
ADATTÁR 

LÁZS SÁNDOR 

ISMERETLEN GYÜLEKEZETI ÉNEKEK ÉS VERSEK A XVII-XVIII. 
SZÁZAD FORDULÓJÁRÓL 

Az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár egyik nyolcadrét alakú kéziratában 
néhány, eddig ismeretlen, a XVII-XVIII. század fordulójáról származó egyházi 
ének, vers található. 

Az Mss. IV.2. jelzetű könyvecske erősen megrongálódott barna bőrkötésben 163 
számozott levelet őriz. A latin-magyar gyűjtemény nem árulja el összeállítójának 
nevét, ám annál beszédesebben tanúskodik annak érdeklődéséről, műveltségéről. 

A kézirat keletkezési helyére és idejére nézve több adatunk van. A 85. R levélen 
a következők állnak: „Albae, 1709. 26. Augusti", a 104. rectón pedig „1707. 24. 
octobris Cibinii". A datálások 1704. május 24-ével kezdődnek az 58. R levélen és 
1713. június 18-ával zárulnak a 106. versón, jóllehet a kompilátor feljegyzéseit 
továbbra is folytatja. Egy másik kéz - netán a későbbi possessor - is be-bejegyez-
get a kéziratba Nemesbikk községben az 1729. esztendőben. Feljegyzései főként 
történelmi jellegűek s jeles mondások, citátumok. A könyvecske útjáról ezután 
semmit sem tudunk; ma már talán az sem kideríthető, mikor és hogyan került a 
könyvtár kézirattárába. 

Problémát okozhat két helynév azonosítása. Gondolhatunk Székesfehér
várra és a Veszprém megyei Nemesbükre. Az utóbbit a többször kitett határo
zott „Nemes Bikk" alak zárja ki: a mai Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Nemes-
bikkről van szó. Az Alba városnév pedig a Cinibiumban (Nagyszebenben) 
keltezett dátum mellett Gyulafehérvárra mutat. Az erdélyi eredeztetés mel
lett szólnak a fejedelemség főembereiről írott versek, amelyek a kézirat 70. V. 
levelétől a 74. V-ig terjednek. Elsőként Bocskai István latin epitáfiuma áll, majd 
ezt követi - mint Stoll Béla szíves közléséből megtudtam - Rozsnyai Dávidnak 
(1642-1718), a Horologium Turcicum szerző-fordítójának Katalin fejedelemasszony
ról, I. és II. Rákóczi Györgyről, Báthori Zsigmond vajdáról, Bocskai Istvánról, 
Báthori, valamint Bethlen Gáborról írott magyar nyelvű versei. A felsorolt versek 
közül az elsőhöz és az utolsóhoz egykorú kéz megjegyzést is fűz: „Bethlen Gábor 
felesége", illetőleg: „Ennek 2dik felesége volt Catharina". Rozsnyainak a köny
vecskébe másolt versei igen kevés variánst tartalmaznak, ezek egyike sem 
lényeget érintő; a kézirat a legtöbb helyen inkább romlott szöveget ad, mintsem 
jobbat.1 

Egy, a 79. versón lévő megjegyzés is Erdélyhez, szorosabban II. Rákóczi Ferenc 
köréhez kapcsolódik: „Multa qui callet, mala multa condit, Pauca qui curat, bona 
multa perdit, Scire quid cantum est, nisi grandis ignis et levis aura. Clar. Dominus 
Steph. Kis Komaromi quonda Professor Albensis canebat." A szóban forgó Kiss 
Komáromi István a marosvásárhelyi kollégium tanára volt, életrajzát Koncz József 

1 Rozsnyai Dávid (névváltozat: Rosnyai) versei kiadva: MIKÓ Imre, Erdélyi történelmi adatok. II. 
Kolozsvár, 1856. 
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közli.2 Kiss Komáromi István neve az abrudbányai Hubai János-kódexben is 
felbukkan.3 Egy prózai ima után ez áll: „Hubai János b. e. most Istenben nyugvó 
jo atya helyett való atya Írásit látván, maga néhai elmélkedéseit is azokhoz irta 
Posteritassa előtt való emlékezetre K Komaromi István kedvéért."4 

Két másik megjegyzés is Gyulafehérvárhoz - a kört még szűkebbre vonva - a 
Sárospatakról idemenekült főiskolához köti kéziratunkat. A 146. versón a Genesis 
két verséhez fűzött latin és magyar értelmezések „Kaposi S T D" egyik művének 
alapján készültek. Az idézett professzor nem más, mint Kaposi Juhász Sámuel 
(1660-1713).s A főként csillagászati tárgyú kéziratos munkáin6 kívül több műve 
nyomtatásban is ránk maradt/ A Memóriáié Hebraicum környezetére is ösz
tönzőleg hatott; a könyvecskében kabalisztikus feljegyzések mellett egy számje
gyekből összeállított verset is találunk, amely felett a megjegyzés Kaposi Sámuelre 
vonatkozik.8 Kaposi teológiai munkája (verses etikája) a marosvásárhelyi Dezső 
Mihály memoriáléjában is megvan,9 egy másik kéziratos könyvben pedig a bábolnai 
templomban található epitáfiuma olvasható."1 

Egyébiránt igen érdekes körülmény, hogy a Főszékesegyházi Könyvtárból 
már korábban is került elő Rozsnyai-vers. 1793-ban (Németújvári) Batthányi 
József (1727-1799) prímás könyvtárában Sinai Miklós másolta le őket ezen cím 
alatt: „Rozsnyai Dávidnak Erdély országának némely fejedelmeiről való versei." 
Hogy az, amelyből Sinai másolt, nem azonos az általam ismertetendő kézirattal, 
abból is kitűnik, hogy ő a következőket is feljegyzi: „Extractus ex protocollo 
originali, sub Principe Transsylvaniáé Sigismundo Bathori de Somlyó confecto et 
in usus publicos adomato, sub cancellariis diversis", majd később: „Ex volumine 
manuscripto documentorum ad res Hungáriáé tum civiles tum ecclesiasticas 
pertinentium, quod in bibliotheca Eminentissimi Primatis-Cardinalis, Comitis 
Josephi a Battyan subtitulo: Articuli Hungarorum in Carponensi etc continetur, 
documenta sequentia ad diem 18. Febr. A 1798. Pestini constitutus extraho. 
Nicolaus Sinai professor m. p."11 

Az utóbb elmondottak és idézettek tükrében nem lehetetlen, hogy a könyvecs
ke a Batthányi-gyűjtemény egy darabjaként került a kézirattárba, s a méltán nagy 
hírnévnek örvendő, mindmáig kellően fel nem dolgozott hagyatékból kiszakadt. 
A kézirat azonosítására a Catalogus Logico Alphabeticus Bibliothecae Hungaricae 
Josephi a Batthyáni segítségével lehetne kísérletet tenni.12 

2 KONCZ József, A marosvásárhelyi evangélikus református kollégium története. Marosvásárhely, 1896. 
131-134. 

3 Hubai János-kódex. MTA Könyvtára. RUI 8r. STOLL Béla, A magyar kéziratos énekkönyvek és versgyűjte
mények bibliográfiája (1565-1840). Bp., 1963. 173. (A továbbiakban STOLL.) 

4 Idézi STOLL, 173:125 a-b. 
5 Kaposi (Juhász) Sámuel református teológiai doktor, csillagász, a gyulafehérvári főiskola tanára. Kaposi 

Sámuelról: TermTudKözl 1938.; többször említi JAKÓ Zsigmond, írás, könyv, értelmiség. Bukarest, 1976. 
6 Epitome astronomie, Calendariographie, Tractatus mathematicus. Vö.: TermTudKözl 1938. 
7 Memóriáié Hebraicum. Claudiopoli, 1698. RMK, II. 1921. Breviárium Biblicum. Claudiopoli, 1699. 

RMK, II. 1953. Disputatio vracticarum de desertione spirituali. Utrecht, 1683. RMK, III. 3259. 
Disputatio philosophica continens determinationes ontologicas. Utrecht, 1684. RMK, III. 3315. 

8 151. R 
9 STOLL, 192: 47-50. „Ama nagyhirü boldog emlékezetű Kaposi Sámuel uram Ethicája következik. 

Istent féld, ne beszéld másnak titkodat..." 
]ü STOLL, 472. Kiadva: ItK 1930. 361. 
11 Száz 1872. 197-198. 
12 Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár: Mss 1.10. 
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A kézirat tartalmát az alábbiakban közlöm; mindenekelőtt az irodalom- és 
eszmetörténeti érdekű szakaszokat ismertetem részletesebben, a nem elhanyagol
ható teológiai fejtegetéseket, feljegyzéseket csupán futólag érintem; feldolgozásuk 
a korszak egyházi szakirodalmában jártas egyháztörténészre vár. Hogy a hellyel 
takarékoskodjam, nem soroltam fel az összes idézett szerzőt, itt is csak a 
jelesebbeket említem meg. Az egykorú protestáns teológusok, Johann Heinrich 
Heidegger (1633-1693), Johann Gerhard, Arnold Geulincx mellett egyházatyák és 
a reformáció előtti teológiai szerzők neve is felbukkan, így Szent Ágostoné 
(354-430), Petrus Lombardusé (tll60), Hugo de Sancto Victore-é (1096-1141) és 
Nicolaus de Lyráé (1270-1349). A tételes felsorolás végén adom közre az említett 
népénekeket és verseket - ezek eddigi ismeretlen és kiadatlan voltában Stoll Béla 
is megnyugtatott. A versek keletkezése valamivel korábbra, az 1600-as évek 
utolsó évtizedeire tehető. 

Előzék Ráragasztották a borítékra; a papír különben annyira elszíneződött a 
penészfoltoktól, hogy ma már csupán kisebb töredékei betűzhetők ki. 

l.R Epitaphium Georgii B (A név többi része leszakadt.) 
Ne fuge sta Basta, sta ne fuge Sebené Bastá 
Sed fugis et vastam, tua copia sternitur hastam. 
Copia non casta, miserorum sangvine pasca. 
Te pariter Basta perdat male vasta Catasta. 
Michaelis Vajvoda 
Hic jacet ille ferus, latro merus, et Nero verus, 
Catus atrog Dacus scelerum lacus ille vatachius 
Hic qui transibis bis rex quem ca cabis et ibis. 
Brixiae in palatio haec inscriptio... legitur 
Hic locus odit, amat, punit, conservat, honorat 
Nequitiam, pacem, erimina, jura, probos. 
Laurentio Vallae tale ohtigü Romae in ade D. Johannis Epitaphium 
Tandem Válla jacet solitus qui p arcere nulli 
Si quaeris quid agat? nunc quoquem mordet hum... 
(olvashatatlan) 

1. V Latin feljegyzések Hadrianus és Titus császárról 
2. R Elegáns Epigramma in jactabundos nobiles Inc: Sis licet ingenuis... 
2. V Latin közmondások 
3. R Teológiai jegyzetek latinul és magyarul 

Inc: Caput I. De Theologia 
8. R Diarium auotidianum cujus proprium secundum primam literam A Ham sonat 

12. R Közben más kéz: Civitas Rimaszombat facta est sub Alberto Rege Anno 
1438. 

554. V Exercitus Xerxis 
Persarum regis, quem contra Grecos eduxit 5, 283220 capita. * Hung. 
Öt ezerszer való ezer 
Két száz nyolcvan három ezer 
Két száz húsz Fegyveres Ember 
Xerxes Táborában hever. 
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55. R Teológiai jegyzetek különböző szerzőktől latinul 
58. R Közben dátum: Rapta quaedam ex Meditationibus Johannis Gerhardi 

1704. 24, Maji De sui Abnegatione13 

70. V Epitaphium magni Herois Domini Stephani Bocskai 
Inc: lile ego magnus Heros virtutibus... 
Megjegyzés az eredeti kéztől: NB! Haec carmina erant inscripta parieti 
templi Cibiniensis, ac deleta ex mandato M Teleki. 

71. R Rozsnyai Dávid versei 
75. R Igen Szép ditsiret a' C. Jésus nevérülu 

77. V Ugyan azon Jesus nevérüV5 

79. V Vegyes latin nyelvű feljegyzések 
Ludovicus Vives de Nugatoria Philosophia..., majd a már idézett meg
jegyzés Kis Komáromi Istvánról, végül: Lypsius: „Amicissima semper 
studijs solitudo, et Quies." 

80. R Responsiones ad questiones quasdam curiosas 
83. R Discursus defaeminis maritorium orbatis 
84. R Virtutes viduabus necessariae 
84. V Bibliai versek fordítása (Rom 6. 23; Psal 133. 2) 
85. R Teológiai jegyzetek latinul, dátum: Albae I.N.D. 1709 26 Augusty 

104. R Dátum: Nóta haec sequentía 1707. 24. octobris Cibinii ex Ethica Arnoldi 
Geulines.16 Teológiai jegyzetek latinul és magyarul Közben dátumok: 

109. R és 
106. R Nemes Bikk 1. Feb. 1729. 
106. V 18 Junii A. 1713. 
107. V Szent Ágoston idézetek (De Civitate Dei lib XV., Confessiones Lib XII.), 

teológiai jegyzetek latinul 
115. R B. Iacoponi Rhytmus de Mundi vanitate 

Inc: Cur mundus miiitat... 
115. V Iuramentum Pythagorae 

Inc: Deus est plenissima Entitás... 
116. R Ádám esetivel jaj mire jutottunk...17 

116. V Teológiai jegyzetek magyarul 
117. R Cantus Ecclesiae Dei lugubris 

Inc: Árván maratt Magyar Sión Leánya...18 

118. V Cantus loh. Hussi in medio pyrae suaviter decantatus 
Inc: Ave vivens hostia... 

119. R lubilus Divi Bernardi 
Inc: Iesu dulcis memoria 

121. V Egregium de Martyrio dictum 

13 Johann Gerhard (1582-1637) luteránus teológus. Aszketikai művei erősen függnek katolikus 
forrásaitól. 

14 STOLL nem ismeri. 
15 STOLL nem ismeri. 
16 Arnold Geulincx (16257-1669) leideni kálvinista professzor. Eí/ixcája Leidenben 1666-ban jelent 

meg, több kiadást is megélt. A kézirat jegyzetei is e műből származnak. 
STOLL nem ismeri. 

'8 STOLL, 155:21; 168:127b; 187:9a; 296:206; 620:103a. 
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122. R Vegyes feljegyzések latinul és magyarul 
126. R Latin szólások, közmondások fordítása19 

137. V Vegyes feljegyzések latinul és magyarul: antik és patrisztikus citátumok 
143. V Regula vitae ex Martino Luthero 
144. R Magyar versek 

Inc: Fazekat kongásárul, madarat szólásárul...2" 
144. V Vegyes feljegyzések latinul, részben magyarul 
151. R Közben: Ex Numeris 1.2.3.4.5.6.7.8.9. varia quomodo sunt scribenda Carmi

na (A megjegyzés - Ex Clarissimo Domino Sam: Kap: - a már fentebb 
említett Kaposi Sámuelre vonatkozik.) 

162. R Encyclopaedia Septem Artium Kabbaláé adeptae 

Az alábbiakban betűhíven következnek az eddig kiadatlan énekek,, versek. 

(75. R) 

IGEN SZÉP DITSIRET A' C. IÉSUS NEVÉRÜL 

Nótája: Menybűi jövők most hozzátok. 
Vei: Örvendezzen már e' világ21 

Édes vigasságom Christus. 
Adgyad kegyelmedet Iésus 
Hogy ditsirnessem nevedet 
Készítsd el tisztán szivemet. 

Te vagy Tsillag az Jákobbúi 
Ditsireted sohúl nem múl. 
Sionnak áldott Királlyá 
Örülhet ki neved hallya. 

Te vagy amaz fényes hajnal 
Kit Ádám motskolt homállyal 
Minden híveknek őrőme 
Választottidnak reménye. 

Azért halgasd meg kérésem 
Nemes király én szükségem 
Te gazdag vagy főidőn mennyen 
Tiszteilyen hát téged minden. 

19 A könyv legérdekesebb része; feldolgozását KULCSÁR Margit megkezdte, de a munka bevégzésé
ben korai halála megakadályozta. 

20 STOLL nem ismeri. 
21 A nótajelzések közül STOLL csak a másodikat ismeri, 41:85. 
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(75. V) 

Segilly meg Uram hogy szivem 
Te mátkád légyen szerelmem. 
Jésus őrökké való jó 
Benned mindenem villogó. 

Deritsd fel rajtam kegyelmed 
Hogy énekellyem jó kedved 
Gyakorta szomorú vagyok 
Azért illy sokszor panaszlok. 

Midőn éltemet ajánlom 
Fogaddel űzd el homállyom 
Oh Ur Isten én teremtőm 
Háborúimban Segitőm. 

Tsak egyedül te vagy enyim 
Örvendeztesd meg verseim 
Szivem félelmed fenyittse 
Ő paraditsom gyűmőltse. 

Eva fiai kiáltunk 
Mert a' bűntűi nyomattatúnk 
Ditsirűnk edgyszersmind méltán 
Egbűl mert te jöttél nyilván. 

(76. R) 

Tsak téged hivúnk Iesusnak 
Világ igaz váltságának 
Te vagy a' legszebb vőlegény 
Tisztább mint a' tiszta napfény. 

Tested Istenség fényével 
Ékes, és tellyességével 
Senki ki nem gondolhattya 
Hogy származnál régtűi fogva. 

Szült az Atya tanátsában 
Hogy segits meg nyavalyámban 
Világra Szűz által jöttél. 
Bűn nélkül emberré lettél. 

Mások felett ditsirésed 
Legyen, mert tellyes kegyelmed 
Te vagy Moses Tsipke bokra 
Kit a' tűz meg nem hervaszta. 

Éleszsz minket aszszú fákat 
Tüzed ne emészsze jónkat 
Áron virágzó veszszeje 
Virágod lelkűnk szentéllyé. 
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(76. V) 

Benned vetem reménségem 
Oh Christe én idvességem 
Királyi szék menyben te vagy 
Mellynek forrása meg nem fagy. 

Salamon is téged ismert 
Emleget bőltsességedért 
David is rólad énekel 
Psalmusokban Izraellel. 

Te vagy bölcsesség forrása 
Az Istenségnek világa 
Rólad az irás sokat szóll 
Hogy napod soha nem oszol. 

Atyádnak vagy jó tettzése 
Mert kedved van az Emberben 
En pedig nyavalyás vagyok 
Kegyelemért hozzád futok. 

Jó cselekedett s buzgóság 
Nincs bennem csak panasz, s roszság 
Ez időben rút nyavalyás 
Vagyok, hol az vigasztalás? 

(77. R) 

Jöjj el kegyelemmel tellyes 
Forrás ne legyek mételyes 
Szivem őrömében nyugszik 
Midőn benned buzgólkodik. 

Legyek én szerelmes Fiad 
Vigasztalást lellyek nálad 
En szivem magadat néki 
Ajánlyad kész légy engedni. 

Ekképpen jól lészen dolgom 
Mert C'xtus velem jár jól tudom 
Immár lészen botsánatom 
Bűneimtűi el bútzúzom. 

Mert mind szivem mind életem 
Serető Cxtüsé kedvem 
Iesus Cxtűsnak hivatol 
Ollyan mint te nints más sohol 

Sziveket szerető végy fel 
Engem hozzád kisirtes-fel 
Segilly vigan énekellyek 
Néked, s őrömet szemléllyek. 
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(77. V) 

Es ditsekedgyem nevedben 
Ki vagy a' magas menyégben 
Uralkodói itt ez főidőn 
Most és mind őrökké Amen. 

Ugyan azon. Iesus nevérűl 
Nótája: Hadgyátok el hű etc22 

Oh Ur Isten melly sok keserűség 
Ez időben talált nagy inség 
A keskeny út van jajjal teli 
A mellyen kell a' menyben menni. 

Melly nehéz terh a' testnek s vérnek 
Engedni az őrök életnek 
Azért hová mennyek innen tsak 
Hozzád Cxtüs, téged óhajtlak. 

Nálad van szivem, segitségem 
Nem tsalt meg ebben reménségem 
Soha senki el nem hagyatott 
Ki a' Jesus Cxtüsban bizott. 

(78. R) 

Iésus őrőmem tisztességem 
Gazdagság szivemben, s mindenem 
Egyedül te benned örvendek 
Ezüst arany kintset meg vetek. 

A menyiszer téged gondollak 
Erzékenységim meg vidulnak 
Midőn én te benned reménlek 
Vigasztalást, s őrömet lelek. 

Ha éneklek nagy szükségemben 
Meghalgattatom kérésemben 
A te lelked bizonyság bennem 
Hogy őrök élet izit érzem 

Tsudállatos vagy te a' meilyet 
Megmutat tiszted és személlyed 
Ki hallott vagy látott illy tsudát 
Hogy In magalázta magát. 

Hogy viszsz minket halálod által 
Magadhoz nem láthattyuk által 
Jésus én Istenem és uram 
Édes vagy azt jól érzem magam. 



(78. V) 

Nem lehet olly nagy szomorúság 
Melynél nem vagy nagyobb boldogság. 
Semmi inség nints olly keserű 
Melynél édesb nem volna te-s-hű. 

Ha el fogy mind lelkem s mind testem 
Tudom kinél marad életem 
Nem kell nékem te náladnál több 
Vigasztaló, sem hivebb sem főbb. 

Mind lelkem s mind testem tiéd hát 
Nem birja az halál hatalmát 
Ez világon jobb barát nintsén 
Annál, ki néked szolgál hiven. 

El nem hadsz azt bizonnyal tudom 
Igaz mondásod erős tornyom 
Te vagy az igaz jó hű pásztor 
Tőled el nem ragad semmi or. 

Segilly meg hogy dolgomhoz fogjak, 
Ugy hogy hasznos pállyát futhassak 
Adgyad hogy testemet lelkemet 
Büntűl őrizzem életemet. 

(79. R) 

Azért mig élek keresztedet 
Viselem, követem életedet 
En Istenem készits el arra 
A' vég nélkül való fő jóra. 

Szivem tartsd meg az erős hitben 
Ugy élek s halok meg nevedben 
Iésus én őrőmem, kérésem 
Halgasd meg, vedd hozzád én lelkem. 

(116. R) 

Ádám esetivel jaj mire jutottunk 
Engedetlenséggel magunkra mit hoztunk 
Mindennemű jóktúl imé meg-f osztattunk 
Elménknek vaksága uralkodik rajtunk. 

Fáradsággal búval eszszük kenyerünket, 
Veritékkel vérrel iszszuk vizeinket, 
Sok szenyvedésekkel kis böltsességünket 
Keressük s folytattyuk tsekély elméinket. 

Mindazáltal Isten irgalmasságábúl 
Nem-hagya bennünket járni tudatlanul 
De mesterségeket rendelt orvasságúl, 
Kik által rendelnénk dolgunk tanúságbúi. 
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Másként emberségre nem-mehetünk tisztre, 
Könyvek olvasásbúi léphetünk ezekre, 
Examenek által kiket osztán végre, 
Meg-próbálnúnk s vonnunk jó próbakövekre. 

Melyre a' jó Isten segitsen bennünket, 
Mint Tanitó Mester igazgasson minket, 
Oktassa s tisztitsa homályos elménket, 
Nyelvünket folytassa adgyon böltsességet. 

(144. R) 

MAGYAR VERSEK 

Fazekat kongásrúl, madarat szóllásrúl 
Bort ismersz szinérül, izérül, s-szagárúl 
Embert nem szemérül hanem a' szavárúl 
És bizonyosabban az ő munkájárúl. 

Nem hajthattsz abrontsot tőlgjfa gerendábúl 
Poroszkát sem tsinálsz bénna ag lovadbúi 
Mit Mihók nem tanúit ne várd azt Miháljtúl 
Mig gjermeked kitsiny addig tégj jót abbúl. 

Menyiszer szép Aszszony magát a' tükörben 
Nézi, ha annyiszor Isten törvényében 
Magúnkat meg néznök nem esnénk sok bűnben 
De jaj ki ki vendég maga kebelében. 

Jót és roszszat tanúit szajkó Gazdájátúl 
Ha gonoszt nem látna iffiú vén latortól 
Gyermek szűléitül, kösség az Uraktúl 
Ment volna a' Világ büntül s-nyavalyátúl. 


