődeitől a Colosvar városában levő két ispotály 
számára adományozott 2000 kősó évenkénti kiadását rendelte el.14 Mindennek ellenére az 
1692—3. esztendei számadáskönyv tanúsága szerint a század utolsó negyedére a Szent Lélek-
ispotály már pusztává leve s bár a dicséretesen buzgó Benei és Huszár ispotálymesterek e 
derék intézményt újra fel akarták éleszteni, azonban ez — úgy látszik •— mégsem sikerült. 
Ugyanis az 1704. évi kurucjárás idején Szakái Ferenc naplójában azt jegyezte fel, hogy „Die 
21 maji Felesen és igen bátorságosan kimenvén mind németek, mind ráczok, kolozsváriak 
fűért Szamosfalva felé, a tizenhárom városon alól, vagy a mint régen hittak az ispitályon 
alul".15 Tehát Beneiék hivataloskodását követő egy évtized múltával e helyről már úgy emlé
keznek meg, hogy „régen" ispitálynak hívták. Benei és Huszár érdeme — meddő fáradozásuk 
ellenére sem kisebb, mint hogyha valóban sikerült volna e derék emberbaráti intézményt új 
életre kelteniök. 

* RATZINGES GYÖKGY: AZ egyházi szegényápolás története. I., 416—418. és 319—-322., valamint 
RTJPP J A K A B : Magyarország helyrajzi története. I—III . 

10 Protestáns Figyelmező. 1873.: 94.; BTTNYITAY V I N C E : A váradi püspökség története. I., 152.; 
Tudományos Gyűjtemény. 1818. (VIII. köt.) 27. 

11 JAKAB E I E K : Oklevéltár. I., 391—92. 
v' RATZINGER: i. m. I., 321. 
13 Városi számadáskönyvek. 10. locullus XV. könyv. 104. lap. (A román állami levéltárban.) 
14 Az ispotályok számára adományozott fejedelmi oklevelek. (Eredetijük a ref. eklézsia levéltárában.) 
15 Történelmi emlékek a Magyar Nép községi és magán életéből. II. , 67. 
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Venter Sámuel búcsúztatója 

(1694) 

A kolozsvári református kollégium levéltárában egy XVII. század végi írással írott 8° 
nagyságú szálló lapocskát találtam,1 amelynek szövege 12 szakaszra osztott 48 soros verset 
tartalmaz. A sorok pedig szabályos középmetszéssel 12 szótagból képeztettek s egy-egy vers
szakot 4 ilyen sor alkot sorvégi négyes rímeléssel. -

A vers, bárha ütemezése és rímelése gyakorlott verselőre mutat/tartalmilag azonban 
nem emelkedik a szokásos búcsúztatók fölé, minthogy gondolatai, hasonlatai az egykori pré
dikációk közhelyeként ismeretesek. Kivételt egyedül csak az utolsó két versszakban feldolgo
zott gondolat képez, amely eléggé ötletesen hasonlítja a koporsót „ágyas ház"-hoz, ahonnan 
a megholt magát kipihenve, megnyugodva kél fel (az örök életre). Ámbátor ezt a hasonlatot 
sem mondhatjuk eredeti képnek, mivel alapvonásait a bibliában találjuk meg,2 beállítása 
azonban egyéni és fordulatos. 

Édes kedves atyám ki vagy Venter Mátyás —• 
ki engem tartottál házadnál fél3 nem más, 
Fogjatkozásirnról kérlek hogj meg bocsás 
Az nagy Ur I[ste]ntó'l szállyon reád áldás 

Áldás mondom szállyon jo tetemenyidert, 
körülöttem való dajkálkódasodert 
mert Atyai keppen valamint hozzád fért 
oltalmaztál, kiért az Úrtól végj nagj bért. 

Ólly útra indultam mellyről többé soha — 
vissza ném4 térhetek ez földi hazába, 
De utánnam várlak nem sok idő múlva 
Az őrökké való fénjes meny országba. 

Kissebb Venter Mátyás tenéked mit mongjak. 
Gonoszt nem mondhatok, mint hű Atyafinak. 
Gyümölcsét gjakorta láttam jó voltodnak 
hozzám való kegjes Atyafiságodnak, 

Mint gjarlóság alá vettetet ember •— 
Vétettem ellened gjakor hetvenhétszer. 
De még bocsás-mert im rám érkezet az szer5 

Az haláltól, az ki mindeneket lever. 
Kedves édes öcsém vegjed végső szómot, 

Keservesen tőlled el búcsuzásomot 
Istennek ajánlak téged mint tagomot 
Az egek Urától végj kedves jutalmot. 

Venter György ki nekem vagy kissebbik öcsém 
Ki váltképen való nagj gjőnyőrűsegem 
ki az többi kőzött vágj tagom és vérem 
Visellye gondodot az Ur Istent kérem. 

Az felséges Isten tápláljon mint Atyád — 
Es az jó igasság vezérelyen mint Anyád — 
Kiket ha éltedben követsz neked megad 
minden jokot s leszen kegjelmes te hozzád.6 

1 Elegyes feljegyzések csoportja. 
2 Ésaiás próféta könyve 26. részének 20. verse: ,,Eredj el azért én népem menj bé a te ágyasházadba, 

és zárd bé a te ajtódat te utánnad: rejtsd el magadat egy kevéssé, egy szempillantásig, mig az én haragom 
elmúlik." Az ezt megelőző vers különben igy kezdődik: „Megelevenednek a te halottaid, az én testemmel 
egybe feltámadnak" stb. 

3 Föltart — Calepinusnál: educo, enutrio, innutrio (MELICH JÁNOS: Calepinus latin—magyar szó
tára 1585-ből. 350., 364., 53$.) — A Müncheni kódexben: Joeuoe Názáretbe, hol fel tar ta tot uala. (Magy." 
Nyelvtörténeti Szótár. III . , 468.) 

4 E búcsúztató e-ző, vagy ennek valamelyik illabiálisán ejtett változatú nyelvjárási területén író
dott. A szerző bár nem mindenütt, de több helyen ezt a hangot ,,é"-vel jelezte is. (tgy: fél tar tot tá l ; ném; 
tenéked; ember; hetvenhétszer; még bocsás; lever; kedves; keservesen; Istennek; Venter; nékem; illyén; 
néktek.) 

5 Magy. Nyelvtört. Szótár (III . , 193.) példái közül: Reá iuta a szer (Heltai: Újtestamentum. 02. 
és Az papi tisztnec rendi szerint reiá iuta az szer. (Károlyi Gáspár: Biblia. III . , 49. b.) 

" A verssor második tagja eredetileg így hangzott: kikkel te magadot tápláld. Ez azonban át van 
húzva. 
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Kőrnyűlőttem Álló kegjes keresztyének — 
Ferjfiak s Aszszonyok, ifiak, es vének 
Az kik tisztességet nékem hogj tegjetek, 
Hlyén szép sereggel tudom ugj jöttetek. 

Szolgálatom néktek én nem ajálhátom 
Mert im el végesztem látyátok futásom. 
kis fáradságtokot nem szányátok tudom 
Mellyért az Ur Isten algjon'meg kivánom. 

Nyugodni akaró ember nyugodalmat 
keres ő magának csendes Agjas házat 
Az hol meg pihenést tanai, s végre onnat7 

fel kél meg ujjulva, mint jol meg nyugodot. 
hozzatok elő hat én agjas hazamot 

Mellybe be zárjátok hideg tagjaimot 
tegjetek az főidben es had nyugogjam ott 
Hlyen módon várom az utolsó napot — 

A vers maga nem mondja meg a búcsúzó nevét. A benne megnevezett személyek: 
a halott apja: Venter Mátyás, öccsei pedig Mátyás és György. A közelebbi meghatározást 
azonban máshonnan, de ugyancsak a kollégium nagykönyvtárából nyerjük. Ugyanis Czeglédi 
István: Dagon ledülése című8 munkájának őrlapjaira írt családi feljegyzéseket találunk, ame
lyek a Venter család három férfi tagjától erednek,9 mégpedig a magát meg nem nevezett 
családfőtől, továbbá ugyancsak név nélküli fiától, valamint Mihály nevezetű unokájától. 

Eszerint e feljegyzések ismeretlen keresztnevű családfőjének négy gyermeke volt: 
Sámuel, Péter, Mátyás és György. így azután a kézírás azonosságától eltekintve a személy
nevek egyezése is bizonyít az apa: a versben megnevezett id. Venter Mátyás személyazonos
sága mellett, aki a Maros mentén kálvinista lelkipásztor lehetett/Minthogy pedig a versbeli 
halott az apjától s a testvéreitől mind elbúcsúzik, azonban az édesanyjától nem: ebből tehát 
bizonyos, hogy ez ekkor már nem élt. A családi feljegyzésekből pedig azt látjuk, hogy a fel
jegyző első felesége: Palottkai Kata 1692. november 26-án múlt ki e világból, mígnem második 
feleségét: Dániel Juditot, 1694 húshagyó keddjén vette el s minthogy a mostoháról sincsen 
a versben említés téve, bizonyos, hogy az elhunyt gyermek halálozási ideje e két időpont közé 
osztandó be. 

Ezek után, ha a halott nevét keressük, azt a négy gyermek közül vagy az 1684. január 
4-én született Sámuellé), vagy az 1686. január 14-én világra-jött Péterrel kell azonosítanunk, 
minthogy a másik kettőről a búcsúztató mint élőkről emlékezik meg. A Genealógiai Füzetek
ben is közölt családi feljegyzés szerint azonban „Anno 1694 die 14 Januarii ez világbul kimúlt 
ezen Venter Sámuel fiam. Nem kicsiny szomorúságomra lőtt halála, mint igen kedves, maga 
szerettető fiamnak, melynek halálárul egész életemben megemlékezem." Feltűnő pedig e 
nagy szomorúság egy tíz napos gyermek elhunyta fölött s nem tudjuk megérteni, hogy is 
lehet egy ilyen parányi csöppség „magaszerettető", akiről „egész életemben megemlékezem". 
Ezért tehát helyesebb a nyomtatott közlemény helyett az eredeti kéziratot venni vizsgálat 
alá. Ott azután valóban 1684-et láthatunk halálozási időpontul, azonban azt is észre vehetjük, 
hogy az évszám (valószínűleg helytelen visszaemlékezés következtében) csak későbbi átjaví-
tása az 1694: évnek.10 Ilyenképpen azután a 10 esztendős gyermek halálával kapcsolatba 
hozva, már inkább megérthető az apa nagy bánata. 

A fenti verssorokkal búcsúzó gyermeket most már csakugyan azonosíthatjuk az 1694. 
január 14-én elhunyt Venter Sámuellel, éppen ezért az iránta megnyilvánuló áradozó szerete
tet véve figyelembe, meg se kísérelünk egy Venter Páter-féle egyeztetést, minthogy bár ez sem 
érte meg az 1694. évet, azonban Sámuelnél is fiatalabb korban múlt ki. 

Az 1694. január 14-e tehát nemcsak Sámuel halálát, hanem egyúttal e búcsúztató 
keletkezési idejét is jelzi. A szerző nevének megállapítása sem nehéz. Ugyanis a kéziratban 
két helyen is találunk lényeges javítást, ami azt jelenti, hogy ezt maga a versíró cselekedte 
a saját kéziratában. Minthogy pedig ugyanezzel a kézírással rótták papirosra a családi fel
jegyzések korábbi keletű szövegét is, kétségtelen ebből, hogy e búcsúztatót maga a gyászoló 
apa: idősebb Venter Mátyás szerezte a temetés alkalmára. A szereztetés helye Maros-szék 
valamelyik községe, hihetőleg (Mező-) Madaras, mint ahol az apa református lelkipásztor volt 

7 Az utolsó áthúzott négy szótag így volt: tagjainak. 
9 4° Kolozsvár, 1670. 
• KÖBLÖS ZOLTÁN: Családi följegyzések. I I I . A Venter családról (1684—1766). (Genealógiai Füze

tek. 1908.: 104—05.) 
10 Ugyanilyen átjavitás történt ifj. Venter Mátyás születési événél is, ahol 1689-ről 1696-ra átjaví

to t t évet végül mégis csak visszahelyesbítették 1689-re. 
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Versfoszlányok 

A Székely Nemzeti Múzeum könyvtárában megvolt Pfeifferus J. Ph.-nak 1689-ben 
Königsbergben és Lipcsében megjelent „Graecorum Gentilium Libri IV." című művének 
kötött példánya; ennek azután elülső őriapjára 1818—19. évből származó bejegyzéseket, 
mígnem a hátsó őrlapon ugyané kézzel írott alábbi rímes sorokat találtam: 

Ne band édes Virágom hogy így elem világom 
Elyed Teis nem bánom Tiszta Szivböl kívánom — 
Este rosam ne jöjj hozam mert estve vigyázn(a)k reám 
Ha eljöszsz is tsendesem (!) járj ablak alatt halgatozal 
Ne nézz reám ne nevess, mert fmejgtudjak h(ogy) szerettz 
Ha meg tudják h(ogy) szerettz nekem bizon nem kellesz 
Édes Rosam Te veled meg beszelni sem lehet — 
Ollyant Kapunk eleget, kivel beszelni lehet 
Faj a Szivem Szivedért Fekete két Szemedért 
Gyenge rosa Viola Szivem Vigasztalója 

E verssorok alá közvetlenül hozzácsapott „Kedden este kezdődött a kosztom" szavak 
bizonyítják, hogy a feljegyző csakis valahonnan vidékről bekerült kosztos diák lehetett, aki 
hihetőleg nemcsak egyetlen verset akart megörökíteni, hanem emlékeztetőül több, bizonyo
san újonnan tanult ének első versszakát írta le.1 E tíz sor ugyanis nagyon valószínűleg öt 
önálló éneket foglal össze. Ezt nemcsak az értelmi összefüggés hiánya, de még az is bizonyítja, 
hogy a harmadik-negyedik sor négyszer nyolc szótagból áll, mígnem a többi sorpárnak minde
nike négyszer hét szótagbői van összeszerkesztve. Ezenkívül állításunk mellett dönt az az 
emlékünk is, amelyet Szabó T. Attila közöl „Ismeretlen irodalomtörténeti adatok erdélyi kéz
irattárakból" című cikkében. Közleményének 1831—32 táján leírt egyik éneke ugyanis az 
alábbi sorokkal kezdődik: 

„Estve késő ne járj hozzám 
Mert sokon vigyáznak reám 
Ha el jösz is tsendesen járj 
Ablakomon halgatozzál" 

Eddig tehát — három szótagtól eltekintve — megegyezik a fenti verses rendek harmadik és 
negyedik sorával, ezután azonban így folytatódik: 

„Záros ajtóm nyitva tartom 
Fris galambom bebotsátom" 2 

Ennek tehát már éppen semmi köze sincsen a sepsiszentgyörgyi verses emlék lejegyzett sorai
hoz, valószínűnek tarthatjuk azonban, hogy a feltételezett öt külön ének mindenike egykor 
népszerű szerelmi ének vala. 

Sólyom Jenő 

A SOPRONI MAGYAR TÁRSASÁG KÖNYVTÁRA ÉS BERZSENYI DÁNIEL 

Legutóbb Bodolay Géza foglalkozott a soproni evangélikus iskolai Magyar Társaság 
könyvtárának fejlődésével. A jegyzőkönyvek alapján közli, hogy 1808-ban, 1833-ban és 1846-
ban hány kötet volt a könyvtár állománya. „Részletes könyvtár-jegyzékük — írja —, amely 
a Társaság emlékei közt található, 1856-ból való." Ismerteti e könyvjegyzéket, nyilván úgy, 
mint első fellelhetőt.1 

1 Könyvtári jelzése: 322/1689. sz. 2 ItK.. 1931. 489. 1 Adatok a soproni Magyar Társaság szabadságharc előtti életéből. It. 1958. 243—263. Az idézet a 
246. lapról. 

463 


